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فيلبي ٤:٤

األن أينما كنت تستطيع متابعة كل أخبار وخدمات كنيستنا من خالل موقعها اإللكتروني

أسر حديثة
اسم اجتماعنا  :بيوت فرحانة
لــكل المتزوجيــن حديثــا نتعلــم موضوعــات كتيــرة عــن المشــاكل األســريه
والعالقــات الصحيحــه بيــن الزوجيــن وكيــف نتعامــل مــع اوالدنــا فــى كل
المراحــل العمريــه
موعدنا  :الخميس األول والثالث من كل شهرالساعه  ٧:٣٠م في المبني اإلدارى الدور الرابع .
هيكون لينا فرصة نقعد مع بعض اكتر ونتناقش ونلعب بنتمنى نشوفكم ونفرح بوجودكم معانا.
مؤتمرنا من  8/ 10إلي  8 / 13في بيت السالم بالعجمي .
صور من لقاءنا الماضى 22يونيو

أسر عام
يتشرف لقاء االسرة أن يدعوكم للقاءه الشهري الجمعة األولى  ١يوليو
الساعة  ٧مسا ًءا  ..ويسعدنا يكون معنا ق .أمير سمير
تعال وأدعو أخرين
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السيدات
* االجتماع في موعده االسبوعي كل خميس  ١٠:٣٠صباحا
مع استمرار البث المباشر على جروب الفيسبوك.
* ألن سيداتنا في شوق ألوقات الشركة رتبنا فطار مبكر
الخميس  ٧/٧الساعة ٩:١٥ص قبل الخدمة وهي مناقشة
بعنوان «حصون داخلية» ليكون يوم مختلف.
نرحب بكل سيدة بالكنيسة لحضور االجتماع.
*صلوا الجلنا… وخاصةً الجل المؤتمر في الفترة من  ٢١-١٨أكتوبر.

اجتماع درس الكتاب
اجتماع درس الكتاب يوم األثنين من كل أسبوع في السابعة مسا ًءا
يهتم بدراسة الكلمة المقدسة وتطبيقها على حياتنا ،يقدم كل ماهو مفيد
ونافع للتعليم.
احنا اآلن في فترة إجازة إلعطاء الفرصة للمؤتمرات والمصايف والسفر.
وسوف نواصل العودة للدراسة الممتعة والشيقة في سبتمبر القادم بمشيئة
ربنا.
على أن يتم اإلعالن عن موعد العودة في حينه.

الـــرواد
يسر اإلحتماع دعواتكم لحضور اإلجتماع يوم الجمعة الموافق  15يوليو 2022
في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا َ بالقاعة السفلي (القس /إلياس مقار ).

اجتماع الصالة
بالكنيسة في الثالثاء الثاني والرابع من كل شهر
بالدور األول بالمبنى اإلداري من الساعة 7م ولمدة ساعة ونصف.
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لجنة مساء األحد
في  ٢٩مايو ،احتفلت لجنة الرعاية الجتماع مساء االحد بالجدد خالل شهور مارس وأبريل
ومايو و كان وقت مثمر وممتع لنا كلنا.

األحباء أعضاء الكنيسة ،نذكر حضراتكم بدفع التعهدات
الشهرية والتبرعات خالل االجتماعات العامة وكذلك طوال أيام
األسبوع في مكتب المالية ..والدفع يمكن أن يكون نقدا ً
أو بالفيزا أو أونالين على موقع الكنيسة
.ولتكن نعمة الرب معكم..ونشكركم على محبتكم وتجاوبكم
.ولتكن
نصلي من أجل

أ /صبري مالك
أندرو بهير

نشارك بالتعزية
مدام /جويس جوزيف زوجة المهندس/عزت فخرى والدكتورة /سلوى جوزيف
زوجة الدكتور/عادل كمال والعائلة النتقال والدتهما السيدة  /ماري ثابت .
عائلة المهندسة أماني رياض باسيلي النتقالها .
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جملة كنيسيت كانت وستظل بركة كبرية لشعب كنيستنا ،فهي حلقة وصل بني االجتماعات املختلفة،
ً
وأيضا مصدر هام ملعرفة أخبار الكنيسة ،اجتماعاهتا ،وأخبار أعضائها مما جيعل اجلسد يف شركة
مستمرة وحية.
لطاملا قدمت جملة كنيسيت ً
أيضا رسائل روحية وعظات مكتوبة باركت الكثري.
نشكر اهلل لكل من يساهم يف هذا العمل ونصلي أن تستمر جملة كنيسيت يف كوهنا بركة للجميع.
برجاء إخطار السكرتارية باألخبار المرجو مشاركتها مع شعب الكنيسة
على الوتساب التالي

01222304563
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نهنئ
م .سهام مكرم
بتخرجها من ماجستير القيادة واإلدارة
كلية الالهوت اإلنجيلية الدفعة 151
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صباح االحد 2022/6/5
2022/
ق .سامح أنور
أع 13 - 1 : 2
 +سفر االعمال هام نظرا النه يتكلم عن بداية الكنيسة
 +االب متى المسكين قال :العنوان االدق هو سفر اعمال الروح القدس
اصحاح  ٢نتساءل
ما عسى ان يكون هذا؟
 + +إجابة هذا السؤال:
 -١يوم الخمسين وجذوره التاريخية
 +في الفكر اليهودي يوم الخمسين هو عيد الشبوعات ،االسابيع
مرتبط بعيدين،
أ -عيد الفصح ،عبور الشعب من ارض العبودية الى ارض الحرية
ب -عيد الباكورة في صباح يوم الفصح ،يوم األحد التالي ،اعالن تقدمة الحزمة االولى للرب
رمز تكريس كل المحصول للرب ،بداية موسم الحصاد
ج -عيد الخمسين بعد  ٧اسابيع من عيد الباكورة
 +اعالن عن اكتمال موسم الحصاد ،وكان يقرأ سفر راعوث ،بركة الرب هي تغني ال  ٣اعياد
يمثلوا الصورة الرمزية لعمل المسيح الكفاري
تث٢ : ١٦
 -٢يوم الخمسين والصبغة المسيحية
 +يسوع فصحنا الحقيقي ،عبرت فيه كل البشرية
١كو ٧ :٥من العبودية الى الحرية
 + +هل الزلت اقيم في ارض العبودية؟
 + +هل استمتعنا بالعبور الى ارض الحرية؟
 +لو احنا فعليا استمتعنا ،سنشعر بالنعمة اللي فيها اقيم
 +التوازي االول :الفصح القديم والجديد
 +مرات كثيرة احترفنا واعتدنا االحتفال بعيد الفصح ،لكن الزلنا مقيمين في ارض العبودية
 +التوازي الثاني:
المسيح قام من بين االموات وأصبح باكورة الراقدين١ .كو٢٠ :١٥
 + +التركيز هو ان اقدم حياتي للرب ،وليس تقديم باكورة ممتلكاتي
ان ٢٦ :٢٣يا ابني اعطني قلبك .مت ٣٩ : ١٠
 +التوازي الثالث :عيد الحصاد القديم مرتبط بالحصاد ،اما عيد الحصاد في الخمسين الجديد هو
موسم حصاد النفوس
 +مز  ٦ :١٢٦الذاهب ذهاب بالبكاء ..مجئ يجيئ بالترنم...
لحظة الحصاد مرتبط بالفرح
 +موسم الحصاد يحتاج الى فعلة
يو ٣٥ :٤ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد
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 +الكنيسة عليها ان ترفع عيونها
لو ٢ :١٠الحصاد الكثير
مشكلتنا حقيقية ان الفعلة قليلون
 + +طلبة الكنيسة اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة
 + +تحدي ان نرفع عيوننا ،وال نغمض عيوننا
 + +هل عندك استعداد ان تكون المنجل ليستخدمه الروح القدس ليحصد النفوس؟
يارب الحصاد ارسل فعلة
 -٣يوم الخمسين وبداية حقبة جديدة
 +ولما جاء يوم الخمسين كانوا جميعا بنفس واحده
الروح القدس روح ابدي + ،ارتباط الكنيسة بيوم الخمسين دليل على ابدية الكنيسة النها
باالبدي شخص الرب يسوع من خالل االبدي الروح القدس.
 + +ما هي االجواء المريحة التي فيها الكنيسة تختبر الروح القدس؟
 +اع ١: ٢ ، ١٤ : ١الكنيسة بنفس واحدة .الحالة الروحية للكنيسة وهي تحتفل بيوم الخمسين
 + +هل نحن ككنيسة بنفس واحدة؟ ام كل واحد في واد ،احيانا نكون في نفس االجتماع،
الخدمة ،البيت ،العائلة لكن لسنا بنفس واحدة.
 +في التقليد اليهودي احتفال يوم الخمسين في العهد القديم يتزامن مع اعطاء الناموس
 +عيد الخمسين في العهد الجديد يتزامن مع حلول الروح القدس
 +في الحالتين يوجد تشابه بروق ،رعود ،نار ،ريح
 +برغم التشابه يوجد اختالف
 +في المشهد االول خر  ٢٨ :٣٢مات  ٣االف رجل بسبب الخطية
 +في المشهد الثاني قبل المسيح  ٣االف نفس
يوم حياة ،يوم فرح ال حزن  ،يوم شهادة ال صمت ،يوم خالص ال دينونة،
النه ارتبط بالروح القدس.
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المـشـــــورة
اننا جميعا نعاىن من أنواع مختلفة من الرصاع ىف الحياة .بل أن هناك قدرا من املعاناة يصيب املسيحني
وبالذات املؤمنني وينتج مبارشة من كونهم مؤمنني  .ويوجد هناك عوامل كثرية لهذا الرصاع وأكرث عاملني
.يستحقان أن يوضعان ىف حجمهام الحقيقى هام الذات والتمركز حول الذات
واملشورة هى املوهبة املصقلة بالتعليم والخربة  .واليصلح أى منهم منفردا ويقوم بها املشري ليساعد
املستشري(طالب املشورة) عىل فهم ذاته وبالتاىل النضج الروحى والنفىس واالجتامعى من خالل تصالحه
 .مع نفسه والله واآلخرين ليصل اىل الهدف النهاىئ وهو الحصول عىل الشعور بالرىض والسعادة
واملشورة الفعالة تتطلب عالقة أهتامم وأعتناء وفهم للسلوك البرشى لتحقيق التوازن بني متطالبات
الشخص وقدرته واالمكانيات املتاحة تحت مظلة القيمة االميانية املسيحية
دور المشيــــــر
 .1التعاطف مع املشاعر الجريحة
 .2الكشف عن التفكري الخاطيء من خالل:
أ  .تحديد املكان الذى تم فيه إكتساب التصور الخاطىء .
ب .تشجيع التعبري عن املشاعر العاطفية املصاحبة لألعتقاد.
جـ .مساندة طالب املشورة ىف تغري أفرتاضاته.
د  .تعليم طالب املشورة األشياء التى ميأل بها ذهنه.
.3تحديد النمط السلوىك الخاطىء واملسئول عن االنفعاالت السلبية.
.4تنوير طالب املشورة بالفكر الكتايب املتعلق باالحتياجات الشخصية.
 .5تقوية وتأمني تعهد الفرد والتزامه بأن يسلك طبقا للحق.
.6وضع خطة التغيريات السلوكية التى تعكس األلتزام او التعهد.
 .7التمتع مبشاعر الحب والفرح والسالم التى تعقب كل ماسبق.

وللمشورة ثالث مستويات يعمل من خاللها املشري هى
املستوى اآلول -:التشجيع
املستوى الثاىن -:الحث عىل العمل
املستوى الثالث -:احداث األستنارة من خالل التدريب
واملشورة الكتابية تسعى اىل مساعدة الجميع حتى يتمتعوا بالغنى الشخىص املتاح ىف شخص املسيح.
أخريا نصىل أن يحركنا الله جميعاحتى ننتقل لآلخريني من خالل حياتنا وكلامتنا أن يسوع املسيح حقا يكفينا إىل النهاية

الذى اراد اهلل أن يعرفهم ماهو غنى مجد هذا السر فى االمم الذى هو المسيح فيكم رجاء المجد.
الذى ننادى به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمة لكى نحضر كل انسان كامال فى
المسيح يسوع (كو(28- 27 : 1

إذا كنت تحتاج ملشورة ميكنك اإلتصال مبكتب املشورة 01222304563

د.عفت شوقى اسعد
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إلى كل األحباء مواليد
شهر يوليو
تهنئــة حــارة بعيــد ميالدكــم وكل ســنة وأنتــم طيبيــن .كمــا نقــدم خالــص اعتذارنــا اذا كنــت مــن مواليــد هــذا
الشــهر ولــم يتــم نشــر إســمك أو صورتــك وذلــك لعــدم توافــر هــذه المعلومــات لدينــا فــي دليــل الكنيســة لذلــك
نرجــو مــن أعضــاء الكنيســة إرســال البيانــات إلــى ســكرتارية الكنيســة أو أحــد أعضــاء لجنــة الرعايــة لتحديــث بياناتكــم
أو على الواتس آب .01222304563

الفريد هارفـى

3

فرياليوسفيعقوب

3

مرفت ناجى

5

ايفت أديب

6

مسعدإبراهيم

6

مارى هاىن وديع

7

ملك ماجد

7

نادى مرزق فهيم 7

ماجى مسري

9

مىن ألفريد

9

دينا مجال ناجى 10

سامية عزت فرج 10

نادر لطفى فهمى 10

11

شريى عماد رزق 11

ايهاب وجيه زكرى 12

رانيا سليمان

12

رانيا ماهر جمدى 12

ريفانا أمري نبيل 12

مسري زكى موسى  12ندمي يوسف عادل 12

وسيم جمدى صديق12

نادر عفت أرنست 13

امل رمسيس

15

1

مرمي ضيف فايز ١

ناشد أيوب ناشد ١

جودى رأفت إلياس 4

دينا كرم غربيال 4

نيفني زاهر رستم 4

سامى يعقوب سعيد 5

7

صموئيل ماهر نسيم 7

باسم فايز غربيال

ثرياجريسجاد

7

ساندى ناجى

7

سيلفيا وجدى

8

فريدى عماد

8

10

سوزان فؤاد بولس

لورين مسعد زكى 8

جان دارك

هاىن حلمى هبمان 1

فهيم إلياس دباغ

9

سهام مكرم جنيب 2

فريدى كرم

15

كريستني عماد

15

ليلى جورج زكريا

16

جيلني فورد رمزى 17

حنان صبحى شكرى17

مسرمقبليوسف

18

رنا سامح مسري 19

وفاء فوزى عزت

21

هنى عفت شوقى 22

وفيق شفيق فانوس

23

داليا وصفى مترى  24فيفيان عزت زكى 24

مورين حمسن منري

25

اهلامى جاد الرب 26

جويس جوزيف 26

مادلنيعاطفلويس

26

سيف ماجد موريس 27

1
1
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7
8
8
8
9
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10
10
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11
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12

تامر جمدى فهمى
نادر أكرم نبيل
هبة إيهاب صاحل
سامية فايز يوسف
كرمي عادل توفيق
مارك ماجد جنيب النخيلى
عبري عوىن شحاتة
مجال جنيب سلطان إقالديوس
نيفني فكرى فؤاد
باسم نبيل صموئيل مرقس
ناجى بطرس جندى
جورجيت ميشيل تادرس
ايهاب خليل
اما شريف ماهر الضبع
ساندى منري عيسى
شهري شوقى اسكندر
نبيل جيد جندى
ان رفعت إدوارد
رامى ناجى نعيم ميخائيل
امري وصفى ملعى
مارى تريز منري جرجس
مايكل موريس أسعد

ليديا فريد جنيب 17

ناردين رضا حنا 17

سونيا زكى

21

داليا نادر قليىن 20

شارل حنا جرجس 20

مارى منري

20

23

ساندى عادل وهبة 23

حمب زكى

23

مىن حنا مرقس  23هبة أجمدإبراهيم 23

نيفني نبيل فؤاد 24

ثريا ثابت بساىل 25

مارىزكىيوسف 25

26

رفيق هاىن وهىب 26

سارةيوسفمسري 26

هنى رأفت وجدى 29

مرمي رفيق يوسف 30

جورج شوقى

مارى جرجس

12
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
23
23

27

نانسى وليم

24

ديانا مسري نصحى 26

ماريان مكارى

29

امري ناجى مجيل
باسم شهري فهمى
فريد مايكل ماهر الضبع
ناتاىل جمدى سعدى عياد
رامز لويس كامل
اجنى أشرف صديق
يامسني نادر هنرى كامل
راندا مجال جرجس
ماجى ماهر عدىل كامل
نادية سعد سليمان
يامسني جرجس اجلندي
نادر فهيم إلياس دباغ
رميون منري شاكر
رامي عماد رشدي
باسم حمب زكى
ايليا جرجس تادرس
ساىل رأفت اسحق يونان
مرييت يونان عزيز يين
عياد أثناسيوس بطرس
فاتن عوض حنا
ساىل ممدوح

رامى عادل

23
23
24
24
25
25
25
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31

تيمون وحيد

هاىن فيكتور

17

21

روزانا صموئيل حبيب
ليلى كامل عبد املسيح
ابراهيم جرجس جملع
انسى حلمى صهيون قديس
اندرو جمدى زكريا
اماىن شنودة مسعان
اليس حلمى إسطفانوس
لوسى وديع حمارب
عصمت فكرى جربائيل
بيتر إكرام جوزيف
ماجد مدحت عبد املالك مهىن
سارة إسحق معوض
مىن جورج يعقوب أبادير
ناير شهري
فريدى جورج
مجال فهيم الضعيف
مريا اشرف
حنان عادل
اميان منري جنيب
مينا عبد اهلل عبد الشهيد
ايفت راشد

اليس دانيال

31

11

مواعيد اإلجتماعات
إســــم اإلجتمـــاع

ميعــــاد اإلجتمـــاع

اإلجتماع العام

األحد 10:00ص و 7:30م من كل أسبوع

إجتماع درس الكتاب عام

اإلثنين من كل أسبوع من  8:30 - 7:00م

إجتماع الرجاء (اجتماع للفئات
االكثر احتياجا َ من السيدات)

الثالثاء  10:00ص من كل أسبوع

إجتماع الصالة

الثالثاء الثاني والرابع من كل شهر من  8:30- 7:00م
بالدور االول بالمبنى االدارى

إعدادى والصديقات

الخميس  7:00م من كل أسبوع

أسر حديثة

الخميس االول والثالث من كل شهر 7:30م
الدور الرابع المبنى الجديد

السيدات

الخميس  10:30ص من كل أسبوع

إجتماع دراسة الكتاب

للعاملين بالكنيسة كل يوم خميس من الساعة 11ص

اإلجتماع العام

الجمعة  10:30ص

مدارس األحد

الجمعة  10:30ص من كل أسبوع

لقاء األسرة العام

الجمعة الساعة  7:00م األسبوع الثاني من الشهر

الرواد

الجمعة الساعة  10:30ص األسبوع الثالث من الشهر

اجتماع الشباب (ثانوى وجامعة )

السبت  7:00م من كل أسبوع

