
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :سبوعآية األ
 

َيا َربُّ؟ َمْن َمْن ِمْثُلَك َبْيَن اآلِلَهِة "
ِمْثُلَك ُمْعَتزًّا ِفي اْلَقَداَسِة، َمُخوًفا 

  ."ِبالتََّساِبيِح، َصاِنًعا َعَجاِئَب؟
 (11:15خروج )

    7/1 حداأل

  3: 5 -11: 4هوشع              1ملوك    1                  43-21: 5 مرقس                

 
 مدرسة األحد خدمة األحد +  ص  0310

  و  املخيممعلمات  مام عرش النعمةأرفع إ
من أجل ترتيب الوقت لخدمتهن،  صل 

  لحكمة ،ن وعطائهنلتعب محبته مضاعف رثم
 ،وفالصفلهية بقيادة إ صل 

نطلب لهن الحماية  .يمانية لتوصيل رسالة املسيح لكل طفلإسلطان وقوة 

 .ةروحي  الجسدية و الصحة وال

 
 بليوم الر   اختياري  صوم

  7/2االثنين 

  15  - 4: 5 شعهو                  2ملوك   1                29 - 1: 6 مرقس                   

 

 

  
 والكنيسةراعينا القس بالل حبيبي على تنسكب  ة مضاعفةروحي   لحكمة صل 

 ال
 
  خالل ومن خاذ القرارات في الخدمةت

 .داخل وخارج الكنيسة والناس املؤمنين التعامل مع

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون  *

 يان بولسڤيڤ* 

 نيكول بولس* 

  7/3الثالثاء 

 2: 7 - 16:  5 شعو ه             3ملوك    1           56 - 30:  6 قسمر                     
 

 

املسيح ديهم فكر وقلب ليكون  لكي املخيم الصيفي مرشديصل  من أجل 

 التعاون، بو يمان ال باملحبة، ببالعطاء، 

كي يعطوا بسخاء ب لهم بفرح له الر  لكل عمل يعد   اقينلكي يكونوا سب   صل

 هللا. وفيض لبنيان ملكوت

 صوم مسائي صوم صباحي

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 طارق أبو شقارة* 

 ألحان أبو شقارةد. *

 7/4االربعاء 

 16 - 3 : 7 شعهو               5 - 4ملوك   1              13 -1: 7 قسمر                     
 

   العائالتجتماع ا م  007
 

 ، تبارك العازفين واملرنمين، ةلائجتماع العان تبارك أبيا رب  نصلي 

 لكي هتكلماملتكلم و بارك ، وكل نفس تسمعنا عبر البث املباشراملصلين ، املشاركين

 وتخلص.تحرر  تعزي، ترفع، تثبت، ال تعود فارغة بل تطرق كل قلب،

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 ناهدة الكردي* 

 مريم سكس د. * 

 اخالص نقوال* 

 7/5الخميس 

  8 شعهو                       6ملوك    1                  37 -14: 7 قسمر                        
 

 
 

 

 .هللابروح  ئهمتال ال نصلي يا رب  من أجل راعي الكنيسة القس بالل حبيبي 

 أ حماية تامة ترافقه هو وعائلته
ً
، ثناء املخيم الصيفيفي فترة الصيف وخاصة

 ، بركات ال تعد والوشبه شر   حماية من كل شر   ،الجسديةصحة نطلب لهم ال

 تحص ى على خدمتهم وحياتهم الشخصية.

 صوم مسائي صوم صباحي

 منصور  دينيز* 

 سهيلة شحادة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

 7/6الجمعة 

  16 -1:  9 شعهو              7ملوك    1                21 -1: 8 قسمر                       
 

 

 

 بمام الر  أذكرهم باالسم نن مرض ى ومتأملين، ن طلب صلواتنا م  كل م  

 .كثيًرا في فعلها ردتالبار تق ةن طلبأل يمان إب يصلنو 

 
 
 يعسر عليه بد، الأل لى امس واليوم وإأل له اب على املرض ى، يسوع إد الر  و ن وععل  أ

 .تم الشفاء...يسوع  يا رفا، بجلداتك اقع، يهوهمر و أمر، املستحيل يصبح أ
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبود  ناديه* 

 جاكلين خورية* 

 روني جورجي *

 ميرنا جورجي* 

 7/7السبت 

  15: 10 -17:   9  شعهو             8ملوك   1            1: 9 -22:  8 قسمر                   

 

 ينصلي من أجل جميع البع
 
ب،دين والضال  ين عن الر 

حدين ةنقف بالثغر  جلهم أارك حياتهم ونصلي بال انقطاع من من أجلهم، نب مت 

 تون النار ونراهم ُمبررين بدم املسسيحأن يخرجهم من أواثقين أن إلهنا قادر 

 وجنود له.

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 سهاد غنطوس* 

 كرستينا حبيبي * 

 

ة، نقاط برنامج  القراءات الكتابي 
ة الة، الصوم والنشاطات اليومي   الص 

  2018 تموز لشهر 

ة/ كفرياسيف ة األسقفي  ص اإلنجيلي 
 
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



 :سبوعآية األ 
 

أَلنَّ ِمْنَك اْلَجِميَع َوِمْن َيِدَك ... "
  ."َأْعَطْيَناَك

 (14: 29اخبار االيام  1)

 7/8حد األ 

   11 -1:  11 شعهو                 9ملوك    1               50 -2:  9 قسمر                  
 

 حد+ مدرسة األ حد خدمة األ  ص 0310
 

  
محبة وسط  ،نشاطات الصيفأثناء  نهضة وانتعاش ومستويات جديدةل صل 

 تكريس وأشواق جديدة للخدمة، املؤمنين واملشتركين.

ب واضعين أيدينا على املحراث   لكي نرى  أن نسعى دائًما المتداد ملكوت الر 

 نشهد عنه.حصاد وثمر مضاعف 

  

 
 بليوم الر   صوم اختياري 

 7/9االثنين 

 14: 12 - 12 :11  شعهو           10ملوك    1             31 - 1:10 قسمر                    

 
ب، كبر مع الر  لجلوس وقت أا ،والتعمق فيها في دراسة الكلمةنمو   نصلي من أجل

 ايمانيلنضوج  ي، نصلنضاعف خلوتنا

 حياتنا الروحية. في مستمر   ونمو  

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 7/10الثالثاء 

  13 شعهو                11ملوك   1                 52- 32: 10 قسمر                      
 

 

  .والعاملينالجامعيين  الشبيبة الكبار،رفع بصالتك مؤتمر ا

. الراعي القس بالل حبيبي، األخ ابراهيم وزوجته لينا خوري بارك القائمين عليه

  من أ
 ،التأمالت ترافقهم في تقديم الدروس،حة الروح القدس جل مسصل 

يدها  ةشبيبة ُمكرسة وممسوحة واضعمسيات لكي نرى ، واأل مجموعات الصالة

ب. ثعلى املحرا  لخدمة الر 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 شحادة  كرستين* 

م* 
 
 مريانا مسل

 عصام شحادة* 

 رنا شحادة* 

 7/11االربعاء 

 14 شعهو               31 -1: 12ملوك   1          14 -1: 11 قسمر                       
 

   العائالتجتماع ام  007

 

وأنت  نحننقص نلكي  يا رب  من أجل امتداد ملكوتك على األرض ااستخدمن

 لعطاش.اتواء الحقيقي للجياع و ر نت وحدك الشبع واال ونعلن أنك أوحدك تزيد، 

 بارك اجتماع العائالت لهذا املساء.

 صوم مسائي صوم صباحي

 انطون  يوليتڤ* 

 هيفاء طعمة * 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

 7/12الخميس  

 1يوئيل           34: 13 - 32 : 12ملوك   1        33 -15: 11 قسمر                      
 
 

 

  لكي يتمجد الر  ب نعدد شاكريناملخيم الصيفي: بركات الر  
ب أكثر في مخيمنا ، صل 

كتابية، الترانيم والدعوة ثناء سماعهم للقصة الأطفال للمسيح تأتي ألهذا العام، 

  وبارك القائمي املقدمة
 همديليكون  ن على املخيم وجميع الخادمين لكيلهم، صل 

 لى ملكوت هللا.باألطفال إن نأتي رؤية، هدف وحلم واحد وهو أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 ق. بالل حبيبي *

 لينا حبيبي* 

 شادي كنعان* 

 اخالص نقوال* 

 7/13الجمعة 

 11 - 1: 2يوئيل                   14ملوك   1                27 -1 قسمر                       
 

 

 

  وبارك خدم
وعمله املضحي في الكنيسة وخارج ة الراعي القس بالل حبيبي صل 

  ملسحة وحكمة إلهية مضاعفة ليشهد ويعلن كلمة 
بجهارة.  الحقجدرانها. صل 

                                                                                                    وعطاءه محبته، بارك تكريسه

ع يا رب  تخومه واحفظه من   ير.الشر وس 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 أدهم سالم * 

 يان بولسڤيڤ *

 سعاد سمعان* 

 ام يوسف بحبح *

 7/14السبت 

 32 -12: 2يوئيل           32 -1: 15ملوك   1           44 - 28: 12 قسمر             
 

 

  من أ
  لتدخل إمؤتمر العائالتفي  جل جميع املشتركينصل 

لهي في ، باركهم وصل 

، تكريس والتزام، ةشواق جديدوحية، انفتاح لعمل الروح القدس، أالر حياتهم 

املتكلم الراعي القس  ه الحي، اطلب مسحة الروح القدس تنسكب علىللايمان با

 ، حماية، قوة ونشاط جسدي وروحي.بالل حبيبي

 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 غادة جريس* 

 رائدة سمعان* 

 مريانا حبيبي * 

 :سبوعآية األ
 

َعْلُت الرَّبَّ َأَماِمي ِفي ُكلِّ ِحنٍي، ج"
  ."َفاَل َأَتَزْعَزُعأَلنَُّه َعْن َيِميِني 

 (8: 16)مزمور 
 

 

 



 7/15االحد 

  3يوئيل                34: 16 -33: 15وك  مل 1             13 -1: 13 قسمر                 
  
 

 حدمدرسة األ   حد +خدمة األ ص   0310

 

 ، ير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة"غ"

ماع لكلمته ستال و  هالستقبال ةشواق جديدب بفرح وأبيت الر   لىنصلي أن نأتي إ

، بارك تتم في حياتنالكي ته مامه ونطلب مشيئأ توبةوالعمل بها، نأتي بانكسار و 

  من أ في املسيححباءك أ باركنهارك و 
 .مجلهوصل 

 بليوم الر   صوم اختياري 

 7/16االثنين 

 1عاموس                      17 وكمل 1                37 -14: 13 قسمر         
 

 

  ،إبليسنحن ال نجهل أفكار 
 
 خرابه إلى تم   العدو  " :ب على حياتكوعود الر  ن عل  أ

 ،"لى طاعة املسيحسرين كل فكر إمستأ" ".بداأل 

 
ُ
 ا

ُ
 ض كل فكر أرف

 
ن أنك منتصر بدم عل  و معركة روحية تحاربك في فكرك، أ

 
 
 ز  اتها ُه وقو   جناد الشر  علن أن أاملسيح. أ

 .الصليبحقت تحت ت وُس م 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أنيسة نقوال* 

 ناهدة الكردي* 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي* 

 7/17الثالثاء 

 2: 3 - 1: 2عاموس           18 وكمل 1                31- :14قس مر                      

 
 
 
 قدامك ك بها أينما تطأ أن كلمة الحق وتمس  عل  أ

 نجيل املسيح وال تستحي بإ

ة  ألن  ن يؤمن به.لكل م   هللا للخالصفيه قو 

 صوم مسائي صوم صباحي

  يوسف بنا* 

 رنا بلوط* 

 لينا حنا* 

 رهام جهجاه* 

 7/18االربعاء 

  3: 4 -3: 3عاموس              19 وكمل 1             72 -32:14 قسمر                     
 

   العائالتجتماع ا م  007

 
 

اتنا، بالتسبيح ، بالتسبيح نعلن انتصار يح تسقط كل مملكة العدو  ببالهتاف والتس

ح، ئب في وسطنايات وعجانرى آ  
ب  مر  و ، كب في حياتالر   س   

 
له ن  وًدا.ما ُدْمت موج كل 

  بارك
ُ
  .الكنيسة جل خدمة العبادة فير من أواشك

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة* 

 كرستين شحادة *

  نزار جريس* 

 هالة عزيزات* 

 7/19الخميس 

  13- 4: 4عاموس               20 وكمل 1            20 -1: 15 قسمر                      
  

 

 إ
ً

غفران  في الن هللا يغفر للتائب مهما كانت خطاياه. وحتى عندما ال يرى أمال

ٍة »غفور رحيم، فيقول التائبون:  يمنحه هللا األمل، ألنه أب ب  ح   م 
 
ة ي 

 
ُروا أ

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
أ

ا 
 
ان
 
ْعط

 
د   آلُب ٱأ

 
ْوال

 
ى أ ْدع 

ُ
ى ن ت    ٱح 

ٰ
ت  »و « !ّلل ر 

ُ
ث
 
 ك

ُ
ْيث  ٱح 

ُ
ة ي  ط 

 
خ
ْ
ت  ٱ ل

اد   ٱ ْزد 
ُ
ة ْعم   

د   لن   .«اج 

  لكي ن
 بعيًدا عن الر ب. ن ضل وابتعد سترد املسلوب باسم يسوع لكل م  صل 

ب قادر وال يعسر عليه أ  مر.الر 

 صوم مسائي صوم صباحي

 طعمة  ءهيفا* 

 جاكلين طعمة *

 فدوى جريس *

 جزيل سمعان* 

 7/20الجمعة 

  5عاموس               21 وكمل 1                47 - 21 : 15قس مر                          

 

 ن في وسطنااملؤمنون والخادمو 

  لكي 
نتظار في اب، تأمل و مع الر   ةيومي   عالقة قويةعلى صخرة الدهور،  واثبتيصل 

  ، هم، غير تاركين اجتماعةة في الصال ، قو  ماع لصوتهتسب وال محضر الر  

 .وشبه شر   ة لهم من كل شر  نجيل املسيح، اطلب الحماية الروحي  إكارزين ب
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نهيلة شحادة* 

 بسام يوسف* 

 جاكلين خورية * 

 جانيت شقور * 

 7/21السبت 

 6عاموس                        22 وكمل 1                        16 قسمر                       
 
 

 ،ستقبال مخيمنا الصيفي "رحلة في الكتاب"االستعداد ال 

 لتوصيل محبة ورسالة املسيح كل طفل وطفلة،

  أل 
ة وبركات صل   املخيم، تنسكب على أيامجواء روحي 

 ن يخدم معنا، حماية وامتالء منرشدين وكل م  امل، املعلمات، بارك القائمين عليه

 املسيح تجمعنا. ر الروح القدس، عطاء، تضحية ووحدةثما

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 جواد بنا * 

 منال شاهين* 

 :سبوعآية األ
 

هُؤاَلِء ِباْلَمْرَكَباِت َوهُؤاَلِء ِباْلَخْيِل، َأمَّا َنْحُن "
 .َنْذُكُرَفاْسَم الرَّبِّ ِإهِلَنا 

ُهْم َجَثْوا َوَسَقُطوا، َأمَّا َنْحُن َفُقْمَنا 
 ."َواْنَتَصْبَنا

 (8 - 7 :20)مزمور 
 

 

 7/22حد األ 

 7عاموس                 2 -1ملوك 2               17 -1: 1كورنثوس  1                      
 

 

 حدمدرسة األ   حد +خدمة األ ص   0310
 

 
ُ
  وس   وار اشك

 ، هفي يوم وهحب  قدسه، س  هيكل ب في الر   واحب 

ُحو   
ب  ُعوب   هس  يع  الشُّ م 

ا ج  ُحوُه ي  اْمد  ، و  م 
م 
ُ
يع  األ م 

ا ج   ...ي 

  
ن يسوع تشهد الكنيسة بألكي  والكلمةجل املتكلم من أ بارك خدمة اليوم وصل 

 خرين.لل  نور وملحهو 

 بليوم الر   صوم اختياري 

 



 8عاموس                 3 وكمل 2             31-18: 1ورنثوس ك 1           7/23االثنين 
 

 
 

 
 

 

مضاعفة ترافقنا خالل  وحمايةسمك نعطي املجد، بركات  بل ال ليس لنا يا رب  

 مخيمنا الصيفي.

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه* 

 لؤي سعيد* 

 بثينة جورجي* 

 نزهة طعمة* 

 7/24الثالثاء 

 9عاموس                        4 وكمل2                    2كورنثوس  1                      
 

ة، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء مركز الكنيسة :اليوم الثاني   .فقرات روحي 

 .الفّنان ريدان نّفاعلعاب مائية مع أ 1عرض 
 

ضم"
 
سبب  أ ست  حمًدا ب  س 

 
ع  أ

ض  طفال  والرُّ
 
اه  األ

فو 
 
ان أ ٍ د 

يت  عُدو  سك 
 
ت ، ل 

ك  د 

  من أ ."ٍم وُمنتق
فال طثناء سرد القصة لكي تصل لقلوب األ أجل كلمة هللا صل 

 جبابرة العالم.لكي يهزمون بها  وتثبت فيهم

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل* 

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 7/25االربعاء 

 عوبديا                     5 وكمل 2                     3كورنثوس  1                       
 

 مهرجان رياضي    2عرض    مركز الكنيسة  اليوم الثالث:
 

 العائالتجتماع ا م  007
 

  
 باستمرار يكاتجاه السماء حتى يهب عل يف كسفنضع بال انقطاع،  صل 

 
. روح ّللا

 
 
  ق
 ذبيحة د 

 
ضرام الزم ل الأن القلب الشكور يرسل األوكسجين حمد إذ م ّلل

 .املوهبة الخامدة

 صوم مسائي صوم صباحي 

 غادة جريس * 

  ناهي حبيبي * 

 هادية صياغة* 

 لينا جريس* 

 7/26الخميس 

 1يونان                2: 7 -1: 6 وكمل 2               4كورنثوس  1                          
  

ة، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء   مركز الكنيسة  اليوم الرابع:             .فقرات روحي 

     .ورشات موسيقى، صابون وبالونات   3عرض 
 

  من أ
ب لكي جل فقراته، امتالء بروح الر  بارك نهار اليوم، وبارك مخيمنا. صل 

  كلمة هللا. في ونمو   لهم طفالنا، نطلب الحمايةنخدم بفرح، بإيمان وبمحبة وسط أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 مريانا بولسد. * 

 سعاد سمعان* 

 رنا بلوط* 

 ريم سمعان* 

 7/27الجمعة 

 2يونان                     20 -3: 7 وكمل 2                 5كورنثوس  1                     
  
ة، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء مركز الكنيسةاليوم الخامس:  .فقرات روحي 

 مهرجان رياضي   4عرض   
 

  س  
 :بروحك وسط كنيستك لُيعلن كل مؤمن منا الوعد ج يا رب  ي 

  ،"تكفيني نعمتك" ،رض""معك ال أريد شيًئا على األ  

 .عظم من منتصرين""معك نحن أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 جاكلين طعمة* 

 خورية جاكلين *

 سهى جريس* 

 مدهلل انطون * 

 7/28السبت 

 3يونان                        8   وكمل 2                      6كورنثوس  1                       
 

 

 

  يسلطان الذعلن الالراعي القس بالل حبيبي: ا  
 

  ع  يُ لكي له من ّللا
 
كمن بجهارة م ل

 .على أرض ثابتة صخريةيقف 

في حياته ليكرز ويعلن بشارة متوهجة الروح القدس  شعلة نصلي لكي تبقى

 كلها. النجيل للخليقة

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة* 

 مريانا مسلم* 

 عدلة بلوط *

 رزان طعمة* 

 :سبوعآية األ 
َأْيًضا ُكْنُت َفتًى َوَقْد ِشْخُت، َوَلْم َأَر ِصدِّيًقا ُتُخلَِّي َعْنُه، َواَل ُذرِّيًَّة َلُه "

 (25 :37)مزمور   ."َتْلَتِمُس ُخْبًزا
 7/29حد األ 
 4يونان                       9 وكمل 2                 24 -1: 7كورنثوس 1                       

 

 حدمدرسة األ   حد +خدمة األ ص   0310
 

 يا رب   عطناأ ،بدية عند يا رب  إلى من نذهب وكالم الحياة األ 
ً

  بأن نلهج بكالمك ليال

 ليك.ال نخطئ إ ونهاًرا لكي

 
 بليوم الر   صوم اختياري  

 7/30 االثنين

 1ميخا                  10 وكمل 2              40 -25: 7كورنثوس  1                     
 

ة، مسابقات وأ مركز الكنيسةاليوم السادس: عرض    .وعطاء لعاب، فرحفقرات روحي 
 فرقة فوزي وموزي  5

 

 .م رشيد"انا، ايليا، بولس، كرستينا والجدة أ، مري" لينا :بالل حبيبي عائلة القس

   باركهم باسم يسوع،
بأن ن جسدية واعل   لتسديد كافة االحتياجات لهم، صحة صل 

 .وشبه شر   ي شر  جسدهم هو هيكل للروح القدس، راحة وحماية لهم من أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 ردينة بلوط* 

 سماح سالم* 

 7/31 الثالثاء

  2ميخا                         11 وكمل 2                        8كورنثوس  1                    
 

ة، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء مركز الكنيسة  :السابعاليوم        .فقرات روحي 

 .لعاب مائية مع الفّنان ريدان نّفاعأ 6عرض     
 

تأتي  جديدهبواب لعائالت ب أفتح الر  لكي يونصلي ملؤتمر العائالت نتابع صلواتنا 

  من أوتتبارك وتخلص، 
ثناء عطى أالتي ستُ  لدروسلراته يالراعي وتحض جلصل 

 املؤتمر
ُ
 ، ا

ُ
 ذك

ُ
 ض كل تشويش يعرقل الخدمة.ر فريق العبادة وارف

 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 رزان داود* 

 ميمة دعيمأ* 

 جورجيت سلوم* 

 جزيل سمعان *
 

 

 ألطفال يسوع الصغاراملخيم الصيفي  بداية

 ..."اذَهب ِإىل َبيِتك، َوَأخربُهم َكم َصنَع الرَّبُّ ِبَك"

ة، مسابقات وأ  مركز الكنيسة:ل و  اليوم األ   فرح وعطاء .لعاب،فقرات روحي 

 


