
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8/1 ربعاءل ا

 3ميخا             13 -12ملوك  2            9كورنثوس 1 
 

   .لعاب، فرح وعطاءأفقرات روحّية، مسابقات و  مركز الكنيسة اليوم الثامن:

 .مام الصفوفأ وعرضهاتقديم ترنيمة كل صف   7عرض      
  اجتماع العائالت م  007

 
 

  اجتماع العائلةمخيمنا و  ،باليوم بيد الر  ضع نهار 
بروحك القدوس وسط  ج يا رب  ، سي 

 أكنيستك لكي نرى 
 
  س  طفال ت

فرحين وتشهد لشخصك،  طفالأ سمك،ل ح وتهلل ب 

 حياتها.ن عمل املسيح في وتشهد ع يومجتماع الال ثناء أب لر  تعبد ا نفوس كثيرةو 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 جواد بنا * 

 ريم سمعان     * 

 8/2 الخميس

 1 :5 - 1:4ميخا          14ملوك   2         10 نثوسكور  1                   
 

 My Baby    إىل رحلة   اليوم التاسع:
 

 نطلب بركات الر  
 
  س  ب لهذا اليوم، ن

ونقرأ كلمة هللا ونصلي لحماية  ح ونرنم، نسمعب 

 بنا وتواجدنا اترافق أطفالنا، معلماتنا، راعينا واملرشدين أثناء ذه

  .ماي بيبي ورجوعنا في

 صوم مسائي صوم صباحي

 سعاد سمعان* 

 الكردي هناهد *

 جورجيت سلوم* 

 سماح سالم* 

    8/3 الجمعة

 15 -2: 5ميخا         16 -15ملوك  2        16 -1: 11 نثوسكور  1 
 

 

   .وعطاءح لعاب، فر أفقرات روحّية، مسابقات و   مركز الكنيسة :نهاية املخيم  اليوم العاشر 

   .سريك أفريقي+    مسحة يسوع  9+  8  عرض
 ع   هنل ب ر  الشكر أ

 
ثناء أا همطر أالتي  ل بركاتهلج شكرأالعمل في وسطنا،  م  ظ

   ،املسيح وخالص ةمحببروا تخا جل كل طفل وطفلةأمن  شكرأ، مخيمنا
 صل 

 حد.مدرسة ال ، نموهم وتواجدهم خالل السنة في لثباتهم

 صوم مسائي صوم صباحي 

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 سارة شحادة* 

 ميسا جريس* 

 8/4السبت 

  6ميخا          17ملوك  2      34 -17: 11   نثوسكور  1                  
 

  ل
املسيح لكل من نجيل إو  على منارة يشع منها نور  نور كنيستنا تبقى كي صل 

لنرى نفوس تأتي  ،جتماعي وموقع الكنيسةل يسمعنا عبر التواصل او  ليهاإ يدخل

ة وقبيلة م 
 
بأن يسوع املسيح هو هللا القادر على كل  ويعترف كل لسان ،من كل أ

 .ش يء

 صوم مسائي صوم صباحي 

 ثائر شاهين* 

 نزار جريس* 

 منال شاهين* 

 عدلة بلوط *

 :سبوعآية األ

 
َطِريَقُه  َذابُح اْلَحْمِد ُيَمجُِّدِني، َواْلُمَقوُِّم"

 ."ُأِريِه َخاَلَص اهلِل
 (23:  50 )مزمور

 

 8/5الحد 

 7ميخا                           18ملوك  2                 12 نثوسكور  1                  
 

 

 مدرسة الحد  +   األحد التاسع بعد الثالوثص   0310
 

 

                                                                                                          "جتماعنااغير تاركين "

ونكون سباقين ب شتياق لسماع كلمة الر  اب بفرح و لى بيت الر  نصلي لكي نأتي إ

نذهب  جتماعات، نصلي لكي يعمل الروح القدس فينا ونتبارك لكيلحضور ال 

 خرين.ل وار ونبارك اسل ا نحن خارج

  

 

 بليوم الرّ  اختياري صوم 

  8/6 الثنين

  1ناحوم                   19ملوك   2                     13 نثوسكور  1                 
 

  لجميع املرض ى
 بد مس واليوم وإلى ال أن يسوع هو أعلن أواملتأملين و  صل 

  )يهوه رفا(

 كثر جًدا مما نطلبوأن يعطي بسخاء القادر أ

 .من فقطآ

 
 صوم مسائي صوم صباحي 

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

 جورجي                         روني *

 ميرنا جورجي* 

 نيكول بولس* 

  8/7الثالثاء  

 2ناحوم           21 -20 وكمل 2           25 -1: 14 نثوسكور  1 

 

 

ن يا رب  لهم برًجا حصيًنا في
 
، بارك  عائلة الراعي القس بالل حبيبي ك وجه العدو 

ض عليهم مسطاًرا    .يا رب  خزائنهم وأف 

 

  

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة* 

 جاكلين خورية * 

 طارق أبو شقارة* 

 بو عقلأرنين * 

 

القراءات الكتابّية، نقاط برنامج 
 الّصالة، الصوم والنشاطات اليومّية

  2018 آبلشهر  

ص اإلنجيلّية األسقفّية/ كفرياسيف
ّ
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



     8/8الربعاء 

 3ناحوم         34: 23 - 1: 22ملوك  2        40 -26: 14 رنثوسكو  1                  

 

، تسبيح القدس لروحا بقيادةمنقادة  ةعبادحتى تكون  ةفريق العبادنصلي ل

ر أعضاء الفريق با
 
ذك

 
نمو لسم ل وهتاف يصعد كبخور أمام عرش النعمة. ا

خالل  خالل عبادتهمتكريس، مسحة ترافقهم ، ةحياتهم الروحي  مضاعف في 

 .العام ونذكر مشاركتهم في مؤتمر العائالت

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 كرستين شحادة* 

 روزين شحادة  *

 مريم سكسد.  *

 اخالص نقول* 

        8/9الخميس 

 1حبقوق         20:24 - 35:23 وكمل 2       34 -1: 15نثوس كور  1                  

 
 

، ليس لنا يا مؤتمر العائالتنرفع صلواتنا وأصوامنا أمام عرش النعمة من أجل 

اللى  حتى رجوعناو  تهمن بداي املؤتمر بل لسمك نعطي املجد بكل فقرات رب  

 ن تأخذ املجد لكي نرى بركات ل تعد ول تحص ى.أيا رب ق حمستوحدك  ،بيوتنا

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة* 

 سهيلة شحادة* 

 بشير نقول  * 

 جوانا نقول* 

 8/10الجمعه 
 

 2حبقوق         25ملوك   2             58 -35: 15نثوس ور ك 1                      

 
 

  سوارهاخارج أ تذهب: نصلي بإيمان لكي نراها كنيستنا
 
خبر المم كم صنع وت

ب ن يستخدم الر  ، مسحة مضاعفة، أكنيستكب معها، بارك باسم يسوع الر  

 لبنيان ملكوت هللا.حسب مشيئته و  للمؤمنين بهااملواهب املعطاة 
 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 سهى جريس* 

 عصام شحادة* 

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 8/11السبت  

  3حبقوق                  2 -1األيام  أخبار  1              16  نثوسكور  1                   
 

  
اعي القس بالل حبيبي ملؤتمر صل  لعائالت، ليمنحه هللا امن أجل تحضيرات الر 

ة  حماية روحية ،  ومراجعتها بكل تحضيراته للدروس والسلطان اإللهيالقو 

لهية مضاعفة لتوصيل ب أثناء املؤتمر بمسحة إالر   أن يستخدمه، وجسدية

 الرسالة.

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 كرستينا حبيبي * 

 عبودنادية * 

 :سبوعآية األ 
 

َوِمْن ُكلِّ َباُكوَراِت  ْكِرِم الرَّبَّ ِمْن َماِلَك"أ
َفَتْمَتِلَئ َخَزاِئُنَك ِشْبًعا، َوَتِفيَض  َغلَِّتَك،

."َمَعاِصُرَك ِمْسَطاًرا  
(10 - 9:  3 امثال)   

 

 8/12الحد 

 1صفنيا         4 -3 األيامأخبار   1        4: 2 -1: 1رنثوس كو  2                   
        

 

 مدرسة األحد  +   األحد العاشر بعد الثالوثص    0310
 

 
 

ز بالكم والكيف مي                                           ...وسط اجتماعات الكنيسة حضور م 

أيام الحاد والربعاء، بارك الكلمة واملتكلم حتى نرى نذكر خدمة التعليم والوعظ 

 مور عظيمة تحدث في وسطنا.أ

 

  

 بليوم الرّ  اختياري صوم 
 8/13الثنين  

 2صفنيا         6 -5 األيام أخبار  1      18: 3 - 5: 2نثوس  كور  2                  

 
 

ول ي ل يز  ولن  ولكن  كالم  رض  تز 
 
ماء  وال لس 

 
"ا  " 

  من أجل ثبات الكلمة في 
  لكي نلصل 

 هقلوب جميع املؤمنين، صل 
ً

ج بها نهاًرا وليال

 من.من يؤ لخالص لكل هللا ل قوة نهل بإنجيل املسيح ول نستحي 

 

 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 8/14الثالثاء  

  3صفنيا             8 -7 األيام أخبار  1           10 : 5 -1: 4 نثوسكور  2                  

 
 

 . 

الةساذكر اجتماعات الكنيسة خالل ال  . بوع منذ بداية شهر أيلول لكي تكون فع 

 ب.مام الر  على الجتماعات وباركهم بالسم أ اذكر القائمين

 صوم مسائي صوم صباحي

 نقولأنيسة * 

 دو رزان داو * 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 8/15الربعاء  

 2 -1حجي              9األيام  أخبار  1          13:  6  - 11:5نثوس  كور  2                  
 

 

   العائالت اجتماع  م  007
    

  ل
ز بروح النعمةصل  ، ةفراد العائلبين أ عالقات مقدسة ،بيوت مسيحية تتمي 

ب، منها  بيوت تكون مكان للخدمة، بيوت تفوح الوداعة، الحترام، التواضع والح 

 ص املسيح.على شخ مؤسسةبيوت 

 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

 جريس غادة* 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

 



 8/16الخميس 

 1زكريا          11 -10 األيام أخبار  1           16 :7 -14:  6نثوس كور  2         

 
و  " ْن ه  ؟م  و  اْبن  هللا  وع  ه  س  ن  ي 

 
ن  أ ْؤم 

ي ي  ذ 
 
 ال

 
ل ، إ 

م 
 
ال ع 

ْ
ب  ال ل 

ْ
غ ي ي  ذ 

 
 "ال

 
 
 ا

 
ياها من خالل معرفتك بالبن، ب إعطاك الر  ب من أجل النصرة التي أر الر  شك

 
 
 ا

 
 بن هللا. ره من أجل الغلبة الذي أخذتها عند معرفتك باشك

 صوم مسائي صوم صباحي

 ق. بالل حبيبي* 

 لينا حبيبي* 

 ردينة بلوط* 

 لينا حنا* 

    8/17الجمعة 
 

 2زكريا                   12  األيام أخبار  1            8 نثوسكور  2                      
 

 
 الشخصيةعدم التهاون بالخطايا 

 مام ابليس وإقفال جميع البواب أ 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أدهم سالم * 

 ميسا جريس* 

 عصام شحادة * 

 رنا شحادة* 

 8/18السبت 

 3  زكريا         14 -13  األيام أخبار  1           9 نثوسكور  2        

         
 

 

 
 

 .أقف مع نفس ي في هذا اليومن أ

 لك ولجسد املسيح. إنه تمرين يرجع بالفائدة
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 ثائر شاهين* 

 رائدة سمعان* 

م* 
 
 مريانا مسل

 آية األسبوع:

 

َفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك، أَلنَّ "
 ."ِمْنُه َمَخاِرَج اْلَحَياِة

 (23 : 4 امثال) 

 8/19الحد 

 4زكريا               7: 16 - 1:15األيام  أخبار  1               10 نثوسكور  2        

 
 مدرسة الحد  +   األحد الحادي عشر بعد الثالوثص    0310

 
 
 
 ا

 
ب  شك    ر الر 

  .التقدمةو العشور با أمناء نكون دائًم حتى وصل 
 
ي من ن  

 
جل أصل

   .ه هللان املعطي املسرور يحب  ومن القلب ل  عطاء بسخاءالنعمة العطاء املتصاعد 

 بليوم الرّ  اختياري صوم 

 8/20الثنين 

 5زكريا        43  - 8  : 16  األيامأخبار  1       11 نثوسكور  2                 

 
  لكي تكون قدوة

 لغير املؤمنين صل 

 .     جتماعات والخلوة الشخصيةفي حضور ال  

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه * 

 الكرديناهدة * 

 سهاد غنطوس* 

 فدوى صياغة* 

 8/21الثالثاء 

 6  زكريا           17 األيام أخبار  1         12 نثوسكور  2                   
 

 
 

حضور مدرسة الحد بعد املخيم ب طفالما بعد املخيم: أن يلتزم املشاركين من أ

 جلهم.الفرصة والصالة من أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة  *

 رنا بلوط* 

 جريس لينا  *

 مريانا بولسد. * 

 8/22الربعاء 

        7 زكريا             19 - 18األيام أخبار  1          13 رنثوسكو  2                    

 
 

 

 اجتماع العائالت م  007
 

  من أجل العائالت
بة، وحدة البيوت ومح الخلوة، تضحية : صلب النا،صل 

 الخير. مام عدو  والوقوف بالثغر أ

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 يوسف بنا* 

 ام يوسف بحبح* 

 شادي كنعان* 

 8/23الخميس 

 8زكريا                1: 22 -1: 20أخبار             18 - 1:1يوحنا                
 

 
 

  
 لحماية املؤمنين من أي هجوم من عدو  الخير، صل 

   
س  يبدأ يومه عند أن أكل مؤمن لصل    قدام املسيح، ي 

 
باسم  ره  نت  كامل له، ا  الم بل

 .ب للمؤمنينمن الر   كل أمر يعيق املسحة املعطاة يسوع

 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 جاكلين طعمة * 

 يان بولسڤيڤ* 
 يا خوريڤسل* 

 هالة عزيزات * 

 



     8/24الجمعة 

 9زكريا              23 -2: 22أخبار  1               34 - 19: 1يوحنا                         

 

 

  ل العازف
ييد يعطيهم الر ب مسحة وتأكي جلهم لين واملرنمين في الكنيسة، صل 

  من أجل خلوتهم 
ب. صل   يمانهم.وإليتبارك من خاللهم شعب الر 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نهيلة شحادة* 

 بسام يوسف* 

 نبيل خوري* 

 جانيت شقور * 

       8/25السبت 

 10زكريا                     24أخبار  1                  51-35: 1يوحنا                        

 
 

  
ل  ب  حتى ص  بترس اإليمان الذي  لى عائلة الراعي القس بالل حبيبيعيفيض الر 

 .   و به يقدرون أن يطفئوا جميع سهام العدو 
ب الر  حفظهم ي لكي باركهمصل 

يبقوا كي تهم وأمانتهم ل. بارك خدمتهم، تكريسهم، محب  هتحت ظل  جناحي

 .منتصرين بل أعظم من منتصرين

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور  * 

 سعاد سمعان*  

  سمعانريم * 

 جزيل سمعان* 

 :سبوعآية األ
 

 

َأَنا ُأِحبُّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَنِني، َوالَِّذيَن "
 . "ُيَبكُِّروَن ِإَليَّ َيِجُدوَنِني

 

 (17: 8 امثال)
 

 8/26الحد 

 11زكريا                       26 -25أخبار  1                       2يوحنا                 

 
 مدرسة الحد  +   الثالوث األحد الثاني عشر بعدص    0310

 

 

 كثر شبًها باملسيح.نحن املؤمنين املسيحيين كل يوم أ ن نكون نصلي أ

 
 

 بليوم الرّ  اختياري صوم 

 8/27الثنين 

 12زكريا                      28 - 27أخبار  1             21 -1: 3يوحنا                      

  
 ،نقف بالثغره بهذا اليوم من اجل مؤتمرنا السنوي ابتداًء من الغد

 بركات الرب تنسكب على كل من يتواجد باملؤتمر،

 اذكر بصالتك القائمين علية وفريق العبادة وكل من يخدم بالخفاء.

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 لؤي سعيد* 

 بثينة جورجي* 

 طعمة نزهة* 

 8/28الثالثاء 

 13زكريا                     29أخبار  1                36 -22: 3يوحنا                         
 

 

  
ل   ييد من الروح القدس. بتأ وممسوح مباركيكون مؤتمرنا  لكي ص 

  
ب  ليتواجد به، بارك الكلمة واملتكلم صل  ن اختاره الر   لكل م 

  ليعمل روح هللاالراعي  
ل    ةقو بقلوب املؤمنين في  القس بالل، ص 

 ب.لكي نشهد بسلطان عن عمل الر  

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 رزان داوود* 
 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 8/29الربعاء 

 14زكريا      16          16: 2 -1:1أخبار1                 26 - 1:4يوحنا                      
 

 

 

 

 

  
 

 الحزن على الخطايا الشخصية وخطايا العالم،

ب الفرح والتعزية.  لكي يمنحنا الر 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هادية صياغة*  اميمة دعيم* 

 8/30الخميس 

  9: 2 - 1: 1مالخي       1: 5 -17:2أخبار  2            42 - 27: 4يوحنا                  
 

 

 
 

كبر لهذا العام ليأخذنا ككنيسة لعمق أتائج مباركة ملؤتمر العائالت ن

 .كبر بخصوص ايماننا الشخص ي وشهادتناولية أومسؤ 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

  جورجيت سلوم*  الكردي ناهدة *

 8/31 الجمعة

 16 -10: 2مالخي         14 - 2: 5أخبار  2              54 - 43: 4يوحنا               

 
 

 
 

 

  ب ع  بركات الر  
  أنا يا رب  بهذا اليوم، قل ها أد شاكًرا د 

 
 رسلني لصنع مشيئتك، ا

 
ر شك

 ب من أجل العطايا التي أخذتها من ال الر  
 
 ب، ا

 
جل كل  لجل مؤتمرنا ومن أره  شك

 شكًرا    ب...لحظة عشتها للر  
 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 سارة شحادة *  جاكلين خورية* 
 

 

8/31ل  8/28 السنويالعائالت مؤمتر  


