
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    7/1 االثنين

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

 

ا في وجه العدّو،  :عائلة الراعي القس بالل حبيبي
ً
ن يا رّب لهم برًجا حصين

ُ
ك

أِفض عليهم مسطاًرا  .بارك يا رّب خزائنهم و

 خالل نشاطات الصيف.من أ صّلِ 
ً
 جل صحة جسدية لهم وخاصة

 بركات وفيرة تغمرهم.

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون  *

 طارق أبو شقارة* 

 ألحان أبو شقارة *

  7/2الثالثاء 

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

 
 ،وأمور أخرى...( -املشغوليات -الامل -الخطية) بسبب ل َمن ابتعد عن الّرّب ك 

الحقيقي هو فقط بوجود الّرّب في حياته. واالرتواء  أن الشبع يعرفبأن  صّلِ 

 وطالب برجوعه.جله من أقف بالثغر 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 يان بولسڤيڤ* 

 نيكول بولس* 

  7/3االربعاء 

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

 

   العائالتجتماع ا م  007
 

 

  صّلِ بثقة، "غير تاركين اجتماعنا"
ُ
ضع أ وأمتد إلى األمام،نس ى ما وراء : ألوق

 على سلم حياتي، أالرّ 
ً

عمل س له، أتكرّ في كل صباح جديد، أ تهكلمبتعمق ب أوال

 سعى لتحقيق رؤية الكنيسة بخالص نفوس. ه وأتمشيئ
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 ناهدة الكردي* 

 مريم سكس *

 اخالص نقوال* 

 7/4الخميس 

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

 

لعائالت، ليمنحه امؤتمر بالل حبيبي لكلمة من أجل تحضيرات الّراعي القس 

تصل كلمة حتى  نعمة بعيني املؤمنينالحكمة و الهللا القّوة والسلطان اإللهي، 

اعلن أن جسده هو هيكل له و صّلِ لحماية جسدية  .ب لكل من يسمعهالرّ 

 .للروح القدس

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور * 

 سهيلة شحادة* 

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

 7/5الجمعة 

  8 شعهو                       6ملوك    1                  37 -14: 7 قسمر                        

 

ِصل إلى ملء قامة املسيح. واال  و يومًيا بحياة التوبة واالنكسار لننم
َ
عتراف، لن

واإليمان صّلِ لحياة القداسة والتطهير من كل خطية وأمر بواسطة االعتراف 

 .بالّرب يسوع

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 عبود  نادية* 

 جاكلين خورية* 

 روني جورجي *

 ميرنا جورجي* 

 7/6السبت 

  16 -1:  9شع هو              7ملوك    1                21 -1: 8 قسمر                       
 
 

والعاملين، ليكون سبب  الجامعيينؤتمر مجميع تحضيرات لوقيادة الّرب  ةبرك

 س جديدة. بارك القائمين عليهو ، تكريس، التزام، وخالص نفانتعاش ،نهضة

ب بقوة صّلِ لكي يستخدمهم الرّ . القس بالل حبيبي، ابراهيم ولينا خوري

 لجميع السامعين. املسيحة ومحبّ عالن كلمة إوسلطان ب

 صوم مسائي صوم صباحي 

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 سهاد غنطوس* 

 كرستينا حبيبي * 

 :سبوعآية األ
 

اهلِل اْلَقِويَِّة ِلَكْي َفَتَواَضُعوا َتْحَت َيِد 
َيْرَفَعُكْم ِفي ِحيِنِه، ُمْلِقنَي ُكلَّ َهمُِّكْم 

أَلنَُّه ُهَو َيْعَتِني ِبُكْم. َعَلْيِه،  
 (7 - 6: 5بطرس  1)

 7/7 االحد

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

 
 حد+ مدرسة األ األحد الثاني بعد الثالوث  خدمة  ص 0310

 

 

 .ب يسوعالرّ  من خالل عالقتنا بالخالق هذا الشهر أكثر في س صّلِ لكي نتكرّ 

طات الصيف جل نشامن أ له كالبخور  صوامناوأ تشفعاتنا، صلواتناتصعد 

عالن ه وإتكنيسرشاد الروح القدس ليتدخل وسط لكي نقف بالثغر ونطلب إ

.همجد  

 بليوم الرّ  صوم اختياري  
 

القراءات الكتابّية، نقاط برنامج 
 الّصالة، الصوم والنشاطات اليومّية

  2019   تموز لشهر 

ص اإلنجيلّية األسقفّية/ كفرياسيف
ّ
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي  نشاطات لدعم
  وعائلته، الخدمة والخادمين



 7/8االثنين 

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

 
 

يبارك الّرب كل خطوة حتى ل التحضيرات والترتيبات للمخيم، نصلي من أجل ك 

وإعالن أن يسوع هو الطريق والحق  لتحقيق رؤيتنا من نشر كلمة الّرب نقوم بها

 بيتك. لكي تشهد عنك كل نفس تطأكل خطوة وعمل  بارك يا رّب  .والحياة

  

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي * 

 بشير فرح*  

 هللايعقوب عطا* 

 7/9الثالثاء 

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

 

للمخيم، مؤتمر العائالت نت يا رّب وحدك تفتح أبواب أ :اعلن أمام الّرب وقل

من  ، محبتك، وخالصكوال أحد يغلق لنشهد عن عملك ومؤتمر الشبيبة

 القدس.  رشاد من الروحوإ بقوة استخدمنا .جيالكافة األ خالل خدمتنا وسط 

  

. 

  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 شحادة  كرستين* 

م* 
ّ
 مريانا مسل

 بثينة جورجي* 

 نزهة طعمة* 

 7/10االربعاء 

  13 شعهو                11ملوك   1                 52- 32: 10 قسمر                      

 
   العائالتجتماع ام  007

 

ب ب، تهليل وصالة، نغني للرّ للرّ  ة، تسبيحةاجعل في فمنا ترنيمة جديد يا رّب 

وقف بالثغر حتى نرى عائالت بارك اجتماع العائالت وصّلِ  لصالة.وهو يسمع ا

 ب وتخلص، بارك فريق العبادة، الكلمة واملتكلم. لى بيت الرّ تأتي إ
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

 هيفاء طعمة * 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

 7/11الخميس 

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

 

 ، مسحة وحكمةبقّوة القائمين على قيادة االجتماعاتصّلِ حتى يستخدم الّرب 

. ليكن اختراق ملحوظ في النفوسلتوصيل رسالة الخالص ألكبر عدد من 

رفض كل مقاومة على خدمة الّرب وسطنا
ُ
 .بخالص نفوس لجميع األجيال. ا

 صوم مسائي صوم صباحي

 سعاد سمعان* 

 اخالص نقوال* 

ن على القائمو * 

قيادة االجتماعات 

 بالكنيسة

 7/12الجمعه 

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

 
 

ب يسوع كل بالل حبيبي ونرفض باسم الرّ  القسجل حماية راعينا أنصلي من 

مؤامرة بد وكل  تم خرابه إلى األ العدوّ بأن اعلن  ومستقبله. تهمقاومة لخدم

 الخير تسقط باسم يسوع. من عدوّ 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أدهم سالم * 

 يان بولسڤيڤ *

 شادي كنعان* 

 ريم سمعان* 

 7/13السبت  

 11 - 1: 2يوئيل                   14ملوك   1                27 -1:  12 قسمر                       
 
 

 

لنرى نفوس  ،منارة يشع منها نور املسيح لجميع الناسنور على كنيستنا  لتبقى

بارك  القادر على كل ش يء.مكان وتختبر محبة وخالص املسيح تأتي من كل 

 يزرعواباستمرار لكي  موصّلِ من أجلهة وخادمها الراعي القس بالل كنيسال

 لجميع الناس. كلمة هللاوا شر ينو 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 غادة جريس* 

 سمعان ميليس* 

 مريانا حبيبي * 
 

 :سبوعآية األ
 

َعْيُنُه، َحَسَب  اإِلمَياِنَفِإْذ َلَنا ُروُح 
، «آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمُت»اْلَمْكُتوب:

َنْحُن َأْيًضا ُنْؤِمُن َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا. 
  (13: 4كور  2)

. 

 

 7/14 االحد

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

 

 حدمدرسة األ   +بعد الثالوث   الثالثاألحد خدمة ص   0310

 

ْع يدك يا رّب  :غيرة بيتك أكلتنا يا رّب 
َ
ونصلي أسوار الكنيسة  لحماية ض

 وضالل.  مساومةروح  من نرفض كل ما هو ليس منكو 

وال تهملنا حتى نعلن ونشهد ا نك ال تتركنأل ونصلي ونقف بالثغر ونثابر مؤمنين 

 له الحي في كل مكان.عن اإل

 

 بليوم الرّ  صوم اختياري              

 7/15االثنين 

  3يوئيل                34: 16 -33: 15ملوك   1             13 -1: 13 قسمر                 

 

  

اء وفوق الطاقة، نعطي من وقتنا ومن بسخ ن نعطي: أاملعطي املسرور ُيحّبه هللا

لعمل في حقل اقين لونكون سبّ  مللكوت الّرب.تكريسنا و  من عطاءنامحبتنا، 

 موالنا وعشورنا املتصاعد.ب، أمناء في أالرّ 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أنيسة نقوال* 

 ناهدة الكردي* 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي* 

 



 7/16الثالثاء 

 1عاموس                      17 ملوك 1                37 -14: 13قس مر         
 

 

ق قلوبنا اشو أايماننا و  ،شعارنا ،ليكن هدفنا :لى واحد: قل بايمانإ ةالحاج

قلوب النفوس مشتهى املسيح ب يسوع يصبح الرّ ن أ خالل نشاطات الصيف

 وتختبر محبته. بالرّ التي ستسمع كلمة 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 رنا بلوط* 

 سهى جريس* 

 رهام جهجاه* 

 7/17االربعاء 

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

 

 العائالتجتماع ا م  007

 

  ةفي لقاء العائل الوحيد داملهيمن والسيّ  نت يا رّب أكن 

 
َ
 . د واعلن عن ذاتك بقوات وعجائبج  مَ ت

 ."ةب بالبرك.. هناك أَمَر الرّ امعً  ةن يسكن االخو أحسن أحلى و أ" ما 

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة* 

 كرستين شحادة *

  نزار جريس* 

 هالة عزيزات* 

 7/18الخميس 

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

 

 حبيبي، الراعي القس باللوخدمة  عملعلى  من بركات الروح القدس فيض

 قدامه،وأينما تطأ أ بارك خروجه ودخوله ،بارك صنع يديه ،بارك أقوال فمه

باركةبارك عائلته 
ُ
، بركات ال تعد وال املضحية تهثمار تعب محبّ  بارك يا رّب  ،امل

 تحص ى على حياته، خدمته ومستقبله.

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة * 

 جاكلين طعمة *

 ق. بالل حبيبي *

 لينا حبيبي* 

 7/19 ةالجمع

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

 
 

 

أمام عرش النعمة ليكن لهم  ارفعهم ،في وسطناصّلِ ألجل املؤمنين امللتزمين 

م وكل ما يطلبون اإليمان الجريء في صلواتهم، أصوامهم، تشفعاتهم وشهادته

 ه.باسم يسوع ينالو 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بسام يوسف* 

 يوسف سالي* 

 رهوانرين يس * 

 جانيت شقور * 

 

 7/20السبت 

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

 

له حتى ب يسوع ومحبتهم ينمو في معرفة الرّ  لكي طفال املخيمأ جلأمن  صّلِ 

 همخدمنلالكنيسة  ب تخوميوسع الرّ كي ل صّلِ . يكونوا جنود وخدام للمسيح

 .لثباتهم والتزامهم جلهممن أ ونصّلِ 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 أميمة دعيم* 

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 :سبوعآية األ
 

ِإنِّي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيًضا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل 
َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّي، الَِّذي ِمْن 
َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء، َوَأَنا َأْحِسُبَها 

 ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْرَبَح اْلَمِسيَح.  
 (8:3)فيليب

 

 7/21االحد  

 6عاموس                        22 ملوك 1                        16 قسمر                       
 

 

 حدمدرسة األ   +بعد الثالوث   الرابعاألحد خدمة ص   0310
 

 

نا الصيفي مخيم بدايةومع  ،ناحول كنيستوبسحابة مجدك ج بدمك يا رّب َسيِّ 

ل وأثناء رجوع َح الصفوف، الساحات، أثناء العروض، الرِّ  ج حول يِّ َس  ،غًدا

  األطفال إلى بيوتهم، حماية تاّمة على كل الخادمين واألطفال.     

  

 
 بليوم الرّ  صوم اختياري 

 7/22االثنين 

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

 

 

 

 

 

  صنع مشيئتك.االصّيفي ُجول يا رب بوسطينا و ببداية مخيمنا 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه* 

 لؤي سعيد* 

 عصام شحادة* 

 رنا شحادة* 

 8عاموس                 3 ملوك 2             31-18: 1ورنثوس ك 1           7/23 الثالثاء

 

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

 ملكة الفقاقيع زوينة 1عرض 
 

 

 حينمسبّ  بالروح، ديننقالكي يكونوا دائًما م م بصالتك فريق العبادةدعَ اِ 

افقهم مسحة مضاعف، وتكريس، التزام إيمان ،برّ وهاتفين لل  خالل تر

ر . عبادتهم
ُ
ذك

ُ
 . الروحي ماحتياجه حسبب سمباال  الفريق أعضاء ا

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل* 

  

 فريق العبادة*

 

 ألطفال يسوع الصغاراملخيم الصيفي  بداية

 "    أنا هو الطَّريُق واحلُق واحلياُة "

 .فرح وعطاء فقرات روحّية، مسابقات وألعاب،  مركز الكنيسة:اليوم األّول 

 



 7/24االربعاء 

 9عاموس                        4 ملوك2                    2كورنثوس  1                      
 

 ورشات مع ريدان نفاع 2عرض    مركز الكنيسة  اليوم الثالث:
 

 

 العائالتجتماع ا م  007

 عقل يمل  كل ق ب يسوع، بركة، حماية وسالم يفو مام عرش الرّ نضع مخيمنا أ

كة من كل الخادمين، فرح ومسحة للجميع لنشهد ونخبر عن رسالة الخالص، بر 

 لى بيوتهم.بداية نهارنا وحتى رجوع األطفال والخادمين إ

 
 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 غادة جريس * 

  سماح سالم* 

 لينا جريس* 

 ريما بولس* 

 7/25الخميس 

 عوبديا                     5 ملوك 2                     3كورنثوس  1                       
 

 

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

 )نفورتوم امݘ)أ رحلة
 

في  طفالاأل  لحماية يِ صلنب ونعلن بركاته على مخيمنا، الرّ ضع نهار اليوم بيد ن

والقائمين على طفال األ  فرح، طاعة وسالم لجميع  .رحلتهمفي  الذهاب واإلياب

 .الخدمة

 صوم مسائي صوم صباحي

  انطون  ةمدلل* 

 سعاد سمعان* 

 ادوارد بشارة *

 مريانا بشارة* 

 7/26الجمعة 

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

 فقرات روحّية، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء. مركز الكنيسةاليوم الخامس:

 مسرح الفرح  4عرض   
 

صّلِ كل ما نصنع باسم يسوع ينجح ويزدهر،  .صّلِ واعلن الوعد على خدمتك

مور تخص بكل ما يتعلق بأب ختك لكي يمتلئ من معرفة الرّ أ/كخيأ جلأمن 

   ب.امتداد ملكوت الرّ 

 مسائيصوم  صوم صباحي 

 جاكلين طعمة* 

 خورية جاكلين *

  

 نترنتفريق اإل *

 7/27السبت 

 2يونان                     20 -3: 7 ملوك 2                 5كورنثوس  1                     
  

 
  ةنصلي ككنيس

ّ
ن أ يا رّب  عائلة الراعي القس بالل حبيبي. جلأمن  ةحدمت

ِفض فيهم بمواهبك  ،وح عليهم وتملهم بنار روحك القدوستسكب سكيب الرّ 

 ن يبقوا رأًسا وباالرتفاع.وأ لى مجدإارفعهم من مجد  .ومشيئتك لتتميم عملك

 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة* 

  ردينة بلوط* 

 عدلة بلوط *

 رزان طعمة* 

 

 آية األسبوع:
 َلْيَس ِلي َفَرٌح َأْعَظُم ِمْن هَذا:

َأْن َأْسَمَع َعْن َأْواَلِدي َأنَُّهْم  
 َيْسُلُكوَن ِباْلَحقِّ. 

 (4يوحنا  2)

 7/28 االحد

 3يونان                        8   وكمل 2                      6كورنثوس  1                       
 

 

 حدمدرسة األ   +بعد الثالوث   الخامسخدمة األحد ص   0310

 
 

 :عطانا بركات ووعود عظيمة من كتابهأب ب وال تستسلم، الرّ نتظر الرّ اِ 

  ،نتظراِ 
َ
  ،بب حتى تأخذ وعد الرّ ر  ر، وتَد ع، اصبِ تواض

 
مين، ثق ألهنا بأن إر وتذك

 ، اِ هب
ّ
 ب فيسمع صالتك.ر الرّ نتِظ . اِ يه بإيمانكل علنتظر وات

 بليوم الرّ  اختياري صوم 
 7/29 االثنين 

 4يونان                       9 وكمل 2                 24 -1: 7كورنثوس 1                       
 

 

 فقرات روحّية، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء. مركز الكنيسةاليوم السادس:

  مهرجان رياضي    5 عرض                                                  
 

  
ّ
ي، مؤتمر العائالت ومؤتمر الشبيبة لكي مخيمنا الصيفجل حد بالصالة من ألنت

 بتي للرّ نرى نفوس تأ
ُ
 شفى، تثبت وتنمو في معرفة كلمة هللا.  ، تخلص، تتحرر، ت

 

 صوم مسائي صوم صباحي
 

 هادية صياغة* 

 لينا حنا* 

 ميسا جريس* 

 

ن على القائمو * 

مجموعات الصالة 

 بالكنيسة

 7/30 الثالثاء

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

     فقرات روحّية، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء.  مركز الكنيسة  اليوم السابع:

 )ماي بيبي) رحله    
 

حماية في الذهاب  طفال والقائمين على خدمتهم،حماية على جميع األ 

ط أِح و ج يِّ حماية على كل لعبة، َس  ،"ماي بيبي"لعاب حماية مكان األياب، واإل 

 طفال.صّلِ لفرح، طاعة وسالم لجميع األ  .املكان بروحك يا رّب 

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

معلمات مدرسة * 

 حداأل 

 7/31 االربعاء

  2ميخا                         11 وكمل 2                        8كورنثوس  1                    
 

     فقرات روحّية، مسابقات وألعاب، فرح وعطاء.  مركز الكنيسة  اليوم الثامن:

 مع ريدان نفاع ألعاب مائية   6 عرض   
 

 العائالتجتماع ا م  007
 

 ب بسب الخطية، االوفترت عن الرّ  ئلة ابتعدتاب بكل عطالِ 
 
م نشغالية، تعظ

 لى الحظيرة. لرجوعهم إاملسلوب وصّل  ب بردّ طالِ املعيشة أو أمور أخرى... 

 

 

 
 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 جورجيت سلوم* 

 ميمة دعيمأ* 

 جواد بنا* 

 جزيل سمعان *
 

 


