
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8/1 الخميس

 3ميخا             13 -12ملوك  2            9كورنثوس 1 
 

لعاب، فرح أفقرات روحّية، مسابقات و  مركز الكنيسة :للمخيم الصيفي اليوم الثامن

 سريك   7 عرض           وعطاء.
 

التي اختارها  مخيمنا طفالأجمرة الروح القدس تلمس كل 

 اطلب حماية ،لكي ترافقهم كل حياتهم هالّرب باالشتراك في

 .لهموثبات 

  

 
 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 سعاد سمعان* 

 سهيلة شحادة* 

 جورجيت سلوم* 

 سماح سالم* 

 8/2 الجمعة

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

 

    وعطاء.ح لعاب، فر أفقرات روحّية، مسابقات و   الكنيسةمركز  :نهاية املخيماليوم العاشر  

 + هدايا الصفوف عرض    8 عرض

 

 .الطريق والحق والحياةهو اشكر واعلن ايمانك بأن يسوع 

 .لآلخرين واعلنهك بالوعد س  تم  

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 سارة شحادة* 

 ميسا جريس* 

    8/3 السبت

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

 

 

 أّيها الّرب يسوع، ساعدني وقّويني

 أشبهكحتى  

 مسائيصوم  صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 نزار جريس* 

 منال شاهين* 

 عدلة بلوط *

 :سبوعآية األ
 

َأْحَمُد الرَّبَّ ِجدًّا ِبَفِمي، َوِفي َوَسِط 
 َكِثرِييَن ُأَسبُِّحُه. 

  (30: 109)مزمور

 
 

 

 8/4االحد 

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

 
 مدرسة األحد  +   األحد السادس بعد الثالوثص   0310

 

  في كل مّرة عتذارواملبادرة لل نعمة اإلنكسار 

خطئ فيه 
ُ
 خر.ا مع ال ن

 بليوم الرّ  اختياري صوم 
 8/5االثنين 

 7ميخا                           18ملوك  2                  12 نثوسكور  1                  
 

 

 
 

                                     ترافق مضاعفة ةة ونفسيّ جسديّ  ة روحّية،قوّ 

 وعائلته. راعينا القس بلل حبيبي

  

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 جورجي                         روني *

 ميرنا جورجي * 

 حبيبي وسام  *

 كرستين حبيبي *

  8/6 الثالثاء

  1ناحوم                   19ملوك   2                       13 نثوسكور  1                 

 

 من عازفين، فريق العبادةب يسوع مام الرّ نذكر أ

 ، تناسقحدةمرنمين ومساعدين. و   

 اجتماعاتهم.ى لعومسحة  

 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة* 

 جاكلين خورية * 

 طارق أبو شقارة* 

 أبو شقارة ألحان* 

  8/7االربعاء  

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

 
   العائلت اجتماع  م  007

 

  لوحدة العائلتنصلي 
ُ
 وسط الكنيسة. ا

ُ
ر أسماء أزواج ذك

 ُيذ
ّ
 ب بهم في هذه اللحظات.رك الرّ ك

  

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 مريم سكس*

 روزين شحادة  *

 بو عقلأرنين * 

 اخالص نقوال* 

 

القراءات الكتابّية، نقاط برنامج 
 الّصلة، الصوم والنشاطات اليومّية

  2019 آبلشهر  

ص اإلنجيلّية األسقفّية/ كفرياسيف
ّ
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بلل حبيبي وعائلته، لدعم 
  الخدمة والخادمين



     8/8الخميس 

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

 .صوتهونسمع  بمحضر الرّ  في ن نجلسأ

نت ب فمال أذنيه فسمع الرّ  ا انتظرُت ب، انتظار  ظر الرّ ا 

 .صوتي

 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة* 

 الكردي ةناهد *

 بشير نقوال  * 

 جوانا نقوال* 

        8/9الجمعة 

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

 

الحقوين بل نطالب إلى ال نكتفي بالعمق إلى الركبتين وال 

إلى  الرب ويكون مشتهى قلوبنا أن نسكن دياربأنهار ماء حّية 

  نهضة وسط الكنيسة. .مدى األيام

  

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عصام شحادة* 

 رنا شحادة *

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري* 

 8/10السبت 

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

 نصرةو عطنا نعمة ، ألى الحصاد يا رّب أرسلنا فعلة إ

 نرى عظامتك و ، أرنا مجدك لكي نختبر قوّ لنشهد عنك 

شفى. 
ُ
  تحيا ومرض ى ت

 
كل  كبطال تسبحأض في وسطنا نه  ا

 .الوقت

 صوم مسائي صباحيصوم  

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 كرستينا حبيبي * 

 نادية عبود* 

 :سبوعآية األ
 

 َسبُِّحوا الرَّبَّ أَلنَّ الرَّبَّ َصاِلٌح. 
 َرنُِّموا الْسِمِه

أَلنَّ َذاَك ُحْلٌو.      
  (3: 135مزمور)

 

 8/11 االحد

  3حبقوق                  2 -1األيام  أخبار  1              16  نثوسكور  1                   

 
  

 مدرسة األحد  األحد السابع بعد الثالوث  +  ص   0310

 

ا من أنشكر الرّ  الكنيسة. جل خدمة التعليم في ب يسوع مع 

 للجتماعات. ن نبادر لدعوة آخرينأ

 
  

 بليوم الرّ  اختياري صوم 

 8/12االثنين 

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

 

ليباركهم الّرب بكل  :اعي القس بلل حبيبي وعائلتة املباركةالرّ 

كل ما يصنعونه بحياتهم بأن بر كة سماوية أرضية، نعلن باسم يسوع 

 الروحية والشخصية ينجح.

 

  

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي * 

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 8/13الثالثاء  

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

 
  

االحتياجات للعائلت املحتاجة من أجل تسديد كامل 

 املدارس.، وخاصة القترابنا من افتتاح الفقيرة

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 أنيسة نقوال* 

 كرستين شحادة* 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 8/14االربعاء  

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

   العائلت اجتماع  م  007
 

 دراستها، حفظها ،كلمة الرّب عالقة قوّية في معرفة 

 . اذكر اجتماع العائلة لهذا املساء.واإليمان بها 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوليت انطون ڤ* 

 سهى جريس* 

 عطاهللا حايك* 

 أنوار حايك* 

 8/15الخميس  

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

 

    

 

كل ش يء ولسنا نجعل عثرة في ش يء لئال تالم الخدمة، بل في 

ظهر
ُ
 أنفسنا كخدام هللا.  ن

 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يا خوريڤسل* 

 جريس غادة*   

 ردينة بلوط* 

 لينا حنا* 

 



 8/16الجمعة 

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

  
 

 . بمؤتمر العائلتجميع الترتيبات املكتبية والعملية الخاصة 

 األربعة.ه أن ترافقنا مسحة الّرب وتأييده في أيام

 صوم مسائي صوم صباحي

 أدهم سالم * 

 ميسا جريس* 

 عصام شحادة * 

 رنا شحادة* 

    8/17السبت 
 

 2زكريا                   12  األيام أخبار  1            8 نثوسكور  2                      
 

 
وسط الكنيسة، أن نعطي بسخاء وفوق  العطاءجل من أ

 جل بنيان ملكوت هللا. الطاقة من أ

 صوم مسائي صباحيصوم 

 نبيل خوري* 

 ثائر شاهين* 

 سمعان ميليس* 

م* 
ّ
 مريانا مسل

 آية األسبوع:

اَل َتِديُنوا َفاَل ُتَداُنوا. اَل َتْقُضوا َعَلى 
 َعَلْيُكْم.َأَحٍد َفاَل ُيْقَضى 

 ِاْغِفُروا ُيْغَفْر َلُكْم.   
         (37:6)لوقا 

 
 

 
 

 
 8/18االحد 

 3  زكريا         14 -13  األيام أخبار  1           9 نثوسكور  2        

 
 مدرسة األحد األحد الثامن بعد الثالوث  + ص    0310

 

 الّرب بفرح وأمانة.  خدمأأن 

 والّرب يزيد. نقصأأن 

 حسب مشيئة الّرب. عملأ

 من أجل إحسانات الّرب. شكرأ

 بليوم الرّ  اختياري صوم 

 8/19االثنين 

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

 

التجارب مع الظروف أن نطلب نعمة الّرب وقّوته في كيفّية 

 واآلخرين.

ظهر السّيد املسيح.
ُ
 والتي من خاللها ن

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه * 

 ناهدة الكردي* 

 صياغةفدوى * 

 لينا جريس  *

 8/20الثالثاء 

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

 
ذ وقت   ...قّوة للغفران

ُ
اخ ب يسوع في لطلب نعمة الرّ  ا كافي 

 لينا.يمنحنا قوة للغفران لكل من أساء إتنقية قلوبنا ول

 صوم مسائي صوم صباحي

 لنا شحادة  *

 رنا بلوط* 

 ادوارد بشارة  *

 شارةمريانا ب* 

 8/21 االربعاء

 6  زكريا           17 األيام أخبار  1         12 نثوسكور  2                   
 

 اجتماع العائلت م  007
 
 

 ."كما لقوم عادة غير تاركين اجتماعنا"

  .فرحبب بشوق و تي لبيت الرّ أن نأ

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 يوسف بنا* 

 يعقوب عطاهللا * 

 شادي كنعان* 

 8/22الخميس 

        7 زكريا             19 - 18األيام أخبار  1             13 رنثوسكو  2                    
 

 

 
ُ
 ا

ُ
 حياتكخذه في كل قرار تتّ في  حكمة سماويةب طل

كيد من ب حتى تسمع صوته وتأخذ تأوانتظر في محضر الرّ 

ا.جمؤمنين ناض  ين روحي 

 صوم مسائي صوم صباحي

 جاكلين طعمة * 

 يان بولسڤيڤ* 

 ق. بالل حبيبي*

 لينا حبيبي* 

 8/23الجمعة 

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

 

 

ر أنا  باد 
ُ
ا أن ا  باالهتمام باآلخرين.شخصيًّ

 وأن نساهم ونبادر في محبتنا لبعضنا البعض.

 صوم مسائي صوم صباحي

  ريم سمعان* 

 بسام يوسف* 

 نبيل خوري* 

 جانيت شقور * 

 



     8/24السبت 

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

 
 

ا العائالت  باب العملأن يفتح الّرب  للطالبين. ونذكر أيض 

 املنخفض. الدخلأصحاب 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور *  

 سعاد سمعان*  

 بشير فرح * 

 جزيل سمعان* 

 :سبوعآية األ
 

 َقْلًبا َنِقيًّا اْخُلْق ِفيَّ َيا َاهلُل،
َوُروًحا ُمْسَتِقيًما    

  َجدِّْد ِفي َداِخِلي
 (10: 51مزمور)

 

 

 

 

 

       8/25االحد 

  10 زكريا                     24أخبار  1                  51-35: 1يوحنا                        

 
 مدرسة األحد  +   األحد التاسع بعد الثالوثص    0310

 

 أ
 
 ح  ن ن

 
 ه به.ر من االنغماس في العالم والتشبّ ذ

 ن اجعلني أيا رّب  

 .اأكون قديس   
 

 بليوم الرّ  اختياري صوم 
 8/26االثنين 

 11زكريا                       26 -25أخبار  1                       2يوحنا                 

 
 

ع لكي تبقى الكنيسةارفض كل مقاومة على  ف 
 
ش

 
، صّل  وت

منها كلمة االنجيل والحق لجميع  شعت ةنور على منار  ةكنيسال

مة، معطاءة، تخدم ...األمم
ّ
 .بنشاطو  بقوة كنيسة ُمعل

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 طعمة نزهة*  ناهي حبيبي * 

 8/27الثالثاء 

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

  
 

. خذ وقت واذكرهم أمام للمرض ىنتابع وبإيمان صلواتنا 

 عرش النعمة.

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور  * 

 كرستين شحادة *

 ين  عطاهللاڤني *

 نيكول بولس* 

 8/28االربعاء 

 13زكريا                     29أخبار  1                36 -22: 3يوحنا                         
 

 
يعلن كي لخ صار  صوت نبوي  راعينا القس بلل حبيبيليبقى 

 .قدامهوأينما تطأ أ كلمة الّرب لكل السامعين

 صوم مسائي صوم صباحي

 لؤي سعيد* 

 مريم سكس *

 هادية صياغة* 

  واد بناج* 

 8/29الخميس 

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

 

ا مؤتمر العائلتأن يكون  ا وممسوح 
 
 مبارك

ى من خالله بركات الروح 
ّ
 وأن تتجل

 القدس. اذكر كل فقرات املؤتمر.
 

 

  
 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 جورجيبثينة *  الكردي ناهدة *

 8/30الجمعة 

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

 

 
بهذا اليوم، تكريس،  مؤتمرنابركات ال تعد وال تحص ى على 

 رجوع، تجديد عهودنا، عمل قوات، آيات وانسكاب الروح.
 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ميشيل شعبي* 

 ريم شعبي* 

 اميمة دعيم* 

 سيرين رهوان *

 8/31السبت 

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

 
 

 
 

 
 

 لك. يبّ ح  يا رّب ز د 
 

 

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هالة عزيزات* جورجيت سلوم*

 

9/1ل  8/29مؤمترالعائالت السنوي   


