
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    7/1 االربعاء 

  3:  5 -11: 4هوشع                   1ملوك    1                         43-21: 5مرقس                    
                                                                                                                    العائالتجتماع ام  007

 فريق العبادة
ن ِّ
على جميع  ، انسكاب بفيض ةكنيستك بمواهب جديد يا رب   َزي 

. بركة ومسحة مضاعفة ليخرج هذا الفيض لآلخرين فراد الفريق أ

 اجتماع املساء. على 

   

 

 

    

 صوم صباحي صوم صباحي

 يا خوريڤسل* 

 بديع جهجاه* 

 روني جورجي                         * 

 ميرنا جورجي *

   2/ 7 الخميس

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

 
 الراعي القس بالل حبييب وعائلته

 

في   ةونعم ةشهاد ،في خروجهم ودخولهم خاصة في فترة الصيف ةحماي

 . أعين اآلخرين

 صوم مسائي  صوم صباحي

 إبراهيم خوري* 

 لينا خوري *

 طارق أبو شقارة * 

 ألحان أبو شقارة  *

   7/3 الجمعة

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

 

 

 جلـكيسوع من أ    jesus-4-u.org  خدمة االنرتنت
 

ِّ أ
ِّ صل 

كثر لكي نصل ألكبر عدد من  ب تخوم هذه الخدمة أع الر  ن يوس 

 . لهم  املسيح  ةعكس صور الناس لكي ن

 صوم مسائي  صوم صباحي

 ثائر شاهين  *

 جاكلين خورية  *

 نقوالاخالص * 

 صياغة  هادية *

 7/4 السبت

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

 بعد الثالوث    الثالث  سبوعال خدمة    م 007
 

 ناملؤمـنو

   املجد يسوع.  قدامنا لنشهد عن الحق رب  أينما تطأ أ ة ليكن لنا الجرأ

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 عبير ياور  *

 دعيم نجاة  *

 جواد بنا  *

 جريس لينا* 

 آية األسبوع:
 

 َأُقوُل َلُكْم: 
َماَلِئَكِة اهلِل ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّاَم 

 .َيُتوُب
 ( 10: 15لوقا )

 

 

 7/5  االحد 

  8 شعهو                       6ملوك    1                  37 -14: 7 قسمر                        
 

 + مدرسة األحد بعد الثالوث  الثالثاألحد خدمة  ص 0310
 
 

  ب والذين ابتعدوا عن طريق الّر اخلطاة

  يكون وكل من ابتعد حتى   ب بهذا اليوم من أجل رجوع الخطاةل للر  توس  

 فرح بالسماء بخاطئ واحد يتوب.

 بليوم الر   صوم اختياري 

 7/6االثنين 

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

 
 

  مر أاهلل ال يعسر عليه 
 

ِّ وقف بالثغر طلبة  ب  مام الر  أ  ضعن فقط، مِّ آ
بإيمان  وانتظر  ةوصل 

 . ب استجابن الر  أ

 
 مسائي صوم  صوم صباحي

 

 يوسف بنا  *

 ادهم سالم* 

 كرستينا حبيبي * 

   عزيزات هالة *

 7/7 الثالثاء

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

 جتديد حمبة املؤمنني لفاديهم يسوع

 أ . للخدمة ةجديد وغيرة  ةمحبب يسوع الر  ُيشعل فينا ن أ
ُ
 ن ن

 
ب  رت

  وأن يكون   .كسل وانشغاليةو  رافضين كل تراخي ولوياتنا من جديدأ

 أب الر  
ً
 . وال

 صوم مسائي صوم صباحي

 مدللة انطون * 

 ناهدة الكردي* 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 

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

   2020   تموز لشهر 

ة/ كفرياسيف ة األسقفي  ص النجيلي 
 
 لكنيسة املخل

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،  لدعم
  الخدمة والخادمين

  وكل من طلب صلواتنا



 7/8 االربعاء

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

 العائالت جتماع ام  007 

وليتعّلم َمن لنا َأيضا َأن ُيمارسوا َأعمااًل َحسنًة ِللحاجاِت الضَُّروريَّة، 
 حتَّى اَل يكونوا ِبال مَثر

ما  سي  عمل الخير للجميع وال  لناملؤمنين  بين  الخدمة  ةب موهب نمي الر  يُ لِّ 

 ألهل االيمان . 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 آنا ناصر  *

 جاكلين طعمة *

 شحادة  عصام *

 رنا شحادة * 

 9/ 7 الخميس

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

 

ب القس بالل حبييب خادم الّرالراعي و  

، ةفي الكنيسمين القس بالل حبيبي الراعي والخادم األ  بن يستخدم الر  أ

فوس بن  تهرؤي لتحقيق الكنيسة  سوارأوخارج  عبر البث املباشر، صفحته

 .بلر  ا وتختبر تيتأ

  

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 يوسف  بسام* 

 كارين خوري * 

 طوني خليل* 

 أنيسة نقوال * 

 7/10 الجمعة

   13 شعهو                11ملوك   1                 52- 32: 10 قسمر                      
 

 خدمة الكرازة 
 

ِّ لنمو في خدمة الكراز 
  زين للخدمةوالخدام املفر بين املؤمنين   ةصل 

كبر عدد من  أ  ؤمنين لجلباملنجيل مع غير ال   ةليشاركوا بجراء

 النفوس للمسيح . 

 صوم مسائي صوم صباحي

 سهى جريس * 

 ين عطاهللاڤني* 

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 7/11 السبت

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

 بعد الثالوث  الرابع  سبوعال خدمة   م 007
 

 كلمة اهلل 
ن  أيمان بكلمة هللا والعيش بها و إتمسك بالو  ةليكن لدى املؤمنين غير 

 بها. يقضوا وقت كل يوم بالقراءة والتأمل  

 صوم مسائي صوم صباحي

  جواد بنا  *

 ريم سمعان  *

 رهام جهجاه * 

 سمعان  جوني*

 آية األسبوع:
 
 

 َأْنَت ِسْتٌر ِلي. ِمَن الضِّيِق َتْحَفُظِني. 
 ِبَتَرنُِّم النََّجاِة َتْكَتِنُفِني.  

 (7: 32مزمور )
 

 

 7/12  االحد

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

 
 مدرسة األحد   + بعد الثالوث   الرابع األحد خدمة ص   0310

 

 ب خدمة يوم الّر
قلوبنا بحب غير عادي لشخصك حتى نعطيك باكورة  لهب يا رب  اِّ 

 . النعمةمام عرش  ب أا وحياتنا، نضع خدمة يوم الر  نيوم

 ب ليوم الر   صوم اختياري 
 

 7/13االثنين 

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

 طالبنا اجلامعيني 

ب السالم والتركيز في  م الر  ه يمنحارفعهم أمام عرش النعمة، حتى  

 ب ممسك يمينهم.   ن الر  واثقين أوتفوق  جميع امتحاناتهم، نجاح 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 نبيل خوري* 

 اميمة دعيم  *

 سمعان  ميليس* 

م * 
 
 مريانا مسل

 7/14 الثالثاء 

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

 

 خدمة العطاء يف الكنيسة
 

ِّ والتزم بهذا املبدأ الاشكر  
ب لدعم  نعطي حق الر   لكي لهي صل 

                 .ةسوار الكنيسأب في وسطنا وخارج وامتداد عمل الر   ة الكنيس

 صوم مسائي  صوم صباحي

  أدهم سالم* 

 ميسا جريس *

 جانيت شقور  *

   طوني خليل *

 15/ 7 االربعاء 

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

 
 العائالت جتماع ام  007

 

اصغ وامسع لصرخات  د اغفر،يا سّيسّيد امسع،   يا
   . قلوبنا

 صوم مسائي  صوم صباحي

 ناهدة الكردي * 

 مدللة انطون   *

  روزين شحادة  *

 ليان طعمة * 

 



 16/ 7 الخميس

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

 

 ئلته: لينا، مريانا، ايليا، بولسالراعي بالل حبييب وعا
 وكرستينا
ِّ من أ باركهم باسم يسوع املسيح 

 جلهم.وصل 

       
 صوم مسائي  صوم صباحي

 كرستين شحادة  *

 منال شاهين  *

 ميرنا جورجي  *

 روني جورجي   *

 7/17 الجمعة

 2: 3 - 1: 2عاموس           18 ملوك 1                52-38- : 14قس مر                      
 

 

(اجملد كل يسوع له) شفينا جبلدته    
 
 

مسحة شفاء من كل ، ةمام عرش النعمأارفع كل مريض ومتألم  

ب بآية  جله. طالب الر  أن م ةاذكر مريض وقف بالثغر   ،و داءأسقم  

. شفاء  

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نادية عبود * 

 سعاد سمعان * 

   رنا بلوط* 

 هيا جريس  *

 7/18 السبت

  3: 4 -3: 3عاموس              19 ملوك 1             72 -53:14 قسمر                     
 

 بعد الثالوث     الخامس   سبوعال خدمة    م 007
 

 

 ِإَلى بيت الرَّبِّ نذهُب فرحُت ِبالَقائلني ِلي:
 

 
َ
لى بيت  لذهاب إل ة شواق جديدة وأبقلوب املؤمنين غير  شعل يا رب  ا

 ب.الر  

 مسائي صوم  صوم صباحي

 دينيز منصور * 

 سهيلة شحادة * 

 يعقوب عطاهللا  *

 اياد طعمة * 

 األسبوع:آية 
 

 َالصِّدِّيُق َكالنَّْخَلِة
 َيْزُهو، َكاأَلْرِز 
 .ِفي ُلْبَناَن َيْنُمو 

 (12:  92مزمور )
 

 

 7/19  االحد

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

 
 مدرسة األحد   + بعد الثالوث   الخامس األحد خدمة ص   0310

 

 

ب، صلِّ آلذان صاغية وقلوب يوم الّر بارك خدمة
 ب.الستقبال كلمة الّر مفتوحة

 ب ليوم الر   صوم اختياري 

 7/20االثنين 

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

 

 ناملؤمنو
  نتهرا   .أي مرضمن و  الخير ي هجوم من عدو  أمن  هم تينصلي لحما

 لنستأسر كل فكر إلى طاعة املسيح. ، كل معركة ذهن باسم يسوع 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 بسام يوسف  *

 بديع جهجاه  *

 رنين ابو عقل * 

 غادة جريس *

 7/21 الثالثاء

 6عاموس                        22 ملوك 1                        16 قسمر                       
 

 روح القدس المتالء بإلا

، اصمت في محضره لدقائق واطلب حضور بمام الر  أ اسكب نفسك 

 .ب الر  وعمل  وامتالء، حضور مميز لتتميم مشيئةلروح هللا، فيض 

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 طعمة جاكلين * 

 ريم سمعان   * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 7/22 االربعاء

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

 العائالت جتماع  ا م  007
 

 

 كنيسة املسيح 

 كنيسة، الجل أصلوات وتشفعات تقام من  

 وأبواب جحيم لن تقوى عليها.

 صوم مسائي  صوم صباحي

 لؤي سعيد  *

 نزهة طعمة * 

 

 ادوار بشارة * 

 مريانا بشارة  *

       23/ 7 الخميس

 8عاموس                 3 ملوك 2             31-18: 1ورنثوس ك 1                            
 

 

 بيوت املؤمنني
نشقاق وكل تفكك وسط العائالت ونقول لبليس أنت  اارفض كل 

على عائالتنا دم املسيح ة وحماية بتحت األقدام، نصلي ونأمر بالبَرك

 وبيوتنا.

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوري ڤسل  *

 ابراهيم خوري * 

 لينا خوري  *

 



 7/24 الجمعة

 9عاموس                        4 ملوك2                     2كورنثوس  1                      
 

 

 ن يرفع الوباء من وسط العامل أ
 

 رونا(  يروس الكو ڤفيختفي هذا الوباء ) يا رب   قل كلمة واحدة

ِّ  أن نسمع أعطنا يا رب  أ
فر 
ُ
ح قلوبنا بانتصارنا على هذا  خبار جديدة ت

 .الوباء باسم يسوع 

 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 نزهه طعمة  *

 عبير شحادة * 

 سارة شحادة  *

 رشيد حبيبي *

 7/25 السبت

 عوبديا                      5 ملوك 2                      3كورنثوس  1                       
 

 

 مدرسة األحد   +بعد الثالوث   السادس  سبوعال خدمة    م 007
 

سة ومرضية ب مقّدة للّرم نفسك ذبيحة حّيدَِّق
 مامه.أ

 قدام املسيح. ِاكسر كل طيب عند أ

 صوم مسائي  صوم صباحي

 أميمة دعيم* 

 نبيل خوري *

 بولس يان ڤيڤ *

 رزان طعمة  *

 آية األسبوع:

 
...ُكْن َأِميًنا ِإَلى اْلَمْوِت َفَسُأْعِطيَك ِإْكِليَل 

 اْلَحَياِة.
 (2:10)رؤيا  

 7/26االحد  

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

 

 حد مدرسة األ   + بعد الثالوث   السادسخدمة األحد ص   0310
 

 

 مناء بالقليل لكي تباركنا بالكثري  أن نكون أعطنا يا رّبأ

 ب ليوم الر   صوم اختياري 

 7/27 االثنين 

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

 
 
 
 

 هدف صومنا
ب بدمه  الخفاء ( حيث يطهرها الر   يالدخول إلى داخل النفس ) ف هو 

 
ً
  بمواهبه.نها له، ويزي   ويكرسها هيكال

 صوم مسائي  صوم صباحي

 عبير ياور * 

 اخالص نقوال *

   مريانا حبيبي  *

  جواد بنا *

 7/28 الثالثاء

 3يونان                        8   ملوك 2                      6كورنثوس  1                       

 
 

 

 جعلَت العليَّ مسكنهم، .أَلنك قلت: َأنت يا ربُّ ملجأهم
 . وال تدنو ضربة من خيمِتهم ال يالقيهم شرٌّ،

 

 . اعلن هذا الوعد على عائلة الراعي القس بالل حبيبي 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 هيفاء طعمة  * 

 جورجيت سلوم *

 بالل حبيبي ق. * 

 لينا حبيبي * 

 29/ 7 االربعاء 
 4يونان                       9 ملوك 2                 24 -1: 7كورنثوس 1                       

 

 اجتماع العائالت م  007
 

ي جتماع، ال تك على  ئمان نطلب مشييل با
 
لكي نرى  نقف بالثغر ونصل

للر ب، حضور غير عادي لروح هللا، انسكاب، تعامالت تي تأ عائالت 

 الر ب مع الحاضرين، 

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 ريم سمعان * 

 يان بولسڤيڤ *

 لينا جريس* 

 سمعان  جزيل * 

 30/ 7 الخميس

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

 

 شهد عن املسيحن أأ
 

د   يا رب  أنا كالطين بين يديك، أيها الفخاري األعظم اصنع في  إناء ُيمج 

 .لآلخريناسمك ويشهد عن عملك 

 
 صوم مسائي  صوم صباحي

م   *
 
 لبنى مسل

 نزار جريس* 

 لنا الياس *

 بشير فرح   *

 7/31 الجمعة

  2ميخا                         11 ملوك 2                        8كورنثوس  1                      
 

 
 

 

 
 

 جلهاأ حبائك وصلِّ منأمن  اذكر عائلة

 

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 آنا ناصر * 

 سالم  سماح* 

   سوار فرح * 

 سيرين رهوان  *
 

 


