
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             6/1  االربعاء

 61مزمور                 16صموئيل 1               44 -13: 27أعمال                        

 
   

 العائالت جتماع ا م  007
 

 

و  خطة  وحده  إلتكن  هللا  رادة 

عاملين    نشاطات الصيف،   لجميع

 أ
ً

أعماال معنا  يبدأ  صالحة،  نه   

 . لى التمامإويكملها 

 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 حنا شاهين  *

 منال شاهين  *

 بشير فرح  *

 مريانا مسلم *

 سارة شحادة  *

 عقل  أبو رنين* 

 وسام حبيبي   * 

 كرستين حبيبي *

      6/2الخميس  

   62  مور مز               54 -1: 17 وئيلصم 1           15 -1:  28مال عا                    
 

 

 للشبيبة اإلعداديجتماع ا ب.ظ 035
 

رافقهم  القادمة  اللقاءات  بجميع  املشتركين  كّل  أجل  من  رّب  يا  ي 
ّ
صل

ُ
ن

بحمايتك، بركات وأمجاد على  

شفاء   نمّو،  خالص،  حياتهم، 

وَرّد املسلوب. نصلي أينما تطأ  

يا  أنت  أمرت  هناك  أقدامهم 

 رّب بالبَركة.

  
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 رشا خوري *

 الكردي   ة ناهد* 

 كرستين شحادة *

 ڤيڤيان بولس  *

  روزين خوري *

م *
ّ
 لبنى مسل

 جواد بنا   * 

 مريانا حبيبي   *

      6/3الجمعة 

    63 مور مز        30: 18 - 55: 17 وئيلصم1     31 -16: 28 عمالأ                       
 
 

 

 الثاني  لقاء لألطفال   ب.ظ0001  -ص  0001
 للشبيبة الكبار  اجتماع ب.ظ  035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تكريس وأشواق جديدة للخدمة

ملكوت   المتداد  دائًما  نسعى  أن 

على   أيدينا  واضعين  الّرب 

وثمر مضاعف   املحراث، حصاد 

 نة.الّس  ههذفي نشهد له 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   نبيل خوري * 
 عبير شحادة *

     دهم سالمأ* 
 ميسا جريس  *

 شقارة أبو طارق  *

 شقارةأبو  ألحان* 

    ايليا حبيبي * 
 بولس حبيبي   *

    6/4  السبت

  64  زمور م                  19  وئيلصم 1                17 - 1: 1رومية                         

 
 

 

 
       

 ليس لنا يا رّب بل السمك نعطي املجد. 

الرّ صِل   الصيف  ليبارك  لفترة  والترتيبات  التحضيرات  كل  يسوع    خالل  منب 

خاصة  القاءات  للاو ؤتمرات  امل

 لتكن مشيئة صّلِ  .لجميع األجيال

 ب بكل ش يء.الرّ 

 
  

 

 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

    يوسف بنا * 

 روزين شحادة  *

    ريما بولس* 
 لينا جريس *

 رايق توما  *

 والء توما   *

 كرستينا حبيبي  * 
 سيرين رهوان  *

 آية األسبوع:
 

هَأَنَذا َصاِنٌع َأْمًرا َجِديًدا. اآلَن 
َيْنُبُت. َأاَل َتْعِرُفوَنُه؟ َأْجَعُل ِفي اْلَبرِّيَِّة 

 َطِريًقا، ِفي اْلَقْفِر َأْنَهاًرا.
 (19: 43اشعياء )

         6/5االحد   

 65  زمور م                  20 وئيلصم      1         32 - 18: 1رومية                           
 

 

 الخدمة في القدس مع كنائس املطرانية

 ال يوجد خدمة في كفرياسيف 
 

 

 

عاملين أنه    ، نرفع صلواتنا  ألجل كل نشاط في فترة الصيف ونطلب مشيئة الّرب

لعائلة  في وسطنا، لنرى نفوس تخلص  وتأتي  وتنضم  أمًرا جديًدا  وحده يصنع 

  املسيح.

      6/6االثنين  

  66  زمور م                 22 -21 وئيلصم1                8: 3 -1: 2رومية                        
  

 

 

 
 

 ةزواج. عالقة حيّ محبة حقيقية بين األ  ... العائالت املسيحيةمن أجل   نصلي

   .تمّجد اسم الربب،عائالت صحيحة تنتج أوالد وتربية الرّ  عم

 صوم مسائي  صوم صباحي        

 مدللة انطون  *

 لنا شحادة  *

    ميشيل شعبي * 
 ريم شعبي  *

 ادوار بشارة * 

 مريانا بشارة *

   رنا خوري* 
 لورد خوري *

       6/7الثالثاء 

   67   زمور م              24 -23 وئيلصم 1            31 -  9  : 3رومية                       

 
 

 

 

 

 علينا  .هام نحن عروس املسيح، وعلينا دور 
ُ
ب لن يفعل فالرّ  .أنفسنا ء هيّ أن ن

  ،ن نتعاون معه بتجاوبنا ملا يَهُبُه لنا، فهو يهبنا الخالصأنصلي    .لنا كلَّ ش يء

نتمسك  أن  فعلينا  نحن  أما 

 به. 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 طوني خليل  *

 ناهي حبيبي *

   خوري  ابراهيم* 
 ينا خوري ل *

 ق. بالل حبيبي  * 

 لينا حبيبي   *

 عزيزات هالة *

 رهام جهجاه* 

 

الخدمات  نشاطات الصيف،  لدعم حزيرانشهر 

الكنيسة، الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،  بسبوعية األ 

 . والخادمين ةالخدم

برنامج القراءات الكتابّية، نقاط 
 الّصالة، الصوم والنشاطات اليومّية 

ص اإلنجيلّية األسقفّية/ كفرياسيف 
ّ
 لكنيسة املخل



 

             6/8 االربعاء 

 68  زمور م                          25 وئيلصم  1                      4رومية                     
 

 

 اجتماع العائالت    م 007
 

 

 

 

 

 

 

 

 

العبادةل وتأي :  فريق  مسحة  والكيف،  بالكم  القدسينمو  الروح  من     لكي   د 

الرّ  يصلو يستخدمهم  حتى    ا ب 

 . واملحتاج  للضال، املكسور 

 

                            
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 
 

 دينيز منصور  *

    هيفاء طعمة* 
 ريم سمعان *

    انيسة مرعب* 

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة  *

    سوار فرح* 
 لنا الياس *

       6/9الخميس   

 69  زمور م                        26 وئيلصم 1                     5رومية                         
 

 

 للشبيبة اإلعداديجتماع ا ب.ظ 035
 
 

ي في الكنيسة وخارج  وعمله املضّح   ة الراعي القس بالل حبيبي  صّلِ وبارك خدم

وحكمة   ملسحة  صّلِ  جدرانها. 

ويعلن   ليشهد  مضاعفة  إلهية 

تكريسه   بارك  بجهارة.  هللا  كلمة 

 .تعب محبتهو وأمانته، 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 شاهين  ثائر* 

 شاهين  نجاة *

    لؤي سعيد* 
 سهى جريس *

 جزيل سمعان  *

  اياد طعمة *

    رزان طعمة* 
 نيفين عطاللة*

    6/10الجمعة   

   70  زمور م                   28 -27 وئيلصم   1                    6رومية                      
 

 مدرسة األحد ص   0011
 اجتماع للشبيبة الكبار ب.ظ   305

 

والرعاالخّد  لهم   ...ةام  نطلب 

و ال  حماية،ال  .يزي تمالحكمة 

رسالة أخدام   توصيل  في  مناء 

لإلحتياجاتاملسيح،     ، تسديد 

الظروف  و  ملواجهة  قوة 

 .الصعبة

 

 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سهيلة شحادة*

 نهاي بنا  *

   نبيل خوري * 
 ة عبير شحاد*

 صياغة هادية *

 شقور  جانيت *

    كرستين شحادة* 
 لنا شحادة  *

    6/11السبت    

 71  زمور م                     31 -29 وئيلصم 1                7رومية                             

 
 امسية + عشاء للسيدات ب.ظ   305

 

 

 

جديدة.  رؤية  بالخدمة،  نمو  وتأييد،  مسحة  االنترنت:  خدمة  في  الخادمين  اذكر 

مستوى   في  لنمو  أيًضا  ونصّلِ 

 املشاهدين.
 

  

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نزهة طعمة * 

 ربى جبران  *

 بديع جهجاه  *

 غادة جريس  *

 يعقوب عطالل  *

 ميليس سمعان *

 ليان خليل *

 ليان طعمة *

 آية األسبوع:
 

ُأَغنِّي ِللرَّبِّ ِفي َحَياِتي. ُأَرنُِّم إِلهِلي 
َما ُدْمُت َمْوُجوًدا. َفَيَلذُّ َلُه 
 َنِشيِدي،  َوَأَنا َأْفَرُح ِبالرَّبِّ.

 ( 34 –  33:  104مزمور )

 

 

  

 

          6/12  االحد 

 72  زمور م                        1  صموئيل2                     8رومية                            

 
 

 

 مدرسة األحد  +  العنصرة  حدأخدمة ص   0310

 

ن أعطنا  أقداس،   لى قدس األ إن ندخل للعمق معك  أعطنا  أ،   زد ايماننا  يا رّب 

 . ليتقدس اسمك وليأت ملكوتك،  نصلي كثر يا رّب أنتعرف عليك 
 

  

 

 

 

 

  6/13  االثنين

 1دانيال          1: 3 - 1: 2صموئيل 2        29 - 1: 9رومية                           
   

 

 

 
 

 (8:  4)يع "إقتربوا إلى هللا، فيقترب إليكم"

إليه، بل   تقريبنالينا ويحاول إ دهللا، فهو يتود منن نبدأ نحن في اإلقتراب أنصلي 

يحدث  ا يعلن لنا عن نفسه،   أيضً 

فقط في    هذا  نحن  نبدأ  عندما 

 . ليهإاالقتراب 

 
 

  
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 وسام حبيبي   *

 كرستين حبيبي *

 خالص نقوال ا *

 كارين خوري  *

    كرستين شحادة *

 حنا شاهين  *

 مرتا سعيد  *

 يوسف بنا   *

    6/14  الثالثاء 

   23 -  1: 2دانيال         39 - 2: 3صموئيل  2       21: 10 -30: 9رومية                 
 

 

 

بعيد      حية روحانية،وحيد من نايشعر انه      و أ  ابتعد  شخصجل كل  أصّلِ من  

و  املؤمنين  اخوته    ج حتامعن 

للرب    لشركتهم يرجعوا  حتى 

 وبقّوة. 

  

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ناهدة الكردي  *

 سالم  سماح *

 رنين ابو عقل *

 دينيز منصور  *

 حبيبي مريانا *

 بنا  جواد* 

 سارة شحادة  *

 ناهدة الكردي  *

  6/15  االربعاء 

  49 -24: 2دانيال      5 - 4صموئيل 2     24  -1: 11رومية                   
   

 العائالت اجتماع  م  007

 

واملعاملة تكون فقط ان يعمل شركاء الحياة على احترام بعضهم البعض 

 مسيحية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 جاكلين طعمة *

 ابراهيم خوري * 

    لينا خوري* 

 كرستين شحادة *

 رنا جريس  *

 جوني سمعان  *

 رايق توما  *

 والء توما  *

 



 

          6/16الخميس  

  3دانيال                   6 صموئيل 2              36 -25: 11رومية                       
 

 

 للشبيبة اإلعداديمسية عشاء ا ب.ظ 035
 

نتكرس لكي  الشهر   أكثر   صّلِ  بالخالق  ،بهذا  عالقتنا  خالل  صلواتنا     .من 

كالبخور  إليه  لكي تصعد  يوم  .وتشفعاتنا  كل  القداسة  وجه    . نحيا حياة  نطلب 

       .اجتماعناتاركين  غير ، أتي لبيته بفرح ن . وانالّرب 

 

   

 

        6/17الجمعة  

   4دانيال                       8 - 7 صموئيل  2                 12 رومية                       
 

 مدرسة األحد  ص  0011
 ) لقاء خاص( اجتماع للشبيبة الكبارب.ظ   305

 

حبيبي:   بالل  القس  الراعي 

)الكارزما(، النعمة  من   فيض 

ومسح وأن   .وحماية  ةقوة 

في   هللا  بنعمة  منتصًرا  يصمد 

 .كل التحديات وجه

 

  

 

 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

  سالم أدهم* 

 جريس  ميسا* 

   هالة عزيزات *

 سيرين رهوان *

 ايليا حبيبي  * 

 بولس حبيبي* 

 لونا توما * 

 ديما توما  *

       6/18السبت  

 5دانيال                      10 -9 صموئيل  2                    13ومية ر                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لناعطامل  واملواهب  الوزنات ل  ...اة  بثمر  كي  صّلِ  نأتي  لكي  بها  الّرب  نخدم 

من  صّلِ  لكنيسته.  مضاعف 

في  للعمل  جديدة  أشواق  أجل 

مّجد  
ُ
ت كنيسة  لنرى  الّرب  حقل 

اسم الّرب بأعمال قّوات وآيات  

 وسطها. 

 

 

 
 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

   ريما بولس *
 لينا جريس   *

 رنا جريس  *

 ميليس سمعان  *

 كرستينا حبيبي   *

 رهوان  سيرين *

 جوني سمعان  *

 منال شحادة  *

 آية األسبوع: 
 

 

ِبَكِلَمِة الرَّبِّ ُصِنَعِت السََّماَواُت، 
 َوِبَنَسَمِة ِفيِه ُكلُّ ُجُنوِدَها.

 (6: 33مزمور )  

 

 

 

      19 /6 االحد 

 6دانيال                     12 -11 صموئيل   2                 14رومية                           
 

 

 +  مدرسة األحد   الثالوثخدمة األحد ص  3010

 

نطلب بَركة على كنيستنا وخدمة األحد، يوم نعمة وبَركة. نعلن أنك سّيد ورّب 

ص على كل بيوتنا، كنيستنا، راعيها األمين وعائلته وعلى كل شخص طلب  ِ
ّ
ومخل

      صلواتنا.

        6/20االثنين  

   7دانيال                  13 صموئيل  2               13 -1: 15رومية                            
 
 

 

  

 

من   عائالتنا أصَل  ووحد   : جل  يسوعةسالم  فرح  على  ،  ليونة   يسود  بيوتنا، 

القلوب،  ووحدة  الطبع 

والصبر   كل   االحتمال  رغم 

 . ف الظرو 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ميشيل شعبي  * 

 ريم  شعبي* 

 ربى جبران  *

 طعمة  ةنزه *

 لورد خوري* 

 رنا خوري  *

 شحادةكرستين  *

 يعقوب عطالل  *

     6/21الثالثاء  

 8دانيال                  14 صموئيل  2               33 -14: 15رومية                            
 
 

 

محبة املسيح  واعكسيجل تدريب فريق العبادة، مسحة ونمو لأارفع صالتك من 

 نذكرعم امام عرش النعمة: للشعب.
 

 

شاهين  ،شحادةعصام   حنا  شّرش،  الياس  بنا،  حبيبي   ،يوسف  بولس    ،ايليا 

حبيبي   ،حبيبي سعيد   ، كرستينا  ألحان    يانڤيڤعبير شحادة،    ،لؤي  ابو  بولس، 

ليان طعمة،ةشقار  الياس،  لنا  ميليس سمعان،  نقوال  ،  حبيبجوانا  موس ى   ،  

 بسام يوسف، جوزيف عطالل. 

 

 

     6/22االربعاء   

    9 دانيال                     15 صموئيل 2                        16رومية                           
 

 

 اجتماع العائالت   م   007

 

  هممرضاته ومسّرته في حيات  ليسلك جميع املؤمنين حسب مشيئة الّرب وليعملوا

ليباركهم أكثر به  واتلذذ يول . صّلِ 

في  كما  روحّية  بَركة  بكل  الّرب 

 السماء كذلك على األرض.

 
 

 صوم مسائي  صباحي صوم 

م *
ّ
 مريانا مسل

 بشير فرح  *

 جاكلين طعمة  *

 سماح سالم  *

 ليان طعمة *

 كارين خوري  *

 جزيل سمعان  *

 اياد طعمة *

   6/23الخميس  

     2: 11 -1: 10دانيال              16 صموئيل2              20 -1: 1مرقس                   

 

 
 

   : شبيبة املباركة في الكنيسةال

 
ّ
جديدة    ينصل إيمان  لخطوة 

صالة تكريس،  ونمو     ، لهم، 

عالقتهم   في  هم  يبأ  معمستمر 

 السماوي.

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ڤيڤيان بولس  *

 اخالص نقوال  *

 هادية صياغة *

 منال شحادة  *

 مرتا سعيد  *

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة  *

 جانيت شقور  *

 



 

       6/24الجمعة   

 20 -2: 11دانيال              17 صموئيل2            45 -21: 1مرقس                        
 

 جبل صاله   م 008

 

التكريس،   العطاء،  االيمان،  املحبة،  بروح  لالمتالء  املؤمنين  أجل  من  صّلِ 

التضحية،   الكرازة،  التبشير، 

التشجيع   الرحمة،  الخدمة، 

لبنيان  والدعم. استخدمنا يا رّب  

 .ملكوتك

 
 
 

    

  

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ريم سمعان   *

 أنيسة مرعب   *

 ثائر شاهين  *

 نجاة شاهين  *

 لنا الياس* 

 رزان طعمة* 

 رهام جهجاه *

 نهاي بنا  *

       6/25السبت  

 45  -21: 11دانيال             18 صموئيل2             25:  2مرقس                    
 

 

 
 

 

نَّ يسوع الذي نعبده، هو نفسه الجالس عن يمين العظمة، وليس "يسوع  أنصلي  

طرق   بحسب  لناه 
ّ
شك ر" 

َ
آخ

نعيش  أو  الذي  املجتمع  هواء 

 فيه. 

 

 

  

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 رنا خوري  *

 لؤي سعيد  *

 دينيز منصور  *

 سهيلة شحادة *

 طعمة هيفاء *

 سوار فرح  *

 توما رايق  *

 والء توما  *

 آية األسبوع:
 

َواَل ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّْهَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن 
َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َما 

ِهَي ِإَراَدُة اهلِل: الصَّاِلَحُة اْلَمْرِضيَُّة 
 اْلَكاِمَلُة.

 (2: 12رومية )

        6/26االحد  

 12دانيال             19 صموئيل2               19 -1: 3مرقس                           

 
 

 

 

 +  مدرسة األحد  الثالوث االول بعدخدمة األحد   ص3010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في جل احتياجاتها، حتى تكون نور وملح وخميرة مؤثرة  وأل   جل عائلتكمن أصَل  

 . املجتمع

       6/27االثنين  

 1: 2-  1:1هوشع         21 -20 صموئيل2         35 -20: 3مرقس                          
 

 

ان
ّ
 أمَر فكان.  ،إلهنا إله حن

أجل من  املرض ى   صّلِ   جميع 

 وإلهنا عظيم ال يعسر عليه أمر.

من  كل  أجل  من  بصالتك  ثابر 

 طلب ملسة شفاء. 

  

 

  

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 بديع جهجاه  *

 طوني خليل  *

 ناهي حبيبي *

 لنا شحادة  *

 مرتا سعيد  *

 ليان خليل *

 طارق ابو شقارة *

 ألحان ابو شقارة *

        6/28الثالثاء  

 23 -2: 2هوشع           22 صموئيل2          20 -1: 4مرقس                   
   

    

 

   
 

في  ى  سالم هللا وحده عل  ودسليَ  العدوّ عمالهمأاملؤمنين   ، رفض كل هجمات 

قوة واأل  لهم  اطلب  شرار، 

حكمة  والصبر،  باالحتمال 

و  يكونوا  أبالتصرف،  ن 

 . جميعمام الأشهادة حية 

 

 

 

 

 
 

 صوم مسائي  صباحي صوم 

 كرستين شحادة *

 سهى جريس * 

 روزين شحادة * 

 مدللة انطون  *

 نيڤين عطالل  *

 ادوار  بشارة * 

 مريانا بشارة *

 هالة عزيزات *

         6/29االربعاء   

  3هوشع                    23 صموئيل2               41 -21: 4مرقس                           
 

 

 

 

 خدمة شفاء +    العائالت اجتماع  م   007

 

مر يبعدنا  أداخل كل مؤمن ومؤمنة في وسطنا. رافضين كل    يا رّب   ليحّل سالمك

شخصك. سالمك   عن  طالبين 

يمأل    يفوق الذي   حتى  عقل  كل 

كرّ 
ُ
 س لك.كنيستك وشعبها امل

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 حنا شاهين  *

 منال شاهين  *

 رشا خوري *

 نبيل خوري  *

 سارة شحادة  *

 عقل  أبو رنين* 

م *
ّ
 لبنى مسل

 روزين خوري *

      6/30الخميس   

  10 -1: 4هوشع                24 صموئيل2                20 -1: 5مرقس                     
 

 

 
 

. القس بالل حبيبي  وعائلتهة راعينا  على حيانفسية وروحية      ،حماية جسدية

هيكل    م جسده  بأن    اعلن هو 

باركه القدس،  باسم   مللروح 

 .دائًما بصالتكهم يسوع واذكر 

  
 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 ابراهيم خوري * 

    لينا خوري* 

 عبير شحادة *  

 يوسف بنا  *

 ق. بالل حبيبي  * 

 لينا حبيبي   *

 غياث دوخي * 

 سوسن دوخي *

 

 

 


