
 

 ،اليومية املقدس الكتاب قراءات برنامج
 والنشاطات الصوم الّصالة، نقاط

 اليومّية
 

     ثانيلشهر كانون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1/1 االربعاء

 1مزمور                  2 -1تكوين                 25 -1:  1 وقال         

َأْشِبْعَنا ِباْلَغَداِة ِمْن َرْحَمِتَك،َفَنْبَتِهَج 
 (14: 90)مزمور . َوَنْفَرَح ُكلَّ َأيَّاِمَنا

 

    الجديدة  نة خدمة عيد رأس الس  ص  0011
 

 . بسنة محبة وفيض من الَبركات، سنة ثبات وتكريس في حقل الر  

 

 "َتْقُطُر َدَسًما يارب َكلَّْلَت السََّنَة ِبُجوِدَك، َوآثاُرَك"

     2/ 1 الخميس

 2مزمور                    5 -3تكوين                   56 -26:  1لوقا       

 

 خالل هذا االسبوع ات جتماعاال يوجد 
 

 كل سنة وأنتم مع املسيح

 
  
مه أ لكي يعترف كل لسان  صل 

ُ
 اب يسوع ن الر  وأ

 
كل لص ملسيح هو مخل

 . البشرية

 1/3 الجمعة

 3مزمور         7 - 6  تكوين           80 -57:  1  لوقا

 

 كل عام وأنتم خبري

 
 ل يصلوننصلي ان نبني بعضنا البعض  2020عام 

ا
حدين أوال

 
ب  بنكون مت ر 

  لأساس وحدتنا. هو  ن يكون أو ، املجد
نرفع أحدنا اآلخر، باملحبة، صل 

.بالتضحية، باالهتمام وبالتسامح  

. 

 1/4 السبت 

 4مزمور       10 - 8تكوين                      20 -1:  2 لوقا           

 

 كل عام وأنتم خبري
 

 

املؤمنين والخدمة حبيبي، الراعي القس بالل، ارفض كل روح ضد الكنيسة

ل كل أمر إلى َبَركة.   باسم يسوع املسيح. يا رب بد 

 ب.ضع مستقبل الكنيسة بيد الر  

 آية األسبوع:

 

َقاَل َيُسوُع:»َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى 
اْلَوَراِء َيْصُلُح  اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى

 ِلَمَلُكووِت اهلِل
 (62: 9)لوقا 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 1/5االحد  

 5مزمور                11تكوين                        52 -21:  2لوقا       

 

 + مدرسة األحد اإللهي الظهور   عيد  خدمةص   0310
 

 كل عام وأنتم خبري
ا ويلبسوا سالح الجندي املسيحي املؤمنين  متلئواان ي وح القدس يوميا بثمار الر 

 ويبقوا في االرتفاع.

 صوم اختياري 

 ب ليوم الر  

                           1/6 االثنين  

 6مزمور   12تكوين   20 -1:  3 لوقا 
 

  

 كل عام وأنتم خبري
 

 

 

 

ة على حياة عائلة الق ة جسدي   س بالل حبيبي،سنة بَركة وخيرات روحي 

  لتسديد كافة اإلحتياجات، )
زوجته لينا، ايليا، بولس، مريانا وكرستينا( صل 

 م. سنة ازدهار وتألق، نجاح وتوسيع تخومه

 1/7 الثالثاء

 7مزمور    14 -13تكوين          38 -21 :  3 لوقا 

 
 لهذا اليوم داتاجتماع سي  ال يوجد 

 

من أموالنا ومن كل  باكورات  الرب يسوع  نكرمبهذا العام نصلي ونصلي لكي 

وأنت وحدك تزيد. منا يا رب  أن ننقص   
 
 .غالتنا، عل

 صوم مسائي صوم صباحي

 ثائر شاهين* 

 نزار جريس* 

 مريم سكس* 

 اخالص نقوال* 

 

الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، الخدمة    ة،الكنيسلدعم  
  والخادمين



 1/8 االربعاء

 8مزمور                    15تكوين             30 -1:  4 لوقا  
 

 عيادتعود النشاطات كاملعتاد بعد األ 
 
 

   العائالتجتماع ا  م   007
 

 

 ياتنا.حب ل، ونثق بوعود الر  هللا بإيمان ان نستقبل بهذا العام كلمة

 الكيف على اجتماع العيلة.و بركات ال تعد وال تحص ى بالكم 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبير ياور * 

 اميمة دعيم *

 جواد بنا * 

 لنا الياس *

 صوم مسائي صوم صباحي

 سماح سالم* 

 جوني سمعان* 

 أبو شقارةطارق  *

 ألحان أبو شقارة* 

 9/ 1 الخميس

 9مزمور                   16تكوين                         44  -31:   4لوقا                       
 

 س تثبيتدر   ب.ظ 034
 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035

 

 

ا  ا مميزا ، بَركة ومسحة على االجتماع، وسط اجتماع الشبيبة االعداديحضورا

ا عاملة بالكلمة ا صاغية وقلوبا
ا
 بركات وفيره بعام جديد. .آذان

 
 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ابراهيم خوري*

  لينا خوري *

 ق. بالل حبيبي *

 لينا حبيبي* 

 1/10 الجمعة

 10مزمور                17تكوين                   26 -1:  5لوقا         
 

 حد مدرسة األ   ص 0011
 لكبارللشبيبة اجتماع ا  ب.ظ 035

 

 

  لجميع االطفال التي سوف تأتي وتحضر مدرسة االحد 
العام الجديد، بصل 

  لتثبت اقدامهم في حقل الرب والتعمق في معرفة 
 .  الربصل 

ا ليفرز الرب لنا خدام جدد ل   ايضا
د اي احتياجدسلكي ي ةخدملصل   

 صوم مسائي صوم صباحي

 آنا ناصر* 

 عبير شحادة* 

 سارة شحادة *

 يان بولسڤيڤ *

 1/11 السبت

 11مزمور              18تكوين             39 -27:  5لوقا 
 

 

 

 

 

 

 

 كل مَ ل
َ
ليثبتوا وسمع عن شخص امليسح بفترة امليالد، نصلي  ف، اختبر عر  ن ت

،  في ب  جلهم، حماية، شركة مع املؤمنين، دعمهم وحثهم إل ونصلي معرفة الر 

 .بالحياة املسيحية  على االستمرار 
 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 حبيبي وسام  *

 ريم سمعان* 

 جورجيروني *

 جورجيميرنا *

 :سبوعآية األ
 

 

ُاْطُلُبوا الرَّبَّ َوُقْدَرَتُه. اْلَتِمُسوا 
 َوْجَهُه َداِئًما.

 (105:4مزمور ) 

 1/12  االحد

 12مزمور            19تكوين            26 -1:  6لوقا 

 
 

 حدمدرسة األ   + الظهور  بعد األول  حداأل  خدمةص    0310
 

  ل، املؤمنين حماية بدم الحمل على بيوت
كي يكرموا الرب  بكل ما صل 

ب  للعائالت، وسط العائلةيملكون، ومن أجل و حدة وتفاهم  . اعلن وعود الر 

ى  ا، شفاءات، غنا ا، شكرا ا من البَركاتازدهارا  .وفيضا

  
 صوم اختياري 

 ب ليوم الر  
 1/13 االثنين 

 13مزمور            20تكوين            49 -27:  6لوقا   
 

 

 ين كل حياتنا. كون شكور ن أن يا رب  ا علمن  
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 بديع جهجاه * 

 لؤي سعيد* 

 نزهة طعمة* 

 يعقوب عطاهللا* 

 1/14 الثالثاء

 14 مزمور                  21تكوين              17 -1:  7 لوقا                            

 
 داتاجتماع السي  .ظ  ب 305

 

نصلي يا رب  لتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين لحفظ الر اعي بالل 

 من كل شر وشبه شر، لينا، مريانا ، ايليا، بولس وكرستينا(وعائلته.)حبيبي 

  .باسم يسوع تنجح نولوكل الة صورت ضدهم ال 

 صوم مسائي صوم صباحي

 يوسف بنا * 

 يا خوريڤسل* 

  بشير فرح* 

 رزان طعمة* 

 1/15 االربعاء

 15 مزمور                  22تكوين              50 -18:  7لوقا            
   

 

 

 

   العائالتجتماع ا  م  007

ر فريق العبادة: لكي يكون
ُ
ذك

ُ
م وتهتف ك واا  

 
رن
ُ
حدة مع بعضها البعض ت

 
خلية مت

 . يركات تنسكب من خالل عزفهم، صالتهم، وترانيمهم.للر ب  

  لكي نرى مجد الرب يتدفق 
بفيض على بارك اجتماعهم الرئيس ي وصل 

 كنيسته.
 

 صوم مسائي صوم صباحي

 ده الكردي ناه *

 كرستين شحادة *

 ناهي حبيبي  *

 ريم سمعان *

 



 16/ 1 الخميس

 16مزمور                    23 تكوين                25 -1:  8 لوقا                          
 

 س تثبيتدر   ب.ظ 034
 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035

 
 

 

  من اجل كل من طلب صلواتنا من مرض ى ومتأملين
واثقين ان رب املجد   صل 

  له سلطان على كل مرض مهما كان صعب ولم يكن له دواء. 

 ء وبسخاءفاش يستطيع ان يعطيوحده  يسوع 

 صوم مسائي صباحيصوم 

 لنا شحادة* 

 بسام يوسف* 

 هادية صياغة* 

 لينا جريس* 

  1/17 الجمعة

 17 مزمور                 24تكوين               56 -26:  8لوقا          
 

 
 

 حد مدرسة األ   ص 0011
 لكبارللشبيبة اجتماع ا   ب.ظ 035

 

  من اجل خطوة ايمان
تكريس، اشواق جديد وسط الشبيبة الكبار، ، صل 

  ليستخدمهم الرب بقوة ومسحة  
بارك اجتماعهم والقائمين عليه، صل 

 .مضاعه لهذا العام

 صوم مسائي صوم صباحي

 دينيز منصور  *

 جاكلين  خورية* 

* 
 
 ومجورجيت سل

 طوني خليل * 

 1/18 السبت

 18 مزمور                       25تكوين                 27 -1:  9لوقا            
 

 
 

 
 

  وض  
   ع  صل 

يئة الرب  لتتم مشمستقبل الكنيسة امام عرش النعمة، صل 

 ي امر و   وحدها بكل قرار 
ُ
 .مستقبلهاص خ

 صوم مسائي صوم صباحي

 عبود  نادية* 

 هيلة شحادةس*

 نجاة دعيم* 

 شقور جانيت * 

 :سبوعآية األ
 
 
 

َجَعْلُت الرَّبَّ َأَماِمي ِفي ُكلِّ ِحنٍي، أَلنَُّه َعْن 
 َيِميِني َفاَل َأَتَزْعَزُع.

 (8: 16مزمور )
 

 1/19  الحدا

 19 مزمور                   26تكوين                  62 -28:  9 لوقا      
 

 حدمدرسة األ   + الظهور  بعد الثاني حدخدمة األ ص   0310

 

ب في وسطنا نعمة املحبة والشكر، روح التواضع    حتى يضاعف الر 
صل 

  والوداعة، املسامحة والغفران، القداسة وحياة البر.

  

 صوم اختياري 

 ب ليوم الر  

 1/20 االثنين 

   20 مزمور               45 -1: 27تكوين                 20 -1: 10لوقا                         

 

 
ا عند اقدام    لنجلس يوميا

طلب منه ان الاملسيح و مواهب الروح القدس، صل 

ا بمواهبة املعطاء لنا لكي نستخدمها حسب مشيئته.  ننمو يوميا

 صوم مسائي صوم صباحي

 غادة جريس* 

 كارين خوري* 

 كرستينا حبيبي * 

 ريما بولس* 

 1/21 الثالثاء

 21 مزمور           22:  28  - 46:  27تكوين         42-21: 10 لوقا                  
 

 داتاجتماع السي  . ظ  ب 305
 

نعمة مضاعفة  من أجلالقس بالل حبيبي نرفع أمام عرش النعمة راعينا 

ى وينادي بكل مجاهرة بإنجيل املسيح اطلب حماية  ويعلن الحق. ليتقو 

ا مضاعفة ا وجسدا ا وروحا  .له نفسا

 صوم مسائي صوم صباحي

 ناهي حبيبي  *

 مدللة انطون * 

 ايليا حبيبي * 

 بولس حبيبي * 

 1/22 االربعاء

  22مزمور               30 -1: 29تكوين               28 -1:  11لوقا     

 
   العائالتجتماع ا  م  007

 

 

 

 

 

 

 

 

ب   كي يبقوا باالرتفاع محلقين  على عائلة القسيس بالل حبيبي اعلن وعد الر 

 كالنسور، يركضون وال يعيون يمشون وال يتعبون..

 صوم مسائي صوم صباحي

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة* 

 رهام جهجاه* 

 مريانا حبيبي * 

 

 23/ 1 الخميس

 23مزمور             43:  30  -31: 29تكوين          54 -29:  11لوقا                
 س تثبيتدر   ب.ظ 034

 

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035
 

وأنت  استخدمنا يا رب  من أجل امتداد ملكوتك على األرض لكي ننقص نحن 

وحدك تزيد، ونعلن أنك أنت وحدك الشبع واالرتواء الحقيقي للجياع 

 .والعطاش

 صوم مسائي صوم صباحي 

 غياث دوخي* 

 سوسن دوخي* 

 طعمةاياد * 

 ليان طعمة* 

 



    1/24 الجمعة

                   24مزمور                    31تكوين                 31 -1: 12لوقا              
 

 حد مدرسة األ   ص 0011
 لكبارللشبيبة اجتماع ا  ب.ظ035

  
 

بركات وفيرة على شعب الرب، اعلنها بصوت مسموع على حياتك، كنيستك 

 وبيتك.

 صوم مسائي صوم صباحي

 انيسة نقوال* 

 لبنى مسلم* 

 بو عقل رنين أ* 

 ثائر شاهين* 

 1/25 السبت

 25مزمور                33  - 32تكوين              59 -32: 12لوقا     
 

 
 

 .انقطاع ونعمل مشيئتكاعطنا يا رب بكل صباح جديد ان نصلي بال 
 

 . اما انا فصالة

 صوم مسائي  صوم صباحي

 أدهم سالم * 

 ميسا جريس * 

 سعاد سمعان* 

 شحادةنهيله * 

 :سبوعآية األ
 

 
 

َمْجُد هَذا اْلَبْيِت اأَلِخرِي َيُكوُن َأْعَظَم ِمْن 
َمْجِد اأَلوَِّل، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. َوِفي هَذا 

   السَّاَلَم، َيُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد.اْلَمَكاِن ُأْعِطي 
 (9: 2حجي )

 

 
 1/26  االحد

 26مزمور                  34تكوين                   17 -1:  13 لوقا    
 

 األحد مدرسة+  الظهور  بعد الثالث األحد خدمة  ص 0310
 

 

فوق  ناوُيحلق بي كالنسور ا وهو يرفعن ينأعظم من منتصر  باننااعلن باملسيح 

 الغلبة بقيامته واباملسيح واعلن واثق املرتفعات.

 وانتصاره على قوة الجحيم. 

 
 

 صوم اختياري 

 ب ليوم الر  

 1/27 االثنين 

 27مزمور                  36 -35تكوين                  35 -18:  13لوقا     

 
 

 

 

  لحضور 
، صل    لكي نترك كل ش يء ونتبع الر ب 

والتزام، تكريس وعطاء،  صل 

 غير تاركين اجتماعنا. ،خدمةبالأمانة 

 حب.اعطنا اشواق جديدة بهذا ىالعام لنخدمك بكل 

 صوم مسائي صوم صباحي

 نبيل خوري * 

 منال شاهين* 

 سمعان ميليس* 

م * 
 
 مريانا مسل

 1/28 الثالثاء

 28مزمور                       37تكوين                    24 -1:  14لوقا 

 
 داتاجتماع السي  .ظ  ب 305

 

رافق ا ةسماوي ةحكم    في قيادته ورعايته لشعب هللا، بالل حبيبي  لقست
صل 

املسيح أينما تطأ يعلن رسالة و  لينادي القوة، املسحة  يمنحه الر ب لكي

   .أقدامه

 مسائيصوم  صوم صباحي 

 رشيد حبيبي  *

 ناهدة الكردي* 

 نيكول بولس * 

 هالة عزيزات *

 29/ 1 االربعاء 

 29مزمور                 38تكوين                   35 -25:  14لوقا       
 

 + خدمة شفاء بعد االجتماع مباشرة  العائالتجتماع ا  م  007
 

ا على كنيستك،"  غير تاركين اجتماعنا"... تمسك بهذا الوعد واعلنه أيضا

ب.  غيرة واشتياق لحضور بيت الر 

 خدمة الشفاء لهذه الليلة. نذكر 

 
 صوم مسائي صوم صباحي

 كرستين شحادة  *

 كارين خوري  *

  روزين خوري *

 جزيل سمعان  *

 30/ 1  الخميس

 30مزمور                            39تكوين                     15لوقا                   
   

 س تثبيتدر   ب.ظ 034
   داديعللشبيبة اإل جتماع ا   ب.ظ 035

 

جها   ... سي  يا رب  نصلي بأن ترحم كنيستك وتحميها من كل شر  وشبه شر 

طها بروحك،بدمكوحصنها  كنيسة تبقى  ،أبواب جحيم لن تقوى عليها ،حو 

 .نور على منارة لألخرين
 

 

 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي

 هيفاء طعمة  *

 جاكلين طعمة* 

 روزين شحادة* 

 سهى جريس* 

 1/31  الجمعة

 31مزمور                   40تكوين                             16لوقا              
 

 حد مدرسة األ   ص 0011
 لكبارللشبيبة اجتماع ا  ب.ظ035

 جبل صالة  م  009 

  
بأن ال نشاكل هذا العالم وال األشياء التي في العالم، ال نسعى وراء األمور  صل 

 األرضية بل ننظر إلى األمور التي ال تفنى.

 

 
 

 صوم مسائي صوم صباحي

  ادوارد بشارة* 

 بشارة مريانا * 

 سرين رهوان* 

 غادة جريس* 
 

 


