
 

برنامج لقراءات الكتاب املقدس 
اليومية، نقاط الّصالة، الصوم 

 2021والنشاطات اليومّية لعام 
  

 سانين
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4/1  الخميس

 

 
 

 

 

 
أجل من   ِّ

املسيح   صل  سالم 

قلوب على  ،  املؤمنين  يملك 

  يا رب    همعطأمعهم.    هماملسيح لآلخرين من خالل تعامالت   رسالة  واوصلي  لكي

   تهم.عامالمودعاء ولطفاء في ن كو ين أ

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 12 - 11الويين  * 

  13 - 1:  1مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 سهيلة شحادة* 

 حادةين شكرست* 

   نيسة  نقوال أ* 

 82 - 81 مزمور   *

 17 - 1:  1 رومية* 

 *********** 

 صوم     

 * ادوار بشارة 

 * مريانا بشارة

 حبيبيايليا * 

     4/2  الجمعة

 

 

 

 

 

 
شكر  القدير    هلإلل  صالة 

ن يسكن فينا  أالذي خلق الكون بكل ما فيه يتواضع ويعلن عن مدى رغبته  

 وفي وسطنا .

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 13الويين  * 

   20 - 14:  1مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 طوني خليل  * 

 * لؤي سعيد 

 جاكلين خورية* 

 84 - 83 مزمور   *

 32 - 18:  1رومية * 

 *********** 

 صوم     

 دوخي  ياث* غ

 * سوسن دوخي

 لينا جريس * 

 4/3  السبت

 

 

 
 

  هالقس بالل حبيبي وعائلت

 املباركة
 

إلى   ب   الر  ليقودهم   ِّ
صل 

املواعيد مفتوحة    ، أرض  و أبواب  بركات  للكرازة  حياتهم  للخدمة،  على 

 .وتألق خصية، ازدهار الش

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 14الويين  * 

   28 - 21:  1مرقس * 

 *********** 

 صوم   

  سالم أدهم* 

 جريس  ميسا *

 جهجاه بديع * 

 86 - 85 مزمور   *

 16 - 1:  2رومية * 

 *********** 

 صوم     

 هيفاء طعمة* 

 يان بولس ڤي* ڤ

 * روزين شحادة 

 آية األسبوع:
 

ِمَن اأَلْعَماِق َصَرْخُت ِإَلْيَك َيا َربُّ. َيا َربُّ، 
 اْسَمْع َصْوِتي.

ِلَتُكْن ُأُذَناَك ُمْصِغَيَتْيِن ِإَلى َصْوِت  
 َتَضرَُّعاِتي".

  2-1: 130مزمور  
 

 

 

 

 4/4  االحد

 
خدمة االحد ص   10 30

  الصوم من الثالثاألحد 

 ( بث مباشر)  +

 

 

يا رب  ن  التي  نك ستعو  أ،  ثق  السنين  دة جميع الجراد" عند عو   كلهاأض "عن 

 ات كنيستنا، بل وبركات حتى ال اجتماع
 
ع.ت عِّ أ س 

ُ
 شعب جديد ليعبدك.  د  نت ت

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة مسائية     قراءة صباحية                         

 15الويين  * 

   38 - 29:  1مرقس * 

 *********** 

 صوم                            

 88 - 87مزمور   *

 29 - 17:  2رومية * 

 *********** 

 اختياي

 4/5  االثنين

 

 

 

 

 

 
 

ا. يعطتوال  ن تتماسك في كل ظروف حياتهاأساعد عائالتنا  يا رب  
ً
 البليس مكان

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 16الويين  * 

   45 - 39:  1مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * وسام حبيبي  

 * كرستين حبيبي

 اح سالم مس* 

 89 مزمور  *

 20 - 1:  3رومية * 

 *********** 

 صوم     

 شقارة أبو طارق  *

 شقارة أبو  ألحان* 

 غادة جريس * 

                            4/6  الثالثاء 

 

 

 

 

 

 
 

ًما أن نتذكر  ئدا  أعطنا يا رب  

و  أل أن  لنعطي  والتقدمات،  العشور  مبدأ  تجاه  أمناء  املعطي  نكون  املسرور ن 

 يحبه هللا. 

 

 

 قراءة مسائية                قراءة صباحية              

 18 - 17الويين  * 

  12 - 1:  2مرقس * 

 *********** 

 صوم   

م *
 
 مريانا مسل

 كرستين شحادة  * 

 اخالص نقوال * 

 91 - 90  مزمور  *

 31 - 21:  3رومية * 

 *********** 

 صوم     

 حبيبي بالل. ق* 

 حبيبي لينا* 

 مريانا حبيبي* 

 4/7  االربعاء

 
 
 

   م  اجتماع العائالت 7 00

  

 

زواج  أجل تحرير  أمن    ةصال 

 ِّ
صل  وشهواتها.  العالم  قيود  من  مخلصين  الغير  الروح  املؤمنات   ،لخالص 

 .من أجل األزواج ةلصوم والصال لنفس والجسد. تكريس يوم ال

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 19الويين  * 

   17 - 13:  2مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * سهى جريس 

 * ابراهيم خوري 

 * لينا خوري 

 93 - 92  مزمور   *

 12 - 1:  4رومية * 

 *********** 

 صوم     

 * ريم سمعان 

 ناهي حبيبي  * 

 مدهلل انطون * 

 

الراعي القس بالل حبيبي  سبوع اآلالم،أة،الكنيسلدعم 
  .وعائلته، الخدمة والخادمين



 4/8  الخميس

 

 

 

 

 
 

 
موجات   فنعيش  وجهك.  طلب  عن  يشغلنا  ما  كل  عن  نصوم  رب،  يا  اجعلنا 

لو  األ    مام رهبة جاللك.أخرى، وتهدأ قلوبنا حضورك واحدة تِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 20الويين  * 

   28 - 18:  2مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * بسام يوسف 

 ناهدة الكردي  *

 يوسف بنا  *

 95 - 94  مزمور   *

 25 - 13:  4رومية * 

 *********** 

 صوم 

 شقور  جانيت* 

 حبيبي كرستينا *

 صياغة هادية *

 4/9  الجمعة
 

رب    نسألك جل أمن    يا 

أبناءك   تفتح  أالشبيبة  ن 

فيك  يروا  حتى  عليك  عيونهم 

والجمال الحقيقي الذي    النور  

ملذات  هبذيج عن  بعيًدا  م 

 . وشهوات العالم الفانية

اإلدمانات   من  لخالص  نصلي 

املت النفوس  وشفاء  الظلمة  قيود  من  تحرير  الشبيبة عاملختلفة،  وسط  بة 

                    .ب يسوع املسيحباسم الر  

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 21الويين  * 

  12 - 1:  3مرقس * 

 *********** 

 صوم     

 ريما بولس  *

 لنا شحادة  *

 دينيز منصور  *

 97 - 96  مزمور  *

 11 - 1:  5رومية * 

 *********** 

 صوم     

 *عصام شحادة

 رنا شحادة  *

 * ميليس سمعان 

 4/10السبت 

 

 

 

 

 
 

يسوع   باسم  ي  أأرفض 

)رفض،  ابليس  من  هجوم 

د  امناء الذين يسعون المتدب األ خدام الر  شكاية، عدم احترام.( على    ،تهميش

 رض. ملكوت هللا على األ 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 22الويين  * 

   21 - 13:  3مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * نبيل خوري 

   عبير شحادة* 

 * نزهة طعمة 

 99 - 98 مزمور   *

 21 - 12:  5رومية * 

 *********** 

 صوم     

 يا خوريڤ* سل

 *  لينا جريس  

 عزيزات * هالة

 آية األسبوع:
 

َما َأْعَظَم ُجوَدَك الَِّذي َذَخْرَتُه ِلَخاِئِفيَك، "
 َوَفَعْلَتُه ِلْلُمتَِّكِلنَي َعَلْيَك ُتَجاَه َبِني اْلَبَشِر!" 

 19 - 31مز 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/11  االحد
 

 

األحد  خدمةص   10 30

 من الصوم  الرابع

 ( بث مباشر)  +                
رب   جديد،  يا  صباح  كل  ساعدنا  نتوب  أ،  ك أن  توبة  ِّ مامك 

مكر  سين  املة، 

سين بال أ صلب معك لنقوم معكصوامنا وصلواتنا لنكمل نهارنا مقدَّ
ُ
   .عيب، ن

 قراءة مسائية                  قراءة صباحية            

 23الويين  * 

   35 - 22:  3مرقس * 

 *********** 

 صوم                           

 101 - 100مزمور   *

 14 - 1:  6رومية * 

 *********** 

 اختياري 

 4/12  االثنين

 

 

 
 

 صالة                     

املسيحية،    العائالت  ألجل 

فيها،  األفراد  لكل  خالص 

حكمة روحية وتمييز ألعمال ابليس وطرقه، صالة لتمييز الحرب الروحية على 

 العائالت املسيحية.

 

 

 

 
 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 24الويين  * 

  12 - 1:  4مرقس * 

 *********** 

 صوم     

 * رهام جهجاه

 *جاكلين طعمة 

 سهيلة شحادة* 

 102 مزمور  *

 23 - 15:  6رومية * 

 *********** 

 صوم     

 عقل  أبو رنين* 

 يعقوب عطاهللا * 

 * اياد طعمة

 4/13  الثالثاء

 

 

 

 

 
 

 

رب   يا  منا 
 
كما  أ  عل نحب  ن 

منا  أتحب  
 
عل رحمأنت،  خير،  فاعلي  مثالك  على  نكون  عندها    وسالم.  ةن 

 نعكس صورتك الجميلة لآلخرين.

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 25الويين  * 

   20 - 13:  4مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * وسام حبيبي  

 * كرستين حبيبي

م *
 
 مريانا مسل

  103 مزمور  *

 13 - 1:  7  رومية* 

 *********** 

 صوم     

    حبيبي  مريانا* 

 بنا  جواد* 

 بولس حبيبي* 

 4/14  االربعاء

 

 
   م  اجتماع العائالت 7 00

 (بث مباشر)  +            

 
 

وشفاءات. عجائب  نرى  حتى  االيمان،  وقوة  القدس  بالروح  في    االمتالء  تغيير 

 .حياة الناس

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 26الويين  * 

   29 - 21:  4مرقس * 

 *********** 

 مصو  

 * روني جورجي

 ميرنا جورجي  *

 104 مزمور   *

 25 - 14:  7رومية * 

 *********** 

 صوم     

 بشارة * ادوار  

 * مريانا بشارة

 4/15  الخميس

 

 

 

 
 

 

 

   
الر   فهمً ليعطنا  كاملة،  اب   

ً
ا  وقناعة قصيرة  لسَّ أن  ية  بر  كانت  املاضية  نة 

تنا أ
 
 رض  أرض كنعان، ألى مجد إوصل

ً
  استفيض علينا لبن

ً
  . وعسال

 

 

 

 قراءة مسائية                         قراءة صباحية     

 27الويين  * 

   41 - 30:  4مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * ناهدة الكردي 

 عبير شحادة * 

 105 مزمور   *

 13 - 1:  8رومية * 

 *********** 

 صوم     

 شقارة أبو طارق  *

 أبوشقارة ألحان* 

 



 4/16  الجمعة

 

 

 

 

 

 

تحص ى   وال  تعد  ال  بركات 

القس عائلة  افق  حبيبي    تر الصومفي  بالل  ايمان مضاعف،   ...فترة  مسحة، 

 ينما تطأ أقدامهم. أتألق وإعالن الحق 

 

 

 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 1 عدد * 

  10 - 1:  5مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 سالم  سماح* 

 ناصر  آنا *

 106 مزمور   *

 25 - 14:  8رومية * 

 *********** 

 صوم

 رهوان  سيرين *

 * ناهي حبيبي

  4/17  السبت

 

 

 

 
 

 

مريض لكل  شفاء   ملسة 

 ومتألم
َّ
اقات تعلن مج .على كل مريض  ن يا رب  ، تحن ك .. نريد شفاءات واختر د 

 . وقوة عمل دمك الكريم
 

 مسائيةقراءة  قراءة صباحية                             

 2 عدد * 

   20 - 11:  5مرقس * 

 *********** 

 صوم

 جريس *غادة 

 كرستين شحادة *

 107 مزمور   *

 39 - 26:  8رومية * 

 *********** 

 صوم     

 * ريما بولس 

 *  كرستينا حبيبي

 آية األسبوع:
 

َعَرْفَنا َوَصدَّْقَنا اْلَمَحبََّة الَِّتيِ هلِل َوَنْحُن َقْد "
ِفيَنا. َاهلُل َمَحبٌَّة، َوَمْن َيْثُبْت ِفي اْلَمَحبَِّة، 

 ."َيْثُبْت ِفي اهلِل َواهلُل ِفيِه
 16: 4يوحنا  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 4/18  االحد

 
األحد   خدمة ص 10 30

 من الصوم لخامسا

 ( بث مباشر)  +
 

 ِّ
تخوموس  رب    املؤمنين  ع  ه  يا  على  ملكوتك  امتداد  في  األ وساعدنا  زِّ ذه  د رض. 

ام األ   مناء في وسطنا.عدد الخد 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

   3 عدد * 

   34 - 21:  5مرقس * 

 *********** 

 صوم                            

 108 مزمور   *

 18 - 1:  9رومية * 

 *********** 

 اختياري 

 4/19  االثنين

 

 

 
 

 

 ِّ
كل   صل  في  الكنيسة  لوحدة 

القداسة    العالم، في  لنمو 

بعضنا   مع  تربطنا  وقوية  حقيقية  ملحبة  الواحد،  الجسد  أعضاء  لجميع 

يروا    حتى  والقدوة،  للمثال  العطشان  للعالم  طبيعتك  نعكس  حتى  البعض 

    .الحق متجسد بالبشر

  

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

   4 عدد * 

  43 - 35:  5مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 بديع جهجاه * 

 رهام جهجاه* 

 109 مزمور   *

 33 - 19:  9رومية * 

 *********** 

 صوم     

 خليل* ليان 

 * ليان طعمة

 4/20  الثالثاء

 

 

 

 

 

 
اليومية، صالة   والخلوة  الصالة  في  تقوية  املؤمنين،  ألجل  الكسل صالة  ضد 

 لحرب الروحية على حياتنا وخلوتنا. ا والتأجيل. من أجل تمييز 

 

 

 قراءة مسائية                     قراءة صباحية          

 5عدد  * 

  13 - 1:  6مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 * مدللة انطون 

 * دينيز منصور 

 111 - 110مزمور   *

 12 - 1:  10رومية * 

 *********** 

 صوم     

   بولس يان ڤيڤ *

 * نزهة طعمة 

 4/21 االربعاء

 

 
   م  اجتماع العائالت 7 00

 (بث مباشر)  +            

 

يا   يديك  بين  شبيبتنا  نضع 

نعلم  رب   ونحن  من  أ،  مهما حدث  تدعوهم  أزمات،  أنه  قدسك، إنت  جبل  لى 

 قلوبهم من مخافتك.  وتمل 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 6   عدد* 

   29 - 14:  6مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 طوني خليل  *

 * بديع جهجاه 

 113 - 112مزمور   *

 12 - 1:  11رومية * 

*** ******** 

 صوم     

 * روني جورجي

 * ميرنا جورجي 

 4/22 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

اليومية،   القرارات  اتخاذ  في  األ لحكمة  ونرى  مهمة، نفهم  والغير  املهمة  مور 

 ء الوقت. حكمة في افتدا

 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 7عدد  * 

   44 - 30:  6رقس م* 

 *********** 

 صوم   

 * جورجيت سلوم

 * منال شاهين 

 115 - 114مزمور  *

 24 - 13:  11رومية * 

 *********** 

 صوم     

 حبيبي بالل. ق* 

 حبيبي لينا* 

 4/23 الجمعة

 

 

 
على  نقد   يوم  كل  نفوسنا  م 

   حتى   املذبح،
 
رب    يناتنق   يا 

وتطهرنا من كل قبح ما زال  

فينا    .موجود 
 
القوة    لكيي  نصل وتعطينا  نفوسنا     حتى تشفي 

ُ
جسد   بكمن

تنبض   التي  هي  حياتك  وفقط  املوت  بحالة  يبقى  حتى  فينا  الساكن  الخطية 

 فينا.

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 8  عدد* 

  56 - 45:  6مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 يا خوريڤ* سل

 *جاكلين خورية

 117 - 116مزمور   *

 36 - 25:  11رومية * 

 *********** 

 صوم     

 * ايليا حبيبي  

 * بولس حبيبي

 



    4/24  السبت

 
 

 عمل تطوعي  ص 11 00

 

 

 

 

 

يسوع إ بفترة   لهي  أنظارنا  نركز  أن  اآل أأعطنا  على  سبوع  كم  الم  شخصك. 

 .جلنا وتأملت حتى تعطينا الخالص بشخصكأمن  تقاسي
 

 سائيةقراءة م قراءة صباحية                             

 9عدد  * 

  13 - 1:  7مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 شاهين  ثائر* 

 دعيم  نجاة* 

 118  مزمور   *

 12 - 1:  12رومية * 

 *********** 

 صوم     

 لنا الياس  *

 بشير فرح  *

 آية األسبوع:
 

 

 

 ِباْسِم الرَّبِّ".ُأوَصنَّا! ُمَباَرٌك اآلِتي  ..."
 (9: 11)مرقس 

 

 

 

 

 

 

 

 4/25  االحد

 
أحد خدمة ص   11 00

     ن ودورة العيد الشعاني

 ( بث مباشر)  +

ي".   الِّ
ع 
 
ي األ ا فِّ

َّ
ن وص 

ُ
! أ ِّ

ب  اْسمِّ الرَّ ي بِّ ٌك اآلتِّ ار  ا ُمب 
َّ
ن وص 

ُ
      "أ

  

                                                                       ،هذا الصباحخدمة  بركة ومسحة على

 وعلى كلمته.  بركة الر ب على راعينا القس بالل حبيبي 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 10عدد  * 

   23 - 14:  7مرقس * 

 *********** 

 صوم                       

 40 -1: 119مزمور  *

 14 - 1:  13رومية * 

 *********** 

 اختياري 

         4/26 االثنين

           

 م بداية أسبوع اآلالم   7 00 

خدمة خاصة: ترانيم،    

 قراءات، صلوات وتأمل

 (بث مباشر)  +       

 ِّ
لروح   مميز   اطلب حضور الم، آل سبوع اأ خدمات  ب على كلليبارك الر   صل 

 .لحياةا سفرفي كتب اسمها ويُ رى نفوس تخلص تسنك أ ببهذا اليوم  نمِّ آب و الر  

 

 

 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 11عدد  * 

  37 - 24:  7مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 كرستين شحادة* 

 خوري كارين * 

 72 - 41: 119مزمور  *

 12 - 1:  14  رومية* 

 *********** 

 صوم   

 سارة شحادة  *

 نقوال  اخالص* 

 4/27  الثالثاء

 
م  الثالثاء من   7 00

خدمة   -  أسبوع اآلالم

 ( بث مباشر)  +خاصة 

 

 

من  الجل  أل صالة    شفاء 

الخطي جديدة  ةداء  وبأشواق  بالتوبة  اآلب  إلى  تكريس  لحضنه  والرجوع   ،

 .بان ملكوت الر  يلبن  يمضح   وعطاء

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

   13 - 12عدد   * 

  13 - 1:  8مرقس * 

 *********** 

 صوم  

 طعمة هيفاء* 

 انيسة نقوال* 

 112 - 73: 119مزمور   *

 23 - 13:  14  رومية* 

 *********** 

 صوم     

 * رزان طعمة

 * جزيل سمعان 

 4/28  االربعاء

 
 

م  األربعاء من  7 00

خدمة  -أسبوع اآلالم 

 (بث مباشر) +خاصة 

  
 

الم سبوع من اآل بهذا األ . اذكر عائلة ما تأتي  " اليوم حصل خالص لهذا البيت"

ِّ من أجلها  ومن أجل 
 . خالص جميع أفرادهاوصل 

 

 قراءة مسائية     قراءة صباحية                         

 14عدد   * 

   26 - 14:  8مرقس * 

 *********** 

 صوم   

 شحادة  لنا* 

 جاكلين خورية* 

 144  - 113: 119مزمور  *

 13 - 1:  15  رومية* 

 *********** 

 صوم     

 ابراهيم خوري* 

 لينا خوري * 

 4/29  الخميس

 
م الخميس  7 00

ة الكبير خدمة خاص

   + شركة مقدسة  +

 (بث مباشر)

 .يمان وقوةإب لهنا حي وموجود، اطلبهُ إ .ةوشفاء للنفوس املحتاج تحرير 

 قراءة مسائية قراءة صباحية                             

 15عدد  * 

   38 - 27:  8مرقس * 

 *********** 

 صوم                 

 يوسف بنا  * 

 كردي ناهدة ال* 

 176  - 145: 119مزمور  *

 33 - 14:  15رومية * 

 *********** 

 صوم                      

 عصام شحادة  *

 * رنا شحادة 

 4/30 الجمعة 

 
م الجمعة العظيمة  6 00

خدمة خاصة وحمل 

   (بث مباشر) +الصليب 

 

من    ِّ
واجل  أصل  الغفران  على   ،لتسامحنعمة  وبكلماته  باملصلوب  تأمل 

يفعلون "  : الصليب ماذا  يعلمون  ال  ألنهم  لهم  اغفر  أبتاه  يمل  "يا  لكي   ِّ
صل   .

 .الر ب جميع املؤمنين بنعمة املحبة والغفران والتسامح

 قراءة مسائية                         قراءة صباحية     

 16عدد  * 

  13 - 1:  9مرقس * 

 *********** 

 صوم                          

 121 - 120مزمور   *

 27 - 1:  16رومية * 

 *********** 

 جماعي 

 

 

 


