
 

 ،اليومية املقدس الكتاب قراءات برنامج
 والنشاطات الصوم الّصالة، نقاط

 اليومّية
 

   يارألشهر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      5/1 السبت 

   

 

 

 

 

        

هام وجذري  أ دور  لنا  النقية،  عروسك  بكوننا  نتمتع  أن  يا يسوع،  ن أعطنا، 

 . نفسنا ملجيئك الثانيأ ئ نهي 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

    18 - 17عدد   *

   29 - 14:  9مرقس  *

    *********** 

 صوم                        

 123  - 122  مزمور  *

  17 - 1:  1كونثوس  1 *

 *********** 

 اختياري  

 آية األسبوع:

 

َأْنُتنَّ َتْطُلْبَن َيُسوَع النَّاِصِريَّ  ..."
 اْلَمْصُلوَب. َقْد َقاَم! 
 َلْيَس ُهَو هُهَنا". 

 ( 6: 16)مرقس 

 

   

 
 

     5/2  االحد

 
 حد القيامة أ ص0011

 
 

رب   بقيامتأيا  غالب  ظافر  وقمت  الجحيم  قوات  غلبت  أقمنا    كنت  املجيدة. 

معلنين اسمك فوق كل اسم.   ،والخطية معك يا رب منتصرين على قوات العدوي 

 ستنا.ي ونتوجك على حياتنا بيوتنا وكن

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 19عدد  * 

    37 - 30:  9مرقس * 

 125 - 124  مزمور  *

 31 - 18:  1كونثوس  1* 

 5/3االثنين 

 
 

           

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

للراعي حبيبي   نطلب حكمة  بالل  باقي  القس  رجوع  أجل  من  وترتيب سماوي 

 . عدادي وكبارإ، شبيبة تثبيتحد،  أسبوعية، مدرسة الخدمات ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 20عدد  * 

    50 - 38:  9مرقس * 

 127 - 126  مزمور   *

  66 - 1:  2كونثوس  1* 

 5/4الثالثاء 

 

 

 

 

 
الري أاذكر   محبي   بمام  َرت 

َ
فت الذين  االجتماعات،    بللري تهم  كل  عن  وابتعدوا 

هم يا ربي   يرتك.ظحلى إ ُردَّ

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 21عدد   *

    12 - 1:  10مرقس  *

 129 - 128  مزمور  *

  10 - 1:  3كونثوس  1 *

 5/5االربعاء 

                        

 
 

 

 

 
 

 

 
ل الكنيسة،  ميي نصالة  على خدمات  الروحية  الحرب  ِّ  ز 

على  صلي الهجومات  ضد 

 والخادمين. الخدمة

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 22عدد   * 

   22 - 13:  10مرقس * 

 131 - 130 مزمور  *

   23 - 11:  3كونثوس  1* 

 6/ 5الخميس 

 

 

 

 
 

وخشوع انكسار،  النعمةأ  تواضع،  عرش  الروح  مام  فينا  يعمل  أن  طالبين 

 دنا القدس ويجدي 
ي
 . ب وحدهالري  ي ا حياة ترض  نا لنعيش دائم  ي وينق

 
 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 23عدد   * 

   31 - 23:  10مرقس * 

 133 - 132  مزمور  *

    8 - 1:  4كونثوس  1* 

 5/7الجمعة 

 

 

 

 

 

 

 

ربي     يا 
ي
تبقى    املركز  أنت  تبقى    أني  نصل حياتنا،  من  لحظة  كل  النبع أفي  نت 

والغايةأو  الهدف  نحن  أ  .نت  نعمل  أبناءك  أعطنا  من عمالك  أن  يوم  كل 

 . حياتنا

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

   25 - 24عدد   * 

   45 - 32:  10مرقس * 

 135 - 134  مزمور  *

 21 - 9:  4كونثوس  1* 

 

الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، الخدمة    ة،الكنيسلدعم  
  والخادمين



 5/8السبت 

 

 

 

 

 

 

 

ربي  ساعدنا  أ،  يا  ة، 
ي
البت ظلمة  فيك  وليس  نقيي  نوٌر   

َ
نظام أنت عن  نخرج  ن 

حياتنا. في  الدائم  بحضورك  نتمتع  حتى  وضالله،  طرقه  إحفظ   العالم، 

 املؤمنين.

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 26عدد   * 

   52 - 46:  10مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 شاهين  ثائر* 

 دعيم  نجاة* 

 137 - 136  مزمور  *

 13 - 1:  5كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 لنا الياس  *

 بشير فرح  *

 األسبوع:آية 

َفِإًذا َنْحُن َواِثُقوَن ُكلَّ ِحنٍي َوَعاِلُموَن "
َأنََّنا َوَنْحُن ُمْسَتْوِطُنوَن ِفي اْلَجَسِد، 

َفَنْحُن ُمَتَغرُِّبوَن َعِن الرَّبِّ. أَلنََّنا ِباإِلمَياِن 
 .  "َنْسُلُك اَل ِباْلِعَياِن

 (7 - 6: 5 كور 2)

 5/9االحد  

 
ل بعد حد ال ال ص 3010 وي

 القيامة  

 حد + مدرسة ال 

 

 
دائم  عطِّ  أ  يا ربي  أن تعطي  النفكنيستك  يا  أنك  ل  قةا بسخاء وال تحسب  نت 

  ربي 
ُ
 .املسرور تحبه وتباركه ياملعطبأن لت ق

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 27عدد   * 

   11 - 1:  11مرقس * 

    *********** 

 صوم                       

 139 - 138  مزمور   *

 11 - 1:  6كونثوس  1* 

 *********** 

 اختياري 

 5/10االثنين 

 

 
 

 

 

 

 
 

الري  أعاننا  هنا  ربي   .ب""إلى     يا 
ُ
ِّ ن

عبَ   م قدي لنك  حمد،  ذبيحة   ر  لك 
َ
زمة  أبنا    ت

 الكورونا بسالم، وأرجعتنا لبيتك نرفع ونكرم اسمك . 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 28عدد    *

   19 - 12:  11مرقس  *

    *********** 

 صوم   

 هادية صياغة *

 بولس  يان ڤيڤ *

 141 - 140  مزمور  *

 20 - 12:  6كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 عصام شحادة * 

 رنا شحادة * 

 5/11الثالثاء 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليحفظه  بالل حبيبي  القس  الراعي  على جسد  القدس  الروح  زيت  من  مسحة 

الري الري  كلمة  يعلن  صارخ  صوت  يبقى  لكي  قدميه  أخمص  إلى  رأسه  من  ب ب 

 .ينما تطأ أقدامهأبمجاهرة 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 29عدد   * 

   33 - 20:  11مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 طوني خليل  *

 بديع جهجاه * 

 143 - 142  مزمور  *

 24 - 1:  7كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم   

 ايليا حبيبي  * 

 بولس حبيبي* 

 5/12 االربعاء

 

 

 العائالت جتماع ا

 ة+ خدمة حضان

 لألطفال

 
 

  

وفير   بحصاد  ايمان  ل  نطالب  تجديد  العائالت،  اجتماع  أثناء  العام  هذا 

للخادمين   التزام  املسيح،  بشخص  ك  والتمسي تاركين  واملؤمنين    املؤمنين  غير 

 .اجتماعهم

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 30عدد    *

   12 - 1:  12مرقس  *

    *********** 

 صوم   

 جاكلين خورية*

 جهجاه  بديع *

 144  مزمور  *

 40 - 25:  7كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم     

 روني جورجي* 

 ميرنا جورجي * 

  13/ 5الخميس 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .تواضع و   وانكسار  خضوع   ،اس لصوتك يا ربي اعطنا قلب حسي 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 31عدد  * 

   27 - 13:  12مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 ناهدة الكردي * 

 عبير شحادة * 

   145   مزمور  *

 13 - 1:  8كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 لينا جريس  *  

 عزيزات هالة* 

 

 5/14الجمعة 

         

 
  اجتماع  ب.ظ 035

 للشبيبة الكبار 

 

 

 

امتحني واعرف  قلبي  يا هللا واعرف  اختبرني  والطهارة.  القداسة  لنعيش حياة 

ا إإظهر  .فكاري أ
 
اأن كان فيَّ طريق باطل واهدني طريق  . بدي 

 

 
 

 
 

 
 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 32عدد   * 

   34 - 28:  12مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 سالم  سماح* 

 ناصر  آنا *

 146  مزمور  *

 18 - 1:  9كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 رهوان  سيرين *

 ناهي حبيبي* 

 5/15السبت 

 

 

 

 

 

 

 
 

هم   يا ربي   ازرع في قلوب الشبيبة صحوة مستمرة، حكمة وتمييز، ليعرفوا عدوَّ

  .فكاره ... يقاوموه فيهرب منهمأو 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 33عدد    *

   44 - 35:  12مرقس  *

    *********** 

 صوم   
 

 غادة جريس *

 كارين خوري * 

   147مزمور  *

 27 - 19:  9كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم     
 

 ليان خليل *

 ليان طعمة *

 



 األسبوع:آية 
 
 
 

َأْرَفُع َعْيَنيَّ ِإَلى اْلِجَباِل، ِمْن َحْيُث َيْأِتي "
َعْوِني! َمُعوَنِتي ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ، َصاِنِع 

 ."السََّماَواِت َواأَلْرِض
 (2 -1: 121)مزمور 

 
 

 
 

 

 

 5/16االحد  

 
حد الذي بعد ال  ص3010

 عيد الصعود 

 حد + مدرسة ال 

 
 

ِّ ركات الري ب
 ا على عائلة القس.شاكر  د ب عدي

 -: ذكرهم باالسمأ 

 ...ولس وليناب... مريانا وجواد ...لينازوجته   ...الراعي القس بالل حبيبي 

 ....كرستينا... و  ايليا 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 34عدد  * 

   13 - 1:  13مرقس * 

    *********** 

 صوم                         

 148  مزمور  *

  15 - 1:  10كونثوس  1* 

 *********** 

 اختياري  

 17 /5االثنين 

 

 

 

 

 

 

 

   ياربي 
ُ
امل على  بارك شعبك،  و أك  دائم  افكارهم  ليبقوا  قلوبهم  على حفظ  نور  ا 

 ة.صالح  شهادة و  ملحخرين، لل  ةمنار 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

   36 - 35عدد   *

   23 - 14:  13مرقس  *

    *********** 

 صوم   

 دينيز منصور * 

 مدللة انطون  *

 150 - 149مزمور   *

 33 - 16:  10كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم     

 كرستينا حبيبي  *

 مريانا حبيبي *

 5/18الثالثاء 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مأفي   من  كاملة   
 
حماية نطلب  وصلواتنا  ابليس.ك صوامنا  باحثات  امل.  .ايد 

 . رةشكاية مدمي ية أ و أنقسامات اال سخيفة، ال

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 1  تثنية* 

   37 - 24:  13مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 ابراهيم خوري * 

 لينا خوري * 

 1 امثال   *

 16 - 1:  11كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 منال شاهين  *

 نزهة طعمة  *

 

 5/19االربعاء 

 
 

 

   العائالتجتماع ا

 لألطفال ة+ خدمة حضان

 

 
 

اذكر فريق العبادة، بَركات    .والترنيم في الكنيسةنصلي من أجل خدمة العزف  

 مستمر. على الخدمة بتألق خاص ونموي 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 2تثنية  * 

   9 - 1:  14مرقس * 

    *********** 

 صوم  
 

 انيسة نقوال* 

 2امثال   *

 34 - 17:  11كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم   
 

 جورجيت سلوم* 

    20/ 5 الخميس

 
 
 

 

 
كل   يسوع  باسم  بارك 

على  أخادم   يده  وضع  ملكوت  مين  امتداد  لجل  راعينا    اذكر   .الريب  املحراث 

الري وال  ليحفظه  حبيبي  بالل  القس  املبارك  داب  لينادي  م  ئب  صليبه  بقوة  ا 

 أقدامه.ينما تطأ أنجيل املسيح إب

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 3تثنية   * 

   21 - 10:  14مرقس * 

    *********** 

 صوم   
 

 سهيلة شحادة* 

 كرستين شحادة* 

 3امثال   *

   11 - 1:  12كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     
 

 ادوار بشارة  *

 مريانا بشارة* 

 5/21الجمعة 

 
  اجتماع  ب.ظ 035

 للشبيبة الكبار 

  
 
 

جدي  جديد  يوم  كل  أعطفي  بشخصك،  املؤمنين  إيمان  منك، هد  يدنو  أن  م 

 يختبروا قوة محبتك وقيامتك ويفعلوا مشيئتك. 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 4تثنية  * 

   31 - 22:  14مرقس  *

    *********** 

 صوم   
 

 طوني خليل   *

 لؤي سعيد  *

 4 امثال  *

 31 - 12:  12كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم     
 

 غياث دوخي * 

 سوسن دوخي *

   5/22السبت 

 

 

 

 

 

 
 

من أجل بداية   ا يا ربي شكر   .حد يفتحأحد يغلق وتغلق وال  أنت تفتح وال  أ  يا ربي 

تدريجي   النشاطات  بيتكرجوع  إلى  جديدأنطلب  .  ا  حمايةشواق  نموي ة ،   ،  

 .لك   وتكريس أكبر 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية 

 5تثنية  * 

   42 - 32:  14مرقس  *

    *********** 

 صوم                 

  سالم أدهم *

 جريس  ميسا *

 5امثال   *

 13 - 1:  13كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم                

 روزين شحادة  *

 هيفاء طعمة *

 آية األسبوع:
 

 

َما َأْعَظَم َأْعَماَلَك َيا َربُّ! ُكلََّها 
 ِبِحْكَمٍة َصَنْعَت.

 َمآلنٌة اأَلْرُض ِمْن ِغَناَك.  
 (24: 104)مزمور 

 



 5/23االحد  

 
 
 

       العنصرة    حدأ ص3010

 حد + مدرسة ال 

 
مع    ةا في معرفة كتابهم، عالقة حميم يومي    من أجل املؤمنين في الكنيسة، نموي 

 . بب، تكريس والتزام في حقل الري الري 

 .ةمانأو  بفرح وكخدمي للجميع لة جديد قاشو أ يا ربي  أعطِّ 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 6تثنية  * 

   52 - 43:  14مرقس * 

    *********** 

 صوم                       

   6امثال    *

 12 - 1:  14كونثوس  1* 

  *********** 

 اختياري 

 5/24االثنين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ش ي  كل  تستطيع  الري ء باملسيح  على ،  ويقيمك  بالنجاح  تحيا  أن  يريد  ب 

 .نه أتى زمان التعويضاتل   ثابر بصالتك وتشفعاتك .املرتفعات

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

   8 - 7تثنية   * 

   65 - 53:  14مرقس  *

    *********** 

 صوم   

 وسام حبيبي  * 

 كرستين حبيبي* 

 7 امثال   *

 25 - 13:  14كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 شقارة أبو طارق  *

 أبوشقارة ألحان* 

    5/25الثالثاء  

 

 

 

 

 

 

 

ربي  من    يا  خالص  أنصلي  شيطانيجل  قيود  كل  من  خالصةبالدنا،  من ها  ، 

 . ةرضيأمور أو  دمان، العادات الشهوانيةالسحر، ال 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 9تثنية  * 

   72 - 66:  14مرقس * 

    *********** 

 صوم   

م *
ي
 مريانا مسل

 اخالص نقوال * 

 8امثال    *

 40 - 26:  14كونثوس  1 *

 *********** 

 صوم     

 حبيبي بالل. ق *

 حبيبي لينا *

 5/26االربعاء 
   

 
 

 

   العائالتجتماع ا

 طفاللأل  ةحضانخدمة  +

 
من أجل راعينا    بالري   شكر ا

ِّ   .داخل أسوار الكنيسة وخارجها  هعلى خدمت  هُ القس بالل حبيبي، اشكر 
 صلي

الري حتى   لزرع  يستخدمه  وبسلطان  القدس  الروح  بقوة  يمان،  ال حبة،  املب 

 ما تطأ أقدامه. نيأ ةرحمالعمل و  سالم العطاء، ال

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

  10تثنية   *

   15 - 1:  15مرقس * 

    *********** 

 صوم   
 

 سهى جريس * 

   ةجاكلين طعم *

 9 امثال  *

 19 - 1:  15كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 ريم سمعان * 

 ناهي حبيبي  * 

 27/ 5الخميس 

 

 

 

 

 

 
 

 

الري  يخرج  أب  نطالب  "ال  ما  كل  وينتهر  بقوة،  حياتنا  في  يعمل  بالصوم إن  ال 

 . والصالة " باسم يسوع

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 11تثنية  * 

   26 - 16:  15مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 الكردي  ةناهد *

 يوسف بنا  *

  10امثال   *

 34 - 20:  15كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 شقور  جانيت* 

 بسام يوسف * 

 5/28الجمعة 
 

 
  اجتماع  ب.ظ 035

 للشبيبة الكبار 

 
 جبل صالة   م 008

 

 

 ليتح ب من أجل مرض ى السرطانمام الري أارفع صالتك  
ي
د  ب عليهم ويسدي ن الري ن

اقع كل ما تطلبه بايمان يكون ن أبكل احتياج لهم . ثق   . أمر  و

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 12تثنية  * 

   38 - 27:  15مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 صياغة هادية *

  11 امثال   *

 49 - 35:  15كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 ميليس سمعان * 

 5/29السبت 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ِّ
تبقى شعاع ونور لل   صلي خرين، كنيسة تشهد من أجل الكنيسة المينة حتى 

 
ي
 . لخرينلمة توصل كلمة الحق عن عمل الروح القدس، كنيسة معل

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

  14 - 13تثنية  * 

   47 - 39:  15مرقس * 

    *********** 

 صوم       

 نبيل خوري * 

 ريما بولس  *

    12امثال    *

 58 - 50:  15كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 يا خوريڤسل* 

 اياد طعمة* 

 آية األسبوع:
 

"َمْن َلُه االْبُن َفَلُه 
اْلَحَياُة، َوَمْن َلْيَس َلُه 
اْبُن اهلِل َفَلْيَسْت َلُه 

 (12:  5يوحنا  1)  اْلَحَياُة".
 

 5/30االحد 
 حد + مدرسة ال قدس  حد الثالوث ال أ ص3010

 

ام ُجدد. . بنتماء وتكريس مضاعف للمؤمنين في حقل الري إ ِّ لخدي
 صلي

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

  16 - 15تثنية  * 

   8 - 1:  16مرقس * 

    *********** 

 صوم                    

 13امثال    *

 12 - 1:  16كونثوس  1* 

 *********** 

 اختياري 

 5/31 االثنين 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ربي  َك  يا 
ُ
عنايت لتحفظ  شري أ،  كل  من  وشاباتنا  شبابنا  لعنة،    رواَح  كل  كل ، 

 . و خوف أشكاية، شك 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

  18 - 17تثنية  * 

   20 - 9:  16مرقس * 

    *********** 

 صوم   

 رهام جهجاه* 

 سهيلة شحادة* 

 14 امثال   *

 24 - 13:  16كونثوس  1* 

 *********** 

 صوم     

 عقل  أبو رنين* 

 يعقوب عطاهللا * 

 

 


