
 

برنامج لقراءات الكتاب املقدس 
، نقاط الّصالة، الصوم اليومية

 2021لعام والنشاطات اليومّية 
 

 بآلشهر  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آية األسبوع: 

 

 َوالصِّدِّيُقوَن َيْفَرُحوَن."

َيْبَتِهُجوَن َأَماَم اهلِل َوَيْطِفُروَن  
 ."َفَرًحا

  3: 68مزمور   

 
          

  

    8/1  األحد

 
 

ال يوجد خدمة 
 هلذا اليوم

 

 
حد أب يفتح وال  ، الر  السنوي للعائالتنعقاد املؤتمر  إجل  أمن    صلواتكتابع  

ليكن األ   ما  يغلق.  على  كذلك  السماء  حسب في  املؤتمر  انعقاد  ليتم  رض، 

 ب. مشيئة الر  

 

   

 
 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 17صموئيل  1* 

 44 - 37: 11لوقا  * 

    *********** 

                       

 44اشعياء   *

 10 - 1: 1تسالونيكي  1* 

 *********** 

 

      8/2االثنين  

 

 

 

 

 

  
          

باملؤتمر   يتعلق  ما  كل  النعمةأضع  عرش  مع    : مام  املعاملة  املكان،  السفر، 

 املؤتمر. يعيق انعقادالخير   ي تشويش من عدو  أباسم يسوع رفض أخر، ال 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 18صموئيل  1* 

 54 - 45: 11لوقا  * 

 *********** 

 

 كرستين شحادة *

 عبير شحادة *

 46 - 45اشعياء   *

 12 - 1: 2تسالونيكي  1* 

 *********** 

 

 سارة شحادة  *

 يا خوريڤسل *

     8/3الثالثاء 

 

 

   

 

 
 

  ِّ
الر  أصل  يحضر  الغبار  ن  ينفض  شعب  يتعبده،  جديد  شعب  الكسل، و ب 

 .لخدمتهس كر  شعب ممسوح وم  

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 19صموئيل  1* 

 12 - 1: 12لوقا  * 

 *********** 

 

 طعمة هيفاء *

 بولس  يان ڤيڤ *

   48 - 47اشعياء   *

 20 - 13: 2تسالونيكي  1* 

 *********** 

 

 رزان طعمة *

 جزيل سمعان  *

 8/4االربعاء 

 

 

 

 العائالت جتماع ا

 + خدمة حضانة لألطفال

 
 

الر    و   ثناء انعقاد املؤتمر لتكن كمطرقة تحطم كل قيودأب  كلمة 
 
ت ر   غي  عادات، 

وتقو   الضعيف  ترفع  التعابى.  وتشفي،  ِّ  ي 
تبقى  أصل  الر  ن  وملح كلمة  نور  ب 

 ب معهم.ليذهبوا ويخبروا كم صنع الر   املؤتمر في املشاركين لجميع 

 

           

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 20صموئيل  1* 

 21 - 13: 12لوقا  * 

    *********** 

 

 شحادة  لنا *

 كارين خوري  *

   50 - 49اشعياء   *

 3تسالونيكي  1*   

 *********** 

 

 نقوال  اخالص *

 روزين خوري *

 8/5الخميس  

 

           

 

 
 

 

 

 الراعي القس بالل حبيبي  

  ِّ
القدس، أب  الر    هيستخدمكي  صل  الروح  من  عادية  غير  بمسحة  املؤتمر  ثناء 

عالي لكي ينطق بكلمته بكل مجاهرة لتصل لكل املشتركين  سلطان، قوة من األ 

 ا بصالتك.يومي   هللراعي، صحة جسدية. اذكر  ةوتعمل في داخلهم. اطلب حماي

 
 

 
 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 22-21صموئيل  1* 

 34 - 22: 12لوقا  * 

 *********** 
 

    51  اشعياء  *

 8 - 1:  4تسالونيكي  1* 

  *********** 

 

 8/6الجمعة  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
صل م  عازفين،  مرنمين،  من  العبادة  لفريق  السنوي  في ين،  املؤتمر  هم  من 

املشارك  يمأل و القيادة،  اطلب سالم هللا  بالتأمالت.  روح  ة ناأ، طول  قلوبهم  ن   ،

على  ةواحد مسحة  اسم  أ،  ليتمجد  وصلواتهم،  مشاركاتهم  عزفهم،  صواتهم، 

  ب وحده.الر  

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 23صموئيل  1* 

 40 - 35: 12لوقا  * 

    *********** 

 

    53 - 52اشعياء   *

 18 - 9: 4تسالونيكي  1* 

 *********** 

 

                            8/7السبت 
 

 

 

 

 
 

 

 

ِّ    .خدمة االنترنت: عرض الدروس والترانيم، خدمة التصوير
يتمجد  حتى  صل 

الر   ي تشويش بالخدمات، بركة ومسحة  أب من خالل الخدمات، رفض  اسم 

افق كل من يخدم.   تر

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 24صموئيل  1* 

 48 - 41: 12لوقا  * 

    *********** 

 

 55 - 54اشعياء   *

 11 - 1: 5تسالونيكي  1* 

 *********** 

 

 

الراعي القس بالل حبيبي وعائلته،  ة،الكنيسلدعم 
   . وكل من طلب صلواتنا الخدمة والخادمين

 



 آية األسبوع:
 

"َها َأَنا ُأْرِسُلُكْم َكَغَنٍم ِفي َوْسِط 
ِذَئاٍب، َفُكوُنوا ُحَكَماَء َكاْلَحيَّاِت 

 َوُبَسَطاَء َكاْلَحَماِم".
 16: 10متى   

  
 

 8/8االحد 

 
  العاشر األحد  ص3010

بعد الثالوث   + مدرسة 

 األحد

 

 
افق كل  ثناء عقد دروس  أطفال  خدمة األ  ِّ ليكن فرح غير عادي ير

املؤتمر: صل 

األ  وسط  ويخدم  سيضحي  ِّ من 
 
نصل الر  كي  ل  يطفال.  محبتهم،  يكافئ  تعب  ب 

 ب. الر   هعطي املسرور يحبعطائهم وخدمتهم.  امل

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 25صموئيل  1* 

 59 - 49: 12لوقا  * 

    *********** 

                         

   57 - 56اشعياء   *

 28 - 12: 5تسالونيكي  1* 

 *********** 

    

 8/9االثنين 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

املحب األ أ  ةشركة  العشاء،  تحضير  وقت  املؤتمر،  مع ثناء  تواجدنا  مسيات، 

ِّ ليظهر املسيح وحده ال 
 من خاللنا. خر، صل 

 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 27-26صموئيل  1 *

 9 - 1: 13لوقا  * 

    *********** 

 

 58اشعياء    *

 1تسالونيكي  2* 

 *********** 

 

 8/10الثالثاء 

 

                        

 

 
 

 

 
 
 
 

من يخدم رات والترتيبات التي ستتم قبل انعقاد املؤتمر ، كل  ياذكر كل التحض 

الت وتجهيز كل ما يلزم لفريق بأمور مكتبية، ترتيب الغرف، املشتريات، نقل ال 

ِّ من 
 جلهم.  أالعبادة، صل 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 29-28صموئيل  1* 

 21 - 10: 13لوقا  * 

    *********** 

 

 59اشعياء   *

 12 - 1: 2تسالونيكي  2* 

 *********** 

 

 8/11االربعاء 

 

 إجتماعال يوجد 
 هلذا اليوم

 
 

ا وملدة  في  ن  و املشارك عرس ال، االنطالق والسفر لحضور  يامأ  ةربع أاملؤتمر غد 

ل  .سماوي ال  ِّ
جديدأ  : يتضمن صل  ملالقاةشواق  وسرور  فرح  العريس،    ة، 

 ب... تكريس، خطوة ايمان جديدة، خالص، تواضع وانكسار ، بيوت للر  

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 31-30صموئيل  1* 

 30 - 22: 13لوقا  * 

    *********** 

 

 61 - 60اشعياء  *

 17 - 13: 2تسالونيكي  2* 

 *********** 

 

 8/12الخميس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 بل المسك نعطي اجملد  ليس لنا يا رّب
  .ببركات ال تعد وال حتصى ترافق شعب الّر

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 1صموئيل  2* 

 35 - 31: 13لوقا  * 
    *********** 

 

 ناهدة الكردي *

 63 - 62اشعياء  *

 3تسالونيكي  2* 

 *********** 

 

 رهوان  سيرين *

 8/13الجمعة 

 

 
 

 

 
 
 

 
ؤمتر لتكن قنوات تتدفق منها رائحة ثناء انعقاد املأجمموعات الصالة 

 ب ومستجابة.للّرالبخور بصلوات وتشفعات صاعدة 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 2صموئيل  2* 

 14 - 1: 14لوقا  * 

    *********** 

 

 ناصر  آنا *

  65 - 64اشعياء  *

 11 -1: 1تيموثاوس  1 *

 *********** 

 

 منال شاهين  *

 8/14السبت 

 

 
 

 

 

 

 

صلِّ من أجل حياة التكريس وااللتزام يف هذه الليلة من املؤمتر السنوي. 
 نفوسنا وأجسادنا بالكامل للرّب. ،أرواحنا، ابيوتن تكريس

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 3صموئيل  2* 

 24 - 15: 14لوقا  * 

    *********** 

    

 سهيلة شحادة*

  66اشعياء   *

 20 -12: 1تيموثاوس  1* 

 *********** 

 

 صياغة هادية *

 آية األسبوع:
 

 

 

َولِكْن ُشْكًراِ هلِل الَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب "
ُنْصَرِتِه ِفي اْلَمِسيِح ُكلَّ ِحنٍي، َوُيْظِهُر ِبَنا 

 ".َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن
 14: 2 كور 2

 



 8/15االحد  

 

 ال يوجد خدمة
 هلذا اليوم 

 متابعة املؤمتر 
 

 

 وليكن شعارنا  .    خري من املؤمتر: اذهبوا بسالم املسيحاليوم األ
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َ
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خ
ْ
ل يلِّ لِّ جِّ

ْ
ن اإلِّ  بِّ

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

   5 -  4صموئيل   2* 

 35 - 25: 14لوقا  * 

    *********** 

  

 1ارميا   *

 2  تيموثاوس 1* 

  *********** 

 

 8/16االثنين 

 
   

 

 

 

 
 

 

 

أمس  أإعلن   هو  يسوع  ن 

و  ش يء وال يعسر عليإواليوم  القادر على كل  يتغير  األبد ال  أمر، املستحيل   هلى 

ما   ِّ من أجل كل من طلب صلواتنا من مرض ى وال سي 
اقع، صل  يصبح عنده و

 نه يهوه رفا.أهل اإليمان. أشكر الر ب أل 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 6صموئيل  2* 

 10 - 1: 15لوقا  * 

    *********** 

 

 مدللة انطون  *

 سالم  سماح *

 2ارميا    *

 3  تيموثاوس 1* 

 *********** 

 

 ليان خليل *

 كرستينا حبيبي  *

 

 8/17الثالثاء 

 
 

 
 

 

 

 

الر اعي األمين القس بالل  

   حبيبي وعائلته
 

 ِّ
أجلهم وصل  بالثغر من  قف 

لل  ونكي  ب  وتشفع  بالثغر  نقف  على حياتهم،  يوم  بكل  بَركاته  كل    د  صيسكب 

العدو   ووقت   .هجمات  احتياج، راحة  ارفض كل ضعف جسدي، تسديد كل 

 لحياتهم الشخصية، ايمان وشهادة وتوسيع تخومهم. 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 7صموئيل  2* 

 19 - 11: 15لوقا  * 

    *********** 

 

 طوني خليل  *

 بديع جهجاه  *

 3ارميا    *

 4  تيموثاوس 1* 

 *********** 

 

 لينا جريس    *

 عزيزات هالة *

  8/18الربعاء ا
 

 

 العائالت جتماع ا

 + خدمة حضانة لألطفال

 

 

الرَّب   :االيمان  قوة اشكر 

ألنها  وعوده  كل  أجل  من 

ِّ لنتمسك   ،صادقة وأمينة
الرَّب ألنه هو الحق. صل  بها وطالبها. اشكر  ك  َمسَّ

َ
ت

    باإليمان بالكلمة.

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

   9 - 8صموئيل  2* 

 32 - 20: 15لوقا  * 

   ***********    

 

    ريما بولس *
    يوسف بنا   *
 غادة جريس  *

   4ارميا  *

 16 -1: 5تيموثاوس  1* 

***********    

 

 ليان طعمة *

 يعقوب عطاهللا  *

 اياد طعمة *

 8/19الخميس  

            

 
 

 
 

بروح  بيوت   ز  تتمي  مسيحية 

برائحة   بيوت  ،النعمة تفوح 

التواضع   االحترام،  الوداعة،

على  مبنية  بيوت  والحب، 

عَ أ ي  املسيح   ساس 
َّ
فيهل من   ام  فرد  لكل  ا 

 
مناخ توفر  بيوت  الروحية،  القواعد 

 في محضر الر ب. العائلة ليهتم كيف يحيا بكلمة هللا، الصالة والخلوة
 

  

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 11 -10صموئيل  2* 

 9 - 1:  16لوقا  * 

    *********** 
 

 

 روزين شحادة  *

 عصام شحادة  *

 رنا شحادة *

   5ارميا   *

 25  -17 : 5 تيموثاوس 1* 

 *********** 
 

 

 ادوار بشارة  *

 مريانا بشارة *

 8/20 الجمعة
 

 

 

للر ب كامل  بعد    تكريس 

املؤتمر:  عان ِّ  قاد 
حتى  صل 

عند   أكاليلنا  قدام أنطرح 

م   ونقد  نفوسنا املسيح 

ل  ِّ
صل  أمامه،  ة  ومرضي  سـة  مقد  ة  حي  األ كي  ذبيحة  يسوع  أي  يكون  وقبل  ل  و 

التم روح  اطلب  املال،  محبة  االنشغاليات،  كل  أرفض  والحكمة يش يء،  يز 

 للمؤمنين ليعملوا ويخدموا الر ب مكرسين له.

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 12صموئيل  2* 

 18 - 10: 16لوقا  * 

    *********** 

 

 دينيز منصور  *

 لؤي سعيد  *

  6ارميا    *

 10 -1: 6تيموثاوس  1* 

  *********** 

 

 غياث دوخي  *

 سوسن دوخي*

 8/21السبت 

 
 

 

 

 

 
الرَّب وسط جميع األ  ليفرز   ِّ

جيال خادمين وخادمات مكرسين ومملوءين صل 

الروح   املختلفةبقوة  الكنيسة  احتياجات  جميع  لتسديد  مستوى  .  القدس 

د  جديد يا رب   د  اد ج   . متشفعين وعازفين -معلمين   -من قو 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 13صموئيل  2* 

 31 - 19: 16لوقا  * 

    *********** 

 

  سالم أدهم *

 جريس  ميسا *

 7ارميا   *

 22-11 : 6تيموثاوس  1* 

 *********** 

 

 ايليا حبيبي   *

 بولس حبيبي *

  آية األسبوع:
 

 "َالرَّبُّ َصاِلٌح َوُمْسَتِقيٌم، 
ِلذِلَك ُيَعلُِّم اْلُخَطاَة الطَِّريَق. ُيَدرُِّب اْلُوَدَعاَء 

 ِفي اْلَحقِّ، َوُيَعلُِّم اْلُوَدَعاَء ُطُرَقُه". 
 9 - 8: 25مزمور 

 

 

 8/22االحد 

 
 الثاني عشر األحد  ص3010

بعد الثالوث  + مدرسة 

 األحد

 
 

ا قلب شكور ب:  للر    ة ككنيسة واحدنصلي   إلهنا ليكن لدينا دائم  في ،  يا  نشكر 

 بل بقلب راٍض.  نشكر ال عن اضطرار  ، كل حين

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 14صموئيل  2* 

 10 - 1: 17لوقا  * 

   ***********    

                      

    8ارميا    *

 1تيموثاوس  2* 

 *********** 

 

 



 8/23االثنين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِّ من  
باإليمان، النعمة، القوة،   ، إمتالء ايومي    متالء بالروح القدساإل جل  أصل 

الحكمة بكالم  ،بروح هللاو   الفرح،  مجاهرة  بكل  ونتكلم  بقوة  ونكون    هلنخدم 

 بناء هللا.أ

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 15  صموئيل 2* 

 19 - 11: 17لوقا  *

    *********** 

 

 وسام حبيبي   *

 كرستين حبيبي *

  9ارميا  *

 13 -1: 2تيموثاوس  2* 

 *********** 

 

 شقارة أبو طارق  *

 شقارة أبو  ألحان *

 

 8/24الثالثاء 

 

 

 

 
 

 

رب   للظروف    يا  تسمح  ال 

ضعف  أالقاسية  
 
ت ن 

)ضائقة   بك  أمواج    ننتهر   (خطيئة...   -احتياج    -أزمة    -مشكلة    -ايماننا 

 على املوقف يا  ،املشكالت املحيطة بنا
َ
ر أنت  لهنا الحبيب. آمين.إوَسيطِّ

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 16صموئيل  2* 

 30 - 20: 17لوقا  * 

    *********** 

 

 جورجيت سلوم *

 انيسة نقوال *

م *
 
 مريانا مسل

  10  ارميا  *

 26 -14: 2تيموثاوس  2* 

 *********** 

 

 حبيبي بالل. ق *

 حبيبي لينا *

 نزهة طعمة  *

    8/25االربعاء 

 

 العائالت جتماع ا

 + خدمة حضانة لألطفال

 

نهضة وانتعاش وسط 

 إجتماع اإلربعاء 
 

تسقط، كل   سوار العدو  أالصالة والتسبيح لنرى    ،خالل الترانيم والهتافمن  

رعب مملكة العدو  التبطل، ب  ينخفض، مؤامرات العدو    عاٍل 
 
  صالة والتسبيح ت

واملتكلم  و  الكلمة  على  بارك  معجزات،  ونطلق حتى  نرى  الحياة  بمياه  نمتلىء 

 للخرين. 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 17صموئيل  2* 

 37 - 31: 17لوقا  * 

    *********** 

 

 لنا الياس  *

 سهى جريس  *

    12 - 11  ارميا *

 3   تيموثاوس 2* 

 *********** 

 

 ريم سمعان  *

 بشير فرح  *

 8/26الخميس 

 

 
 

 

 

 

 

 

شفيتم" ره  ب  ن"بح  ونق:  وبإيمان  بالثغرة  ونقف  يا هللا  أكم    : ل و صلي  نت صالٌح 

على   ومراحمك   ِّ
رب  للكل  يا  أعمالك.   ِّ

جرى    مد    كل 
 
لت وسطنا  في  للشفاء  يدك 

 .آيات وعجائب باسم القدوس 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 18صموئيل   2* 

 8 - 1: 18لوقا  * 

    *********** 

 

 بسام يوسف  *

   13ارمياء    *

 8 -1: 4تيموثاوس  2* 

 *********** 

 

 شقور  جانيت *

 8/27الجمعة 

 

 
 

 

 الراعي 

 وعائلته حبيبي  القس بالل

 كرستينا( و )لينا، مريانا، ايليا، بولس 

يقدرون   به  الذي  اإليمان  بترس  عليهم  الر ب  سهام أليفيض  يطفئوا جميع  ن 

ِّ .  العدو  
جناحييو الر ب  باركهم  لي  صل  ظل  تحت  خدمتهم، هحفظهم  بارك   .

 عظم من منتصرين.      أمانتهم ليبقوا منتصرين بل أتكريسهم، محبتهم و 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 19صموئيل   2 *

 17 - 9: 18لوقا  * 

    *********** 

 
 

 صياغة هادية *

   14ارمياء    *

 22 -9  :4تيموثاوس  2* 

  *********** 

 

 ميليس سمعان  *

 8/28السبت 
 

 

 

 

 

 

 
 

. رب  يا  التعزية  إله  على   ..أنت  ا  حبيب  أو  ا  عزيز  فقد  كل شخص  أمامك  نضع 

بااليمان   عليهم  وتفيض  حياتهم  في  فراغ  كل  وتمأل  ضهم  لتعو  ي 
 
نصل قلبه. 

 والرجاء بيسوع املسيح. 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 21 - 20صموئيل   2* 

 25 - 18: 18لوقا  * 

    *********** 

 

 شاهين  ثائر *

 شاهين  نجاة *

   15ارمياء    *

 1تيطس  * 

 *********** 

 

 ابراهيم خوري  *

 لينا خوري  *

 آية األسبوع: 
"َرَأْيُت ُطُرَقُه َوَسَأْشِفيِه 
َوَأُقوُدُه، َوَأُردُّ َتْعِزَياٍت َلُه 

 َوِلَناِئِحيِه".
 18: 57اشعياء 

 

 8/29االحد  
 بعد الثالوث   + مدرسة األحد الثاني عشر األحد  ص3010

 

  ِّ
كلمة  نتعم  كي  صل  في  وينقلنا  لكي    هللاق  القدس  الروح  خاللنا  من  يعمل 

روحي  مل جديدستويات  بالبَركات  ةة  وتمألنا   تغمرنا 
 
ا الر  إدخل  .  محضر  ب لى 

 صوته.لمع تواس

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 22صموئيل  2* 

 30 - 26: 18لوقا  * 

   ***********    

                 

    16ارمياء   *

 2تيطس  * 

 *********** 

  

 8/30االثنين  
   

 
 

 

 

 

 

 
 

ب   د اسم الر  ة ليتمج 
َ
ا لفمنا  كن يا رب  : لسان بَرك إحفظ باب شفاهنا    ، حارس 

 ب وحده.  ونجعل هدف كالمنا ملجد الر  ، لنبارك الخرين بكالمنا 

 

 

 

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 23صموئيل  2* 

 34 - 31: 18لوقا  * 

    *********** 

 

 نبيل خوري *

 رهام جهجاه*

   17ارمياء    *

 3تيطس  * 

  *********** 

 

    حبيبي  مريانا *

 بنا  جواد *

 8/31الثالثاء  
   

 
 

 

 

 

 
 

 
ب  صل 

 
نت البعض.  نفتقد بعضنا  أن  ا  دائم  يا رب   نا  ، نحب، نشجع  بغائالأعطِّ

ر خدمة االفتقاد والزيارات في الكنيسة 
 
 . ونهتم بالخر. نعطي وندعم الخر . اذك

 قراءة مسائية  قراءة صباحية                             

 24صموئيل  2* 

 43 - 35: 18لوقا  * 

    *********** 

 

 جاكلين طعمة *

   19 - 18ارمياء   *

 1فليمون  * 

 *********** 

 

 عقل  أبو رنين*

 

 


