
  

 (2022بسنة لعام  املقدس الكتاب ةقراء(
 

 الصوم الّصالة، نقاط ،اليومية قراءاتال برنامج
 اليومّية والنشاطات
 

   ثانيلشهر كانون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1/1 السبت

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

أَلنَُّه ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، َوَتُكوُن الرَِّياَسُة َعَلى َكِتِفِه، "
َوُيْدَعى اْسُمُه   َعِجيًبا، ُمِشرًيا، ِإهًلا َقِديًرا، َأًبا َأَبِديًّا، َرِئيَس 

 (6: 9اشعياء )  . "السَّاَلِم
 

 

    الجديدة  نة خدمة عيد رأس الس  ص  0011
 

 

منا يا رّب  ِّ
ّ
نعيش يومًيا  و  يمان جديدةإنأخذ خطوة  أنبهذة السنة  َعل

 الفريد. حياة الغلبة واالنتصار بشخصك 

 

 آية األسبوع:

 

َأْرَفُع َعْيَنيَّ ِإَلى اْلِجَباِل، ِمْن َحْيُث َيْأِتي "
 !َعْوِني

َمُعوَنِتي ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ، َصاِنِع السََّماَواِت 
 َواأَلْرِض". 

 (2 - 1 :121مز )

 
 

     1/2  االحد

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

 

 + مدرسة الحدحد الثاني بعد امليالد  ال  خدمةص   0310

 

 كل عام وأنتم خبري
 

والشجاع الجرأة  لنا  يكون  حتى  هو    ةصّلِّ  املسيح  يسوع  أنَّ  لنعلن 

ص 
ّ
 في وقت مناسب وغير مناسب. الّرب واملخل

 1/3 االثنين 

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

 

 كل عام وأنتم خبري

 
الرّ و يك حتى    صّلِّ  املحامي  ن  الطبيب،  الشفيع،  السند،  دائًما  ب 

حبيبي. بالل  القس  الراعي  لعائلة  على    والصديق  ونعمة  خير  سنة 

 اذكرهم يومًيا في صالتك. حياتهم.

  

 1/4  الثالثاء

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

 

 كل عام وأنتم خبري
 

 

أو   أكثر جًدا مما نطلب  نطلب   ،نفتكريا رّب أنت وعدتنا أن تعطينا 

 مسحة شفاء لكل من طلب صلواتنا من متأملين، مرض ى ومحتاجين.

 5/ 1  االربعاء

 5 مزمور                11تكوين                         52 -21:  2لوقا       
 

 +  لهي()عيد الظهور اإل  العائالتجتماع ا م  007

 اجتماع عام للخادمين للتقييم والرؤية
 

 وأنتم خبريكل عام 
 

واملحّبة واإليمان  )األغابي(  ن وأعظمه،  الّرجاء  ل  .املحّبة  كي  صّلِّ 

لآلخرين   لنصل  يسوع  الّرّب  بقّوة  مّتحدين  محبتنا  الّرّب  يضاعف 

   ونشهد لهم عن هذه املحبة.

                            6/ 1 الخميس 

   6 مزمور   12تكوين   20 -1:  3 لوقا 
 

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035
    

 كل عام وأنتم خبري
 

 

 

العزف    فريق العبادة منل  حة الرائعة واملمسو   خدمة ال نصلي من أجل  

 مستمر.  لنمو  باإلسم اذكر فريق العبادة . والترنيم في الكنيسة

 1/7 الجمعة

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

 
 حد مدرسة ال   ص 0011

 للشبيبة الكبار جتماع ا  ب.ظ 035
 

 كل عام وأنتم خبري
 

 وخالل كل الظروفاشكر في كل حين  

 

الراعي القس بالل حبيبي وعائلته، الخدمة    ة،الكنيسلدعم  
  والخادمين



 1/8 السبت

   8 مزمور                     15تكوين               30 -1:  4 لوقا     
 

 
 

 كل عام وأنتم خبري

 
" 

ّ
 " وا بال انقطاعصل

 صّلِّ لتكون على عالقة دائمه مع الرب خالل اليوم.

 األسبوع:آية 
 

 

َوَأمَّا اإِلمَياُن َفُهَو الثَِّقُة ِبَما ُيْرَجى 
 .َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى

 (10 - 1: 11)عربانيني 
 

 
 

 

 
 

 

 1/9االحد  

    9 مزمور                   16تكوين                         44  -31:   4لوقا                       

 

 + مدرسة الحد   الظهور بعد   ول ل ا حد ال  خدمةص   0310

 

 كل عام وأنتم خبري
 

تكريس أجل  من  الرّ   والتزام  نصلي  ا ب.  ليوم  إلنشغاليات  ارفض 

 . هلبيت يءتمنعنا من املج يوالعوائق الت

 
 

 

 1/10االثنين 

   10 مزمور                17تكوين                    26 -1:  5لوقا         

 
 

 

 

امتالء  شعلة  الكنيسة،  في  الرّب  شعب  على  تنسكب  جديدة  شعلة 

ق في كّل مؤمن ليتكّرس بالكامل للرّ  .بإيمان
ّ
 ب.  قّوة الروح القدس تتدف

 صوم مسائي  صباحي صوم  

 شحادة  لنا *

 نقول  اخالص *

 انيسة مرعب *

 رزان طعمة *

 1/11الثالثاء  

 11  مزمور               18تكوين             39 -27:  5لوقا 
 

 

 

 

 

 

بركة  واطلب  بركة،  صّلِّ  فوق حكمة  فوق  بالل  للراعي    حكمة  القس 

 .في الخدمة وازدهار  سلطان وقوة، صحة مضاعفة وتألق ، حبيبي
 

 

 
 

            

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 كرستين شحادة  *

 ناهي حبيبي  *
 عقل  أبو رنين *

 ين عطالل ڤني *

 1/12 االربعاء

 12 مزمور                   19تكوين                     26 -1:  6لوقا          
 

 

     العائالتجتماع ا م  007

 
 

.  سبوعيةعلى جميع النشاطات األ   بالكم والكيف  حضور ُممّيزنطلب  

على  للقائمين  ومسحة  بركة  مكان،  كل  من  نفوس  إليها  يأتي  كنيسة 

 خدمة القيادة.
 صوم مسائي  صوم صباحي

 حنا شاهين  *

 سهى جريس  *

 سارة شحادة *

 يا خوري ڤسل *

 13/ 1 الخميس 

 13 مزمور             20 تكوين            49 -27:  6لوقا   
 

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035
 

 

اإل  الشبيبة  وسط  في  الّرّب  لعمل  الّرّب  عدادي.  صّلِّ  كلمة  في  نمّو 

اذكر   والعبادة، أن يختبروا روح هللا، سماع صوته والعمل بمشيئته. 

 القائمين على الخدمة. 
 

   

 1/14 الجمعة

 14   مزمور                    21 تكوين               17 -1:  7 لوقا                            
 حد مدرسة ال   ص 0011

 لكبار للشبيبة اجتماع ا   ب.ظ 035
 

أجل حضور  من  الكبار  صّلِّ  للشبيبة  بالكم    مميز  اجتماعهم  وسط 

االلتزام.   من  الشبيبة  تمنع  التي  املقاومات  كل  ارفض  اذكر والكيف، 

 القائمين على الخدمة. 

 

 

 صوم مسائي صوم صباحي 

 طعمة هيفاء *

     نبيل خوري * 

 شقارة أبو طارق  *

 شقارة أبو  ألحان *

 1/15 السبت

 15  مزمور                   22 تكوين                50 -18:  7لوقا            
   

 

 

 

 

أعطنا يا رّب الّنعمة في هذا العام الجديد أن نكرمك من أموالنا ومن  

منا يا رّب أن ننقص وأنت وحدك تزيد.   ِّ
ّ
 كّل باكورات غالتنا، عل

 

 

 

 

 

 

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

    يوسف بنا  * 
 عبير شحادة *

  روزين خوري *

 روزين شحادة  *

 



 آية األسبوع:
 
 
 

ُقوِمي اْسَتِنرِيي أَلنَُّه َقْد َجاَء ُنوُرِك، 
 .َوَمْجُد الرَّبِّ َأْشَرَق َعَلْيِك

 (9 -1: 60)اشعياء              
 

 

 

 

 1/16 الحد 

 16 مزمور                    23  تكوين                25 -1:  8 لوقا                     
 

 

 + مدرسة الحد  الظهور بعد  الثانيحد ال  خدمةص   0310

 

معهم   يدك  وتكون  تخومهم  ويوّسع  الراعي  عائلة  الّرب  ليبارك  صّلِّ 

يتعبهم. ال  حتى  شّر  كل  من  تعليمهم    وتحفظهم  في  االوالد  اذكر 

 ومستقبلهم. 
 

 

                                                    

  1/17 االثنين  

  17  مزمور                 24 تكوين               56 -26:  8لوقا          

 
 

 

للمجد لنشر محّبة  صّلِّ ليكونوا دائًما وأبًدا إناء    ...املؤمنين في وسطنا

العام،  لهذا  بقّوة مضاعفة  الّرِّب  املسيح. صّلِّ ليستخدمهم  وخالص 

 مسحة وقّوة إلهية. 

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 مدللة انطون  *

 رهام جهجاه *

 بولس  يان ڤيڤ *

 ادوار بشارة  *

 مريانا بشارة *

 كارين خوري  *

 1/18 الثالثاء 

 18   مزمور                      25تكوين                  27 -1:  9لوقا            
 

 
 
 

 

راعي   إلى  اآلن  رجعتم  لكنكم  ضالة  كخراف  كنتم  نفوسكم  "ألنكم 

صّلِّ واعلن هذا الوعد وطالب بهذه النفوس التي انخدعت  .وأسقفها "

االجتماعات، حضور  وعن  رّب  يا  عنك  ت 
َّ
إلى    وضل لرجوعهم  صّلِّ 

 . الحضيره

 

 19/ 1 االربعاء 

 19  مزمور                   26 تكوين                  62 -28:  9لوقا      

 

 

راعينا  حتى  صّلِّ   الرّب  حبيبي  يكافىء  بالل  سماوية القس  ببَركات 

 .خالص نفوس(لوأرضية لتتميم عمله )

  

 مسائي صوم  صوم صباحي 

   ناصر آنا *

 منال شاهين  *

 جزيل سمعان  *

 اياد طعمة *

 20/ 1 الخميس

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

 عداديللشبيبة اإل جتماع ا  ب.ظ 035

 

الّربلصّلِّ   يبارك  قصد  كنيسته  كي  مدعّوين حسب  جدد   هبخدام 

 . حتياجاتكافة اإل  لتسديد 
 

 صوم مسائي  صوم صباحي  

 شاهين  ثائر *

 شاهين  نجاة *

 عصام شحادة  *

         رنا شحادة *

 1/21الجمعة  

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

 
 حد مدرسة ال   ص 0011

 لكبار للشبيبة اجتماع ا  ب.ظ035
 

 صّلِّ وال تمل   .ملؤمنلدى اكل ش يء مستطاع 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 سهيلة شحادة*

 ميليس سمعان  *

 صياغة هادية *

 شقور  جانيت *

 1/22 السبت 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

الضعف   في وقت  نا  ّوِّ
َ
ق رب  الصعب  وخالليا  نت هو  أألنك    ةاملواقف 

   . جديد أن نختار الطريق الصحيح يومرشدنا في كل أ  .املعين

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 نزهة طعمة  *

 بسام يوسف  *

 جورجيت سلوم *

 يعقوب عطالل  *

 

 آية األسبوع:
 

َوُهَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق 
أَلْجِل آَثاِمَنا. َتْأِديُب َساَلِمَنا َعَلْيِه، 

 َوِبُحُبِرِه ُشِفيَنا.
 (5: 53)اشعياء 

 

 

 

 



 1/23االحد  

  23 مزمور             43:  30  -31: 29تكوين          54 -29:  11لوقا                

 
 

 الحد مدرسة+  الظهور  بعد الثالث الحد خدمة  ص 0310

 

الّس  هذه  لتكن  حبيبي:  بالل  القس  على نة  عائلة  وخيرات  بَركة  سنة 

والجسدّية الروحّية  سنة  والتعلمية  حياتهم  احتياج،  كل  تسديد   ،

   .نجاحو ازدهار وتألق 
 

 

     

    1/24 االثنين  

             24 مزمور                     31 تكوين                 31 -1: 12لوقا              

  

         

الّصال  في  ثابر  ثم  مستجابة  صالتك  أن  وتأكد  الباب   ةصّلِّ    لتفتح 

 تتحقق في ميعادها وال تتأخر. ملشيئة هللا أن 
 

  
 صوم مسائي  صوم صباحي  

 ناهدة الكردي  *

 سالم  سماح *

    حبيبي  مريانا *

 بنا  جواد *

 1/25الثالثاء 

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

 
 

رّب   قّوِّ  الكنيسة  يا  مؤمني  بين  املحبة  واجعلنا ّحِّ وَ   ،رباط  صفوفنا  د 

  اونفًس  ا واحًد  اقلبً 
ً
 اجعلنا نفكر باآلخر.  نتشارك في كل ش يء. واحدة

 

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 وسام حبيبي   *

 كرستين حبيبي *

 حبيبي بالل. ق *

 حبيبي لينا *

 26/ 1االربعاء  

 26 مزمور                  34  تكوين                   17 -1:  13 لوقا    
 

 

 + خدمة شفاء   العائالت جتماع ا  م  007
 

 

 

الع اجتماع  بصالتك  بالل  ،  لةائاذكر  القس  الراعي  العبادة،  فريق 

 وخدمة الشفاء. وكلمته    حبيبي

 صوم مسائي  صوم صباحي 

 لؤي سعيد  *

 بديع جهجاه  *

 جاكلين طعمة *

 ليان خليل *

 رنا جريس   *

م *
 
 مريانا مسل

 27/ 1الخميس  

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

 
 للشبيبة اإلعداديجتماع ا  ب.ظ035

 
 

 

حي بأنهار  نطالب  بل  الحقوين  وال  الركبتين  إلى  بالعمق  نكتفي    .ةال 

رّب  يا  األيام  مدى  إلى  ديارك  نسكن  أن  قلوبنا  نهضة   . ويكون مشتهى 

 سبوعية. وسط اإلجتماعات األ 

  
 

 صوم مسائي  صوم صباحي

 طوني خليل  *

 دينيز منصور  *

    يوسف بنا  * 
 عزيزات هالة *

 1/28الجمعة 

 28 مزمور                       37تكوين                    24 -1:  14لوقا 
 

 حد مدرسة ال   ص 0011
 لكبار للشبيبة اجتماع ا  ب.ظ035

 صالة جبل   م  009 

 . بقال الر   "افغر فاك فأمأله"

 صوم مسائي  صوم صباحي 

  سالم أدهم *

 جريس  ميسا *

 بشير فرح  *

 ايليا حبيبي   *

 بولس حبيبي *

       لنا الياس  *

 1/29السبت  

  29 مزمور                 38 تكوين                   35 -25:  14لوقا       
 

 
القس بالل حبيبي:   الراعي  أجسادهم بمسحة    على  يا رّب   اركبعائلة 

ونشاط بقّوة  ليخدموك  املقّدس  هي  أن  أواعلن    . الّزيت  جسادهم 

 للروح القدس.  هياكل

 صوم مسائي  صوم صباحي  

   ريما بولس *
 لينا جريس   *

 ليان طعمة *

 رهوان  سيرين *

 آية األسبوع:
 

 (11:  65مز ) .َكلَّْلَت السََّنَة ِبُجوِدَك، َوآثاُرَك َتْقُطُر َدَسًما
 1/30الحد  

 30مزمور                            39تكوين                     15لوقا                   
    

 الحد مدرسة+  الظهور  بعد الرابع الحد خدمة  ص 0310
 

 

املريض، ألني أؤمن    شفىتأصلي لكي    . لتكن ال إرادتي بل إرادتك  يا رّب 

ك تريد له  لها الشفاء والخالص./بأنَّ
 

                                       
 

 1/31االثنين  

  31 مزمور                   40 تكوين                             16لوقا              
 

 

 

 سيما ألهل االيمان.  وال جل تسديد جميع االحتياجاتأصّلِّ من  

 صوم مسائي  صوم صباحي 

     ريم سمعان *

 ابراهيم خوري  * 

     لينا خوري *

 غياث دوخي  *

 سوسن دوخي*

 حبيبيكرستينا  *
 

 


