وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
 2تيموثاوس17-15 :3

انتعش وتقوى

2021
س ُ
ان
اإل ْن َ
...لَ ْي َ
س بِا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َد ُه يَ ْحيَا ِ
للا.
بَ ْل ِبك ُِل َك ِل َم ٍة ِم َن ِ
(لوقا)4 :4
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
ب إِل َهكَ قَ ْد أ َ َح َّبكَ تثنية 6 :23
كانون الثاني
الر َّ
َّ ...
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الجمعة

2021/01/01

تكوين  ، 1تيطس  ، 1عزرا  ،1أعمال الرسل 1

السبت

2021/01/02

تكوين  ، 2تيطس  ،2عزرا  ،2أعمال الرسل 21-1 2

األحد

2021/01/03

تكوين  ، 3تيطس  ،3عزرا  ،3أعمال الرسل 47-22 :2

اإلثنين

2021/01/04

تكوين  ، 4فليمون ،عزرا  ،4أعمال الرسل 3

الثالثاء

2021/01/05

تكوين  ، 5عبرانيين  ،1عزرا  ،5أعمال الرسل 22-1 :4

األربعاء

2021/01/06

تكوين  ، 6عبرانيين  ،2عزرا  ،6أعمال الرسل 37-23 :4

الخميس

2021/01/07

تكوين  ، 7عبرانيين  ،3عزرا  ،7أعمال الرسل 26-1 :5

الجمعة

2021/01/08

تكوين  ، 8عبرانيين  ،4عزرا  ،8أعمال الرسل 42-27 :5

السبت

2021/01/09

تكوين  ، 9عبرانيين  ،5عزرا  ،9أعمال الرسل 6

األحد

2021/01/10

تكوين  10و  ، 11عبرانيين  ،6عزرا  ،10أعمال الرسل 29-1 :7

اإلثنين

2021/01/11

تكوين  ، 12عبرانيين  ،7نحميا  ،1أعمال الرسل 60-30 :7

الثالثاء

2021/01/12

تكوين  ، 13عبرانيين  ،8نحميا  ،2أعمال الرسل 25-1 :8

األربعاء

2021/01/13

تكوين  ، 14عبرانيين  ،9نحميا  ،3أعمال الرسل 40-26 :8

الخميس

2021/01/14

تكوين  ، 15عبرانيين  ،10نحميا  ،4أعمال الرسل 22-1 9

الجمعة

2021/01/15

تكوين  ، 16عبرانيين  ،11نحميا  ،5أعمال الرسل 43-23 9

السبت

2021/01/16

تكوين  ، 17عبرانيين  ،12نحميا  ،6أعمال الرسل 23-1 :10

األحد

2021/01/17

تكوين  ، 18عبرانيين  ،13نحميا  ،38-1 :7أعمال الرسل 48-24 :10

اإلثنين

2021/01/18

تكوين  ، 19يعقوب  ، 1نحميا  ،73-39 :7أعمال الرسل 11

الثالثاء

2021/01/19

تكوين  ، 20يعقوب  ،2نحميا  ،8أعمال الرسل 12

األربعاء

2021/01/20

تكوين  ، 21يعقوب  ،3نحميا  ،9أعمال الرسل 23-1 :13

الخميس

2021/01/21

تكوين  ، 22يعقوب  ،4نحميا  ،10أعمال الرسل 51-24 :13

الجمعة

2021/01/22

تكوين  ، 23يعقوب  ،5نحميا  ،11أعمال الرسل 14

السبت

2021/01/23

تكوين 1 ، 31-1 :24بطرس  ،1نحميا  ،12أعمال الرسل 21-1 :15

األحد

2021/01/24

تكوين 1 ، 67-32 :24بطرس  ،2نحميا  ،13أعمال الرسل 41-22 :15

اإلثنين

2021/01/25

تكوين 1 ، 25بطرس  ،3استير  ،1أعمال الرسل 15-1 :16

الثالثاء

2021/01/26

تكوين 1 ، 26بطرس  ،4استير  ،2أعمال الرسل 40-16 :16

األربعاء

2021/01/27

تكوين 1 ، 27بطرس  ،5استير  ،3أعمال الرسل 15-1 :17

الخميس

2021/01/28

تكوين 2 ، 28بطرس  ،1استير  ،4أعمال الرسل 34-16 :17

الجمعة

2021/01/29

تكوين 2 ، 29بطرس  ،2استير  ،5أعمال الرسل 18

السبت

2021/01/30

تكوين 2 ، 30بطرس  ،3استير  ،6أعمال الرسل 20-1 :19

األحد

2021/01/31

تكوين  ، 24-1 :31يهوذا ،استير  ،7أعمال الرسل 42-21 :19
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
يب .أشعياء6 :55
شباط
ب َما دَا َم يُو َج ُد .ا ْدعُوهُ َو ُه َو قَ ِر ٌ
الر َّ
ا ُ ْطلُبُوا َّ
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اإلثنين

2021/02/01

تكوين  ، 55-24 :31إشعياء  ،1إستير  ،8أعمال الرسل 16-1 :20

الثالثاء

2021/02/02

تكوين  ، 32إشعياء  ،2إستير  ،10 ،9أعمال الرسل 38-17 :20

األربعاء

2021/02/03

تكوين  ، 33إشعياء  ،3أيوب  ،1أعمال الرسل 25-1 :21

الخميس

2021/02/04

تكوين  ، 34إشعياء  ،4أيوب  ،2أعمال الرسل 40-26 :21

الجمعة

2021/02/05

تكوين  ، 35إشعياء  ،5أيوب  ،3أعمال الرسل 22

السبت

2021/02/06

تكوين  ، 36إشعياء  ،6أيوب  ،4أعمال الرسل 23

األحد

2021/02/07

تكوين  ، 37إشعياء  ،7أيوب  ،5أعمال الرسل 24

اإلثنين

2021/02/08

تكوين  ، 38إشعياء  ،8أيوب  ،6أعمال الرسل 25

الثالثاء

2021/02/09

تكوين  ، 39إشعياء  ،9أيوب  ،7أعمال الرسل 26

األربعاء

2021/02/10

تكوين  ، 40إشعياء  ،10أيوب  ،8أعمال الرسل 27

الخميس

2021/02/11

تكوين  ، 41إشعياء  11و  ،12أيوب  9و  ،10أعمال الرسل 28

الجمعة

2021/02/12

تكوين  ، 42إشعياء  ،13أيوب  ،11رومة 1

السبت

2021/02/13

تكوين  ، 43إشعياء  ،14أيوب  ،12رومة 2

األحد

2021/02/14

تكوين  ، 44إشعياء  ،15أيوب  ،13رومة 3

اإلثنين

2021/02/15

تكوين  ، 45إشعياء  ،16أيوب  ،14رومة 4

الثالثاء

2021/02/16

تكوين  ، 46إشعياء  ،18أيوب  ،15رومة 5

األربعاء

2021/02/17

تكوين  ، 47إشعياء  ،19أيوب  ،16رومة 6

الخميس

2021/02/18

تكوين  ، 48إشعياء  20و  ،21أيوب  ،17رومة 7

الجمعة

2021/02/19

تكوين  ، 49إشعياء  ،22أيوب  ،18رومة 8

السبت

2021/02/20

تكوين  ، 50إشعياء  ،23أيوب  ،19رومة 9

األحد

2021/02/21

خروج  ، 1إشعياء  ،24أيوب  ،20رومة 10

اإلثنين

2021/02/22

خروج  ، 2إشعياء  ،25أيوب  ،21رومة 11

الثالثاء

2021/02/23

خروج  ، 3إشعياء  ،26أيوب  ،22رومة 12

األربعاء

2021/02/24

خروج  ، 4إشعياء  ،27أيوب  ،23رومة 13

الخميس

2021/02/25

خروج  ، 5إشعياء  ،28أيوب  ،24رومة 14

الجمعة

2021/02/26

خروج  ، 6إشعياء  ،29أيوب  25و  ،26رومة  15و 16

السبت

2021/02/27

خروج  ، 7إشعياء ،30أيوب 1 ،27كورنثس 1

األحد

2021/02/28

خروج  8و  ، 9أيوب  27و  ،28إشعياء 1 ،31كورنثس 2
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
سيَحْ َيا .إنجيل يوحنا25 :11
أذار أ َ َنا ُه َو ا ْل ِق َيا َمةُ َوا ْل َح َياةَُ .م ْن آ َم َن ِبي َولَ ْو َماتَ فَ َ
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اإلثنين

2021/03/01

خروج  ، 10إشعياء  ،32أيوب 1 ،30كورنثس 3

الثالثاء

2021/03/02

خروج  ، 11إشعياء  ،33أيوب 1 ،31كورنثس 4

األربعاء

2021/03/03

خروج  ، 28-1 :12إشعياء  ،34أيوب 1 ،32كورنثس 5

الخميس

2021/03/04

خروج  ، 51-29 :12إشعياء  ،35أيوب 1 ،33كورنثس 6

الجمعة

2021/03/05

خروج  ، 13إشعياء  ،36أيوب 1 ،34كورنثس 7

السبت

2021/03/06

خروج  ، 14إشعياء  ،37أيوب 1 ،35كورنثس 8

األحد

2021/03/07

خروج  ، 15إشعياء  ،38أيوب 1 ،36كورنثس 9

اإلثنين

2021/03/08

خروج  ، 16إشعياء  ،39أيوب 1 ،37كورنثس 10

الثالثاء

2021/03/09

خروج  ، 17إشعياء  ،40أيوب 1 ،38كورنثس 11

األربعاء

2021/03/10

خروج  ، 18إشعياء  ،41أيوب 1 ،39كورنثس 12

الخميس

2021/03/11

خروج  ، 19إشعياء  ،42أيوب 1 ،40كورنثس 13

الجمعة

2021/03/12

خروج  ، 20إشعياء  ،43أيوب 1 ،41كورنثس 19-1 : 14

السبت

2021/03/13

خروج  ، 21إشعياء  ،44أيوب 1 ،42كورنثس 40-20 : 14

األحد

2021/03/14

خروج  ، 22إشعياء  ،45أمثال 1 ،1كورنثس 33-1 :15

اإلثنين

2021/03/15

خروج  ، 23إشعياء  ،46أمثال 1 ،2كورنثس 58-34 :15

الثالثاء

2021/03/16

خروج  ، 24إشعياء  ،47أمثال 1 ،3كورنثس 16 :15

األربعاء

2021/03/17

خروج  ، 25إشعياء  ،48أمثال 2 ،4كورنثس 1

الخميس

2021/03/18

خروج  ، 26إشعياء  ،49أمثال 2 ،5كورنثس 2

الجمعة

2021/03/19

خروج  ، 27إشعياء  ،50أمثال 2 ،6كورنثس 3

السبت

2021/03/20

خروج  ، 28إشعياء  ،51أمثال 2 ،7كورنثس 4

األحد

2021/03/21

خروج  ، 29إشعياء  ،52أمثال 2 ،8كورنثس 5

اإلثنين

2021/03/22

خروج  ، 30إشعياء  ،53أمثال 2 ،9كورنثس 6

الثالثاء

2021/03/23

خروج  ، 31إشعياء  ،54أمثال 2 ،10كورنثس 7

األربعاء

2021/03/24

خروج  ، 32إشعياء  ،55أمثال 2 ،11كورنثس 8

الخميس

2021/03/25

خروج  ، 33إشعياء  ،56أمثال 2 ،12كورنثس 9

الجمعة

2021/03/26

خروج  ، 34إشعياء  ،57أمثال 2 ،13كورنثس 10

السبت

2021/03/27

خروج  ، 35إشعياء  ،58أمثال 2 « ،14كورنثس 11

األحد

2021/03/28

خروج  ، 36إشعياء  ،59أمثال 2 « ،15كورنثس 12

اإلثنين

2021/03/29

خروج  ، 37إشعياء  ،60أمثال 2 ،16كورنثس 13

الثالثاء

2021/03/30

خروج  ،38إشعياء  ،61أمثال  ،17غالطة 1

األربعاء

2021/03/31

خروج  ، 21-1 : 39إشعياء  ،62أمثال  ،18غالطة 2
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
ع َد ِة ...أخبار األيام الثاني8 :25
نيسان
سا َ
َّللاِ قُ ّوةً ِل ْل ُم َ
ِ ...ع ْن َد ه
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الخميس

2021/04/01

خروج  ، 43-22 : 39إشعياء  ،63أمثال  ،19غالطة3

الجمعة

2021/04/02

خروج  ، 40إشعياء  ،64أمثال  ،20غالطة4

السبت

2021/04/03

الويين  ، 1إشعياء  ،65أمثال  ،21غالطة5

األحد

2021/04/04

الويين  ، 2إشعياء  ،66أمثال  ،22غالطة6

اإلثنين

2021/04/05

الويين  1 ، 3اخبار  ،1أمثال  ،23افسس 1

الثالثاء

2021/04/06

الويين 1 ، 4أخبار  ،2أمثال  ،24أفسس 2

األربعاء

2021/04/07

الويين 1 ، 5أخبار  ،3أمثال  ،25أفسس 3

الخميس

2021/04/08

الويين 1 ، 6أخبار  ،4أمثال  ،26أفسس 4

الجمعة

2021/04/09

الويين 1 ، 7أخبار  ،5أمثال  ،27أفسس 5

السبت

2021/04/10

الويين 1 ، 8أخبار  ،48-1 :6أمثال  ،28أفسس 6

األحد

2021/04/11

الويين 1 ، 9أخبار  ،81-49 :6أمثال  ،29فيليبي 1

اإلثنين

2021/04/12

الويين 1 ، 10أخبار  ،7أمثال  ،30فيليبي 2

الثالثاء

2021/04/13

الويين 1 ، 11أخبار  ،8أمثال  ،31فيليبي 3

األربعاء

2021/04/14

الويين 1 ، 12أخبار  ،9جامعة  ،1فيليبي 4

الخميس

2021/04/15

الويين 1 ، 28-1 :13أخبار  ،10جامعة  ،2كولسي 1

الجمعة

2021/04/16

الويين 1 ، 59-29 :13أخبار  ،11جامعة  ،3كولسي 2

السبت

2021/04/17

الويين 1 ، 32-1 :14أخبار  ،22-1 :12جامعة  ،4كولسي 3

األحد

2021/04/18

الويين 1 ، 57-33 :14أخبار  ،40-23 :12جامعة ،5كولسي 4

اإلثنين

2021/04/19

الويين 1 ، 15أخبار  ،13جامعة 1 ،6تسالونيكي 1

الثالثاء

2021/04/20

الويين 1 ، 16أخبار  ،14جامعة 1 ،7تسالونيكي 2

األربعاء

2021/04/21

الويين 1 ، 17أخبار  ،15جامعة 1 ،8تسالونيكي 3

الخميس

2021/04/22

الويين 1 ، 18أخبار  ،16جامعة 1 ،9تسالونيكي 4

الجمعة

2021/04/23

الويين 1 ، 19أخبار  ،43-23 :16جامعة 1 ،10تسالونيكي 5

السبت

2021/04/24

الويين 1 ، 20أخبار  ،17جامعة 2 ،11تسالونيكي 1

األحد

2021/04/25

الويين 1 ، 21أخبار  ،18جامعة 2 ،12تسالونيكي2

اإلثنين

2021/04/26

الويين 1 ، 22أخبار 1 ،19بطرس 2 ،1تسالونيكي3

الثالثاء

2021/04/27

الويين 1 ، 22-1 :23أخبار 1 ،20بطرس 1 ،2تيموثاوس 1

األربعاء

2021/04/28

الويين 1 ، 44-23 :23أخبار 1 ،21بطرس 1 ،3تيموثاوس 2

الخميس

2021/04/29

الويين 1 ، 24أخبار 1 ،22بطرس 1 ،4تيموثاوس 3

الجمعة

2021/04/30

الويين 1 ، 24-1: 25أخبار 1 ،23بطرس 1 ،5تيموثاوس 4
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
أيار ا َّلذِي فِي ِه َلنَا ا ْل ِفدَا ُء ،بِد َِم ِه ُ
ب ِغ َنى نِ ْع َمتِ ِه .أفسس7 :1
غ ْف َرانُ ا ْل َخ َطايَاَ ،ح َ
س َ
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السبت

2021/05/01

الويين 1 ، 55-25: 25أخبار 2 ،24بطرس 1 ،1تيموثاوس 5

األحد

2021/05/02

الويين 1 ، 20-1 :26أخبار 2 ،25بطرس 1 ،2تيموثاوس 6

اإلثنين

2021/05/03

الويين 1 ، 40-21 :26أخبار 2 ،26بطرس 2 ،3تيموثاوس 1

الثالثاء

2021/05/04

الويين 1 ، 27أخبار  ،27حزقيال 2 ،1تيموثاوس 2

األربعاء

2021/05/05

عدد1 ، 27-1 :1أخبار  ،28حزقيال 2 ،2تيموثاوس 3

الخميس

2021/05/06

عدد1 ، 54-28 :1أخبار  ،29حزقيال 2 ،3تيموثاوس 4

الجمعة

2021/05/07

عدد2 ، 2أخبار  ،1حزقيال  ،4إنجيل متى 1

السبت

2021/05/08

عدد2 ، 26-1 :3أخبار  ،2حزقيال  ،5إنجيل متى 2

األحد

2021/05/09

عدد2 ، 51-27 :3أخبار  ،3حزقيال  ،6إنجيل متى 3

اإلثنين

2021/05/10

عدد2 ، 28-1 :4أخبار  ،4حزقيال  ،7إنجيل متى 4

الثالثاء

2021/05/11

عدد2 ، 49-29 :4أخبار  ،5حزقيال  ،8إنجيل متى 26-1 : 5

األربعاء

2021/05/12

عدد2 ، 5أخبار  ،21-01 :6حزقيال  ،9إنجيل متى 48-27 : 5

الخميس

2021/05/13

عدد2 ، 6أخبار  ،42-22 :6حزقيال  ،10إنجيل متى 6

الجمعة

2021/05/14

عدد2 ، 47-1 : 7أخبار  ،7حزقيال  ،11إنجيل متى 7

السبت

2021/05/15

عدد2 ، 89-48 : 7أخبار  ،8حزقيال  ،12إنجيل متى 8

األحد

2021/05/16

عدد 2 ، 8أخبار  ،9حزقيال  ،13إنجيل متى 9

اإلثنين

2021/05/17

عدد2 ، 9أخبار  ،10حزقيال  ،14إنجيل متى 23-1 :10

الثالثاء

2021/05/18

عدد2 ، 10أخبار  ،11حزقيال  ،15إنجيل متى 42-24 :10

األربعاء

2021/05/19

عدد2 ، 11أخبار  ،12حزقيال  ،34-1 :16إنجيل متى 11

الخميس

2021/05/20

عدد2 ، 12أخبار  ،13حزقيال  ،63-35 :16إنجيل متى 30-1 :112

الجمعة

2021/05/21

عدد2 ، 13أخبار  ،14حزقيال  ،17إنجيل متى 50-31 :112

السبت

2021/05/22

عدد2 ، 14أخبار  ،14حزقيال  ،18إنجيل متى 32-1 :113

األحد

2021/05/23

عدد2 ، 15أخبار  ،16حزقيال  ،19إنجيل متى 58-33 :113

اإلثنين

2021/05/24

عدد2 ، 16أخبار  ،17حزقيال  ،20إنجيل متى 14

الثالثاء

2021/05/25

عدد2 ، 17أخبار  ،18حزقيال  ،49-27: 20إنجيل متى 20-1 :15

األربعاء

2021/05/26

عدد2 ، 18أخبار  ،19حزقيال  ،17-1 :21إنجيل متى 39-21 :15

الخميس

2021/05/27

عدد2 ، 19أخبار  ،19-1 :20حزقيال  ،32-18 :21إنجيل متى 16

الجمعة

2021/05/28

عدد2 ، 20أخبار  ،37-20 :20حزقيال  ،22إنجيل متى 17

السبت

2021/05/29

عدد2 ، 21أخبار  ،21حزقيال  ،35-1 :23إنجيل متى 18

األحد

2021/05/30

عدد2 ، 22أخبار  ،22حزقيال  ،49-36 :23إنجيل متى 19

اإلثنين

2021/05/31

عدد2 ، 23أخبار  ،23حزقيال  ،24إنجيل متى 20
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
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عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
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َها أَنَا آتِي َ

حزيران
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رؤيا7 :22

الثالثاء

2021/06/01

عدد2 ، 24أخبار  ،24حزقيال  ،25إنجيل متى 22-1 :21

األربعاء

2021/06/02

عدد2 ، 25أخبار  ،25حزقيال  ،26إنجيل متى 46-23 :21

الخميس

2021/06/03

عدد2 ، 32-1 :26أخبار  ،26حزقيال  ،25-1 :27إنجيل متى 22-1 :22

الجمعة

2021/06/04

عدد2 ، 65-33 :26أخبار  ،27حزقيال  ،36-26 :27إنجيل متى 46-23 :22

السبت

2021/06/05

عدد2 ، 27أخبار  ،28حزقيال  ،28إنجيل متى 22-1 :23

األحد

2021/06/06

عدد2 ، 28أخبار  ،19-1 :29حزقيال  ،29إنجيل متى 39-23 :23

اإلثنين

2021/06/07

عدد2 ، 29أخبار  ،36-20 :29حزقيال  ،30إنجيل متى 28-1 :24

الثالثاء

2021/06/08

عدد2 ، 30أخبار  ،30حزقيال  ،31إنجيل متى 51-29 :24

األربعاء

2021/06/09

عدد2 ، 24-1 :31أخبار  ،31حزقيال  ،17-1 :32إنجيل متى 30-1 :25

الخميس

2021/06/10

عدد2 ، 54-25 :31أخبار  ،20-1 :32حزقيال  ،32-17 :32إنجيل متى 46-31 :25

الجمعة

2021/06/11

عدد2 ، 32أخبار  ،33-21 :32حزقيال  ،20-1 :33إنجيل متى 25-1 :26

السبت

2021/06/12

عدد 2 ، 37-1 :33أخبار  ،33حزقيال  ،33-21 :20-1 :33إنجيل متى 56-26 :26

األحد

2021/06/13

عدد 2 ، 56-38 :33أخبار  ،34حزقيال  ، 19- 1 :34إنجيل متى 75-57 :26

اإلثنين

2021/06/14

عدد 2 ، 34أخبار  ،35حزقيال  ،31-20 :34إنجيل متى 32-1 :27

الثالثاء

2021/06/15

عدد 2 ، 35أخبار  ،36حزقيال  ،35إنجيل متى 66-33 :27

األربعاء

2021/06/16

عدد  ، 36رؤيا  ،1حزقيال  ،15-1: 36إنجيل متى 28

الخميس

2021/06/17

تثنية  ، 1رؤيا  ،2حزقيال  ،38-16: 36يعقوب 1

الجمعة

2021/06/18

تثنية  ، 23-1 :2رؤيا  ،3حزقيال  ،37يعقوب 2

السبت

2021/06/19

تثنية  ، 37-24 :2رؤيا  ،4حزقيال  ،38يعقوب 3

األحد

2021/06/20

تثنية  ، 3رؤيا  ،5حزقيال  ،39يعقوب 4

اإلثنين

2021/06/21

تثنية  ، 24-1 :4رؤيا 6

الثالثاء

2021/06/22

حزقيال  ،31-1 :40يعقوب 5

األربعاء

2021/06/23

تثنية  ، 5رؤيا  ،8حزقيال  ،41مزمور 2

الخميس

2021/06/24

تثنية  ، 6رؤيا  ،9حزقيال  ،42مزمور 3

الجمعة

2021/06/25

تثنية  ، 7رؤيا  ،10حزقيال  ،43مزمور 4

السبت

2021/06/26

تثنية  ، 8رؤيا  ،11حزقيال  ،44مزمور 5

األحد

2021/06/27

تثنية  ، 9رؤيا  ،12حزقيال  ،45مزمور 6

اإلثنين

2021/06/28

تثنية  ، 10رؤيا  ،13حزقيال  ،46مزمور 7

الثالثاء

2021/06/29

تثنية  ، 11رؤيا  ،14حزقيال  ،47مزمور 8

األربعاء

2021/06/30

تثنية  ، 16-1: 12رؤيا  ،15حزقيال  ،48مزمور 9
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
ص ...أعمال الرسل31 :16
سو َ
تموز
سيحِ َفت َ ْخلُ َ
ع ا ْل َم ِ
ِ ...
ب يَ ُ
الر ِ
آم ْن ِب َّ
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الخميس

2021/07/01

تثنية  ، 32-17: 12رؤيا 1 ،16يوحنا  ،1مزمور 10

الجمعة

2021/07/02

تثنية  ، 13رؤيا 1 ،17يوحنا  ،2مزمور 11

السبت

2021/07/03

تثنية  ، 14رؤيا 1 ،18يوحنا  ،3مزمور 12

األحد

2021/07/04

تثنية  ، 15رؤيا 1 ،19يوحنا  ،4مزمور 13

اإلثنين

2021/07/05

تثنية  ، 16رؤيا 1 ،20يوحنا  ،5مزمور 14

الثالثاء

2021/07/06

تثنية  ، 17رؤيا 2 ،21يوحنا  ،مزمور  15و 16

األربعاء

2021/07/07

تثنية  ، 18رؤيا 3 ،22يوحنا  ،مزمور 17

الخميس

2021/07/08

تثنية  ، 19إنجيل لوقا ،38-1 :إرميا  ،1مزمور 24-1 :18

الجمعة

2021/07/09

تثنية  ، 20إنجيل لوقا ،80-39 :1إرميا  ،19-1 :2مزمور 50-25 :18

السبت

2021/07/10

تثنية  ، 10إنجيل لوقا ،35-1 :إرميا  ،37-20 :2مزمور 19

األحد

2021/07/11

تثنية  ، 12-1 :22إنجيل لوقا ،52-37 :إرميا  ،3مزمور 20

اإلثنين

2021/07/12

تثنية  ، 30-13 :22إنجيل لوقا  ،3إرميا  ،4مزمور 21

الثالثاء

2021/07/13

تثنية  ، 23إنجيل لوقا  ،23-1 :4إرميا  ،5مزمور 22

األربعاء

2021/07/14

تثنية  ، 24إنجيل لوقا  ،44-33 :4إرميا  ،6مزمور 23

الخميس

2021/07/15

تثنية  ، 25إنجيل لوقا  ،26-1 :5إرميا  ،20-1 :7مزمور 24

الجمعة

2021/07/16

تثنية  ، 26إنجيل لوقا  ،39-27 :5إرميا  ،34-21 :7مزمور 25

السبت

2021/07/17

تثنية  ، 27إنجيل لوقا  ،26- 1 :6إرميا  ،8مزمور 26

األحد

2021/07/18

تثنية  ، 14-1 :28إنجيل لوقا  ،49- 27 :6إرميا  ،9مزمور 27

اإلثنين

2021/07/19

تثنية  ، 57-15 :28إنجيل لوقا  ،23- 1 :7إرميا  ،10مزمور 28

الثالثاء

2021/07/20

تثنية  ، 68-58 :28إنجيل لوقا  ،50- 24 :7إرميا  ،11مزمور 29

األربعاء

2021/07/21

تثنية  ، 29إنجيل لوقا  ،25-1: 8إرميا  ،12مزمور 30

الخميس

2021/07/22

تثنية  ، 30إنجيل لوقا  ،56-26: 8إرميا  ،13مزمور 31

الجمعة

2021/07/23

تثنية  ، 31إنجيل لوقا  ،36-1: 9إرميا  ،14مزمور 32

السبت

2021/07/24
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
ي الَ أ ُ ْخ ِرجْ هُ َخ ِارجا ً إنجيل يوحنا37 :6
تشرين الثاني
َ ...و َم ْن يُ ْقبِ ْل إِ َل َّ
 2تيموثاوس17-15 :3

اإلثنين

2021/11/01

1ملوك2 ،4كورنثس  ،1يشوع  ، 19مزمور12- 113 :119

الثالثاء

2021/11/02

1ملوك2 ،5كورنثس  ،2يشوع  ، 20مزمور145- 113 :119

األربعاء

2021/11/03

1ملوك2 ،6كورنثس  ،3يشوع  ، 22مزمور160- 145 :119

الخميس

2021/11/04

1ملوك2 ،38-23 :6كورنثس  ،4يشوع  ، 23مزمور176- 161 :119

الجمعة

2021/11/05

1ملوك2 ،22-1 :7كورنثس  ،5يشوع  ، 24مزمور 120و 121

السبت

2021/11/06

1ملوك2 ،51-23 :7كورنثس ،6يوئيل  ، 1مزمور 122

األحد

2021/11/07

1ملوك2 ،21-1 :8كورنثس ،7يوئيل  ، 14-1 :2مزمور  124و 123

اإلثنين

2021/11/08

1ملوك2 ،43-22 :8كورنثس ،8يوئيل  ، 23-15 :2مزمور  125و 126

الثالثاء

2021/11/09

1ملوك2 ،66-44 :8كورنثس  ،9يؤئيل ،3مزمور  127و128

األربعاء

2021/11/10

1ملوك2 ،9كورنثس  ،10عاموس ،1مزمور 129

الخميس

2021/11/11

1ملوك2 ،10كورنثس  ،11عاموس ،2مزمور  130و 131

الجمعة

2021/11/12

1ملوك2 ،22-1 :11كورنثس  ،12عاموس ،3مزمور 132

السبت

2021/11/13

1ملوك2 ،43-23 :11كورنثس  ،13عاموس ،4مزمور  133و 134

األحد

2021/11/14

1ملوك ،12غالطة ،1عاموس ،5مزمور 135

اإلثنين

2021/11/15

1ملوك ،13غالطة ،2عاموس ،6مزمور 136

الثالثاء

2021/11/16

1ملوك ،14غالطة ،3عاموس ،7مزمور 137

األربعاء

2021/11/17

1ملوك،15غالطة ،4عاموس  ، 8مزمور 138

الخميس

2021/11/18

1ملوك،16غالطة ،5عاموس  ، 9مزمور 139

الجمعة

2021/11/19

1ملوك،17غالطة ،6عوبديا  ،مزمور 140

السبت

2021/11/20

1ملوك،16-1 :18أفسس ،1يونان  ،1مزمور 141

األحد

2021/11/21

1ملوك،46-17 :18أفسس ،2يونان  ،2مزمور 142

اإلثنين

2021/11/22

1ملوك،19أفسس ،3يونان  ،3مزمور 143

الثالثاء

2021/11/23

1ملوك،21-1 :20أفسس ،4يونان  ،4مزمور 144

األربعاء

2021/11/24

1ملوك،43-22 :20أفسس ،5ميخا  ،1مزمور 145

الخميس

2021/11/25

1ملوك،21أفسس ،6ميخا  ،2مزمور 147

الجمعة

2021/11/26

1ملوك، 27-1 :22فيليبي،1ميخا  ،3مزمور 147

السبت

2021/11/27

1ملوك،53-29 :22فيليبي،2ميخا  ،4مزمور 148

األحد

2021/11/28

2ملوك،1فيليبي،3ميخا  ،5مزمور  149و 150

اإلثنين

2021/11/29

2ملوك،2فيليبي،4ميخا ،6مرقس28-1 :1

الثالثاء

2021/11/30

2ملوك،3كولسي،1ميخا ،7مرقس45-29 :1
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
ور ا ْل َح َيا ِة إنجيل يوحنا12 :8
كانون األول َ ...م ْن يَ ْتبَ ْع ِني فالَ يَ ْم ِ
شي ِفي ال ُّظ ْل َم ِة بَ ْل َيكُونُ َلهُ نُ ُ
 2تيموثاوس17-15 :3

األربعاء

2021/12/01

2ملوك ، 17-1 :4كولسي ،2ناحوم ،1مرقس2

الخميس

2021/12/02

2ملوك  ،44-18 :4كولسي ، 3ناحوم ،2مرقس21-1 :3

الجمعة

2021/12/03

2ملوك ،5كولسي،4ناحوم،3مرقس35-23 :3

السبت

2021/12/04

 2ملوك  1 ، 6تسالونيكي  ، 1حبقوق  ، 1مرقس20-1 :4

األحد

2021/12/05

 2ملوك  1 ، 7تسالونيكي  ، 2حبقوق  ، 2مرقس41-21 :4

اإلثنين

2021/12/06

 2ملوك  1 ، 8تسالونيكي  ، 3حبقوق  ، 3مرقس 20-1 :5

الثالثاء

2021/12/07

 2ملوك  1 ، 9تسالونيكي  ، 4صفنيا  ، 1مرقس 43-21 :5

األربعاء

2021/12/08

 2ملوك  1 ، 10تسالونيكي  ، 5صفنيا  ، 2مرقس 31-1 :6

الخميس

2021/12/09

 2ملوك  2 ، 11تسالونيكي  ، 1صفنيا  ، 3مرقس 56-32 :6

الجمعة

2021/12/10

 2ملوك  2 ، 12تسالونيكي  ، 2حجي  ، 1مرقس 37-24 :7

السبت

2021/12/11

 2ملوك  2 ، 13تسالونيكي  ، 3حجي  ، 2مرقس 23-1 :7

األحد

2021/12/12

 2ملوك  1 ، 14تيموثاوس  ، 1زكريا  ، 1مرقس 21-1 :8

اإلثنين

2021/12/13

 2ملوك  1 ، 26-1 :15تيموثاوس  ، 2زكريا  ، 2مرقس 38-22 :8

الثالثاء

2021/12/14

 2ملوك  1 ، 38-27 :15تيموثاوس  ، 3زكريا  ، 3مرقس 29-1 :9

األربعاء

2021/12/15

 2ملوك  1 ، 16تيموثاوس  ، 4زكريا  ، 4مرقس 50-30 :9

الخميس

2021/12/16

 2ملوك  1 ، 23-1 :17تيموثاوس  ، 5زكريا  ، 5مرقس 27-1 :10

الجمعة

2021/12/17

 2ملوك  1 ، 41-24 :17تيموثاوس  ، 6زكريا  ، 6مرقس 52-28 :10

السبت

2021/12/18

 2ملوك  2 ، 16-1 :18تيموثاوس  ، 1زكريا  ، 7مرقس 14-1 :11

األحد

2021/12/19

 2ملوك  2 ، 37-17 :18تيموثاوس  ، 2زكريا  ، 8مرقس 33-15 :11

اإلثنين

2021/12/20

 2ملوك  2 ، 19-1 :19تيموثاوس  ، 3زكريا  ، 9مرقس 27-1 :12

الثالثاء

2021/12/21

 2ملوك  2 ، 37-20 :19تيموثاوس  ، 4زكريا  ، 10مرقس 44-28 :12

األربعاء

2021/12/22

 2ملوك، 20نشيد األناشيد  ، 1زكريا  ، 11مرقس 23-1 :13

الخميس

2021/12/23

 2ملوك، 21نشيد األناشيد  ، 2زكريا  ، 12مرقس 37-24 :13

الجمعة

2021/12/24

 2ملوك ، 22نشيد األناشيد  ، 3زكريا  ، 13مرقس 21-1 :14

السبت

2021/12/25

 2ملوك ، 27-1 :23نشيد األناشيد  ، 4زكريا  ، 14مرقس 52-22 :14

األحد

2021/12/26

 2ملوك ، 37-28 :23نشيد األناشيد  ، 5مالخي ، 1مرقس 72-53 :14

اإلثنين

2021/12/27

 2ملوك ، 24نشيد األناشيد ، 6مالخي  ، 2مرقس 21-1 :15

الثالثاء

2021/12/28

 2ملوك ، 17-1 :25نشيد األناشيد ، 7مالخي  ، 3مرقس 24-22 :15

األربعاء

2021/12/29

 2ملوك ، 24-18 :25نشيد األناشيد ، 8مالخي  ، 3-1 :4مرقس 11-1 :16

الخميس

2021/12/30

 2ملوك ، 30-25 :25نشيد األناشيد ، 14-8 :8مالخي  ، 6-4 :4مرقس 20-12 :16

الجمعة

2021/12/31
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وحى بِ ِه ِم َن هللاَِ ،ونَافِ ٌع
سو َ
ان الَّذِي فِي ا ْل َم ِ
ب ا ْل ُمقَ َّد َ
سيحِ يَ ُ
س َة ،ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن تُح َِك َمكَ ِل ْل َخالَ ِ
...ا ْل ُكت ُ َ
عُ 16 .ك ُّل ا ْل ِكتَا ِ
صِ ،ب ِ
اإلي َم ِ
ب ُه َو ُم ً
ب الَّذِي فِي ا ْل ِب ِرِ 17 ،ل َك ْي يَك َ
ح.
َامالًُ ،متَأ َ ِهبا ً ِلك ُِل َ
سانُ ِ
هللا ك ِ
ُون ِإ ْن َ
يم َوالتَّأْدِي ِ
يم َوالت َّ ْو ِبيخِِ ،للتَّ ْق ِو ِ
ِللت َّ ْع ِل ِ
ع َم ٍل صَا ِل ٍ
 2تيموثاوس17-15 :3

تَعَالَ ْوا ِإلَي
ْ
ْ
ين
يَا َج ِمي َع اَل ُمتعَ ِب َ
َواَلث ِقي ِلي اَأل َ ْح َما ِل
َوأَنَا أ ُ ِري ُحك ْمُ
.

متى28 11
:
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