
  األحد الثانى من شهر توت المبارك
  
  

 10: 2-12: 1 تيموثاوس 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، : البولس

  .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
 

لهذا أنا أحتمل هذه اآلالم، لكننى لست أخجل ألننى عارف بمن آمنت،  12
ك   تمس13* ثق أنه قادر أن يحفظ لى وديعتى إلى ذلك اليوموقلبى وا

بصورة األقوال الصحيحة التى سمعتها منى فى اإليمان والمحبة التى فى 
  15*   احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا14* المسيح يسوع

الذين منهم . أنت تعرف هذا؛ أن جميع الساكنين فى آسيا قد ارتدوا عنى
  الرب يعطى رحمة لبيت أنيسيفورس ألنه 16* جلس وهرموجانسفي

  بل لما أتى إلى رومية أسرع 17*  كثيرة ولم يخجل بسلسلتىأراحنى مراراً
  ليعطه الرب أن يجد رحمة من عند الرب فى ذلك 18* فى طلبى فوجدنى

  وأنت 1: 2* اليوم، وكل خدمة خدمنى بها فى أفسس أنت تعرفها جيدا
  وما سمعته منى بشهود 2* ى تقو بالنعمة التى بالمسيح يسوعأيضا ياإبن

  فاشترك 3* لموا آخرينع أن ي أمناء، يكونون أهالًكثيرين، هذا أودعه أناساً
  ألنه ليس أحد وهو 4* أنت فى احتمال اآلالم كجندى صالح للمسيح يسوع

يتجند، أن يرتبك بأعمال الحياة، لكى يرضى مننَّ جدإذا مضى واحد   و5* ه
  وال بد للفالح 6* إلى موضع الحرب، فلن ينال اإلكليل إن لم يجاهد قانونياً

 ماًلْ  إفهم ما أقوله، فليعطك الرب ع7*  من األثمارالذى يتعب أن ينال أوالً
  أذكر يسوع المسيح الذى قام من بين األموات من نسل 8* فى كل شىء

 فيه اآلالم حتى القيود كفاعل شر، لكن ْلمتَح  الذى َأ9* داود بحسب إنجيلى
 على كل شىء ألجل ربص  ألجل ذلك أنا َأ10* دـيقَـكلمة اهللا ال تُ

 *المختارين لكى ينالوا الخالص الذى فى المسيح يسوع مع المجد األبدى
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  
  
 



 13-5: 2 من يعقوب: رسالة الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
  .معنا، آمين

 
ا اختار اهللا فقراء العالم أغنياء فى اإليمان، ماسمعوا ياإخوتى األحباء، َأ  5

.   وأما أنتم فاحتقرتم المسكين6* وورثة الملكوت الذى وعد به الذين يحبونه
  أما هم 7* يتسلطون عليكم وهم يسوقونكم إلى المحاكمأليس األغنياء 

لون مكَ  فإن كنتم ت8ُ* يجدفون على اإلسم الصالح الذى دعى به عليكم
  9*  تفعلونالناموس الملوكى حسب الكتاب؛ تحب قريبك كنفسك، فحسناً

 10* خين من الناموس كمتعدينبوحابون، تفعلون خطيئة، مولكن إن كنتم تُ
*  فى الكلظ كل الناموس وإنما عثر فى واحدة، فقد صار مجرماًألن من حف

فإن لم تزن ولكن قتلت فقد . ال تقتل: ال تزن، قال أيضاً:   ألن الذى قال11
  هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كمحكوم عليكم 12*  للناموسصرت مخالفاً
ألن .   ألن الحكم هو بال رحمة لمن لم يعمل رحمة13* بناموس الحرية

 *رحمة تفتخر على الحكمال
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

  .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
  
  

 26-19: 11من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

  .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
 

أما الذين تشتتوا من الضيق الذى حصل بسبب استفانوس، فأتوا إلى  19
  20* ط بالكلمة، إال اليهود فقفينيقية وقبرس وأنطاكية، وهم ال يكلمون أحداً

وكان منهم قوم قبرسيون وقيروانيون هؤالء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا 
يتكلمون مع اليونانيين، موكانت يد الرب معهم 21* شرين بالرب يسوعب  

   فبلغ القول عنهم إلى آذان الكنيسة22* فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب
  هذا لما أتى ورأى نعمة 23* التى فى أورشليم، فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية

  ألنه  24* اهللا فرح،  وكان يعزى الجميع أن يثبتوا فى الرب بعزيمة القلب
فانضم إلى الرب جمع .  من الروح القدس واإليمان وممتلئاً صالحاًكان رجالً



  ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده أصعده 25* كثير
 ما جمعاًلَّاجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة، وع  فحدث أنهما 26* إلى أنطاكية

 * مسيحيين التالميذ الذين فى أنطاكية أوالًىمس، وكثيراً
  .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين 
  

فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس
 . البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمينمارلوقا

 
 20: 101مزمور: المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
وسؤال . شهوة قلبه أعطيته. وبخالصك يتهلل وجداً. يارب بقوتك يفرح الملك

 .هليلويا.  شفتيه لم تمنعه
 

 28-21: 10من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . آلتى باسم رب القواتمبارك ا

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
أشكرك أيها اآلب رب السماء : وفى تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال 21

عم أيها ن.  هذه عن الحكماء والفهماء، وأعلنتها لألطفالواألرض، ألنك أخفيتَ
 ، من أبىى إلعف  كل شىء قد د22* اآلب ألنه هكذا صارت المسرة أمامك

وليس أحد يعرف من هو اإلبن إال اآلب، ومن هو اآلب إال اإلبن، ومن يريد 
طوبى :   ثم عاد إلى تالميذه على انفراد وقال لهم23* اإلبن أن يعلن له

كم إن أنبياء كثيرين وملوكا   ألنى أقول ل24* للعيون التى تنظر ما تنظرونه
أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون فلم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون 

أيها المعلم ماذا أصنع ألرث :   وإذا ناموسى قام يجربه قائال25* فلم يسمعوا
ما هو مكتوب فى الناموس؟ أو كيف :   أما هو فقال له26* الحياة األبدية؟

تحب الرب إلهك من كل قلبك، ومن كل نفسك :  وقال  فأجاب هو27* تقرأ؟
  فقال له بالصواب 28* ومن كل قوتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك

 *إفعل هذا فتحيا. أجبت
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