
 األحد األول من شهر كيهك المبارك
  

 17-1: 1رومية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  الذى 2* بولس عبد ليسوع المسيح الرسول المدعو المفرز إلنجيل اهللا  1

  عن ابنه، الذى صار 3*  المقدسةسبق فوعد به من قبل أنبيائه فى الكتب
  ابن اهللا المرسوم بقوة بحسب روح القداسة 4* من نسل داود بحسب الجسد

  الذى به نلنا النعمة والرسالة إلطاعة 5* بقيامة األموات يسوع المسيح ربنا
  الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع 6* اإليمان فى جميع األمم على اسمه

.  الساكنين فى رومية أحباء اهللا المدعوين األطهار  إلى جميع7* المسيح
  فأوال أشكر إلهى 8* النعمة لكم والسالم من اهللا أبينا وربنا يسوع المسيح

  ألن 9* يسوع المسيح من جهة جميعكم ألن إيمانكم ينادى به فى كل العالم
* شاهدى هو اهللا الذى أعبده بروحى فى إنجيل ابنه كيف بال انقطاع أذكركم

  متضرعا كل حين فى صلواتى أن يسهل طريقى بمشيئة اهللا أن آتى 10
  12*   ألنى مشتاق أن أراكم لكى أعطيكم منحة روحية لثباتكم11* إليكم

أى أن نشترك فى تعزية قلوبكم باإليمان الكائن فينا مع بعضنا بعضا إيمانكم 
ثيرة أستعد   ثم لست أريد أن تجهلوا أيها اإلخوة أننى مرارا ك13* وإيمانى

أن آتى إليكم ومنعت إلى اآلن لكى أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما فى سائر 
  فهكذا 15*   إنى مديون لليونانيين والبرابرة الحكماء والجهالء14* األمم

  16* هو اجتهادى الموجود لدى أن أبشركم أنتم أيها الساكنون فى رومية
الص لكل من يؤمن لليهودى أوال ألنى ال استحق باإلنجيل ألنه قوة اهللا للخ

  ألن فيه يظهر بر اهللا بإيمان إليمان، كما هو مكتوب إن 17* ثم لليونانى
 *البار فباإليمان يحيا

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 18-1: 1من يعقوب : رسالة الكاثوليكون
ب الرسول، بركته المقدسة تكون فصل من رسالة معلمنا القديس يعقو: الكاثوليكون
 .معنا، آمين

يعقوب عبد اهللا وربنا يسوع المسيح يهدى السالم إلى اإلثنى عشر سبطا   1
  كونوا فى كل فرح يا إخوتى إذا وقعتم فى تجارب 2* الذين فى الشتات



  وأما الصبر فليكن 4*   عالمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا3* متنوعة
  وإن 5* كونوا كاملين وأصحاء غير ناقصين فى شىءفيه عمل تام لكى ت

كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهللا الذى يعطى الجميع بسخاء وال يعير 
  وليسأل بإيمان غير مرتاب، ألن المرتاب يشبه أمواج البحر 6* فسيعطى له

  فال يظن ذلك اإلنسان أنه ينال شيئا من عند 7* التى يخبطها الريح ويردها
  وليفتخر األخ 9*   ألن الرجل ذا الرأيين متقلقل فى جميع طرقه8* الرب

*   وأما الغنى فبإتضاعه ألنه كزهر العشب يزول10* المتواضع بارتفاعه
  ألن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتثر زهره وفسد جمال 11

  طوبى للرجل الذى 12* هكذا يذبل الغنى أيضا فى كل طرقه. منظره
ى التجربة ألنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذى وعد به الرب يصبر ف

  فال يقل أحد إذا جرب، أن اهللا قد جربنى ألن اهللا غير 13* للذين يحبونه
  ولكن كل واحد يجرب إذا 14* مجرب بالشرور وهو ال يجرب أحدا

ا   ثم إن الشهوة إذا حبلت تلد خطية وأم15* انجذب وانخدع من شهوة نفسه
  17*   ال تضلوا ياإخوتى وأحبائى16* الخطية إذا كملت فإنها تلد الموت

كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهى من فوق نازلة من عند أب األنوار 
فولدنا بكلمة الحق    قد شاء18* الذى ليس عنده تغيير وال شبه ظل يزول

 *لكى نكون باكورة  خالئقه
ى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال تحبوا العالم، وال األشياء الت

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد

 
 14-1: 1من أعمال الرسل : اإلبركسيس

فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس
 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين

  2*  األول أنشأته ياثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم بهالكالم 1
إلى اليوم الذى صعد إلى السماء بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين 

  الذين ظهر لهم حيا بعد ما تألم بآيات كثيرة وهو يظهر لهم 3* اختارهم
وصاهم أن ال   وفيما هو يأكل معهم أ4* أربعين يوما ويتكلم عن ملكوت اهللا

  ألن يوحنا 5* يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد اآلب الذى سمعتموه منى
وقد كان هذا ليس بعد أيام . عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس

يا رب هل فى هذا  :   أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألونه قائلين6* كثيرة
ليس لكم أن تعرفوا األزمنة :   فقال لهم7* لك إلى اسرائيلالزمن ترد الم



  ولكنكم ستنالون قوة متى حل 8* واألوقات التى جعلها اآلب تحت سلطانه
الروح القدس عليكم وتكونون لى شهودا فى أورشليم وفى كل اليهودية 

  ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته 9* والسامرة وإلى أقصى األرض
  وفيما هم يشخصون وهو صاعد إلى السماء إذا 10* ن أعينهمسحابة ع

أيها الرجال الجليليون ما بالكم  :   وقاال11* رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض
إن يسوع هذا الذى  صعد عنكم إلى السماء، . واقفين تنظرون إلى السماء

شليم   حينئذ رجعوا إلى أور12* هكذا يأتى كما رأيتموه منطلقا إلى السماء
من الجبل الذى يدعى جبل الزيتون الذى هو بالقرب من أورشليم على سفر 

  ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التى كانوا يقيمون فيها بطرس 13* سبت
ويوحنا ويعقوب واندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن 

واظبون   هؤالء كلهم كانوا ي14* حلفى وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب
 *بنفس واحدة على الصالة مع النساء ومريم أم يسوع وإخوته

 .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
 .ا آمينمارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعن

 
 14،15: 85مزمور : المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
ألن الرب . ألنه وقت التحنن عليها. أنت يارب ترجع وترأف على صهيون

 .هليلويا.  يبنى صهيون، ويظهر مجده
 

 25-1: 1من لوقا : اإلنجيل
نا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخلص. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
من أجل أن كثيرين أخذوا فى كتابة أقوال من أجل األعمال التى أكملت   1
  3*   كما سلمها إلينا األولون الذين عاينوا وكانوا خداما للكلمة2* فينا

ء من األول بتدقيق أن أكتب إليك أيها اخترت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شى
  كان فى أيام 5*   لتعرف قوة الكالم الذى وعظت به4* العزيز ثاوفيلس

هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة أبيا وامرأته كانت 
  وكانا كالهما بارين أمام اهللا سالكين 6* من بنات هرون واسمها أليصابات



  ولم يكن لهما ولد إذ كانت 7*  الرب بال لومفى جميع وصايا وحقوق
  فبينما كان يكهن فى 8* أليصابات عاقرا وكانا اإلثنان متقدمين فى أيامهما

  حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يرفع 9*  رتبة أيام خدمته أمام اهللا
  وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا 10* بخورا فدخل إلى هيكل الرب

  12*   فظهر له مالك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور11* وقت البخور
  فقال له المالك ال تخف 13* فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف

يازكريا ألن طلبتك قد سمعت وامرأتك أليصابات ستحبل وتلد لك ابنا وتسميه 
  ألنه 15*   ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بوالدته14* يوحنا
 عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا ال يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من يكون

  17*   ويرد كثيرين من بنى اسرائيل إلى الرب إلههم16* الروح القدس
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب اآلباء إلى األبناء والعصاة إلى فكر 

يف أعلم ك:   فقال زكريا للمالك18* األبرار لكى يهيئ للرب شعبا مبررا
:   فأجاب المالك وقال له19* هذا ألنى أنا شيخ وامرأتى متقدمة فى أيامها

  وها أنت 20* أنا جبرائيل الواقف قدام اهللا وأرسلت ألكلمك وأبشرك بهذا
تصير صامتا وال تستطيع الكالم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا ألنك لم تصدق 

 الشعب  ينتظر  زكريا    وكان  جميع 21* كالمى الذى سيتم فى  وقته
  فلما خرج لم يستطع أن 22* وكانوا  متعجبين  من  إبطائه  فى الهيكل

يكلمهم فعلموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل فكان يشير إليهم بيده وبقى 
  وبعد تلك األيام 24*   ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته23* صامتا

  إنه هكذا قد 25*  أشهر قائلةحبلت أليصابات امرأته وأخفت نفسها خمسة
 *صنع بى الرب فى األيام التى فيها نظر إلى لينزع عارى من بين الناس


