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  4: 2-1: 1 عبرانيين: البولس رسالة
 المقدسة بركته العبرانيين، إلى الرسول بولس القديس معلمنا رسالة من صل ف :البولس
  1.آمين معنا، تكون

 هذه فى مناكل  2 *كثيرة وطرق بأنواع قديما باألنبياء اآلباء كلم ما بعد هللا  1
 الذى  3 *العالمين خلق وبه شىء لكل وارثا جعله الذى ابنه فى األخيرة األيام
 صنع وبه قوته، بكلمة األشياء كل وحامل جوهره ورسم مجده بهاء وهو

 من أعظم صائرا  4 *األعالى فى العظمة يمين عن وجلس .خطايانا تطهير
 :قط قال المالئكة من لمن ألنه  5 *منهم أفضل اسما ورث ما بمقدار المالئكة

 6 *ابنا لى يكون وهو أبا له أكون أنا وأيضا .ولدتك اليوم وأنا ابنى أنت
 وعن  7 *اهللا مالئكة كل له ولتسجد :يقول العالم إلى البكر دخل متى وأيضا 

 اإلبن عن وأما  8 *نار لهيب وخدامه أرواحا مالئكته الصانع يقول المالئكة
 9 *ملكك قضيب هو اإلستقامة وقضيب الدهور، دهر لىإ يااهللا كرسيك :فيقول

 بزيت إلهك اهللا مسحك ذلك أجل من الظلم، وأبغضت العدل أحببت ألنك 
 األرض، أسست البدء منذ رب يا وأنت  10 *أصحابك من أفضل اإلبتهاج

 12 *تبلى كثوب وكلها تبقى وأنت تبيد هى  11 *يديك عمل هى والسماوات
 من لمن ثم  13 *تفنى لن وسنوك فأنت أنت، وأما ير،فتتغ تطويها وكرداء 

 14 *لقدميك موطئا أعداءك أضع حتى يمينى عن إجلس :قط قال المالئكة
 يرثوا أن العتيدين ألجل للخدمة مرسلة خادمة أرواحا جميعهم أليس 

 2 *نسقط لئال سمعناه ما إلى أكثر نصغى أن يجب لذلك   1: 2  *الخالص
 ومعصية تعد وكل ثابتة، صارت قد مالئكة بها تكلم التى مةالكل كانت إن ألنه 

 ابتدأ قد عظيما خالصا أهملنا إن نحن نخلص فكيف  3 *عادلة مجازاة نال
 بآيات معهم اهللا شاهدا  4 *سمعوا الذين من لنا تثبت ثم عنه، بالتكلم الرب

 *إرادته حسب القدس الروح ومواهب متنوعة وقوات وعجائب
 .آمين وإخوتى، ياآبائى أرواحنا على فلتحل اآلب اهللا نعمة

  
 



 17-12: 1  الثانية بطرس  :الكاثوليكون رسالة
 المقدسة بركته الرسول، بطرس القديس لمعلمنا الثانية الرسالة من فصل :الكاثوليكون

 .آمين معنا، تكون
 عالمين أنكم ولو األمور بهذه حين كل فى أذكركم أن أمل ال لذلك  12

 دمت ما أذكركم أن علي حقا أحسبه ولكنى  13 *الحاضر الحق فى وثابتين
 سينحل مسكنى أن عالما  14 *بالتذكرة أنهضكم أن المسكن هذا فى مقيما
 لتتذكروا حين كل فى أجتهد وأنا  15 *المسيح يسوع ربنا أعلمنا كما سريعا
 عرفناكم إذ مصنعة خرافات نتبع لم ألننا  16 *خروجى بعد من األمور بهذه
 أخذ ألنه  17 *عظمته معاينين كنا قد بل وظهوره، المسيح يسوع ربنا بقوة

 :قائال األسنى، المجد من كهذا صوت عليه أقبل إذ اآلب، اهللا من ومجدا كرامة
 *سررت به أنا الذى الحبيب إبنى هو هذا
 يعمل من وأما معه، وشهوته يزول العالم ألن العالم، فى التى األشياء وال العالم، تحبوا ال

 .األبد إلى يبقى فإنه اهللا بمشيئة
  
 

 32-26: 13  الرسل أعمال من :اإلبركسيس
 بنعمة المشمولين الحواريين الرسل األطهار آبائنا أعمال قصص من فصل :اإلبركسيس

 .آمين جميعا، معنا تكون المقدسة بركتهم القدس، الروح
 إليكم اهللا يتقون كمبين والذين ابراهيم، جنس بنى إخوتنا الرجال أيها  26

 لم ورؤسائهم أورشليم فى الساكنين ألن  27 *الخالص هذا كلمة أرسلت
 *عليه حكموا إذ تمموها سبت كل فى تقرأ التى األنبياء وأقوال .هذا يعرفوا

 ولما  29 *يقتله أن بيالطس من طلبوا للموت علة فيه يجدوا لم ولما  28
 اهللا ولكن  30 *قبر فى ووضعوه شبةالخ عن أنزلوه عنه، كتب ما كل أكملوا 

 الجليل من معه صعدوا للذين كثيرة أياما ظهر وهذا  31 *األموات من أقامه
 ونحن  32 *الشعب كل عند له شهود اآلن هم الذين هؤالء أورشليم، إلى

 أقام إذ ألبنائهم اهللا أكمله قد هذا  33 *آلبائنا صار الذى بالموعد نبشركم
 .يسوع

 .آمين المقدسة اهللا بيعة فى وتثبت وتعتز وتكثر تنمو الرب كلمة تزل لم
 

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

 



 6،2: 5 مزمور: المزمور
  جميعنا على بركاته النبى، داود معلمنا تراتيل مزامير من
 

 .ميراثك األمم فأعطيك إسألنى .ولدتك اليوم وأنا .إبنى أنت لى قال الرب
 .هلليلويا .األرض أقطار إلى وسلطانك

 
 

 12-1: 2 متى :اإلنجيل
 ابن المسيح، يسوع ربنا كلنا، وملكنا ومخلصنا وإلهنا ربنا .القوات رب باسم اآلتى مبارك
  .آمين األبد ىإل الدائم، المجد له الذى الحى، اهللا
 
 مجوس إذا الملك، هيرودس أيام فى اليهودية، لحم بيت فى يسوع ولد ولما  1
 اليهود، ملك المولود هو أين :قائلين  2 *أورشليم إلى جاءوا قد المشرق من
 الملك هيرودس سمع فلما  3 *له لنسجد وأتينا المشرق، فى نجمه رأينا فإننا

 الشعب وكتبة الكهنة رؤساء كل فجمع  4 *معه أورشليم وجميع اضطرب
 هكذا ألنه اليهودية، لحم بيت فى :له فقالوا  5 *المسيح يولد أين وسألهم
 واليات فى بصغيرة لست يهوذا، أرض لحم بيت يا وأنت  6 *بالنبى مكتوب
 هيرودس دعا حينئذ  7 *إسرائيل شعبى يرعى مدبر يخرج منك ألن يهوذا،

 لحم بيت إلى أرسلهم ثم  8 *ظهر الذى نجمال زمان منهم وتحقق سرا المجوس
 آتى لكى فاخبرونى وجدتموه وإذا الصبى، عن بالتدقيق وابحثوا اذهبوا :قائال
 فى رأوه الذى النجم وإذا ذهبوا، الملك من سمعوا فلما  9 *له وأسجد أيضا أنا

 رأوا فلما  10 *الصبى كان حيث فوق ووقف جاء حتى يتقدمهم، المشرق
 مريم مع الصبى ورأوا البيت إلى وأتوا  11 *جدا عظيما فرحا فرحوا النجم
 *ومرا ولبانا ذهبا هدايا له وقدموا كنوزهم فتحوا ثم له وسجدوا فخروا .أمه
 طريق من ذهبوا هيرودس، إلى يرجعوا ال أن حلم فى إليهم أوحى إذ ثم  12

 *كورتهم إلى أخرى
 


