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 19-4: 15رومية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

  .تكون معنا، آمين
  
فإن كل شىء كتب من قبل، إنما كتب ألجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية   4

  وإله الصبر والتعزية يعطيكم فكرا واحدا 5* بما فى الكتب يكون لنا الرجاء
  لكى بنفس واحدة  وفم واحد 6* متفقا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع

  من أجل ذلك اقبلوا بعضكم بعضا 7* تمجدون اهللا أبا ربنا يسوع المسيح 
إن المسيح قد صار خادما :   وأقول8* كما أن المسيح قبلكم لمجد اهللا

  وأما الوثنيون 9* ، لكى يثبت مواعيد اآلباءللختان، من أجل صدق اهللا
من أجل ذلك سأعترف بك : فيمجدون اهللا من أجل الرحمة، كما هو مكتوب

تهللوا أيها األمم مع :   ويقول أيضا10* يارب بين الوثنيين وأرتل إلسمك
سبحوا الرب ياجميع األمم وامدحوه ياجميع :   ويقول أيضا11* شعبه

سيكون أصل يسى والقائم ليقود األمم، : ول إشعياء  وأيضا يق12* الشعوب
  وليمألكم إله الرجاء من كل فرح 13* على اسمه سيكون رجاء األمم

  وأنا 14* وسالم، عندما تؤمنون وتزدادون فى الرجاء بقوة الروح القدس
نفسى أيضا متيقن من جهتكم ياإخوتى أنكم ممتلئون من كل عمل صالح 

  ولكن بأكثر 15* رون أن ينصح بعضكم بعضاومملوؤن من كل علم، قاد
جسارة، كتبت إليكم جزئيا أيها اإلخوة كمن يذكركم، بسبب النعمة التى 

  حتى أكون خادما ليسوع المسيح لدى الوثنيين، 16* أعطيت لى من اهللا
* عامال بالكهنوت إلنجيل اهللا ليكون قربان األمم مقبوال مقدسا بالروح القدس

  ألنى ال أجسر أن أقول 18* ى المسيح يسوع عند اهللا  فلى افتخار ف17
  19* كلمة مما لم يفعله المسيح بواسطتى، ألجل إطاعة األمم بالقول والفعل

  .بقوة آيات وعجائب وبقوة الروح القدس
 

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
  
 



  

 11-1: 3من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
. أنظروا أى محبة أعطاها لنا اآلب، حتى ندعى أبناء اهللا وإننا نحن كذلك 1

  ياأحبائى اآلن نحن أوالد 2* من أجل هذا ال يعرفنا العالم، ألنه ال يعرفه
ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، ألننا اهللا، ولم يظهر بعد 

  وكل من عنده هذا الرجاء، به يطهر نفسه كما أن ذاك 3* سنراه كما هو
  كل من يصنع الخطية، يصنع التعدى أيضا، ألن الخطية هى 4* طاهر
  6*   وتعلمون أن ذاك أظهر لكى يرفع خطايانا، وليس فيه خطية5* التعدى

  7* يه ال يخطئ، وكل من يصنع الخطية لم ينظره وال عرفهكل من يثبت ف
  8* من يصنع البر فهو بار، كما أن ذاك بار. أيها األوالد ال يضلكم أحد

ألجل هذا . من يفعل الخطية فهو من الشيطان، ألن الشيطان من البدء يخطئ
  كل من ولد من اهللا ال يفعل 9* أظهر ابن اهللا، لكى ينقض أعمال الشيطان

  10* خطية، ألن زرعه ثابت فيه، وال يستطيع أن يخطئ ألنه مولود من اهللا
بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد الشيطان، كل من ال يفعل البر فليس هو من 

  ألن هذا هو الوعد الذى سمعتموه من 11* وكذا من ال يحب أخاه. اهللا
 *أن تحبوا بعضكم بعضا: البدء

م، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال تحبوا العال
 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد

  
 

 3: 15-24: 14من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .نا جميعا، آمينالروح القدس، بركتهم المقدسة تكون مع
  وتكلما بالكلمة فى برجة ثم 25* ولما اجتازا فى بيسيدية أتيا إلى بمفيلية 24

  ومن هناك أقلعا إلى انطاكية، حيث كانا قد أسلما بنعمة 26* نزال إلى أتالية
  ولما حضرا وجمعا الكنيسة، أخبرا بكل ما 27* اهللا إلى العمل الذى أكماله
  ومكثا هناك زمانا ليس 28*  للوثنيين باب اإليمانصنع اهللا معهما وأنه فتح

  وانحدر قوم من اليهودية، وكانوا يعلمون اإلخوة 1: 15*  بقليل مع التالميذ
  فلما حصل 2* إن لم تختتنوا حسب عادة موسى ال يمكنكم أن تخلصوا



لبولس وبرنابا مشاحنة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا 
ون منهم إلى الرسل والشيوخ الذين بأورشليم لينظروا فى هذه وأناس آخر
  فهؤالء بعد ما شيعتهم الكنيسة، اجتازوا فى فينيقية والسامرة 3* المنازعة

 *يخبرونهم برجوع الوثنيين، وكانوا يصنعون سرورا عظيما لجميع اإلخوة
 .نلم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمي

 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس

 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 2،3: 97مزمور : المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

. ذكر رحمته ليعقوب. ه لهموكشف عدل. أعلن الرب خالصه قدام الوثنيين
 .هلليلويا. وحقه لبيت اسرائيل

 
 23-13: 2من متى : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
قم وخذ : لم قائالولما مضوا إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف فى ح 13

الصبى وأمه واهرب إلى مصر، وكن هناك حتى أقول لك، ألن هيرودس 
  فقام وأخذ الصبى وأمه ليال ومضى 14* مزمع أن يطلب الصبى ويهلكه

  وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكى يتم ما قيل من الرب 15* إلى مصر
دس أن   حينئذ لما رأى هيرو16* من مصر دعوت ابنى: بالنبى القائل

المجوس سخروا به، غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت 
لحم، وفى كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذى تحققه من 

  صوت سمع فى 18:*   حينئذ تم ما قيل بأرميا النبى القائل17* المجوس
 أن تتعزى، راحيل تبكى على أوالدها، وال تريد. الرامة، بكاء ونحيب كثير
  فلما مات هيرودس، إذا مالك الرب قد ظهر 19* ألنهم ليسوا بموجودين

قم وخذ الصبى وأمه واذهب إلى :   قائال20* فى حلم ليوسف فى مصر
   فقام21* أرض اسرائيل، ألنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى

يالوس   فلما سمع أن أرخ22* وأخذ الصبى وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل
يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه، خاف أن يذهب إلى هناك، وإذ 



  فأتى وسكن فى مدينة 23* أوحى إليه فى حلم ذهب إلى نواحى الجليل
 *إنه سيدعى ناصريا: تدعى ناصرة، لكى يتم ما قيل باألنبياء


