
 األحد الثانى من شهر طوبة المبارك
 

 10-2: 5غالطية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل غالطية، بركته : البولس

 .المقدسة تكون معنا، آمين
  ولكن أنا 3* إنه إن أختتنتم ال ينفعكم المسيح شيئا: ها أنا بولس أقول لكم 2

  قد تبطلتم 4*  أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموسأشهد أيضا لكل إنسان يختتن
  ألننا نحن 5* عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة

  ألنه فى المسيح يسوع ال الختان له 6* بالروح من اإليمان ننتظر رجاء بر
  كنتم تسعون حسنا، فمن 7* استطاعة، وال الغرلة بل اإليمان العامل بالمحبة

  9*   ألن هذا اإلذعان ليس من الذى دعاكم8* عكم حتى ال تذعنوا للحقمن
  ولكننى أثق بكم فى الرب، أنكم ال 10* خميرة صغيرة تخمر العجين كله

 *ولكن الذى يزعجكم سيحمل الدينونة أيا كان. تظنون شيئا آخر
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  
 

 24-18: 3من يوحنا األولى : ليكونرسالة الكاثو
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
  وبهذا 19* ياأوالدى ال نحب بالكالم وال باللسان، بل بالعمل والحق  18

، فاهللا أعظم   ألنه إن المنا قلبنا20* نعرف أننا من الحق ونقنع قلوبنا قدامه
  ياأحبائى، إن لم يلمنا قلبنا فلنا دالة عند  21* من قلبنا وهو عالم بكل شىء

  ومهما سألنا ننال منه، ألننا نحفظ وصاياه، ونعمل أمامه ما 22* اهللا
  وهذه هى وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب 23* يرضيه

صاياه يثبت فيه وهو   ومن يحفظ و24* بعضنا بعضا كما أعطانا وصية
 *وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذى أعطاه لنا. أيضا يثبت فيه

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

  

 29-22: 15من أعمال الرسل : اإلبركسيس



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

حينئذ رأى الرسل والقسوس وكل الكنيسة أن يختاروا رجاال منهم  22
يهوذا الذى يدعى برسابا وسيال : ليرسلوهم إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا

  وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس واإلخوة 23* إلخوةرجلين متقدمين فى ا
  24* أيها اإلخوة الذين من األمم افرحوا: الذين فى أنطاكية وكليكية والشام

ألننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم 
لين وأرسلناهما إليكم   فقد رأينا واجتمعنا برأى واحد واخترنا رج25* نقلها

  أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع 26* مع حبيبينا برنابا وبولس
*   فأرسلنا معهما يهوذا وسيال وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول27* المسيح

  ألن الروح القدس، قد ارتضى ونحن أيضا أن ال نزيد عليكم ثقال أكثر 28
حفظوا أنفسكم من ذبائح األوثان، ومن   ا29* غير هذه األشياء الضرورية

دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم أنفسكم منها فنعما تصنعون، 
 *كونوا معافين

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

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

 
 2: 7،64: 83مزمور : المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
استمع يااهللا . يسيرون من قوة إلى قوة. ألن البركات يعطيها واضع الناموس

 .هلليلويا. ألنه يأتى إليك كل بشر. صالتى
 

 36-27: 11من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
طوبى : وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له 27

بل :   أما هو فقال لها28* ن رضعتهماللبطن الذى حملك والثديين اللذي
  ولما اجتمعت الجموع ابتدأ 29* طوبى للذين يسمعون كالم اهللا ويحفظونه



* هذا الجيل جيل شرير، يطلب آية وال تعطى له إال آية يونان النبى: يقول
  ألنه كما كان يونان آية ألهل نينوى، كذلك يكون ابن اإلنسان أيضا لهذا 30

 التيمن ستقوم فى الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، ألنها   ملكة31* الجيل
وهوذا أعظم من سليمان . أتت من أقاصى األرض لتسمع حكمة سليمان

  رجال نينوى سيقومون فى الدين مع هذا الجيل ويدينونه، ألنهم 32* ههنا
  ليس أحد يوقد سراجا 33* تابوا بمناداة يونان، وهوذا أعظم من يونان ههنا

ه فى خفية وال تحت مكيال، بل على المنارة لكى ينظر الداخلون ويضع
  سراج جسدك هو عينك، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله 34* النور

  أنظر إذا 35* ومتى كانت شريرة، فجسدك كله يكون مظلما. يكون نيرا
  فإن كان جسدك كله نيرا، ليس فيه 36* النور الذى فيك ظالما لئال يكون
 *م يكون نيرا كله، كما أن السراج يضىء لك فى البرقجزء مظل


