
  الكبير المقدساألحد األول من الصوم
 

 14-1: 13رومية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
والسالطين . لتخضع كل نفس للسالطين العالية، فإنه ال سلطان إال من اهللا  1

  حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهللا 2* الكائنة هى مرتبة من اهللا
  ألن الرؤساء ليسوا خوفا لألعمال الصالحة 3* والمقاومون يأخذون دينونة

أفتبتغى أال تخاف من السلطان؟ إفعل الخير فيكون لك مدح . بل للشريرة
  ألنه خادم اهللا لك للصالح، ولكن إن فعلت الشر فخف، فإنه لم يتقلد 4* منه

  فلذلك 5* ا ألنه خادم اهللا، منتقم الغضب من الذى يفعل الشرالسيف عبث
  6* يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا من أجل الضمير

فإنكم ألجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام اهللا مواظبون على ذلك 
  فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له 7* بعينه

  ال تكونوا 8* لجباية، والمهابة لمن له المهابة، والكرامة لمن له الكرامةا
فإنه من أحب قريبه فقد . مديونين ألحد بشىء إال بأن يحب بعضكم بعضا

  ألن ال تزن، ال تقتل، ال تسرق، ال تشهد بالزور، ال 9* أكمل الناموس
 أن تحب :تشته، وإن كانت وصية أخرى، إنما هى متضمنة فى هذه الكلمة

فالمحبة إذن تكمل .   إن المحبة ال تصنع شرا بالقريب10* قريبك كنفسك
  هذا وإنكم عارفون الوقت أنها اآلن ساعة لنستيقظ من النوم 11* الناموس

  قد تناهى الليل واقترب 12* ألن خالصنا اآلن أقرب مما كان حين آمنا
  لنسلك بلياقة كما 13 *النهار، فلنخلع عنا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور

* ال بالبطر والسكر، ال بالمضاجع والعهر، ال بالخصام والحسد. فى النهار
 *  بل البسوا الرب يسوع المسيح، وال تهتموا بالجسد للشهوات14

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 21-13: 1من يعقوب : رسالة الكاثوليكون
صل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون ف: الكاثوليكون
 .معنا، آمين

ال يقل أحد إذا جرب أن اهللا قد جربنى ألن اهللا غير مجرب بالشرور   13
  بل كل واحد يجرب من شهوته الخاصة إذا 14* وهو ال يجرب أحدا



 إذا تمت   ثم الشهوة إذا حبلت تلد الخطيئة والخطيئة15* انجذب وانخدع بها
  إن كل عطية صالحة 17*   ال تضلوا ياإخوتى األحباء16* تنتج الموت

وكل موهبة كاملة هى من فوق نازلة من عند أبى األنوار الذى ليس عنده 
  هو شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة من 18* تغيير وال شبه ظل يزول

ن سريعا إلى   إذن اعلموا ياإخوتى األحباء ليكن كل انسا19* خالئقه
  فإن غضب اإلنسان ال 20* االستماع بطيئا عن التكلم وبطيئا عن الغضب

  لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، واقبلوا بوداعة 21* يعمل بر اهللا
 *الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم

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

  
 16: 22-40: 21من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

وإذ صار .  إلى الشعبفلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده  40
  أيها الرجال اإلخوة 1: 22*  سكوت عظيم، صرخ باللغة العبرانية قائال

  فلما سمعوا أنه يخاطبهم باللغة 2* واآلباء اسمعوا احتجاجى اآلن لديكم
  أنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس 3* العبرانية أعطوا سكوتا فقال

غماالئيل الذى علمنى حقائق كيليكية  لكنى ربيت فى هذه المدينة عند قدمى 
  وقد اضطهدت 4* ناموس آبائنا، وكنت غيورا هللا كما أنتم جميعكم اليوم

  كما 5* هذه الطريقة حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجاال ونساء
يشهد لى رئيس الكهنة وجميع الشيوخ الذين أخذت منهم رسائل إلى اإلخوة 

  فحدث 6* تى بمن هناك موثقين إلى أورشليم ليعاقبواوانطلقت إلى دمشق آل
لى وأنا ذاهب وقد اقتربت من دمشق وقت الظهر بغتة أبرق حولى نور 

  فسقطت على األرض وسمعت صوتا يقول لى شاول 7* عظيم من السماء
  فأجبت من أنت يارب فقال لى أنا يسوع 8* شاول لماذا تضطهدنى

الذين كانوا معى رأوا النور ولم يسمعوا   و9* الناصرى الذى أنت تضطهده
  فقلت ماذا أصنع يا رب؟ فقال لى الرب قم وامض 10* صوت الذى كلمنى

  وإذ كنت ال 11* إلى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما رسم أن تفعله
أبصر من أجل مجد ذلك النور، فأمسك بيدى أولئك الذين كانوا معى فجئت 

ل حنانيا رجال تقيا بمقتضى الناموس مشهودا   وإن واحدا يقا12* إلى دمشق



  جاء إلي ووقف بى وقال لى أيها 13* له من جميع اليهود القاطنين هناك
  فقال إن إله 14* األخ شاول أبصر، وأنا أيضا فى تلك الساعة نظرت إليه

* آبائنا قد سبق فاختارك  لتعرف مشيئته وتعاين البار وتسمع صوتا من فيه
  واآلن 16*  له شاهدا عند جميع الناس بما رأيت وسمعت  ألنك ستكون15

 *ماذا تصنع قم فاعتمد  مغتسال من خطاياك داعيا باسم الرب
 .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين

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

 .تى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمينمارم
 

 1،3: 24مزمور : المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

إظهر لى . إلهى عليك توكلت فال تخزنى إلى األبد. إليك يارب رفعت نفسى
 .هلليلويا. وعلمنى سبلك اهدنى إلى عدلك. يارب طرقك

 
 33-19: 6من 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
ال تكنزوا لكم كنوزا على األرض حيث يفسد السوس واآلكلة، وحيث   19

ا فى السماء حيث ال   بل اكنزوا لكم كنوز20* ينقب السارقون ويسرقون
  ألنه حيث يكون 21* يفسدها سوس وال آكلة، وال ينقب السارقون فيسرقون

   سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك22* كنزك هناك يكون قلبك أيضا
  وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله 23* بسيطة فجسدك كله يكون نيرا

  24* بالحرى يكون الظالمفإن كان النور الذى فيك ظالما فكم . يكون مظلما
ال يستطيع أحد أن يعبد ربين ألنه إما أن يبغض الواحد ويحب اآلخر أو يقبل 

  فلهذا أقول لكم 25* ال تقدرون أن تعبدوا اهللا والمال. الواحد ويرفض اآلخر
. ال تهتموا ألنفسكم بما تأكلون أو بما تشربون، وال ألجسادكم بما تلبسون

  تأملوا طيور 26* لطعام والجسد أفضل من اللباسأليست النفس أفضل من ا
السماء، فإنها ال تزرع وال تحصد وال تخزن فى أهراء وأبوكم الذى فى 

  ومن منكم إذا اهتم 27* ألستم أنتم بالحرى أفضل منها. السموات يقوتها
  ولماذا تهتمون باللباس تأملوا 28* يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة



  وأقول لكم إنه وال سليمان 29*  كيف تنمو ال تتعب وال تغزلزنابق الحقل
  فإن كان عشب الحقل الذى يوجد 30* فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها

اليوم ويطرح غدا فى التنور يلبسه اهللا هكذا، فكم بالحرى أنتم يا قليلى 
  32*   فال تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس31* اإليمان

  33* فإن هذه كلها تطلبها األمم وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها
  *فاطلبوا أوال ملكوته وبره وهذه كلها يزيدها لكم


