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 19-12: 1 تيموثاوس 1: رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
12 وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذى قوإذ جعلنى سبنى أميناًانى ألنه ح 

 ألنى تُمح، ولكننى راماً وشتَّهداًضطَّ ومفاًجد م  وقد كنت قبال13ً* للخدمة
 نعمة ربنا واإليمان ى  وقد ازدادت ف14*  فى عدم إيمان هذا بجهِلفعلتُ

:   صادقة هى الكلمة ومستحقة كل قبول15* والمحبة التى فى المسيح يسوع
  لكننى 16* ولهم أناأن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أ

لهذا رحتُمف هرظْ لكى يللمؤمنين به  يسوع المسيح، كل أناته، مثاالً أوالًى 
رى وحده، اإلله، له   وملك الدهور الذى ال يفنى وال ي17* للحياة األبدية

  هذه الوصية أيها اإلبن 18* الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين
 لكى تمنطق ذاتك  عليكقتْب النبوات التى ستيموثاوس أستودعك إياها حسب

 .  ولك إيمان وضمير صالح19* بها للمحاربة الحسنة
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  
 27-22: 1من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
 .معنا، آمين

* ولكن كونوا عاملين بالكلمة، ال سامعين فقط، خادعين نفوسكم وحدكم 22
  والدتهجه و ناظراً  ألن من يسمع للكلمة وال يعمل بها، فهذا يشبه رجال23ً

*   فإنه نظر ذاته ومضى، وللوقت نسى الهيئة التى كان فيها24* فى مرآة
 ل وثبت فيه، وصار ليس سامعاً  وأما من تطلع فى ناموس الحرية الكام25
  ومن يظن فى 26*  فيما يعمله للعمل، فهذا يكون مغبوطاً بل ممارساًناسياً

نفسه أنه ديوأما 27*  وال يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فعبادة هذا باطلةن  
افتقاد اليتامى واألرامل : الديانة الطاهرة غير الدنسة عند اهللا اآلب هى هذه

 *سنَن يحفظ اإلنسان نفسه من العالم بال دفى ضيقتهم وأ
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

  .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد



  

 33-25: 13من أعمال الرسل : اإلبركسيس
 المشمولين بنعمة فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين: اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
لكن ؛ ومن تظنون أنى أنا؟ لست أنا ه: لولما أكمل يوحنا سعيه جعل يقو 25

  أيها الرجال 26*  أن أحل حذاء قدميههو ذا يأتى بعدى الذى لست أهالً
 كلمة هذا لتْسرتقون اهللا، إليكم ُأإخوتنا بنى جنس ابراهيم، والذين بينكم ي

وأقوال .   ألن الساكنين فى أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا27* الخالص
  ولما لم يجدوا 28* األنبياء التى تقرأ فى كل سبت تمموها إذ حكموا عليه

  ولما أكملوا كل ما كتب 29* فيه علة للموت طلبوا من بيالطس أن يقتله
  ولكن اهللا أقامه من بين 30* بة ووضعوه فى قبرعنه أنزلوه عن الخش

 أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى ره  وهذا ظ31َ* األموات
بشركم   ونحن ن32ُ* هؤالء الذين هم اآلن شهود له عند كل الشعب. أورشليم

 .هم إذ أقام يسوع  هذا قد أكمل اهللا ألبناِئ33* نابالموعد الذى صار آلباِئ
 .تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم  
  
 

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

 
 20: 101مزمور: المزمور

 بى، بركاته على جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا داود الن
ما أعظم كثرة . ألن الرب ابتغى الحقائق. أحبوا الرب ياجميع قديسيه

 .هليلويا.  الذى ادخرته للذين يخافونك. صالحك يارب
  

 35-28: 7من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .لذى له المجد الدائم، إلى األبد آمينابن اهللا الحى، ا
ولكن . أقول لكم إنه ليس أحد فى مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان 28

  وجميع الشعب إذ سمعوا 29* األصغر فى ملكوت السموات أعظم منه
وأما الفريسيون 30* روا اهللا معتمدين بمعمودية يوحناوالعشارون بر  



  31* م ولم يعتمدوا منه اهللا من جهة أنفسهِوالناموسيون فرفضوا مشورة
 جالسين فى   يشبهون أوالدا32ً* بماذا أشبه أناس هذا الجيل وبمن يشبهون؟

 فلم  فلم ترقصوا، نحنا لكمرنا لكمزم: السوق، ينادون بعضهم بعضا قائلين
 فتقولون  وال يشرب خمراً  ألنه جاء يوحنا المعمدان ال يأكل خبزا33ً* تبكوا

 أكول   جاء ابن البشر يأكل ويشرب فتقولون هوذا انسان34ً* ه شيطانب
  والحكمة تبررت من جميع 35* وشريب خمر، محب للعشارين والخطاة

  *بنيها
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