
  المباركهاألحد األول من شهر باب
 

 6: 3-12: 2 كورنثوس 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
* ولما أتيت إلى ترواس ألجل إنجيل المسيح وانفتح لى باب فى الرب 12
لكن ودعتهم وخرجت من .  ألنى لم أجد تيطس أخى  لم تسترح روحى،13

  فشكرا هللا الذى يظهرنا فى المسيح كل حين ويظهر 14* هناك إلى مكدونية
  ألننا رائحة المسيح الزكية هللا فى الذين 15* بنا رائحة معرفته فى كل مكان
  لقوم رائحة موت لموت، ولقوم رائحة 16* يخلصون، وفى الذين يهلكون

  ألننا لسنا كالكثيرين الذين يغشون كلمة 17* ومن هم أهال لهذهحياة لحياة 
*  اهللا بتجارتهم لكن كما من إخالص بل كما من اهللا نتكلم أمام اهللا فى المسيح

  أفنبتدئ أيضا نمدح أنفسنا، أم لعلنا نحتاج كقوم لرسائل مدح إليكم أو 1: 3
روفة  مقروءة من   ألن رسالتنا هى أنتم، مكتوبة فى قلوبنا مع2* منكم؟

  ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة ال بمداد 3* جميع الناس
  ولكن 4* بل بروح اهللا الحى، ال فى ألواح حجرية، بل فى ألواح قلب لحمية

  ليس أننا أهال من أنفسنا وحدنا، أن 5* لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى اهللا
  هذا الذى جعلنا أهال، ألن 6* يتنا من اهللانفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفا

نكون خدام العهد الجديد، ال بالحرف بل بالروح، ألن الحرف يقتل، ولكن 
 *الروح يحيى

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 5: 2-22: 1من بطرس األولى : رسالة الكاثوليكون
لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة فصل من الرسالة األولى : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
أحبوا . طهروا نفوسكم فى طاعة الحق بمحبة أخوية عديمة الرياء  22

  مولودين ثانية ال من زرع 23* بعضكم بعضا بمحبة دائمة من قلب طاهر
  ألن كل جسد كعشب، 24* يفنى بل مما ال يفنى بكلمة اهللا الحية الدائمة

  وأما كلمة الرب 25* العشب يبس وزهره سقط. مجده كزهر عشبوكل 
  فاطرحوا عنكم كل 1* إلى األبد، وهذه هى الكلمة التى بشرتم بها فتثبت



  كأطفال مولودين 2* شر، وكل خبث، وكل رياء، وكل حسد وكل نميمة
  إن كنتم 3* اآلن اشتهوا اللبن العقلى العديم الغش، لكى تنموا به للخالص

  الذى إذ تأتون إليه حجرا حيا مرذوال من 4* قتم أن الرب صالحقد ذ
  كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية 5* الناس، ولكن مختار من اهللا كريم

بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهللا بيسوع 
 *المسيح

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

  
 43-36: 13من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

ود فقد خدم مشورة اهللا فى جيله، ورقد وانضم إلى آبائه، ورأى وأما دا 36
  فليكن هذا األمر معلوما 38*   وأما الذى أقامه اهللا فلم ير الفساد37* الفساد

  بهذا 39* أنه بهذا ينادى لكم بغفران خطاياكم: عندكم أيها الرجال اإلخوة
* اموس موسىيتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بن

  انظروا أيها 41*   فانظروا لئال يأتى عليكم ما قيل فى األنبياء40
المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، ألننى عمال أعمل فى أيامكم، عمال ال 

  وفيما هم خارجون جعلوا يطلبون إليهما 42* تصدقونه، إن أخبركم أحد به
فضت الجماعة، تبع   فلما ان43* أن يكلماهم بهذا الكالم فى السبت القادم

كثير من اليهود المتعبدين من الغرباء بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم، 
 *ويقنعانهم أن يثبتوا فى نعمة اهللا

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

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

  
 1،2: 33مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
بالرب تفتخر . فى كل حين تسبحته فى فمى. أبارك الرب فى كل وقت

 .هليلويا. يسمع الودعاء ويفرحون. نفسى



 
 12-1: 2 مرقس من: اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
  فاجتمع 2* ثم دخل كفرناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه موجود فى بيت 1

لباب، فكان يخاطبهم كثيرون، حتى لم يعد البيت يسعهم، وال ما قدام ا
  وإذ لم 4*   فقدموا إليه واحدا مفلوجا، يحمله أربعة رجال3* بالكلمة

يقدروا أن يدخلوا به إليه من أجل الجمع، صعدوا على السطح وكشفوا سقف 
وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذى كان المفلوج . البيت، حيث كان موجودا

ال للمفلوج يا بنى مغفورة لك   فلما رأى يسوع إيمانهم ق5* مضطجعا عليه
  7*   وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون فى قلوبهم6* خطاياك
لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ ألن من يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا : قائلين
  فللوقت علم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا فى أنفسهم فقال لهم 8* وحده

مغفورة لك :   أيما أيسر أن يقال للمفلوج9* وبكم؟لماذا تفكرون بهذا فى قل
  فلكى تعلموا أن البن 10* خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامش؟

  لك أقول قم 11* اإلنسان سلطانا على األرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج
  فقام للوقت وحمل سريره، وخرج 12* واحمل سريرك واذهب إلى بيتك

 *ما رأينا واحدا هكذا قط: هت الجميع، ومجدوا اهللا قائلينقدام الكل حتى ب
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