
 ألحد الثانى من شهر كيهك المباركا
 

  3: 4- 1: 3رومية : سالة البولسر
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : لبولسا

 .تكون معنا، آمين
  عظيم على كل 2* إذن؟ أو ما هى فائدة الختان؟ ما هو فضل اليهودى 1 

  فماذا إن كان قوم لم 3* ى أقوال اهللافألنهم استؤمنوا عل: أما أوال. وجه
  حاشا، بل ليكن اهللا صادقا، 4* يؤمنوا؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة اهللا

وكل إنسان كاذبا كما هو مكتوب، لكى تتبرر فى كالمك وتغلب متى 
ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر اهللا، فماذا نقول؟ ألعل اهللا الذى   5* حوكمت

  حاشا، فكيف يدين اهللا 6* ت هذا بحسب اإلنسانقل. يجلب الغضب ظالم
صدق اهللا قد ازداد بكذبى لمجده، فلماذا أدان أنا :   فإنه إن كان7* العالم؟

لنفعل :   وليس كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول8* بعد كخاطئ؟
  فماذا إذا؟ أنحن 9* أولئك الذين دينونتهم عادلة. السيئآت لكى تأتى الخيرات

أفضل؟ كال البتة، ألننا قد سبقنا وشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت 
  ليس من يفهم 11*   كما هو مكتوب أنه ليس بار وال واحد10* الخطية

  الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صالحا 12* ليس من يطلب اهللا
م األفاعى س. قد مكروا بلسانهم.   حنجرتهم قبر مفتوح13* ليس وال واحد
  أرجلهم 15*   هؤالء الذين أفواههم مملوئة لعنة ومرارة14* تحت شفاههم

  وطريق 17*   فى طرقهم اإلنكسار والشقاوة16* سريعة إلى سفك الدم
  ونحن نعلم أن كل 19*   ليس خوف اهللا أمام عيونهم18* السالم لم يعرفوه

* لعالم تحت حكم اهللاما يقوله الناموس، لكى يستد فم كل واحد، ويصير كل ا
ألن بالناموس .   ألنه من أعمال الناموس كل ذى جسد ال يتبرر أمامه20

  وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس، مشهودا له 21* معرفة الخطية
  بر اهللا الذى باإليمان بيسوع المسيح فى 22* من قبل الناموس واألنبياء

  إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم 23* جميع الذين يؤمنون، ألنه ال يوجد فرق
  25*   متبررين مجانا بنعمته بالخالص الذى بيسوع المسيح24* مجد اهللا

الذى سبق اهللا ووضعه كفارة باإليمان بدمه إلظهار بره من أجل مغفرة  
  لكى يظهر بره فى هذا الزمان الحاضر 26* الخطايا السالفة، بإمهال اهللا



  فأين اإلفتخار إذا 27* اإليمان بيسوع المسيحليكون بارا ويبرر من هو من 
  إذا 28* قد بطل بأى ناموس؟ أبناموس األعمال؟ كال، بل بناموس اإليمان

  أم اهللا لليهود 29* نحسب أن اإلنسان يتبرر باإليمان بدون أعمال الناموس
  ألن اهللا واحد وهو الذى 30* فقط، وليس لألمم أيضا؟ بلى لألمم أيضا

  أفنبطل الناموس باإليمان؟ 31* ان باإليمان والغرلة باإليمانسيبرر الخت
  فماذا نقول عن ابراهيم إذ وجد أول أب 1: 4*  حاشا، بل نثبت الناموس

  ألنه إن كان ابراهيم قد تبرر باألعمال فله فخر، ولكن 2* حسب الجسد
 *براآمن ابراهيم باهللا فحسب له :   ألنه ماذا يقول الكتاب3* ليس لدى اهللا

 .عمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمينن
 

 2: 2- 1: 1من يوحنا األولى : سالة الكاثوليكونر
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : لكاثوليكونا

 .تكون معنا، آمين
ا، الذى شاهدناه الذى كان منذ البدء، الذى سمعناه، الذى رأيناه بعيونن  1 

  فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد 2* ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة
  الذى رأيناه 3* ونعلمكم بالحياة األبدية، التى كانت عند اآلب وأظهرت لنا

وسمعناه نبشركم به، لكى يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهى 
  وهذا ما نكتبه إليكم لكى يكون فرحكم 4*  اآلب وابنه يسوع المسيحمع

إن اهللا نور وليس :   وهذا هو الوعد الذى سمعناه منه ونبشركم به5* كامال
إن شركة لنا معه ونسلك فى الظلمة نكذب، :   فإن قلنا6* فيه ظلمة البتة

 النور فلنا   ولكن إن سلكنا فى النور كما هو ساكن فى7* ولسنا نعمل الحق
  8* شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية

  إن اعترفنا 9* أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، وليس الحق فينا: إن قلنا
  10* بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ويطهرنا من كل إثم

  ياأوالدى 2:1*  ست فيناأننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته لي: وإذا قلنا
فلنا شفيع عند اآلب، يسوع : وإن أخطا أحد. أكتب إليكم هذا، لكى ال تخطئوا

 .  وهو كفارة لخطايانا2* المسيح البار
 تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
  

 34- 30: 7من أعمال الرسل : كسيسإلبرا



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

ولما كملت أربعون سنة، ظهر له مالك الرب فى برية جبل سيناء، فى   30
وفيما هو يتقدم . ى المنظر تعجب  فلما رأى موس31* لهيب نار فى عليقة

إله ابراهيم، وإله :   أنا إله آبائك32* ليتأمل، صار إليه صوت الرب قائال
  فقال له 33* فارتعد موسى ولم يجسر أن يتأمل. اسحق، وإله يعقوب

* اخلع نعل رجليك، ألن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة: الرب
صر، وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم،   قد رأيت عيانا مشقة شعبى فى م34

 *فهلم اآلن ألرسلك إلى مصر
 .م تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينل
 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . فوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسق

 .مينمارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آ
 

 13: 44مزمور : لمزمورا
 ن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنام
فإن الملك . وانسى شعبك وبيت أبيك. سمعى ياابنتى وانظرى وأميلى سمعكا

 .هلليلويا. ألنه هو ربك. قد اشتهى حسنك
 

 38- 26: 1من لوقا : إلنجيلا
لصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخ. بارك اآلتى باسم رب القواتم

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
وفى الشهر السادس أرسل جبرائيل المالك من اهللا، إلى مدينة من الجليل  26

  إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، 27* اسمها ناصرة
سالم لك أيتها : مالك وقال لها  فدخل إليها ال28* واسم العذراء مريم

  فلما رأته اضطربت 29* الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت فى النساء
ال تخافى :   فقال لها المالك30* من الكالم، وفكرت ماذا يكون هذا السالم؟

  وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا، 31* يامريم، ألنك قد وجدت نعمة عند اهللا
 هذا يكون عظيما وابن العلى يدعى، ويعطيه  32* ويدعى اسمه يسوع

  ويملك على بيت يعقوب إلى األبد، وال 33* الرب اإلله كرسى داود أبيه
كيف يكون لى هذا وأنا ال :   فقالت مريم للمالك34* يكون  لملكه انقضاء



إن الروح القدس يحل عليك، :   فأجاب المالك وقال لها35* أعرف رجال
  36* ذلك أيضا المولود منك قدوس، ويدعى ابن اهللاوقوة العلى تظللك، فل

وهوذا أليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بابن فى شيخوختها، وهذا هو 
  ألنه ليس شىء غير ممكن لدى 37* الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا

. هوذا أنا أمة الرب، وليكن لى كقولك:   فقالت مريم للمالك38* اهللا
 *فانصرف عنها المالك


