
 ألحد الثالث من شهر كيهك المباركا
  

  24- 4: 4رومية : سالة البولسر
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : لبولسا

 .تكون معنا، آمين
حسب له األجرة على سبيل نعمة، بل كأنها دين أما الذى يعمل فال تُ  4 

ر المنافق، فإيمانه رِبيؤمن بالذى يعمل، ولكن   وأما الذى ال ي5* عليه
يحس6*  له براًبكما يقول داود أيضا فى تطويب اإلنسان الذى ي  حسله ب 

 تْرت لهم آثامهم، والذين ستْرف  طوبى للذين غ7ُ*  بدون أعمالاهللا براً
  أفهذا 9*  له الرب خطيةبسح  طوبى للرجل الذى ال ي8* خطاياهم

 بس؟ ألننا نقول أنه حو على الختان فقط أم على الغرلة أيضاًالتطويب ه
لة؟ لم ر؟ وهو فى الختان أم فى الغُبس  فكيف ح10* إلبراهيم اإليمان براً

 لبر اإليمان   وأخذ عالمة الختان ختما11ً* لةريكن فى الختان بل فى الغُ
لة كى رن أهل الغُ لجميع الذين يؤمنون ملة، ليكون أباًرالذى كان فى الغُ

يحسللختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل   وأبا12ً*  البر لهم أيضاًب 
* لةروالذين يسلكون فى خطوات إيمان أبينا ابراهيم الذى كان وهو فى الغُ

 للعالم   فإنه ليس بالناموس أعطى الوعد إلبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا13ً
بطل  إن كان أصحاب الناموس هم الورثة، ُأل  ألنه14* بل ببر اإليمان

، إذ حيث ال يكون نشئ غضباً  ألن الناموس ي15*  الوعدضقاإليمان ونُ
  من أجل هذا هو من اإليمان كى يكون على سبيل 16* دعناموس ال يكون تَ

ال ألصحاب الناموس فقط، بل لمن .  لجميع الذريةالنعمة، ليكون الوعد ثابتاً
  كما هو مكتوب إنى 17*  إيمان ابراهيم، الذى هو أب لجميعناكان من أهل
حيى األموات ويدعو ما  ألمم كثيرة أمام اهللا الذى آمن به الذى يقد جعلتك أباً

   الذى كان  خالف الرجاء لكى يصير أبا18ً* غير موجود كأنه موجود
مان   وإذ لم يضعف فى اإلي19* ألمم كثيرة كما قيل له هكذا سيكون زرعك

  20*  جسده قد مات وهو ابن نحو مئة سنة وال موت مستودع سارةناظراً
*  هللا باإليمان معطيا مجداًتَقٌَوىولم يشك فى وعد اهللا بنقص فى اإليمان بل 

2122* ز ما وعده بهنجِ  وتيقن بأنه قادر أن يسب هذا له براً  ولذلك ح *
ومن أجلنا نحن أيضا   بل 24*   ولم يكتب من أجله وحده أنه حسب له23

حسب لنا، نحن المؤمنون بالذى أقام يسوع المسيح ربنا من بين الذين سي



 *األموات
  .عمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمينن

 
 17- 7: 2من يوحنا األولى : سالة الكاثوليكونر
 بركته المقدسة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول،: لكاثوليكونا

 تكون معنا، آمين
ياأحبائى لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة التى كانت عندكم  7

  أيضا وصية 8* فإن الوصية العتيقة هى الكلمة التى سمعتموها. من البدء
ألن الظلمة قد جازت والنور . جديدة أكتبها إليكم التى الحق كائن فيها وفيكم

  من يقول أنه فى النور وهو يبغض أخاه فهو إلى 9 *الحقيقى اآلن يضىء
  11*   من يحب أخاه يثبت فى النور وليس فيه عثرة10* اآلن فى الظلمة

وأما من يبغض أخاه فهو فى الظالم، وفى الظالم يسلك وال يعلم أين يمضى، 
  أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد غفرت 12* ألن الظلمة قد طمست عينيه

  أكتب إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذى 13* كم من أجل إسمهلكم خطايا
أكتب إليكم أيها . أكتب إليكم أيها الشبان ألنكم قد غلبتم الشرير. من البدء

  أكتب إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم 14* األوالد ألنكم قد عرفتم اآلب
 وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد أكتب إليكم أيها الشبان ألنكم أقوياء. الذى من البدء
إن أحب أحد .   ال تحبوا العالم وال األشياء التى فى العالم15* غلبتم الشرير

  ألن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة 16* العالم فليست فيه محبة اآلب
  والعالم 17* فهذه ليست من اآلب بل من العالم. العيون وتعظم المعيشة

 * يصنع إرادة اهللا فيثبت إلى األبديمضى وشهوته وأما الذى
 تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد

 
 50- 35: 7من أعمال الرسل : إلبركسيسا
واريين المشمولين بنعمة فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الح: إلبركسيسا

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
هذا . من أقامك رئيسا وقاضيا علينا: ذا هو موسى الذى أنكروه قائلينه  

  وهو الذى 36* أرسله اهللا رئيسا وفاديا بيد المالك الذى ظهر له فى العليقة
حر األحمر وفى أخرجهم صانعا آيات وعجائب فى أرض مصر وفى الب

إن نبيا :   هذا هو موسى الذى قال لبنى اسرائيل37* البرية أربعين سنة
  هذا هو الذى كان 38* مثلى سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون



فى الكنيسة فى البرية مع المالك الذى كان يتكلم معه فى جبل سيناء ومع 
  هذا الذى لم يشأ آباؤنا 39* اهاهذا الذى قبل أقواال حية ليعطيكم إي. آبائنا

  قائلين 40* أن يكونوا طائعين له بل أهملوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر
إصنع لنا آلهة تسير أمامنا، ألن موسى هذا الذى أخرجنا من أرض : لهرون

  فعملوا لهم عجال فى تلك األيام وأصعدوا 41* مصر، ال نعلم ماذا أصابه
  فرجع اهللا وأسلمهم ليعبدوا جند 42* أيديهمذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال 

هل قربتم لى ذبائح وقرابين : السماء، كما هو مكتوب فى كتاب األنبياء
  بل أخذتم خيمة مولوك ونجم 43* أربعين سنة فى البرية يابيت اسرائيل

التماثيل التى صنعتموها لتسجدوا لها فسأنقلكم إلى ما وراء . إلهكم ريفان
خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا فى البرية، كما أمر الذى كلم   وأما 44* بابل

  هذه التى قد 45* موسى أن يصنعها على حسب المثال الذى كان قد رآه
أدخلها آباؤنا معهم، وقبلوها مع يشوع فى ملك األمم الذين طردهم اهللا من 

نع   الذى وجد نعمة أمام اهللا، والتمس أن يص46* وجه آبائنا إلى أيام داود
 ولكن العلى ال يسكن 48*   ولكن سليمان بنى له بيتا47* مسكنا إلله يعقوب

  السماء كرسى لى واألرض 49* فى مصنوعات األيادى كما يقول النبى
  50* أى بيت تبنون لى قال الرب، أو أى هو مكان راحتى: موطئ لقدمى

 *أليست يدى خلقت هذه األشياء كلها
  وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينم تزل كلمة الرب تنمو وتكثرل

 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . فوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسق

 مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 9،10: 84مزمور : لمزمورا
 ن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنام
. الحق من األرض أشرق. والعدل والسالم تالئما. حمة والحق التقيالرا

 .هلليلويا. والعدل من السماء تطلع
 

 56- 39: 1من لوقا : إلنجيلا
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . بارك اآلتى باسم رب القواتم

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
  40* قامت مريم فى تلك األيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذاف  

  وحدث لما سمعت 41* ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات



أليصابات سالم مريم تحرك الجنين فى بطنها وامتالت أليصابات من الروح 
مباركة أنت فى النساء :   وصرخت بصوت عظيم وقالت42*  القدس

  44*   فمن أين لى هذا أن تأتى أم ربى إلى43* رة بطنكومباركة هى ثم
* فهوذا حين صار صوت سالمك فى أذنى تحرك الجنين بابتهاج فى بطنى

  فقالت مريم 46*   فطوبى للتى آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب45
  ألنه نظر إلى 48*   وتتهلل روحى باهللا مخلصي47* تعظم نفسى الرب
  ألن القدير صنع 49* ذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبنىاتضاع أمته، فهو

  51*   ورحمته إلى جيل األجيال للذين يتقونه50* بى عظائم، واسمه قدوس
  أنزل األقوياء عن 52* صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم

  أشبع الجياع خيرات، وصرف األغنياء 53* الكراسى، ورفع المتضعين
  كما كلم آباءنا ابراهيم 55*  عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمته 54* فارغين

  وأقامت مريم عندها نحو ثالثة أشهر، وعادت إلى 56* وذريته إلى األبد
 .بيتها


