
 المبارك طوبة شهر من عشر الحادى اليوم
 )اســالغط (هىــاإلل ورــالظه دــعي

 
  7: 3-11: 2  تيطس من: البولس رسالة
 بركته تيطس، تلميذه إلى الرسول بولس القديس امعلمن رسالة من فصل: البولس
  .آمين معنا، تكون المقدسة

 أن إيانا معلمة   12* الناس لجميع المخلصة اهللا نعمة ظهرت قد ألنه  11
 العالم فى والتقوى والبر بالتعقل لنعيش .العالمية والشهوات النفاق ننكر

 ويسوع العظيم اهللا مجد وظهور المغبوط الرجاء منتظرين   13* الحاضر
 .إثم كل من يفدينا لكى ألجلنا نفسه بذل الذى هذا  14* مخلصنا المسيح

 ووبخ وعظ بهذه تكلم  15* نةحس أعمال فى غيورا خاصا شعبا لنفسه يطهرنا 
 للرؤساء يخضعوا أن ذكرهم   1: 3* أحد بك يستهن ال سلطان، بكل

 فى يطعنوا وال  2* صالح عمل لكل مستعدين ويكونوا ويطيعوا والسالطين
 لجميع وداعة كل مظهرين لطفاء ويكونوا .مخاصمين غير ويكونوا أحد

 مستعبدين ضالين، طائعين غير أغبياء قبال أيضا نحن كنا ألننا  3* الناس
 بعضنا مبغضين ممقوتين والحسد، الشر فى سالكين مختلفة، ولذات لشهوات
 بر فى بأعمالنا ال  5* للبشر ومحبته اهللا مخلصنا لطف ظهر فلما   4* بعضا
  6* القدس الروح وتجديد الثانى الميالد بغسل خلصنا برحمته بل نحن، عملناها
 ذاك بنعمة نتبرر لكى  7* مخلصنا المسيح وعبيس بغنى علينا أفاضه الذى

 *األبدية الحياة رجاء حسب ورثة ونصير
 .آمين وإخوتى، ياآبائى أرواحنا على فلتحل اآلب اهللا نعمة

 
  21-5: 5 األولى يوحنا من: الكاثوليكون رسالة

 المقدسة بركته الرسول، يوحنا القديس لمعلمنا األولى الرسالة من فصل :الكاثوليكون
 .آمين معنا، كونت

 هو هذا  6* اهللا ابن هو يسوع أن يؤمن الذى إال العالم يغلب الذى هو من  5
 والدم بالماء بل فقط، بالماء ال .المسيح يسوع وروح ودم بماء جاء الذى

 هم السماء فى يشهدون الذين فإن  7* الحق هو الروح ألن يشهد، والروح
 يشهدون والذين  8* واحد فى هم الثةوالث القدس، والروح والكلمة اآلب ثالثة
 كنا إن  9* الواحد فى هم والثالثة والدم، والماء الروح ثالثة هم األرض فى
 شهد قد التى اهللا شهادة هى هذه ألن .جدا أعظم اهللا فشهادة الناس، شهادة نقبل



 اهللا يصدق ال ومن .فيه ثابتة اهللا فشهادة اهللا بابن يؤمن من  10* ابنه عن بها
  11* ابنه عن اهللا بها شهد قد التى بالشهادة يؤمن لم ألنه ،اًكاذب جعله دفق

 12* ابنه فى هى الحياة وهذه األبدية، الحياة أعطانا اهللا أن الشهادة هى وهذه
 كتبت   13* الحياة له فليست اهللا ابن له ليس ومن الحياة، فله اهللا إبن له من
 وهذه  14* اهللا ابن باسم المؤمنون أيها أبدية حياة لكم أن تعلموا كى بهذا لكم
 وإن  15* لنا يسمع مشيئته حسب شيئا طلبنا إن أنه عنده لنا التى الدالة هى
 16* طلبناها التى الطلبات لنا أن نعلم نطلبه ما كل فى لنا يسمع أنه نرى كنا
 للذين حياة له تعطى أن فليطلب للموت ليست خطية يخطئ أخاه أحد رأى إن

 أن أقول هذه ألجل ليس للموت، خطية توجد .للموت ليس طيةخ يخطئون
 18* للموت موجبة ليست خطية وتوجد خطية، هو ظلم كل  17* يطلب
 وال ذاته يحفظ اهللا من المولود بل يخطئ، ال اهللا من ولد من كل أن نعلم نحن
* الشرير فى وضع قد كله والعالم اهللا من نحن أننا نعلم  19* الشرير يمسه
 والحياة الحقيقى اإلله لنعرف علما لنا ووهب جاء قد اهللا ابن أن ونعلم  20

 *األصنام من أنفسكم احفظوا األبناء أيها  21* األبدية
 يعمل من وأما معه، وشهوته يزول العالم ألن العالم، فى التى األشياء وال العالم، تحبوا ال

 .األبد إلى يبقى فإنه اهللا بمشيئة
  

  6: 19-24: 18 الرسل الأعم من :اإلبركسيس
 بنعمة المشمولين الحواريين الرسل األطهار آبائنا أعمال قصص من فصل: اإلبركسيس

 .آمين جميعا، معنا تكون المقدسة بركتهم القدس، الروح
 إلى قدم فصيح رجل الجنس، اسكندري أبلوس اسمه يهودى يوجد كان  24

 حار وكان الرب، يقةلطر تلميذاً كان هذا  25* الكتب فى مقتدر أفسس،
  26* فقط يوحنا معمودية عارفا بيسوع يختص ما بتدقيق ويعلم يتكلم بالروح
 وعلماه إليهما قباله وآكيال بريسكال سمعه فلما .المجمع فى يجاهر هذا وابتدأ

 حضوا أخائية إلى ينطلق أن يريد كان وإذ  27* تدقيق بأكثر اهللا طريق 
* بالنعمة كثيرا المؤمنون نفع هذا جاء فلما .لوهيقب أن للتالميذ وكتبوا اإلخوة

 هو المسيح ان الكتب من لهم مبينا جهرا باشتداد اليهود يفحم كان ألنه  28
 اجتاز بعدما بولس أن كورنثوس فى أبلوس كان إذ فحدث  1: 19* يسوع
 هل لهم قال  2* التالميذ بعض وجد أفسس إلى يأتى لكى العالية النواحى فى
  3* قدس روح يوجد أنه سمعنا وال له قالوا آمنتم؟ لما القدس الروح قبلتم
 عمد يوحنا إن بولس فقال  4* يوحنا بمعمودية فقالوا اعتمدتم؟ فبماذا لهم فقال



 فلما  5* بيسوع أى بعده يأتى بالذى يؤمنوا أن قائال التوبة بمعمودية الشعب
 حل عليهم يديه بولس وضع ولما  6* يسوع الرب باسم اعتمدوا سمعوا
 *ويتنبأون بألسنة ينطقون فطفقوا عليهم، القدس الروح

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

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

 
 28، 26: 117 مزمور: المزمور

 .جميعنا على بركاته النبى، داود معلمنا تراتيل مزامير من
 .فأشكرك إلهى هو أنت .الرب بيت من باركناكم .الرب باسم اآلتى مبارك
 .هلليلويا. فأرفعك أنت إلهى

 
 34-18: 1 يوحنا من: اإلنجيل

 ابن المسيح، يسوع ربنا كلنا، وملكنا مخلصناو وإلهنا ربنا .القوات رب باسم اآلتى مبارك
 .آمين األبد إلى الدائم، المجد له الذى الحى، اهللا

 19* خبر هو أبيه حضن فى هو الذى الجنس الوحيد قط أحد يره لم اهللا  18
: ليسألوه والويين كهنة أورشليم من اليهود إليه أرسل حين يوحنا شهادة هذهو
  21* المسيح أنا لست نىإ: وأقر ر،ينك ولم فاعترف  20* ؟أنت من

 ؟أنت من: له فقالوا  22* ال :فأجاب أنت؟ النبى .ال: فقال أنت؟ أإيليا :فسألوه
 صوت أنا: قال  23* نفسك؟ عن تقول ماذا رسلونا،أ للذين جوابا لنعطى
 قد وكان   24* النبى أشعياء قال كما الرب طريق قوموا البرية، فى صارخ
 أنت كنت إن تعمد بالك فما: له وقالوا فسألوه   25* يسيينالفر من إليه أرسل
 بماء، أعمدكم أنا: قائال يوحنا أجابهم  26* ؟النبى وال إيليا وال المسيح لست
 الذى بعدى، يأتى الذى هو  27* تعرفونه لستم الذى قائم وسطكم فى ولكن
 بيت فى كان هذا  28* حذائه سيور أحل أن مستحقا لست الذى قدامى، صار
 يوحنا نظر الغد وفى  29* يعمد يوحنا كان حيث األردن، عبر فى عبرة
 هو هذا  30* العالم خطية يرفع الذى اهللا حمل هوذا: فقال إليه مقبال يسوع
   31* قبلى كان ألنه قدامى صار رجل بعدى، يأتى إنه عنه أنا قلت الذى
 وشهد  32* بماء ألعمد جئت لذلك إلسرائيل، ليظهر لكن أعرفه كن ألم وأنا
* هعلي فاستقر السماء من حمامة مثل نازال الروح رأيت قد إنى: قائال يوحنا



 ترى الذى: لى قال هو بماء ألعمد أرسلنى الذى لكن أعرفه، أكن لم وأنا  33
 قد وأنا  34* القدس بالروح سيعمد الذى هو فهذا ،عليه ومستقرا نازال الروح
  *اهللا ابن هو هذا أن وشهدت عاينت
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