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 29-13: 15 رومية  منالبولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
وليمألكم إله الرجاء من كل فرح وسالم عندما تؤمنون، وتزدادون فى   13

ى أيضا ياإخوتى متيقن من جهتكم    وأنا نفس14* الرجاء بقوة الروح القدس
أنكم أنتم مشحونون من كل عمل صالح، ومملوؤون من كل علم، قادرون أن 

  ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم يسيرا كمذكر لكم 15* تعلموا بعضكم بعضا
  حتى أكون خادما ليسوع المسيح 16* بسبب النعمة التى أعطيت لى من اهللا

إلنجيل اهللا، ليكون قربان األمم مقبوال مقدسا ألجل األمم، عامال بالكهنوت 
  ألنى ال 18*   فلى افتخار فى المسيح يسوع عند اهللا17* بالروح القدس

أجسر أن أقول كلمة مما لم يفعله المسيح بواسطتى، ألجل إطاعة األمم 
  بقوة آيات وعجائب وبقوة الروح القدس، حتى إنى من 19* بالقول والفعل

  وهكذا 20* ا إلى الليريكون قد أتممت بشارة المسيحأورشليم وما حوله
كنت أود أن أبشر ليس فى الموضع الذى ذكر فيه اسم المسيح، حتى ال أبنى 

الذين لم يخبروا به سينظرون، :   بل كما هو مكتوب21* على أساس غريب
  لذلك امتنعت عن المجىء إليكم مرارا 22* والذين لم يسمعوا سيفهمون

فإذ ليس لى مكان بعد فى هذه النواحى، فلى اشتياق : وأما اآلن  23* كثيرة 
  فعندما أمضى إلى أسبانيا آتى إليكم 24* زائد أن آتى إليكم منذ سنين كثيرة

وتودعونى أنتم إلى هناك، . ألنى أرجو أن أراكم فى أثناء ذهابى إلى هناك
م لخدمة   ولكن اآلن أنا ماضى إلى أورشلي25* إذا تمألت برؤياكم قليال

  ألن أهل مكدونية وأخائية قد سروا أن يصنعوا شركة لفقراء 26* القديسين
  قد سروا بذلك وإنهم مديونون لهم، ألنه إن 27* القديسين الذين فى أورشليم

كان األمم قد اشتركوا فى روحياتهم، يجب عليهم أن يخدموهم فى الجسديات 
مر، فسأمضى مارا بكم إلى   فمتى أتممت ذلك وختمت لهم هذا الث28* أيضا
 *  وأنا أعلم أنى إذا جئت إليكم سأجىء فى ملء بركة المسيح29* أسبانيا

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 9-1: 1الكاثوليكون من بطرس األولى 



ة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدس: الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين

بطرس رسول يسوع المسيح للمختارين المتغربين من شتات بنتس  1
  بمقتضى علم اهللا اآلب السابق فى 2* وغالطية وكبادوكية وآسيا وبيثينية

  3* تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسالم
رة رحمته ولدنا ثانية لرجاء مبارك اهللا أبو ربنا يسوع المسيح، الذى حسب كث

  للميراث الذى ال يبلى، وال يتدنس 4* حى بقيامة يسوع المسيح من األموات
  أيها المحروسون، بقوة اهللا، 5* وال يضمحل، محفوظ  لكم فى السموات

  الذى به تبتهجون 6* باإليمان للخالص المستعد أن يعلن فى الزمن األخير
  لكى تكون تزكية 7* تألموا بتجارب متنوعةاآلن يسيرا، وإن كان يجب أن ت

إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفانى المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد 
  الذى وإن لم تروه تحبونه، هذا 8* وكرامة عند استعالن يسوع المسيح

  نائلين 9* الذى اآلن لم تروه، وآمنتم به، فتبتهجون بفرح ال ينطق به ومجيد
 * خالص أنفسكمغاية إيمانكم

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

 
 12: 13-25: 12اإلبركسيس من أعمال الرسل 

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

ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمال الخدمة، وأخذا معهما يوحنا  25
برنابا :   وكان فى كنيسة أنطاكية أنبياء ومعلمون1*  أيضا الملقب مرقس

وسمعان الذى يدعى نيجر، ولوقيوس القيروانى، ومناين الذى تربى مع 
  وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال 2* يرودس رئيس الربع، وشاوله

  حينئذ 3* افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه: الروح القدس
  فهذان إذ أرسال 4* صاموا وصلوا ووضعوا عليهما األيادى ثم أطلقوهما

إلى من الروح القدس، انحدرا إلى سلوكية، ومن هناك سافرا فى البحر 
  ولما وصال إلى سالمينا ناديا بكلمة اهللا فى مجامع اليهود وكان 5* قبرس

  ولما اجتازا الجزيرة كلها إلى بافوس وجدا رجال 6* معهما يوحنا خادما
  هذا كان مع الوالى سرجيوس 7* ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع

* ن يسمع كلمة اهللافهذا دعا برنابا وشاول والتمس أ. بولس، وهو رجل فهيم



  فقاومهما عليم الساحر، ألن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يصرف الوالى 8
*   وأما شاول الذى هو بولس أيضا، فامتأل من الروح القدس9* عن اإليمان

أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، ياابن إبليس ياعدو كل بر، :   وقال10
فاآلن هوذا يد الرب تأتى عليك   11* أال تزال تفسد سبل الرب المستقيمة

ففى الحال وقع عليه ضباب وظلمة . فتكون أعمى ال تبصر الشمس إلى حين
  فالوالى حينئذ لما رأى آمن، وتعجب 12* وكان يدور ملتمسا من يقوده بيده

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

 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . ن اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسقفوا بخوف م

 .مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 9،8: 142مزمور : المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

فإنى عليك . متكفألسمع بالغدوات رح. روحك القدوس يهدينى إلى اإلستقامة
 .هليلويا.   توكلت

 

 13-1: 11اإلنجيل من لوقا 
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
: ، لما فرغ قال له واحد من تالميذه)قفر(وإذ كان يصلى فى موضع   1
  فقال لهم متى صليتم 2* رب علمنا أن نصلى كما علم يوحنا أيضا تالميذهيا

أبانا الذى فى السموات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك : فقولوا
  4*   خبزنا اآلتى أعطنا إياه كل يوم3* كما فى السماء كذلك على األرض

وال تدخلنا فى . يناواغفر لنا خطايانا، ألننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إل
من منكم يكون له صديق :   ثم قال لهم5* تجربة، لكن نجنا من الشرير

  6* يا صديقى أقرضنى ثالثة أرغفة: ويمضي إليه فى نصف الليل ويقول له
  فيجيب ذلك من 7* ألن صديقا لى جاءنى من سفر، وليس لى ما أقدم له

دى معى على فراشى، ال ال تزعجنى، فإنى أغلقت بابى، وأوال: داخل ويقول
وإن كان ال يقوم ويعطيه لكونه :   أقول لكم8* أقدر أن أقوم وأعطيك

  وأنا أيضا 9* صديقه، فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه ما يحتاج إليه



  ألن كل من 10* إسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، إقرعوا يفتح لكم: أقول لكم
  فأى أب منكم يسأله 11* ح لهيسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفت

  أو 12* ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو يسأله سمكة فيعطيه حية بدل السمكة
  فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا 13* يسأله بيضة فيعطيه عقربا

أوالدكم عطايا جيدة، فكم بالحرى اآلب من السماء يعطى الروح القدس للذين 
 *يسألونه

 


