
  من شهر أبيب المباركالثانىاألحد 
 24-1: 1من غالطية : رسالة البولس

فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل غالطية، بركته : البولس
  .المقدسة تكون معنا، آمين

بولس رسول ال من الناس وال بإنسان بل بيسوع المسيح واهللا اآلب الذى  1
  3* خوة الذين معى إلى كنائس غالطية  وجميع اإل2* أقامه من األموات

  هذا الذى بذل نفسه 4* النعمة لكم والسالم من اهللا أبينا وربنا يسوع المسيح
  5* عن خطايانا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة اهللا واآلب

  إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا 6* الذى له المجد إلى أبد اآلبدين آمين
  الذى ليس هو آخر غير 7* الذى دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخرعن 

  ولكن إن 8* أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح
  9* نحن أو مالك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن محروما
ليكن كما سبقنا فقلنا أقول اآلن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم ف

  أفأستعطف اآلن الناس أم اهللا، أم أطلب أن أرضى الناس، فلو 10* محروما
  وأعرفكم أيها 11* كنت بعد أطلب أن أرضى الناس لم أكن عبدا للمسيح
  ألنى لم أقبله من 12* اإلخوة أن اإلنجيل الذى بشرت به ليس بحسب إنسان

م سمعتم بسيرتى   فإنك13* عند إنسان وال علمته بل بإعالن يسوع المسيح
  14* قبال فى الديانة اليهودية إنى كنت أضطهد كنيسة اهللا بإفراط وأخربها

وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على كثيرين من أترابى فى جنسى، إذ كنت 
  ولكن لما سر اهللا الذى أفرزنى من 15* أوفر غيرة على ما سلمه إلى آبائى

بنه فى ألبشر به بين األمم للوقت لم   ليعلن ا16* بطن أمى ودعانى بنعمته
  وال صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلى بل 17* أستشر لحما ودما

  ثم بعد ثالث سنين 18* انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق
* صعدت إلى أورشليم ألنظر كيفا أى الصفا ومكثت عنده خمسة عشر يوما

  والذى أكتب 20* ل إال يعقوب أخا الرب  ولكننى لم أر غيره من الرس19
  وبعد ذلك جئت إلى نواحى 21* به إليكم هوذا قدام اهللا أنى لست أكذب فيه

  ولكننى كنت غير معروف بالوجه عند كنائس 22* سورية وكيليكية
  غير أنهم كانوا يسمعون أن الذى كان 23* اليهودية التى فى المسيح

  فكانوا يمجدون 24* ان الذى كان قبال يتلفهيضطهدنا قبال يبشر اآلن باإليم
 *اهللا فى



 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 25-14: 1من يهوذا : رسالة الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا القديس يهوذا الرسول، بركته المقدسة تكون معنا، : الكاثوليكون

 .آمين
هوذا قد جاء الرب : وخ السابع من آدم قائالوتنبأ عن هؤالء أيضا أخن 14 

  ليصنع دينونة على الجميع ويوبخ جميع المنافقين 15* فى ربوات قديسيه
على جميع أعمال نفاقهم التى نافقوا بها وعلى كل شىء صعب تكلم به عليه 

  هؤالء هم متذمرون ملومون سالكون بحسب شهواتهم،  16* خطاة منافقون
  وأما أنتم ياأحبائى 17*  يحابون الوجوه من أجل المنفعةفمهم يتكلم بعظائم،

  فإنهم كانوا 18* فاذكروا األقوال التى قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح
يقولون لكم إنه فى الزمان األخير سيأتى قوم طغاة يسلكون بحسب شهوات 

  وأما 20*  روح لهم  هؤالء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون ال19* نفاقهم
* أنتم ياأحبائى فابنوا أنفسكم على إيمانكم األقدس مصلين فى الروح القدس

  ولنحفظ أنفسنا فى محبة اهللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة 21
  وخلصوا البعض 23*   وبكتوا البعض عندما يكونوا مدانين22* األبدية

التقوى مبغضين حتى الثوب المدنس واختطفوهم من النار، وارحموا البعض ب
  والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده بال 24* من الجسد

  اهللا وحده مخلصنا بيسوع المسيح ربنا، له المجد 25* عيب فى اإلبتهاج
 *والعظمة والعز والسلطان قبل كل الدهور واآلن وإلى دهر الداهرين آمين

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

 
 23-19: 5من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

  20:* ولكن مالك الرب  فتح أبواب السجن فى الليل وأخرجهم وقال  19
  فلما سمعوا 21* اذهبوا وكلموا الشعب فى الهيكل بجميع كالم هذه الحياة

ثم جاء رئيس الكهنة وكل الذين معه . بكروا ودخلوا الهيكل وجعلوا يعلمون
* ى بهمودعوا المجمع مع كل شيوخ بنى اسرائيل وأرسلوا إلى الحبس ليؤت

  23*   ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم فى السجن، فرجعوا وأخبروا22



إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا على : قائلين
 *األبواب، ولما فتحنا لم نجد فى الداخل أحدا

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

فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . ف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسقفوا بخو
 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين

 
 1،2: 118مزمور: المزمور

 .امن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعن
طوباهم . لربالسالكون فى ناموس ا. طوباهم الذين بال عيب فى الطريق

 .هليلويا. ومن كل قلبهم يطلبونه. الذين يفحصون عن شهاداته
 

 9-1: 18من متى : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
من هو األعظم فى ملكوت : لى يسوع قائلينفى تلك الساعة تقدم التالميذ إ 1

  وقال الحق أقول لكم إن لم 3*  وأقامه فى وسطهم  فدعا طفال2ً* السماوات
  فمن اتضع  4* ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات

  ومن قبل صبيا 5* مثل هذا الصبى فهذا هو العظيم فى ملكوت السماوات
  ومن أعثر أحد هؤالء الصغار المؤمنين بى فخير 6* نىهكذا بإسمى فقد قبل

  ويل للعالم من 7* له أن يعلق فى عنقه حجر الرحى ويغرق فى البحر
العثرات، فإنه ال بد أن تأتى الشكوك، ولكن ويل لذلك اإلنسان الذى به تأتى 

  فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، ألنه خير لك 8* العثرة
خل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى فى النار األبدية ولك يدان أو أن تد
  وإن أعثرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، ألنه خير لك أن 9* رجالن

 *تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى جهنم النار ولك عينان


