
 األحد الثانى من شهر مسرى المبارك
 

 23-1: 6من أفسس : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  أكرم أباك 2* أيها األوالد أطيعوا والديكم فى الرب ألن هذا أمر حق  1

كى يكون لك خير وتكون طويل   ل3* وأمك التى هى أول وصية بوعد
  وأنتم أيها اآلباء ال تغيظوا أوالدكم بل ربوهم 4* العمر على األرض
  أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف 5* بتأديب الرب وإنذاره

  ال بخدمة العين كمن يرضى 6* ورعدة فى بساطة قلبكم كما تطيعون الرب
  خادمين بنية 7* اهللا من نفسكمالناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة 

  عالمين أن مهما عمل كل واحد من 8* صالحة كما للرب وليس للناس
  وأنتم أليضا أيها السادة 9* الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا

افعلوا بهم هكذا تاركين الغضب عالمين أن سيدكم وسيدهم هو واحد فى 
ا ياإخوتى تقووا فى الرب وفى شدة   أخير10* السموات وليس عنده محاباة

*   إلبسوا سالح اهللا الكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس11* قوته
  فإن محاربتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السالطين مع والة 12

  من أجل ذلك 13* عالم الظلمة مع أجناد الشر الروحية فى السماويات
 لكى تقدروا أن تقاوموا فى اليوم الشرير وبعد أن احملوا سالح اهللا الكامل
  فاثبتوا متسلحين على أحقاءكم بالحق والبسين 14* تصنعوا كل شىء إثبتوا

  حاملين فوق 16*   وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السالم15* درع البر
الكل ترس اإليمان الذى به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المتقدة 

  18*   وخذوا خوذة الخالص وسيف الروح الذى هو كلمة اهللا17* نارا
مصلين بكل صالة وطلبة كل وقت فى الروح وساهرين لهذا بعينه بكل 

  وألجلى أنا أيضا لكى يعطى لى 19* مواظبة وطلبة ألجل جميع القديسين
  هذا الذى ألجله أنا 20* كالم عند افتتاح فمى ألعلن سر اإلنجيل جهارا

  ولكى 21* لكى أجاهر فيه كما يجب على أن أتكلم. سلسفير فى سال
تعلموا أنتم أيضا أحوالى ماذا أفعل يعرفكم بكل شيء تيخيكس األخ الحبيب 

  الذى أرسلته إليكم لهذا األمر لكى تعرفوا 22* والخادم األمين فى الرب



  سالم على اإلخوة ومحبة وإيمان من اهللا 23* أحوالنا ولكى يعزى قلوبكم
 *ب وربنا يسوع المسيحاآل

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 17-7: 2من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
وصية قديمة التى كانت عندكم ياأحبائى لست أكتب إليكم وصية جديدة بل   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* ب أخاه يثبت فى النور وليس فيه عثرة  من يح10* 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 أطمست عينيه
  أكتب إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذى 13* لكم خطاياكم من أجل اسمه

أكتب إليكم أيها . أكتب إليكم أيها الشبان ألنكم قد غلبتم الشرير. من البدء
  كتبت إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم 14* األوالد ألنكم قد عرفتم اآلب

كتبت إليكم أيها الشبان ألنكم أقوياء وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد . الذى من البدء
إن أحب أحد . التى فى العالم  ال تحبوا العالم وال األشياء 15* 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

 *يمضى وشهوته وأما الذى يصنع إرادة اهللا فيثبت إلى األبد
ياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ا تحبوا العالم، وال األشل

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 12-1: 20من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
وبعدما انتهى اإلضطراب دعا بولس التالميذ ووعظهم وودعهم وخرج   1

  ولما اجتاز فى تلك النواحى ووعظهم بكالم كثير 2* ليذهب إلى مكدونية
ثم إذ حصلت مكيدة من .   فصرف ثالثة أشهر هناك3* جاء إلى هالس



اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سورية صار رأى أن يرجع على 
  فرافقه سوسيباتروس برس البيرى  ومن أهل تسالونيكى 4* يةطريق مكدون

ومن أهل آسيا تيخيكس . أرسترخس وسكوندس وغايوس الدربى وتيموثاوس
  وأما نحن فسافرنا 6*   هؤالء سبقوا وانتظرونا فى ترواس5* وتروفيمس

فى البحر بعد أيام الفطير من فيلبى ووافيناهم فى خمسة أيام إلى ترواس 
  وفى أحد السبوت إذ اجتمعنا لكسر الخبز 7* ا سبعة أيامحيث صرفن

* خاطبهم بولس وهو مزمع أن يخرج فى الغد وأطال الكالم إلى نصف الليل
  وكان 9*   وكانت مصابيح كثيرة فى العلية التى كانوا مجتمعين فيها8

وإذ كان  بولس . شاب إسمه أفتيخوس جالسا فى الطاقة مثقال بنوم عميق
  10* ب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتايتكلم فغل

  ثم 11* فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائال ال تضطربوا ألن نفسه فيه
  12* وهكذا خرج. صعد وكسر خبزا وذاق وتكلم كثيرا حتى الح النور

 *وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة
 . آمين،ر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسةلم تزل كلمة الرب تنمو وتكث

 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس

 .مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 5،15: 88مزمور: المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
طوبى للشعب . وبحقك فى كنيسة القديسين. عترف السموات بعجائبك ياربت

 .هليلويا. وبنور وجهك يسلكون. ف التهليلالذى يعر
 

 39-27: 5من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 . آمين، األبدابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى
وبعد هذا خرج يسوع فنظر عشارا اسمه الوى جالسا عند مكان الجباية   27

  وصنع له الوى 29*   فترك كل شىء وقام وتبعه28* فقال له اتبعنى
وكان جمع عظيم من العشارين وآخرين متكئين . وليمة عظيمة فى بيته

ماذا تأكلون   فتذمر الفريسيون والكتبة على تالميذه قائلين ل30* معهم
  فأجاب يسوع وقال لهم ال يحتاج 31* وتشربون مع العشارين والخطاة



  ألنى لم آت ألدعو األبرار بل 32* األقوياء إلى الطبيب بل المرضى
  وقالوا له لماذا يصوم تالميذ يوحنا كثيرا ويقدمون 33* الخطاة إلى التوبة

  34* يأكلون ويشربونطلبات وكذلك تالميذ الفريسيين أيضا وأما تالميذك ف
فقال لهم يسوع أتقدرون أن تجعلوا  بنى العرس يصومون مادام العريس 

  ولكن ستأتى أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون فى 35* معهم
  وقال لهم أيضا مثال ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد فى 36* تلك األيام

قه الرقعة التى أخذت من ثوب عتيق وإال فالجديد يشقه والعتيق ال تواف
  وليس أحد يجعل خمرا جديدة فى زقاق عتيقة لئال تشق الخمر 37* الجديد

  بل يجعلون خمرا جديدة فى 38* الجديدة الزقاق فهى تهرق والزقاق تتلف
  وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت 39* زقاق جديدة فتحفظ جميعا

 *ألنه يقول العتيق أطيب. الجديد


