
  األحد الثالث من شهر مسرى المبارك

 
 20-17: 16من رومية : رسالة البولس

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

وأطلب إليكم أيها اإلخوة أن تالحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات   17
  ألن مثل هؤالء ال يخدمون 18* ه وحيدوا عنهمخالفا للتعليم الذى تعلمتمو

ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبكالمهم الطيب وتملقهم يخدعون قلوب 
  ألن طاعتكم ذاعت إلى الجميع، فأفرح أنا بكم وأريد أن 19* السلماء

  وإله السالم سيسحق 20* تكونوا حكماء فى الخير وبسطاء فى الشر
 *نعمة ربنا يسوع المسيح معكمالشيطان تحت أرجلكم سريعا، 

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
  
 

 7: 3-18: 2من بطرس األولى : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
تكم بكل هيبة، ليس فقط للصالحين أيها الخدام كونوا خاضعين لساد 18

  ألن هذه نعمة إن كان أحد من أجل 19* المترفقين، بل للمعوجين أيضا
  ألنه أى مجد هو إذا كنتم 20* ضمير نحو اهللا يحتمل أحزانا وهو مظلوم

تخطئون ويقمعونكم فتصبرون، لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه 
  ألن المسيح هو أيضا تألم عنا 21* م لهذاهى نعمة من عند اهللا الذى دعاك
  الذى لم يخطىء ولم يوجد فى فيه 22* تاركا لنا مثاال لكى نتبع خطواته

  وكان يشتم وال يشتم، وإذا تألم لم يغضب وأعطى الحكم للحاكم 23* غش
  الذى رفع خطايانا على الخشبة بجسده لكى ما إذا متنا بالخطايا 24* العادل

  ألنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم 25* الذى شفيتم بجراحاتهنحيا بالبر، و
  كذلكن النساء أيضا 1: 3* رجعتم اآلن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم

فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض ال يطيعون الكلمة يربحون بسيرة 
  وعلى هذا 3*   مالحظين سيرتكن الطاهرة بخوف2* النساء بدون كلمة

ينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الثياب هى أفال تكن الز



  بل اإلنسان الخفى فى القلب، فى العديمة الفساد زينة الروح 4* زينتكن
  ألنه هكذا كانت 5* القدس الهادىء الوديع الذى هو قدام اهللا كثير الثمن

ت قديما النساء القديسات المتوكالت أيضا على اهللا، يزين أنفسهن خاضعا
سيدى، التى صرتن لها :   كما كانت سارة تطيع ابراهيم وتدعوه6* لرجالهن

  كذلك أنتم أيضا 7* أوالدا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة
أيها الرجال كونوا ساكنين معهن عالمين أن النساء آنية  ضعيفة معطين 

 * تعاق صلواتكمإياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأى نوع لكى ال
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 14-8: 21من أعمال الرسل : اإلبركسيس
نعمة فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين ب: اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
ثم خرجنا فى الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان   8

*   وكان لهذا أربعة بنات عذارى كن يتنبأن9* واحدا من السبعة وأقمنا عنده
ه   وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء من اليهودية نبى اسم10

:   فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدى نفسه ورجليه وقال11* أغابوس
هذا ما يقوله الروح القدس الرجل الذى له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا 

  فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن 12* فى أورشليم ويسلمونه إلى أيدى األمم
  حينئذ أجاب 13* مأن ال يصعد إلى أورشلي واإلخوة الذينفى ذلك المكان

ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبى، ألنى مستعد ليس أن أربط : بولس وقال
  ولما لم 14* فقط بل أن أموت أيضا فى أورشليم ألجل اسم الرب يسوع

 *يقنع، سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب
 .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين

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

 .مارمرقس البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 2،8: 27مزمور: المزمور



 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
الرب اإلله مبارك . الرب هو عونى وناصرى. استمع يارب صوت تضرعى

 .هليلويا. ألنه سمع صوت دعائى
  
 

 35-22: 3من مرقس : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
بول، وأنه وكان الكتبة الذين نزلوا من أورشليم يقولون إن معه بعلز 22

  فدعاهم وقال لهم بأمثال كيف يقدر 23* برئيس الشياطين يخرج الشياطين
  وإن انقسمت مملكة على ذاتها ال تقدر تلك 24* شيطان أن يخرج شيطانا

  وإن انقسم بيت على ذاته ال يقدر ذلك البيت أن 25* المملكة أن تثبت
أن يثبت بل يكون له   وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم ال يقدر 26* يثبت

  ال يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط 27* انقضاء
  الحق أقول لكم إن كل شىء يغفر لبنى 28* القوى أوال وحينئذ ينهب بيته

  ولكن من يجدف على الروح 29* البشر الخطايا والتجاديف التى يجدفونها
  ألنهم كانوا 30* توجب دينونة أبديةالقدس فال يغفر له إلى األبد بل هو مس

  فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا 31* يقولون إن معه روحا نجسا
  وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا أمك 32* وأرسلوا إليه يدعونه

  ثم 34*   فأجابهم وقال من هى أمى وإخوتى33* وإخوتك خارجا يطلبونك
  ألن من يصنع إرادة 35* ى وإخوتىنظر إلى الجالسين حوله وقال ها أم

 *اهللا هو أخى وأختى وأمى


