
 األحـد الثانى من الصـوم الكبيـر
  

 7: 15-19: 14رومية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  ال تنقض عمل 20* فلنتبع ما هو للسالم وما هو لبنيان بعضنا لبعض  19

  21* لكنه شر لإلنسان الذى يأكل بعثرةكل شىء طاهر و. اهللا ألجل الطعام
)* أو يضعف(حسن أن ال يؤكل لحم وال يشرب خمر وال مما يعثر به أخوك 

مغبوط من ال يدين نفسه .   أأنت لك إيمان؟ فليكن لك فى نفسك أمام اهللا22
  وأما الذى يرتاب فإن أكل فإنه يدان ألن ذلك ليس من 23* فيما يستحسنه

  فيجب علينا نحن 1: 15*  من اإليمان فهو خطيئةاإليمان وكل ما ليس 
  فليرض كل واحد 2* األقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء وال نرضى أنفسنا

  فإن المسيح لم يرض نفسه ولكن كما  كتب 3* منا قريبه للخير للبنيان
  ألن كل ما كتب من قبل إنما كتب لتعليمنا 4* تعييرات معيريك وقعت علي

  و 5* رجاء بالصبر و التعزية بما في الكتب يكون لنا رجاءلكى يكون لنا ال
وإله الصبر والتعزية يعطيكم فكرا واحدا . ليعطكم اله الصبر وبتعزية الكتب

  لكى بقلب واحد وفم واحد مجدوا 6* بعضكم لبعض بحسب المسيح يسوع
   لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح 7* اهللا أبا ربنا يسوع المسيح

 *لمجد اهللا
  .نعلى أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمينعمة اهللا اآلب فلتحل 

 
 13-1: 2من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
 .معنا، آمين

  2* ياإخوتى ال يكن لكم إيمان مجد ربنا يسوع المسيح بمحاباة الوجوه 1
ألنه إن دخل إلى مجمعكم رجل فى إصبعه خاتم ذهب، بحلة بهية، ودخل 

  فنظرتم إلى الالبس الحلة البهية وتقولون له 3* أيضا مسكين فى ثوب رث
إجلس أنت ههنا حسنا، وتقولون للمسكين قف أنت هناك أو إجلس ههنا تحت 

فكار    أفال تكونوا قد ميزتم فى أنفسكم وصرتم قضاة أل4* موطئ األقدام
  اسمعوا ياإخوتى األحباء أما اختار اهللا مساكين هذا العالم وهم 5* شريرة



  وأما أنتم 6* أغنياء فى اإليمان وورثة الملكوت الذى وعد به الذين يحبونه
* فأهنتم المسكين؟ أليس األغنياء هم الذين يقهرونكم ويجرونكم إلى المحاكم؟

  فإن كنتم 8*  دعي به عليكم  أليس هم يجدفون على اإلسم الحسن الذى7
* تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون: تكملون الناموس الملوكى حسب الكتاب

  10*   أما إن حابيتم الوجوه تفعلون خطية إذ يوبخكم الناموس كمتعدين9
  11* ألن من حفظ الناموس كله وعثر فى واحدة فقد صار مجرما فى الكل

فإن لم تزن ولكن قتلت فقد صرت .  تقتلألن الذى قال ال تزن، قال أيضا ال
  هكذا تكلموا وهكذا اعملوا كعتيدين أن تحاكموا 12* متعديا للناموس
يعمل    فإن الدينونة بال رحمة تكون على من لم13* بناموس الحرية

 *الرحمة، والرحمة تفتخر على الحكم
شهوته معه، وأما من ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول و

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 11-1: 23من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
إنى بكل ضمير : ل، قال أيها الرجال إخوتنالما تفرس بولس فى المحف 1

  فأمر حنانيا رئيس الكهنة القائمين أمامه 2* صالح تعبدت هللا إلى هذا اليوم
  حينئذ قال له بولس سيضربك اهللا أيها الحائط 3* بأن يضربوه على فمه

المبيض، أأنت جالس تحاكمنى بما فى الناموس وتأمر أن أضرب بخالف 
  فقال بولس لم 5* لحاضرون أتشتم رئيس كهنة اهللا؟  فقال ا4* الناموس

أكن أعرف ياإخوتى أنه رئيس كهنة، ألنه قد كتب رئيس شعبك ال تقل فيه 
  ولما علم بولس أن قسما منهم صدوقيون والقسم اآلخر فريسيون 6* سوءا

صاح فى المحفل أيها الرجال اإلخوة أنا فريسى ابن فريسى وعلى رجاء 
  فلما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين 7* ا أحاكمقيامة األموات أن

  فإن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة وال 8* والصدوقيين وانشقت الجماعة
  فصار صياح عظيم 9* مالك وال روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك
إنا ال نجدفى هذا الرجل : ونهض قوم من الفريسيين وطفقوا يخاصمون قائلين

  فلما 10)* فال نحارب اهللا( رديئا فإن كان قد كلمه مالك أو روح شيئا 
حدثت منازعة كثيرة خاف قائد األلف أن يفسخوا بولس، فأمر الجند أن 



  وفى الليلة التالية 11* ينزلوا و يختطفوه من بينهم ويأتوا به إلى المعسكر
م، هكذا فإنك كما شهدت بما لى فى أورشلي) يابولس(وقف به الرب وقال ثق 

 *ينبغى أن تشهد لى فى رومية ايضا
 .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين

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

 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 13-11: 26ر مزمو: المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

كن لى معينا . ال تصرف وجهك عنى. طلبت وجهك ولوجهك يارب ألتمس
 .هلليلويا. وال ترفضنى يااهللا مخلصى. ال تقصنى

 
 11-1: 4من متى : اإلنجيل

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

  ولما صام 2* حينئذ أصعد الروح يسوع إلى البرية ليجرب من إبليس 1
إن كنت :   فجاء المجرب وقال له3* أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا

مكتوب ليس : له  فأجاب وقال 4* ابن اهللا فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا
  حينئذ أخذه 5* بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم اهللا

  وقال له إن كنت 6* إبليس إلى المدينة المقدسة، وأوقفه على جناح الهيكل
أنت ابن اهللا، فألق بنفسك إلى أسفل، ألنه مكتوب أنه يوصى مالئكته بك 

:   فأجابه يسوع قائال7* لكفيحملونك على أيديهم، لئال تصدم بحجر رج
  ثم أخذه إبليس أيضا على جبل عال 8* مكتوب أيضا ال تجرب الرب إلهك

  وقال له أعطيك هذه جميعها إن 9* جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها
 اذهب يا شيطان ألنه مكتوب:   حينئذ قال له يسوع10* خررت وسجدت لى

حينئذ تركه إبليس وإذا مالئكة قد   11* للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد
 *جاءت وخدمته


