لقرائة نصوص الكتاب المقدس الخاصة بالقداس اإللهي
أشعياء الفصل 7
ُ 10ث َّم َعا َد الرَّ بُّ َف َقا َل آِل َح َ
از:
« 11ا ُ ْطلُبْ لآ َن ْفسآ َك آ َي ًة م َآن الرَّ بِّ إآلَ آه َكَ .عم ِّْق َطلَ َب َك أَ ْو َر ِّفعْ ُه إآلَى َف ْوق».
آحا ُز« :الَ أَ ْطلُبُ َوالَ أ ُ َجرِّ بُ الرَّ بَّ ».
َ 12ف َقا َل َ
َ 13ف َقا َل« :اسْ َمعُوا َيا َبي َ
اس َح َّتى ُتضْ آجرُوا إآلَ آهي أَيْضاً؟
ْت دَ اوُ دَ َ .ه ْل ه َُو َقلآي ٌل َعلَ ْي ُك ْم أَنْ ُتضْ آجرُوا ال َّن َ
ْ
َ 14ولَكآنْ يُعْ طآ ي ُك ُم ال َّس ِّي ُد َن ْف ُس ُه آ َي ًةَ :ها ْال َعذ َرا ُء َتحْ َب ُل َو َتلآ ُد ابْنا ً َو َت ْدعُو اسْ َم ُه «عآ َّما ُنوئآي َل».
يوحنا الفصل 1
َ
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ْ
ْ
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َّ
َّ
ْ
َ
ان م َآن ال َب ْد آء ،الذآي َسمآعْ َناهُ ،الذآي َرأ ْي َناهُ آب ُعيُونآ َنا ،الذآي َشا َه ْد َناهَُ ،ول َم َست ُه أ ْيدآي َنا ،مآنْ آج َه آة َكلآ َم آة ال َح َياةآ.
 1اَلَّذآي َك َ
ب َوأ ُ ْظ آه َر ْ
تَ ،و َق ْد َرأَ ْي َنا َو َن ْش َه ُد َو ُن ْخ آبرُ ُك ْم آب ْال َح َيا آة األَ َب آد َّي آة الَّتآي َكا َن ْ
َ 2فإآنَّ ْال َح َيا َة أ ُ ْظ آه َر ْ
ت لَ َنا.
ت عآ ْندَ اِل آ
ُوع
ون لَ ُك ْم أَيْضا ً َش آر َك ٌة َم َع َناَ .وأَمَّا َش آر َك ُت َنا َنحْ نُ َف آه َي َم َع اِل آ
ب َو َم َع ا ْب آن آه َيس َ
 3الَّذآي َرأَ ْي َناهُ َو َسمآعْ َناهُ ُن ْخ آبرُ ُك ْم آبهآ ،آل َكيْ َي ُك َ
ْ
يح.
المَسآ آ
لوقا الفصل 1
ُ
ْ
ْ
آيل اسْ ُم َها َناصآ َرةُ
آس أرْ سآ َل آجب َْرائآي ُل ال َمالَ ُ
ك م َآن هللاآ إآلَى َمدآي َنة م َآن ال َجل آ
َ 26وفآي ال َّشه آْر السَّاد آ
ْ
 27إآلَى َع ْذ َرا َء َم ْخ ُ
ت دَ اوُ َد اسْ ُم ُه يُوسُفُ َ .واسْ ُم ْال َعذ َرا آء َمرْ َي ُم.
طو َبة ل َآرجُ ل مآنْ َب ْي آ
ت فآي ال ِّن َسا آء».
َ 28فدَ َخ َل إآلَ ْي َها ْال َمالَ ُ
ار َك ٌة أَ ْن آ
ك َو َقا َلَ « :سالَ ٌم لَكآ أَ َّي ُت َها ْال ُم ْن َع ُم َعلَ ْي َها! اَلرَّ بُّ مَعَكآ ُ .م َب َ
ت مآنْ َكالَ آم آه َو َف َّك َر ْ
َ 29فلَمَّا َرأَ ْت ُه اضْ َط َر َب ْ
ح َّي ُة!
ون َه آذ آه ال َّت آ
ت َما َع َسى أَنْ َت ُك َ
ت نآعْ َم ًة عآ ْندَ هللاآ.
َ 30ف َقا َل لَ َها ْال َمالَكُ« :الَ َت َخافآي َيا َمرْ َي ُم ألَ َّنكآ َق ْد َو َج ْد آ
ُوع.
َ 31و َها أَ ْن آ
آين ابْنا ً َو ُت َسمِّي َن ُه َيس َ
آين َو َت آلد َ
ت َس َتحْ َبل َ
اإللَ ُه ُكرْ سآ يَّ دَ اوُ دَ أَ آبي آه
َ 32ه َذا َي ُكونُ َعظآ يما ً َواب َْن ْال َعلآيِّ ي ُْد َعى َويُعْ طآ ي آه الرَّ بُّ آ
وب إآلَى األَ َب آد َوالَ َي ُكونُ لآم ُْل آك آه نآ َها َي ٌة».
َ 33و َيمْ لآ ُ
ك َعلَى َب ْي آ
ت َيعْ قُ َ
َ
َ
َ 34ف َقالَ ْ
ْف َي ُكونُ َه َذا َوأ َنا لَسْ ُ
ت أعْ آرفُ َرجُ الً؟»
ت َمرْ َي ُم ل ْآل َمالَكآ َ « :كي َ
هللا.
اب ْال َمالَكُ« :اَلرُّ و ُح ْالقُ ُدسُ َي آح ُّل َعلَيْكآ َوقُ َّوةُ ْال َعلآيِّ ُت َظلِّلُكآ َفل َآذل َآك أَيْضا ً ْالقُ ُّدوسُ ْال َم ْولُو ُد آم ْنكآ ي ُْد َعى اب َْن آ
َ 35فأ َ َج َ
وخ آت َها َو َه َذا ه َُو ال َّشهْرُ السَّادآسُ لآت ْآل َك ْال َم ْدع َُّو آة َعاقآراً
صا َب ُ
آي أَيْضا ً حُ ْبلَى آبابْن فآي َشي ُْخ َ
ات َنسآ ي َب ُتكآ ه َ
َ 36وه َُو َذا أَلآي َ
هللا».
ْس َشيْ ٌء َغي َْر ُم ْمكآن لَدَى آ
 37ألَ َّن ُه لَي َ
َ 38ف َقالَ ْ
ضى مآنْ عآ ْن آد َها ْال َمالَكُ.
ت َمرْ َي ُم« :ه َُو َذا أَ َنا أَ َم ُة الرَّ بِّ  .لآ َي ُكنْ لآي َك َق ْول َآك»َ .ف َم َ

