
 األحد الثالث من شهر توت المبارك
  

 16-1: 2كورنثوس األولى : رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
وأنا أيضا لما أتيت إليكم ياإخوتى، ما أتيت بسمو الكالم أو الحكمة معلما  1

  ألنى لم أحكم أن أعرف شيئا بينكم، إال يسوع المسيح 2*  اهللاإياكم بسر
  4*   أنا أتيت عندكم فى ضعف وخوف ورعدة كثيرة3* وإياه مصلوبا

وكالمى وكرازتى لم يكونا بإقناع بكالم حكمة بشرية، بل ببرهان الروح 
  لكننا نتكلم 6*   لكى ال يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة اهللا5* والقوة

بحكمة بين الكاملين، بحكمة ليست من هذا الدهر وال بحكمة رؤساء هذا 
  بل ننطق بحكمة اهللا فى سر، الحكمة المكتومة التى 7* الدهر الذين يبطلون

  التى لم يعرفها أحد من رؤساء هذا 8* سبق اهللا فعينها قبل الدهور لمجدنا
هو مكتوب ما لم   بل كما 9* الدهر ألنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد

تره عين ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده اهللا للذين 
  فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه، ألن الروح يفحص كل شىء حتى 10* يحبونه

  ألن من من الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان 11* أعماق اهللا
  ونحن لم 12* د إال روح اهللالساكن فيه، هكذا أيضا أمور اهللا ال يعرفها أح

نأخذ روح العالم بل الروح الذى من اهللا، لنعرف األشياء الموهوبة لنا من 
  هذه التى نتكلم بها أيضا، ليس بتعاليم أقوال حكمة بشرية، بل 13* اهللا

  لكن اإلنسان النفسانى ال 14* بتعليم الروح، مقارنين الروحيات بالروحيات
نه عنده جهالة، وال يقدر أن يعرفه ألنه حكم فيه يقبل ما لروح اهللا، أل

  وأما الروحانى فيحكم فى كل شىء، وهو ال يحكم فيه من 15* روحيا
  ألنه من عرف فكر الرب أو من يمكنه أن يعلمه وأما نحن فلنا 16* أحد

 *فكر المسيح
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  
  

 21-13: 1من بطرس األولى : ونرسالة الكاثوليك



فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين

لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين بالتمام، وتوكلوا على النعمة التى يؤتى  13
ين   كأوالد الطاعة غير مشترك14* بها إليكم، عند استعالن يسوع المسيح

  بل الذى دعاكم 15* ومتمثلين بالشهوات السابقة التى كنتم تصنعوها بجهل
كونوا :   ألنه مكتوب16* هو قدوس فكونوا أنتم أيضا قديسين فى كل سيرة

  وإن كنتم تدعون أبا الذى يحكم بغير 17* قديسين ألنى أنا أيضا قدوس
عالمين   18* محاباة، حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف

أنكم أفتديتم، ال بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التى قد 
  بل أفتديتم بدم كريم كما من حمل بال عيب وال 19* تسلمتموها من آبائكم
  معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، قد أظهر فى 20* دنس، دم المسيح

بواسطة الذى أقامه من   أيها المؤمنون باهللا 21* األزمنة األخيرة من أجلكم
 *بين األموات وأعطاه مجدا، حتى أن إيمانكم ورجاءكم يكونان فى اهللا

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

 
 31-22: 9من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

وأما شاول فكان يزداد قوة، وكان يزعج اليهود الساكنين فى دمشق، مبينا  22
  24* يقتلوه  ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ل23* لهم أن هذا هو المسيح

  25* فأعلموا شاول بمشورتهم، وكانوا يحرسون األبواب نهارا وليال ليقتلوه
  ولما جاء شاول إلى 26* فأخذه التالميذ ليال وأنزلوه من السور فى سل

أورشليم، حاول ان يلتصق بالتالميذ، وكانوا جميعا يخافون منه، غير 
 الرسل وحدثهم كيف   فأخذه برنابا وأحضره إلى27* مصدقين أنه تلميذ

* أبصر الرب فى الطريق، وأنه كلمه، وكيف جاهر فى دمشق باسم يسوع
  29*   فكان معهم يدخل فى أورشليم ويخرج  ويجاهر باسم الرب يسوع28

أن يرفعوا أيديهم عليه ) أما هم فأرادوا(وكان يخاطب ويباحث اليونانيين 
  وأما 31* لى طرسوس  فلما علم اإلخوة أحضروه وأرسلوه إ30* ليقتلوه

الكنيسة فى كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سالم، وكانت تبنى 
 *وتسير فى خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر



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

صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا ف. قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس
 .مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين

 
 46،49،50: 17مزمور: المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
من أجل هذا أعترف . ويتعالى إله خالصى.  هو الرب، ومبارك هو إلهىحىُّ

 .هليلويا.  ل إلسمكلك يارب فى األمم، وأرت
 

 10-1: 19من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
  وإذا رجل يدعى اسمه زكا، هذا كان 2* ولما دخل كان يمشى فى أريحا 1

  وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو، 3* ن، وكان غنيارئيسا للعشاري
  فأسرع إلى قدام 4* فلم يقدر من أجل الجمع ألنه كان قصيرا فى قامته

  فلما جاء 5* وصعد على جميزة لكى يراه، ألنه كان مجتازا من جهتها
يا زكا، أسرع وانزل ألنه ينبغى لى : يسوع إلى الموضع، نظر إليه وقال له

  فالذين رأوا، تذمروا 7*   فنزل وقبله فرحا6* اليوم فى بيتكأن أكون 
  فوقف زكا وقال 8* أجمعين قائلين إنه دخل إلى بيت رجل خاطئ ليستريح

للرب هاأنذا يا رب أعطى نصف مالى للفقراء، ومن ظلمته شيئا، أعوضه 
فإنه هو . اليوم صار الخالص لهذا البيت:   فقال له يسوع9* أربعة أضعاف

 *  ألن ابن البشر جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك10* ا ابن ابراهيمأيض
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