
 األحد الثانى من شهر هاتور المبارك
  

 15- 7: 6العبرانيين : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
ألن األرض التى تشرب المطر الهاطل عليها مرارا كثيرة، وتنبت عشبا   7

  ولكن إن أخرجت شوكا 8* ال بركة من اهللاصالحا للذين فلحت من أجلهم تن
  9* وحسكا فهى غير مفلحة  وقريبة من اللعنة، التى نهايتها تكون للحريق

ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها األحباء المختارين والقريبين من الخالص، وإن 
  ألن اهللا ليس بظالم، حتى ينسى عملكم وتعب 10* كنا نتكلم هكذا أيضا

*  أظهرتموها نحو اسمه، إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم أيضامحبتكم التى
  ولكننا نود أن كل واحد منكم يظهر هذا اإلجتهاد بعينه ليقين الرجاء إلى 11

  لكى ال تكونوا ضعفاء، بل تكونوا متمثلين بالذين ورثوا 12* النهاية
لم يكن له أعظم   فإنه لما وعد اهللا ابراهيم، إذ 13* المواعيد باإليمان واألناة

  15* إنى ألباركنك بركة، وأكثرنك تكثيرا:   قائال14* يقسم به، أقسم بنفسه
 * وهكذا إذ تأنى ظفر بالموعد

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 25- 14ذا من يهو: رسالة الكاثوليكون
، بركته المقدسة تكون معنا، فصل من رسالة معلمنا القديس يهوذا الرسول: الكاثوليكون

 .آمين
هوذا قد جاء الرب : وتنبأ عن هؤالء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائال  14

  ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع المنافقين 15* فى ربوات قديسيه
على جميع أعمال نفاقهم التى نافقوا بها، وعلى كل شىء صعب الذى تكلم به 

  هؤالء هم متذمرون، ملومون سالكون بحسب 16* عليه خطاة منافقون
  وأما 17* فمهم يتكلم بعظائم، يحابون الوجوه من أجل المنفعة. شهواتهم

  18* فاذكروا األقوال التى قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح: أنتم ياأحبائى
  إنه فى الزمان األخير سيأتى قوم طغاة سالكين: فإنهم كانوا يقولون لكم

  هؤالء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون ال روح 19* هوات نفاقهمبحسب ش
ين فى لٌص  وأما أنتم ياأحبائى، فابنوا أنفسكم على إيمانكم األقدس، م20* لهم



  ولنحفظ أنفسنا فى محبة اهللا، منتظرين رحمة ربنا يسوع 21* الروح القدس
  23* ن مدانينتوا البعض عندما يكونو  وبك22ٌ* المسيح للحياة األبدية

صوا البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين وخلٌ
  والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، 24* حتى الثوب المدنس من الجسد

  اهللا وحده مخلصنا بيسوع 25* ويقيمكم أمام مجده بال عيب فى اإلبتهاج
الدهور واآلن وإلى المسيح ربنا، له المجد والعظمة والعز والسلطان قبل كل 

 *كل الدهور، آمين
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد

 
 29- 19: 5من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

  20* ولكن مالك الرب فتح أبواب السجن فى الليل وأخرجهم وقال   19
  فلما سمعوا 21* اذهبوا وكلموا الشعب فى الهيكل بجميع كالم هذه الحياة

يس الكهنة وكل الذين معه، ثم جاء رئ. مونلٌعروا ودخلوا الهيكل وجعلوا يبكّ
ى واجتمعوا فى المجمع مع كل شيوخ بنى اسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتَ

  ولكن الخدام لما جاءوا، لم يجدوهم فى السجن، فرجعوا 22* بهم
إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص، والحراس :   قائلين23* وأخبروهم

  فلما 24*  فى الداخل أحداًواقفين على األبواب، ولكن لما فتحنا، لم نجد
سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه األقوال، ارتابوا من 

:   ثم جاء واحد وأخبرهم قائال25* ما عسى أن يكون هذا: جهتهم قائلين
هوذا الرجال الذين وضعتموهم فى السجن، هم فى الهيكل واقفين يلٌعمون 

د مع الخدام فأحضروهم بغير عنف،   حينئذ مضى قائد الجن26* الشعب
  فلما أحضروهم، أوقفوهم 27* ألنهم كانوا يخافون الشعب لئال يرجموهم

أما أوصيناكم وصية، أن ال :   قائال28* فى المجمع، فسألهم رئيس الكهنة
تعلموا بهذا اإلسم، وها أنتم قد مألتم أورشليم بتعليمكم، وتريدون أن تجلبوا 

 طاعينبغى أن ي:   فأجاب بطرس والرسل وقالوا29* علينا دم هذا اإلنسان
  *اهللا أكثر من الناس

  .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

 .جميعنا آمينالتلميذ الطاهر، بركاته على  ،مارمتى البشير
 

 16،10: 103مزمور : المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

الذى يرسل العيون فى . وأرز لبنان الذى غرسته. تشبع جميع شجر الحقل
 .هليلويا.  وفى وسط الجبال تعبر المياه. األودية

  

 9-1: 13من متى : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . تمبارك اآلتى باسم رب القوا

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين

  فاجتمع إليه 2* فى ذلك اليوم خرج يسوع من البيت، وجلس عند البحر  1
جموع كثيرة، حتى أنه صعد إلى السفينة وجلس، والجمع كله واقف على 

  4* هوذا الزارع قد خرج ليزرع: را بأمثال قائال  فكلمهم كثي3* الشاطئ
  5* فجائت الطيور وأكلته. وفيما هو يزرع، سقط بعض على الطريق

وسقط آخر على األماكن المحجرة حيث لم يكن لها عمق أرض، فنبت حاال 
  ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن 6* إذ لم يكن له عمق أرض

  وسقط 8* لى الشوك فطلع الشوك وخنقه  وسقط آخر ع7* له أصل جف
* آخر على األرض الجيدة، فأعطى ثمرا بعض مئة وآخر ستين وآخر ثالثين

 *  من له أذنان للسمع فليسمع9
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