
 األحد األول من شهر أمشير المبارك
 
 

 11: 6-11: 5كورنثوس األولى : رسالة البولس
  

فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس
 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين

 
إن كان أحد مدعو أخا زانيا، أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا  11

  ألنه ماذا لى أن أدين 12* اطفا، فال تشاركوا وال تؤاكلوا مثل هذاأو خ
  أما الذين من 13* الذين من خارج، أما الذين من داخل فأنتم تدينونهم

  أيتجاسر أحد منكم له 1:  6* خارج فاهللا يدينهم، فأخرجوا الخبيث من بينكم
  ألستم 2* دعوى على صاحبه أن يحاكم عند الظالمين، وليس عند القديسين

تعلمون أن القديسين سيدينون العالم، فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير 
  ألستم تعلمون أننا سندين مالئكة، فباألولى 3* مستأهلين للمحاكم الصغرى

  فإن كان لكم محاكم فى هذه الحياة، فأجلسوا المحتقرين 4* أمور هذه الحياة
أهكذا ليس بينكم حكيم يقدر أن :  وا  أقول هذا لتخجل5* فى الكنيسة قضاة
  7*   لكن األخ يحاكم األخ وذلك عند غير المؤمنين6* يقضى بين إخوته

فاآلن فيكم عيب مطلقا، ألن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض، لماذا ال 
  لكن أنتم تظلمون وتسلبون 8* تظلمون بالحرى؟ لماذا ال تسلبون بالحرى؟

ال . أن الظالمين ال يرثون ملكوت اهللا: لمون  أم لستم تع9* وذلك إلخوتكم
ال الزناة وال عباد األوثان وال الفاسقون وال المأبونون وال مضاجعو : تضلوا
  وال السارقون وال السالبون وال السكيرون وال الشتامون وال 10* الذكور

  وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم بل 11* الخاطفون يرثون ملكوت اهللا
 *بل تبررتم باسم ربنا يسوع المسيح وبروح إلهناتقدستم 

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 
 
 

 18-14: 3من بطرس الثانية : رسالة الكاثوليكون



  
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
إذ نحن منتظرين هذه، اجتهدوا أن توجدوا بال :  ياأحبائىمن أجل هذا 14

  واحسبوا أناة ربنا خالصا، كما كتب 15* عيب وال دنس قدامه فى سالم
  كما أنه 16* إليكم أخونا الحبيب بولس، أيضا بحسب الحكمة المعطاة له

أيضا يتكلم فى كل رسائله عن جميع هذه األمور، التى فيها أشياء عسرة 
التى يحرفها الجهالء وغير الثابتين كباقى الكتب أيضا، التى تسوقهم الفهم، و

احترسوا من أن :  أما أنتم ياإخوتى فإذ قد سبقتم فعرفتم17* لهالك أنفسهم
لكن انموا فى   و18* تضلوا بضالل الجهال فتسقطوا من ثباتكم بنفسكم

النعمة، وفى معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذى له المجد اآلن 
  *وإلى األبد، آمين

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

  
 

 9-3: 9من أعمال الرسل : اإلبركسيس
  
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : بركسيساإل

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
  4* وإذ كان منطلقا واقترب من دمشق، فبغتة أضاء عليه نور من السماء 3

  5* شاول شاول لماذا تضطهدنى: فسقط على األرض وسمع صوتا قائال له
  6* أنا يسوع الناصرى الذى أنت تضطهده: فقال له. من أنت يارب: الفق

  وأما 7* لكن قم واصعد إلى المدينة فيقال لك ماذا ينبغى لك أن تصنعه
الرجال الذين كانوا منطلقين معه فوقفوا مندهشين يسمعون الصوت، وال 

  فنهض شاول عن األرض، وكان وهو مفتوح العينين ال 8* ينظرون أحدا
  فمكث ثالثة أيام فلم يأكل 9* بصر أحدا، فأمسكوه بيده وأدخلوه إلى دمشقي

 *ولم يشرب
 .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

 .ر، بركاته على جميعنا آمينماريوحنا البشير، والتلميذ الطاه



 
 5،3: 96مزمور : المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
ألن الرب عظيم . الطهر والجالل العظيم فى قدسه. اإلعتراف والبهاء قدامه

 .هلليلويا. ومهوب على كل اآللهة. ومسبح جدا
 

 27-22: 6من يوحنا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . اسم رب القواتمبارك اآلتى ب

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
وفى الغد لما رأى الجمع الواقف عند عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة  22

أخرى سوى واحدة، وأن يسوع لم ينزل فى السفينة مع تالميذه، بل مضى 
  غير أنه جاءت سفن أخرى من طبرية، إلى قرب 23* ذه وحدهمتالمي

  فلما رأى الجمع أن يسوع 24* الموضع الذى أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب
ليس موجود هناك، وال أيضا تالميذه، نزلوا هم أيضا فى السفن، وجاءوا إلى 

  ولما وجدوه فى عبر البحر، قالوا له 25* كفرناحوم يبحثون عن يسوع
الحق الحق أقول :   أجابهم يسوع وقال لهم26* معلم متى أتيت إلى هنايا
  27* تطلبوننى ليس ألنكم رأيتم آيات، بل ألنكم أكلتم من الخبز فشبعتم:  لكم

اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقى للحياة األبدية، الذى يعطيه لكم ابن 
 *البشر، ألن هذا قد ختمه اهللا اآلب


