
 األحد األول من شهر أبيب المبارك
 

 27-1: 9من كورنثوس األولى : رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
ألستم أنتم عملى فى . أما رأيت يسوع المسيح ربنا. ألست أنا رسوال. ألست أنا حرا 1

ألنكم أنتم ختم رسالتى .   إن كنت لست رسوال إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول2* الرب
  أليس لنا سلطان أن نأكل 4*   هذا هو احتجاجى عند الذين يفحصوننى3* فى الرب
  6*   أليس لنا سلطان أن تتبعنا أخت زوجة كباقى الرسل وإخوة الرب وصفا5* ونشرب

ومن .   من تجند قط بنفقة نفسه7* ا سلطان أن ال نشتغلأم أنا وبرنابا وحدنا ليس لن
  8* أو من يرعى قطيع غنم وال يأكل من لبن القطيع. يغرس كرما وال يأكل من ثمره

  فإنه مكتوب فى 9* أم ليس الناموس نفسه أيضا يقول هذا. ألعلى أتكلم بهذا كإنسان
.   أم يقول مطلقا من أجلنا10 *ألعل اهللا تهمه الثيران. ناموس موسى ال تكم ثورا دارسا

ألنه مكتوب من أجلنا أنه ينبغى للحراث أن يحرث على رجاء وللدارس أن يترجى أن 
  12*   إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إذا حصدنا منكم الجسديات11* يأخذ

طان بل لكننا لم نستعمل هذا السل. إن كان آخرون شركاء فى سلطانكم فنحن باألولى كثيرا
  ألستم تعلمون أن الذين يعملون فى 13* نتحمل كل شىء لئال نجعل عثرة إلنجيل المسيح

  هكذا أيضا 14* والذين يالزمون المذبح يقتسمون مع المذبح. الهياكل يأكلون مما للهيكل
  أما أنا فلم أستعمل شيئا 15* رسم الرب أن الذين ينادون باإلنجيل من اإلنجيل يعيشون

وال كتبت هذا لكى يصير فى هكذا ألنه خير لى أن أموت من أن يعطل أحد من هذا 
إذ الضرورة موضوعة على فويل لى إن .   ألنه إن كنت أبشر فليس لى فخر16* فخرى

  فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلى أجر ولكن إن كان كرها فقد 17* كنت ال أبشر
ر أجعل إنجيل المسيح بال نفقة حتى   فما هو أجرى إذ وأنا أبش18* أستؤمنت على وكالة

  فإنى إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى 19* لم أستعمل هذا السلطان فى اإلنجيل
  فصرت لليهود كيهودى ألربح اليهود وصرت للذين تحت 20* للجميع ألربح األكثرين

 *الناموس كأنى تحت الناموس مع أنى لست تحت الناموس ألربح الذين تحت الناموس
  وصرت للذين بال ناموس كأنى بال ناموس مع أنى لست بال ناموس هللا بل تحت 21

.   صرت للضعفاء كضعيف ألربح الضعفاء22* ناموس للمسيح ألربح الذين بال ناموس
  وهذا كله أنا أفعله ألجل 23* صرت للجميع كل نوع ألخلص على كل حال قوما

 أن الذين يركضون فى الميدان جميعهم   ألستم تعلمون24* اإلنجيل ألكون شريكا فيه
  25* هكذا أركضوا أنتم لكى تنالوا. يركضون ولكن واحدا فقط هو الذى يأخذ الجعالة

أما أولئك فلكى يأخذوا إكليال يفنى وأما نحن . وكل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شىء
الكم كأنى ال إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أ  26  *فإكليال ال يفنى



  بل أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما بشرت لآلخرين ال أصير أنا 27* أضرب الهواء
 *نفسى مرفوضا

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 12-1: 1من بطرس األولى : رسالة الكاثوليكون
سول، بركته المقدسة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الر: الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
بطرس رسول يسوع المسيح للمختارين المتغربين فى شتات بنتس  1

  بمقتضى علم اهللا اآلب السابق فى 2* وغالطية وكبدوكية وآسيا وبيثينية
  3* لتكثر لكم النعمة والسالم. تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح

سيح الذى بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حى مبارك اهللا أبو ربنا يسوع الم
  للميراث الذى ال يبلى وال يتدنس وال 4* بقيامة يسوع المسيح من األموات

  أنتم المحروسون بقوة اهللا  باإليمان 5* يضمحل محفوظا لكم فى السماوات
  الذى به تبتهجون اآلن 6* للخالص المستعد أن يعلن فى الزمن األخير

  لكى تكون تزكية 7*  يجب أن تتألموا بتجارب متنوعةيسيرا وإن كان
إيمانكم وهى أفضل من الذهب الفانى المجرب بالنار سبب فخر ومجد 

  ذلك الذى وإن لم تروه تحبونه 8* وكرامة لكم عند استعالن يسوع المسيح
هذا الذى وإن كنتم ال ترونه اآلن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح ال ينطق 

  الخالص الذى فتش 10*  نائلين غاية إيمانكم خالص أنفسكم 9* به ومجد
  وبحثوا 11* وبحث عنه األنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التى صارت فيكم

إذ سبق فشهد على . عن الزمن الذى كان يدل عليه روح المسيح المتكلم فيهم
 ألنهم ال ألنفسهم   الذين أعلن لهم12* آالم المسيح واألمجاد اآلتية بعدها

كانوا يعملون بل جعلوا نفوسهم لكم  خداما بهذه األمور التى أخبرتم بها أنتم 
اآلن بواسطة الذين بشروكم بالروح القدس المرسل من السماء والتى تشتهى 

 *المالئكة أن تطلع عليها
أما ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، و

 .من يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 21-12: 5من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين



وكان الجميع . بوجرت على أيدى الرسل آيات وعجائب كثيرة فى الشع 12 
  وأما الباقون فلم يكن أحد 13* مجتمعين بنفس واحدة فى رواق سليمان

  وباألكثر كان جمهور 14* يجسر أن يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم
  حتى أنهم كانوا يخرجون 15* من رجال ونساء يؤمنون وينضمون للرب

بطرس المرضى فى الشوارع ويضعونهم على أسرة وفراش حتى إذا مر 
  وكان جمهور من المدن المحيطة 16* يخيم ولو ظله على أحد منهم

يصعدون ويأتون بالمرضى والمعذبين من األرواح النجسة فكانوا يبرأون 
  فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، الذين هم شيعة 17* جميعهم

  فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم فى 18* الصدوقيين وامتألوا غيرة
  ولكن مالك الرب فتح أبواب السجن فى الليل وأخرجهم 19* العامةحبس 
  21*   إذهبوا وكلموا الشعب فى الهيكل بجميع كالم هذه الحياة20* وقال

فلما سمعوا بكروا ودخلوا الهيكل وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنة وكل 
إلى الذين معه واجتمعوا فى المجمع مع كل شيوخ بنى إسرائيل وأرسلوا 

 *الحبس ليؤتى بهم
 .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

 .مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 6: 88مزمور: المزمور
 .راتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنامن مزامير ت

عظيم هو ومرهوب، على جميع الذين . اهللا الممجد، فى مؤامرة القديسين
 .هليلويا. حوله

 20-1: 10من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات
 . الدائم، إلى األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد

وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى  1 
  فكان يقول لهم 2* كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضى إليه

فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة . إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون
  ال 4* سلكم مثل حمالن فى وسط ذئاب  إذهبوا، ها أنا أر3* إلى حصاده

  وأى بيت 5* تحملوا ال مزودا وال أحذية وال تسلموا على أحد فى الطريق



  فإن كان هناك إبن السالم يحل 6* دخلتموه فقولوا أوال سالم لهذا البيت
  وأقيموا فى ذلك البيت 7* سالمكم عليه وإن لم يكن فسالمكم يرجع إليكم

ال تنتقلوا من بيت إلى . دهم ألن الفاعل مستحق أجرتهآكلين وشاربين مما عن
  9*   وأية مدينة دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدم لكم8* بيت

  10* وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت اهللا. واشفوا المرضى الذين فيها
  حتى 11* وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا

ار أيضا الذى لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم ولكن اعلموا هذا أنه الغب
  وأقول لكم أنه سيكون لسدوم فى ذلك اليوم 12* قد اقترب منكم ملكوت اهللا
.   ويل لك يا كورزين، ويل لك يابيت صيدا13* راحة أكثر من تلك المدينة

تابتا قديما ألنه لو صنعت فى صور وصيدا هذه القوات التى صنعت فيكما ل
  ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة 14* جالستين فى المسوح والرماد

  وأنت ياكفرناحوم أترتفعين إلى 15* فى الدينونة حالة أكثر مما لكما
  الذى يسمع منكم فقد سمع 16* السماء، إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم

  فرجع 17* ىوالذى يرذلنى يرذل الذى أرسلن. منى والذى يرذلكم يرذلنى
  فقال لهم 18* السبعون بفرح قائلين يارب حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك

  ها أنا أعطيكم السلطان 19* رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق
  ولكن ال 20* لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضركم شىء

رى أن أسمائكم مكتوبة أن األرواح تخضع لكم بل افرحوا بالح تفرحوا بهذا
 *فى السماوات


