
  األحد الثالث من شهر أبيب المبارك
 

 16-3: 6من تيموثاوس األولى : رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
إن كان أحد يعلم تعليما آخر وال يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح   3 

  فقد تصلف وهو ال يعرف 4* والتعليم الذى هو حسب التقوىالصحيحة 
شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكالم التى منها يكون الحسد 

  ومنازعات أناس فاسدى الرأى 5* والخصام والتجاديف واألفكار الرديئة
  وأما التقوى مع القناعة فهى 6* وعادمى الحق يظنون أن التقوى تجارة

  ألننا لم ندخل العالم بشىء وال نقدر أن نخرج منه 7* ةتجارة عظيم
  وأما الذين يريدون أن 9*   وإذ لنا طعام ولباس فلنكتف بهما8* بشىء

يصيروا أغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ال تنفع تغرق 
  ألن محبة المال أصل لكل الشرور الذى إذ 10* الناس فى الفساد والهالك

  فأما 11* ه قوم ضلوا عن اإليمان وأدخلوا نفوسهم فى أوجاع كثيرةابتغا
أنت يارجل اهللا فاهرب من هذا واسع فى طلب البر والتقوى واإليمان 

  جاهد جهاد اإليمان الحسن 12* والمحبة والصبر وقبول اآلالم بوداعة
 وتمسك بحياة األبدية التى إليها دعيت واعترفت اإلعتراف الحسن أمام شهود

  أوصيك أمام اهللا الذى يحيى الكل والمسيح يسوع، هذا الذى 13* كثيرين
  أن تحفظ الوصية بال 14* شهد لدى بيالطس البنطى باإلعتراف الحسن
  الذى سيظهره فى وقته 15* دنس وال لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح

موت   الذى وحده له عدم ال16* الملوك ورب األرباب اهللا القادر وحده ملك
ساكنا فى نور ال يدنى منه، الذى لم يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه، 

 *الذى له الكرامة والسلطان إلى األبد آمين
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 12-1: 3من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

ول، بركته المقدسة تكون فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرس: الكاثوليكون
 .معنا، آمين



  2* ال تكونوا معلمين كثيرين ياإخوتى عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم 1 
إن كان أحد ال يعثر فى الكالم فذاك رجل . ألننا فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا

  هوذا الخيل نضع اللجم فى أفواهها 3* كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا
  هو ذا السفن أيضا وهى عظيمة بهذا 4*  فندير جسمها كلهلكى تطاوعنا

المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد 
هو ذا نار .   هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم5* المدير

هكذا جعل فى أعضائنا .   فاللسان نار عالم اإلثم6* قليلة أى وقود تحرق
  7* سان الذى يدنس الجسد كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنمالل

ألن كل طبع للوحوش  والطيور والزحافات والبحريات يذلل وقد تذلل 
  وأما اللسان فال يستطيع أحد من الناس أن يذهللا هو شر 8* للطبيعة البشرية

ذين   به نبارك اهللا اآلب وبه نلعن الناس ال9* ال يضبط مملوء سما مميتا
ال يجب .   من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة10* خلقهم اهللا على شبهه

  ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين 11* ياإخوتى أن تكون هذه األمور هكذا
  هل تقدر ياإخوتى تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة 12* واحدة العذب والمر

 *تينا وال كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد

 
 23-12: 18من أعمال الرسل : اإلبركسيس

فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس
 .سة تكون معنا جميعا، آمينالروح القدس، بركتهم المقد

ولما كان غاليون يتولى أخائية قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا   12 
  قائلين أن هذا يستميل الناس أن يعبدوا اهللا 13* به إلى كرسى الوالية

  وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه قال غاليون لليهود 14* بخالف الناموس
  ولكن إذا 15*  ياأيها اليهود لكنت بالحق أحتملكملو كان ظلما أو خبثا رديا

كانت مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم ألنى لست أريد أن 
  فأخذ 17*   فطردهم خارج كرسى الوالية16* أكون قاضيا لهذه األمور

جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسى ولم يهم 
  وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة عند اإلخوة 18* كغاليون شىء من ذل

ثم  ودعهم وأقلع إلى سورية ومعه بريسكال وأكيال بعدما حلق رأسه فى 
  فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك وأما هو 19* كنخريا ألنه كان عليه نذر



  وإذ كانوا يطلبون إليه أن يمكث 20* فدخل المجمع وكان يتكلم مع اليهود
  بل ودعهم قائال إنى  سأعود إليكم أيضا 21* انا طويال لم يردعندهم زم
  ولما نزل إلى قيصرية  وسلم على 22* فأقلع من أفسس. بمشيئة اهللا

  وبعد ما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع 23* الكنيسة انحدر إلى أنطاكية
 *التالميذ فى كورة غالطية وفريجية يشدد جميع

 .تكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم تزل كلمة الرب تنمو و
 

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

 
 12،13: 144مزمور: المزمور

 .عنامن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جمي
الرب قريب لسائر . وقدوس فى سائر أعماله. الرب عادل فى كل طرقه

 . هليلويا.ولكل الذين يدعون إليه. المستغيثين به
 

 17-10: 9من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .لى األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إ
فأخذهم وانصرف منفردا إلى . ثم لما عاد الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا  10 

  فالجموع إذ علموا تبعوه فقبلهم 11* موضع خالء لمدينة تسمى بيت صيدا
  12* وكان يخاطبهم عن ملكوت اهللا والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم

 عشر وقالوا له اصرف الجمع وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه اإلثنا
ليذهبوا إلى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما ألننا ههنا فى 

  فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من 13* موضع خالء
  14* خمسة أرغفة وسمكتين إال أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله

ل فقال لتالميذه أتكئوهم فرقا خمسين ألنهم كانوا نحو خمسة آالف رج
  فأخذ األرغفة الخمسة 16*   ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع15* خمسين

والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التالميذ ليقدموا 
  فأكلوا وشبعوا جميعا ورفعوا ما فضل عنهم من الكسر إثنتا 17* للجمع

 *عشرة قفة مملوءة


