
 األحد األول من شهر مسرى المبارك
 

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

 .المقدسة تكون معنا، آمين
ألستم . أما رأيت يسوع المسيح ربنا. ألست أنا رسوال.  ألست أنا حراً  1

  إن كنت لست رسوال إلى آخرين فإنما أنا إليكم 2* فى الربأنتم عملى 
  هذا هو احتجاجى عند الذين 3* ألنكم أنتم ختم رسالتى فى الرب. رسول

  أليس لنا سلطان أن 5*   أليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب4* يفحصوننى
  أم أنا وبرنابا وحدنا 6* تتبعنا أخت زوجة كباقى الرسل وإخوة الرب وصفا

ومن يغرس كرما .   من تجند قط بنفقة نفسه7*  لنا سلطان أن ال نشتغلليس
  8* أو من يرعى قطيع غنم وال يأكل من لبن القطيع. وال يأكل من ثمره

  فإنه مكتوب 9* أم ليس الناموس أيضا يقول هذا. ألعلى أتكلم بهذا كإنسان
  أم يقول 10* ألعل اهللا تهمه الثيران. فى ناموس موسى ال تكم ثورا دارسا

إنه ينبغى للحراث أن يحرث على . ألنه مكتوب من أجلنا. مطلقا من أجلنا
  إن كنا نحن قد زرعنا لكم 11* رجاء وللدارس أن يترجى أن يأخذ

  إن كان آخرون شركاء 12* الروحيات أفعظيم إذا حصدنا منكم الجسديات
ان بل نتحمل كل لكننا لم نستعمل هذا السلط. فى سلطانكم فنحن باألولى كثيرا

  ألستم تعلمون أن الذين يعملون 13* شىء لئال نجعل عثرة إلنجيل المسيح
* فى الهياكل فيأكلون مما للهيكل والذين يالزمون المذبح يقتسمون مع المذبح

*   هكذا أيضا رسم الرب أن الذين ينادون باإلنجيل من اإلنجيل يعيشون14
. وال كتبت هذا لكى يصير في هكذا.   أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا15

  ألنه إن كنت أبشر 16* ألنه خير لى أن أموت من أن يعطل أحد فخرى
  17* إذ الضرورة موضوعة علي فويل لى إن كنت ال أبشر. فليس لى فخر

فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلى أجر ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على 
شر أجعل إنجيل المسيح بال نفقة حتى لم   فما هو أجرى إذ وأنا أب18* وكالة

  فإنى إذ كنت حرا من الجميع إستعبدت 19* أستعمل سلطانى فى اإلنجيل
.   فصرت لليهود كيهودى ألربح اليهود20* نفسى للجميع ألربح األكثرين

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



بال ناموس مع أنى لست بال ناموس هللا بل تحت ناموس للمسيح ألربح الذين 
صرت للجميع .   صرت للضعفاء كضعيف ألربح الضعفاء22* بال ناموس

  وهذا كله أنا أفعله ألجل اإلنجيل 23* كل نوع ألخلص على كل حال قوما
أن الذين يركضون فى الميدان   ألستم تعلمون 24* ألكون شريكا فيه

هكذا اركضوا . جميعهم يركضون ولكن واحدا فقط هو الذى يأخذ الجعالة
أما أولئك فلكى .   وكل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شىء25* لكى تنالوا

 أنا أركض هكذا كأنه إذاً  26  *يأخذوا إكليال يفنى وأما نحن فإكليال ال يفنى
  بل أقمع 27*  كأنى ال أضرب الهواء هكذا أالكم،ليس عن غير يقين

 *جسدى وأستعبده حتى بعدما بشرت لآلخرين ال أصير أنا نفسى مرفوضا
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 15-8: 3من بطرس األولى : رسالة الكاثوليكون

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

وكونوا . وكونوا مشتركين فى اآلالم. والنهاية كونوا جميعا برأى واحد  8
  غير مجازين عن شر بشر أو عن 9* محبين اإلخوة رحومين ومتواضعين

بل بالعكس مباركين ألنكم لهذا األمر دعيتم لكى ترثوا . شتيمة بشتيمة
 الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه   ألن من أراد أن يحب10* البركة

  وليحد عن الشر ويصنع 11* وشفتيه عن أن يتكلما بالمكر. عن الشر
  ألن عينى الرب على األبرار 12* وليطلب السالم ويجد فى أثره. الخير

  فمن 13* وأما وجه الرب فهو ضد فاعلى الشر. وأذنيه تنصتان إلى طلبهم
  ولكن وإن تألمتم 14*  كنتم غيورين فى الخيرذا الذى يمكنه أن يؤذيكم إن

  بل قدسوا 15* من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فال تخافوه وال تضطربوا
  .مالرب المسيح فى قلوبك

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

 
 41-23: 19من أعمال الرسل : إلبركسيسا

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

  24* وحدث فى ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب هذا الطريق  23
وس صائغ فضة صانع هياكل فضة ألرطاميس كان الن واحدا اسمه ديمتري



  فجمعهم مع الصناع اآلخرين الذين حوله 25* يربح الصناع ليس بقليل
  26* وقال لهم أيها الرجال أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة

وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا قد 
* جمعا كثيرا قائال إن هذه التى تصنع باأليادى ليست آلهةاستمال بولس هذا 

  فليس نصيبنا هذا وحده فى خطر من أن يحصل فى إهانة بل أيضا 27
هيكل أرطاميس اآللهة العظيمة أن يحسب ال شىء وإنه سوف تهدم عظمتها 

  فلما سمعوا هذا إمتألوا 28* هذه التى يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة
  29*  يصرخون قائلين عظيمة هى أرطاميس التى ألهل أفسسغضبا وطفقوا

فامتألت المدينة اضطرابا وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين 
  ولما 30* معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس فى السفر

  وآخرون من 31* كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التالميذ
كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن ال يسلم نفسه الى رؤساء المدينة 

ألن المحفل كان .   وآخرون كانوا يصرخون بشىء آخر32* المشهد
  فاجتذب 33* مضطربا وأكثرهم ال يدرون ألى شىء كانوا قد اجتمعوا

  فلما 34* اليهود إسكندر من الجمع فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع
 صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو  مدة ساعتين عرفوا أنه يهودى

  فلما هدأ الكاتب الجمع 35* قائلين عظيمة هى أرطاميس التى ألهل أفسس
قال أيها الرجال األفسسيون من من الناس ال يعرف أن مدينة األفسسيين 

  وليس أحد 36* متعبدة ألرطاميس العظيمة ولتمثالها الذى هبط من زفس
* هذه االشياء فلذا ينبغى أن تكونوا ثابتين وال تفعلوا شيئا بخفةيقدر أن يقاوم 

  ألنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليسا سارقي هياكل وال مجدفين 37
  فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوى على 38* على آلهتكم

  وإن 39 *ويوجد والة فليرافعوا بعضهم بعضا. أحد فإنه تقام أيام للقضاء
  ألننا فى 40* كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم فى محفل شرعى

خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم وليس حجة يمكننا من أجلها أن 
 *  ولما قال هذا صرف المحفل41* نعطى جوابا عن هذا اإلضطراب

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

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

 



 13،15: 79مزمور: المزمور
 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

. وانظر وتعهد هذه الكرمة. ءيارب إله القوات ارجع واطلع من السما
 .هليلويا.   هذه التى غرستها يمينك. أصلحها وثبتها

 
 19-9: 20من 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
كان إنسان غرس كرما وسلمه إلى . شعب بهذا المثلوابتدأ يتكلم مع ال  9

  وفى الوقت أرسل عبدا إلى الكرامين 10* كرامين وسافر زمانا طويال
  فعاد وأرسل 11* فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا. ليعطوه من ثمر الكرم

  ثم عاد 12* إليهم عبدا آخر فجلدوا ذلك اآلخر أيضا وأهانوه وأرسلوه خائبا
  فقال صاحب الكرم 13* فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه.  الثالثفأرسل إليهم
  فلما رآه الكرامون 14* أرسل ابنى الحبيب لعلهم يخجلون منه. ماذا أفعل

* تآمروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوارث هلموا نقتله لكى يصير لنا الميراث
 يأتى  16* فماذا يفعل بهم صاحب الكرم.   فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه15

  17* ويهلك هؤالء الكرامين ويعطى الكرم آلخرين فلما سمعوا قالوا حاشا
أما هو فنظر إليهم وقال إذا ما هو هذا المكتوب الحجر الذى رذله البناؤون 

  وكل من يسقط على ذلك الحجر يترضض 18* هذا قد صار رأس الزاوية
أن يلقوا أيديهم   فطلب الكتبة ورؤساء الكهنة 19* ومن سقط هو عليه يسحقه

ألنهم عرفوا أنه قال هذا المثل . عليه فى تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب
  *عليهم


