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 28-16: 11كورنثوس الثانية من : رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
أقول أيضا لئال يظن أحد أنى جاهل، وإال فاقبلونى ولو كجاهل ألفتخر   16

  الذى أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه عن 17* الأنا أيضا قلي
  وبما أن كثيرين يفتخرون 18* جهل بهذا المقدار فى أمر اإلفتخار هذا

  20*   فإنكم بسرور تحتملون الجهالء19* بحسب الجسد أفتخر أنا أيضا
ألنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر عليكم 

  أقول هذا على سبيل الهوان كأننا كنا 21*  يضربكم على وجوهكمومن
  22* ضعفاء ولكن الذى يجترئ فيه أحد أقول فى غباوة أنا أيضا أجترئ فيه

أذرية ابراهيم هم فأنا . أإسرائليون هم فأنا كذلك. أعبرانيون هم فأنا كذلك
. ل منهم  أخدام المسيح هم فأقول كمختل العقل إنى فى ذلك أفض23* كذلك

أنا فى األتعاب أكثر وفى الضربات أوفر وفى السجون أكثر وفى الميتات 
  25*   جلدونى اليهود خمس مرات أربعين جلدة إال واحدة24* مرارا كثيرة

وضربت بالعصى ثالث مرات، ورجمت مرة، وانكسرت بى السفينة ثالث 
 مرات   وفى أسفار الطرق26* مرات، وقضيت ليال ونهارا فى عمق البحر

كثيرة، وفى أخطار السيول، وفى معاطب اللصوص، وفى أخطار من ذوى 
جنسى، وفى أخطار من األمم، وأخطار فى المدينة، وأخطار فى البرية، 

  فى التعب والكد 27* وأخطار فى البحر، ومعاطب من اإلخوة الكذبة
  28* واألسهار الكثيرة والجوع والعطش واألصوام الكثيرة والبرد والعرى

وما عدا هذه التى هى من خارج ما يتراكم علي كل يوم من اإلهتمام بجميع 
 *الكنائس

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 11-1: 1من بطرس الثانية : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .ون معنا، آمينتك



من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين هم متساوون   1
معنا فى الكرامة باإليمان، الذى قد حسب لنا ببر إلهنا ومخلصنا يسوع 

  3*   لتكثر لكم النعمة والسالم فى معرفة اهللا ويسوع المسيح ربنا2* المسيح
 إلى الحياة والتقوى بمعرفة إذ أن قدرته اإللهية قد وهبت لنا كل ما يؤول

  اللذان بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى 4* الذى دعانا بمجده وفضيلته
والثمينة لكى تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية هاربين من الفساد الذى هو 

  فأضيفوا أنتم إلى ذلك عينه كل اإلجتهاد لتزيدوا 5* فى العالم من الشهوة
  وفى المعرفة تعففا، وفى 6*  وفى الفضيلة المعرفةعلى إيمانكم الفضيلة،

  وفى التقوى مودة أخوية، وفى المودة 7* التعفف صبرا، وفى الصبر تقوى
  ألن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم غير متكاسلين 8* األخوية محبة

  ألن الذى ليس عنده هذه 9* وال غير مثمرين فى معرفة ربنا يسوع المسيح
  لذلك أيها 10* كفوف البصر وقد نسى تطهير خطاياه السالفةفهو أعمى م

فإنكم إذا فعلتم . اإلخوة اجتهدوا باألحرى أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين
  ألنه هكذا تمنحون بسخاء أن تدخلوا ملكوت ربنا 11* ذلك ال تزلون أبدا

 *ومخلصنا يسوع المسيح األبدى
ى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال تحبوا العالم، وال األشياء الت

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 26-15: 21من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
  وجاء أيضا معنا من 16* د تلك األيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليمبع 15 

 قيصرية أناس من التالميذ وقد أخذوا معهم مناسون القبرسى وهو تلميذ قديم
  وفى 18*   ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا اإلخوة بفرح17* لننزل عنده

  فبعد ما 19* ضرينالغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وكان الكهنة كلهم حا
سلم  عليهم طفق يقص عليهم شيئا فشيئا بكل ما فعله اهللا بين األمم بواسطة 

  فلما سمعوا كانوا يمجدون اهللا وقالوا له أترى ياأخانا كم ربوة 20* خدمته
  و قد بلغهم عنك أنك تعلم 21* من اليهود قد آمنوا وكلهم غيورون للناموس

أن يرتدوا عن موسى قائال بأن ال يختنوا بنيهم جميع اليهود الذين بين األمم 
  فإذن ماذا يكون؟ ال بد على كل حال أن 22* وال يسلكوا حسب العوائد

  فافعل هذا الذى نقوله لك 23* يجتمع الجمهور ألنهم سيسمعون بقدومك



  فخذهم وتطهر معهم وانفق عليهم 24* عندنا أربعة رجال عليهم نذر
جميع أن ما بلغهم عنك ليس بشىء بل إنك أنت ليحلقوا رؤوسهم فيعرف ال

  وأما من جهة الذين آمنوا من األمم 25* أيضا تسلك محافظا على الناموس
فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح لألصنام ومن 

  حينئذ أخذ بولس الرجال وفى الغد تطهر معهم 26* والزنا الدم والمخنوق
برا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم ودخل الهيكل مخ

 *القربان
 .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
  .آمينمارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا 

 
 7: 2مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
وتأدبوا . فاآلن أيها الملوك افهموا. اعبدوا الرب بخشية وهللوا له برعدة

  .هلليلويا. ياجميع قضاة األرض
 

 18-1: 6من متى : اإلنجيل
كنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومل. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ينظروكم، وإال فليس لكم  1

  فإذا صنعت رحمة فال تصوت قدامك 2* أجر عند أبيكم الذى فى السماوات
الحق . اق لكى يمجدهم الناسبالبوق كما يفعل المراؤون فى المجامع واألسو

  وأما أنت فإذا صنعت رحمة فال تجعل 3* أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم
  لتكون رحمتك فى الخفاء وأبوك الذى يرى 4* شمالك تعلم ما تفعله يمينك

  وإذا صليتم فال تكونوا كالمرائين فإنهم 5* فى الخفاء هو يجازيك عالنية
الحق . ى زوايا الشوارع مصلين ليظهروا للناسيحبون القيام فى المجامع وف

  وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى 6* أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم
مخدعك واغلق عليك بابك وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء، وأبوك الذى 

  وإذا صليتم ال تكثروا الكالم مثل 7* يرى فى الخفاء هو يجازيك عالنية
  فال تتشبهوا إذن 8* أنه بكثرة كالمهم يستجاب لهمالوثنيين ألنهم يظنون 



  فصلوا أنتم 9* بهم ألن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل ان تسألوه عنه
لتكن .   ليأت ملكوتك10* ليتقدس إسمك. أبانا الذى فى السماوات: هكذا

  خبزنا الذى للغد أعطه لنا 11* مشيئتك كما فى السماء كذلك على األرض
  وال 13*   واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن لنا عليهم12* اليوم

ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد . تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير
  15*   فإن تغفروا للناس زالتهم يغفر لكم أبوكم السماوى زالتكم14* آمين

  ومتى صمتم 16* وإن لم تغفروا للناس زالتهم فال يغفر لكم أبوكم زالتكم
فال تكونوا معبسين كالمرائين الذين يغيرون وجوههم ليظهروا للناس 

  أما أنت فإذا صمت 17* الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. صائمين
  لكى ال تظهر للناس صائما، بل ألبيك 18* فادهن رأسك واغسل وجهك

 *النيةالذى فى الخفاء وأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك ع


