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 13-2: 6كورنثوس الثانية : رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
فهوذا اآلن . ألنه يقول فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم خالص أعنتك  2

  ولسنا نجعل عثرة فى شىء لئال 3* اآلن يوم خالصوقت مقبول وهوذا 
  بل فى كل شىء نظهر أنفسنا كخدام اهللا فى صبر 4* يلحق خدمتنا عيب

  فى ضربات، فى سجون، 5* كثير، فى شدائد، فى ضرورات، فى ضيقات
  فى طهارة، فى علم، 6* فى اضطرابات، فى أتعاب، فى أسهار، فى أصوام

  فى كالم الحق 7* ح القدس، فى محبة بال رياءفى أناة، فى لطف، فى الرو
  بالمجد والهوان، ببركة ولعنة، 8* فى قوة اهللا، بأسلحة البر لليمين واليسار

  كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن 9* كمضلين ونحن صادقون
  كحزانى ونحن دائما فرحون كفقراء 10* نحيا كمؤدبين ونحن غير مقتولين

  فمنا مفتوح 11* يرين، كأن ال شىء لنا ونحن نملك كل شىءونحن نغنى كث
  لستم متضايقين فينا بل فى 12* إليكم أيها الكورنثيون وقلبنا متسع

 *  فجزاء لذلك أقول كما ألوالد كونوا أنتم أيضا متسعين13* أحشائكم
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 12-1: 3من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

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

  2* ال تكونوا معلمين كثيرين ياإخوتى عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم  1
إن كان أحد ال يعثر فى الكالم فذاك رجل كامل قادر . فإن جميعنا نزل كثيرا

  إذا وضعنا اللجم فى أفواه الخيل تطاوعنا فندير 3* د كلهأن يلجم الجس
  هوذا السفن وهى عظيمة بهذا المقدار، تسوقها رياح 4* جسمها كله

  كذلك اللسان 5* عاصفة، تديرها دفة صغيرة إلى حيثما شاء قصد المدير
* هوذا نار قليلة تحرق وقودا كثيرا. أيضا فإنه عضو صغير ويتكلم بعظائم

جعل اللسان فى أعضائنا وهو يدنس الجسد . ان هو نار وزيته اإلثم  فاللس6
  ألن كل طبيعة الوحوش 7* كله ويحرقدائرة الكون ويضرم من جهنم



  8* وقد تذلل للطبيعة البشرية. والطيور والزحافات وما فى البحار يذلل
هو شر ال يضبط مملوء . وأما اللسان فال يستطيع أحد فى الناس أن يقمعه

  به نبارك اهللا اآلب، وبه نلعن الناس الذين صنعهم اهللا على 9* مميتاسما 
فال ينبغى ياإخوتي أن .   من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة10* مثاله

  ألعل ينبوعا يفيض العذب والمر من ذات العين 11* يكون األمر هكذا
الكرمة   أم هل يمكن ياإخوتى أن تثمر شجرة تين زيتونا أو 12* الواحدة

 تينا، وكذلك المالح ال يمكن أن يصير عذبا
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 23-1: 24من أعمال الرسل : اإلبركسيس
ريين المشمولين بنعمة فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحوا: اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
وبعد خمسة أيام انحدر حنانيا رئيس الكهنة مع بعض الشيوخ وخطيب  1

  فلما دعى ابتدأ ترتلس فى 2* اسمه ترتلس فعرضوا للوالى ضد بولس
   إننا حاصلون بواسطتك على سالم جزيل، وقد صارت3* الشكاية قائال

لهذه األمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيلكس بكل شكر فى كل 
ألتمس أن تسمعنا _  ولكن لئال أعوقك أكثر 4* زمان وكل مكان

  فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع 5* باإلختصار
   وقد شرع أن ينجس6* اليهود الذين فى المسكونة ومقدام شيعة الناصريين

  فأقبل 7* الهيكل أيضا، فأمسكناه وأردنا أن نحكم عليه بحسب ناموسنا
  وأمر المشتكين عليه 8* ليسياس قائد األلف وانتزعه من أيدينا بعنف شديد

أن يأتوا إليك ومنه يمكنك إذا فحصته أن تعرف جميع هذه األمور التى 
  10* مور هكذا  ثم وافقه اليهود أيضا قائلين أن هذه األ9* نشتكى بها عليه

إذ قد علمت أنك قاض لهذه : فأجاب بولس بعد أن أومأ إليه الوالى أن يتكلم
  وسيمكنك أن 11* األمة منذ سنين كثيرة فأحتج عما فى أمرى بأكثر سرور

تعرف أن ليس لى أكثر من اثنى  عشر يوما منذ صعدت ألسجد فى 
هيكل أخاطب أحدا، وال أهيج الجمع ال فى   ولم يجدونى فى ال12* أورشليم

  وال يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به 13* المجامع وال فى المدينة كلها
  ولكننى أقر لك بهذا إننى حسب الطريق الذى يقولون له 14* اآلن على

  15* أعبد إله آبائى مؤمنا بكل ما هو مكتوب فى الناموس واألنبياء" شيعة"



فى ما هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة لألموات ولى رجاء باهللا 
 لهذا أنا أيضا أدرب نفسى ليكون لى دائما ضمير 16* األبرار منهم واألثمة

  وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات ألمتى 17* بال عثرة أمام اهللا والناس
  وفى ذلك وجدونى متطهرا فى الهيكل ليس مع جمع  ال مع 18* وقرابين
  كان ينبغى أن يحضروا لديك ويشتكوا إن 19* م هم يهود من آسياشعب قو

  أو ليقل هؤالء ماذا وجدوا فى من إثم وأنا قائم 20* كان لهم على شىء
:   إال من جهة هذا القول الواحد الذى صحت به واقفا بينهم21* أمام المحفل

 كان   أما فيلكس الذى22* إنى من أجل قيامة األموات أحاكم منكم اليوم
أعلم بالطريقة فأمهلهم قائال متى انحدر ليسياس قائد األلف أفحص عن 

  وأمر قائد المئة بأن يحرسه وأن يعامل برخصة وال يمنع أحد 23* أموركم
 *من خواصه عن خدمته

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

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

 
 8، 7: 78مزمور : المزمور

 .نامنا داود النبى، بركاته على جميعمن مزامير تراتيل معل
. ألننا قد افتقرنا جدا. فلتسبق وتدركنا رأفاتك سريعا. ال تذكر آثامنا األولى

 .هلليلويا. أعنا يااهللا مخلصنا من أجل مجد اسمك
 

 32-11: 15من 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
ياأبت أعطنى   فقال أصغرهما ألبيه 12* ثم قال كان لرجل ابنان  11

  وبعد أيام ليست بكثيرة جمع 13* نصيبى من المال فقسم بينهما العيش
اإلبن األصغر كل شىء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بدد ماله عائشا فى 

    فلما أنفق كل شىء حدث مجاعة عظيمة فى تلك الكورة وبدأ 14* خالعة
لكورة فأرسله   فمضى والتصق بواحد من أهل تلك ا15* هو أيضا يحتاج

  وكان يشتهى أن يمأل بطنه من الخرنوب 16* إلى الحقل ليرعى خنازير
  فرجع إلى نفسه وقال 17* الذى كانت الخنازير تأكله فلم يكن أحد يعطيه



  أقوم 18* كم من أجراء ألبى يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك ههنا جوعا
  ولست 19* مكفأمضى إلى أبى وأقول له ياأبت أخطأت إلى السماء وقدا

  فقام وجاء إلى 20* بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا فاجعلنى كأحد أجرائك
* أبيه، وإذ كان ال يزال بعيدا رآه أبوه فتحنن وأسرع ووقع على عنقه وقبله

  فقال له إبنه ياأبت أخطأت إلى السماء وقدامك ولست بمستحق بعد أن 21
 واخرجوا الحلة األولى والبسوه   فقال أبوه لعبيده أسرعوا22* أدعى لك ابنا

  وقدموا العجل المعلوف واذبحوه 23* واعطوه خاتما فى يده وحذاء لرجليه
فطفقوا .   ألن ابنى هذا كان ميتا فعاش وضاال فوجدناه24* فنأكل ونفرح

وفيما هو آت قرب من البيت .   وكان ابنه األكبر فى الحقل25* يفرحون
  27* عى أحد الغلمان وسأله ما هذا  فد26* فسمع أصوات غناء ورقصا

  28* فقال له إن أخاك قد جاء فذبح أبوك العجل المعلوف ألنه قبله سالما
  فأجاب وقال 29* فغضب ولم يرد أن يدخل فخرج أبوه وكان يتوسل إليه

ألبيه ها كم من سنين وأنا عبد لك وما تجاوزت وصية لك قط، وجديا لم 
  ولما جاء ابنك هذا الذى أكل معيشتك 30* تعطنى قط ألتنعم مع أصدقائى

  فقال له ياابنى انت معى فى كل 31* مع الزوناة ذبحت له العجل المعلوف
  وكان ينبغى أن نفرح ونسر ألن أخاك هذا 32* حين وكل ما لى فهو لك

 *كان ميتا فعاش وكان ضاال فوجدناه


