
  األحد الثانى من الخماسين
 

 10: 3-19: 2أفسس : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
فاآلن لستم إذن بعد غرباء وال دخالء، بل أنتم رعية مع القديسين وأهل   19

ساس الرسل واألنبياء ويسوع المسيح   إذ قد ثبتم مبنيين على أ20* بيت اهللا
  وبه يتركب البنيان كله معا فينمو هيكال مقدسا فى 21* نفسه حجر الزاوية

: 3*   هذا الذى فيه أنتم أيضا مبنيون لتصيروا مسكنا هللا بالروح22* الرب
  إن كنتم 2* أسير الرب يسوع المسيح بسببكم أيها األمم   ولذلك أنا بولس،1

  وإننى بالوحى عرفت 3* ة نعمة اهللا المعطاة لى ألجلكمقد سمعتم بسياس
  لكى تستطيعوا أن تفهموا إذا قرأتم 4* السر كما كتبت إليكم باإليجاز

  ذلك الذى لم يظهر للناس فى أحقاب أخر قد أعلن 5* معرفتى بسر المسيح
  وهو أن األمم شركاء فى الميراث 6* اآلن لرسله األطهار وأنبيائه بالروح

  التى 7*  جسده، وشركاء فى نوال موعده بيسوع المسيح بالبشرىوفى
صرت أنا خادما لها، حسب موهبة نعمة اهللا التى وهبت لى حسب فعل 

وهبت هذه النعمة أن أبشر فى سائر .   لى أنا أصغر جميع القديسين8* قوته
  وأوضح لكل أحد تدبير السر الذى 9* األمم بغنى المسيح الذى ال يستقصى

  10*  مكتوما عن العالم منذ الدهور فى اهللا خالق الجميع بيسوع المسيحكان
 *لكى تظهر من قبل البيعة حكمة اهللا

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 20-10: 5من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون
 الرسول، بركته المقدسة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا: الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
فمن يؤمن بابن اهللا فإن هذه الشهادة عنده فى نفسه، ومن ال يصدق اهللا   10

  11* فقد جعله كاذبا ألنه لم يؤمن بالشهادة التى شهد بها اهللا عن ابنه
  12* والشهادة هى أن اهللا قد أعطانا الحياة األبدية وهذه الحياة هى فى ابنه

ان متمسكا باإلبن فهو أيضا متمسك بالحياة، ومن لم يكن بابن اهللا فمن ك
  كتبت إليكم بهذا أنتم المؤمنين باسم ابن اهللا 13* متمسكا فليست له الحياة



  وهذه هى الثقة 14* لتعلموا أن الحياة األبدية لكم ولكى تؤمنوا باسم ابن اهللا
  وإن كنا نعلم 15* سمع لناالتى لنا عند اهللا أنه إن طلبنا شيئا حسب مسرته ي

  16* أنه يسمع لنا مهما طلبنا فنحن واثقون بأنه يكون لنا جميع ما طلبناه منه
وإن رأى أحد أخاه قد ارتكب خطية ليست للموت فليسأل اهللا أن يعطيه حياة 

وأما إن كانت خطية موجبة للموت ألجل تلك . للذين يخطئون ليس للموت
إثم هو خطية ولكن قد توجد خطية ليست   كل 17* لست أقول أن يطلب

  وقد علمنا أن كل من هو مولود من اهللا ال يخطئ، ألن والدته   18* للموت
  وقد علمنا أيضا أن 20* من اهللا هى حافظة له من أن يقترب منه الشرير

ابن اهللا قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن ثابتون فى الحق بابنه 
 *لحق والحياة األبديةيسوع هذا هو اإلله ا

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

 
 12-1: 20من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

وبعدما انتهى هذا الشغب دعا بولس التالميذ وودعهم وخرج فانطلق إلى   1
  فلما جال فى تلك النواحى وعظهم بكالم كثير ثم أقبل إلى بالد 2* مكدونية
   ومكث هناك ثالثة أشهر، ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود وهو3* هالس

  فرافقه 4* مزمع أن ينطلق إلى سورية صار رأى أن يرجع إلى مكدونية
سوبطرس البيرى وأرسطرخوس وسوكوندس اللذان من تسالونيكى، 
وغايوس الذى من مدينة دربة، وتيموثاوس الذى من لسترا، ومن آسيا 

  فأما 6*   وهؤالء سبقوا وانتظرونا فى ترواس5* تخيكوس وتروفيموس
فيلبى بعد أيام الفطير، وسرنا فى البحر ووافيناهم إلى نحن فسافرنا من 

أول (  وفى يوم األحد 7* ترواس بعد خمسة أيام ولبثنا هناك سبعة أيام
التالميذ مجتمعين لتوزيع جسد المسيح كان بولس يخاطبهم  إذ كان) األسبوع

* من أجل أنه كان مزمعا بأن يمشى فى الغد وأطال الكالم إلى نصف الليل
  9* انت هناك مصابيح كثيرة فى العلية التى كانوا مجتمعين فيها  وك8

وإذ كان . وكان فتى اسمه افتيخوس جالسا فى كوة يسمع فغرق فى نوم ثقيل
* بولس قد أطال الخطاب غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة فحمل ميتا



  11* ه  فنزل بولس واستلقى عليه وعانقه وقال ال تضطربوا ألن نفسه في10
ثم صعد وكسر الخبز واطعم، ومكث يتكلم حتى مطلع الفجر وعند ذلك خرج 

 *  فأخذوا الفتى حيا وفرحوا به فرحا عظيما12* ليمضى فى البر
 .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين

 
رة اإلنجيل لمعلمنا فصل من بشا. قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس

 .ماريوحنا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

  .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
 

 8،9: 110مزمور : مزمور لداود
رأس . اسمه قدوس ومرهوب. أرسل خالصا لشعبه، أمر بعهده إلى األبد

 .هلليلويا .الحكمة خوف الرب
 

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، .  اآلتى باسم رب القواتمبارك
 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين

 
 45-35: 6اإلنجيل من يوحنا 

 فال يجوع والذى يؤمن فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلٌى 35
* ت لكم إنكم قد رأيتمونى وال تؤمنون  لكنى قل36* بى فال يعطش إلى األبد

  38* خرجه خارجاً ال ُأقبل إلٌىقبل ومن ي ي  كل من يعطينى اآلب فإلٌى37
  هذه 39* إنى نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى

قيمه ، بل ُأتلف منهم واحداًمشيئة اآلب الذى أرسلنى أن كل ما أعطانى ال ُأ
  ألن هذه هى مسرة أبى أن كل من يرى اإلبن ويؤمن 40* يرفى اليوم األخ

  فجعل اليهود 41* به تكون له الحياة األبدية وأنا أقيمه فى اليوم األخير
  ويقولون 42* يتذمرون عليه ألنه قال أنا هو الخبز الذى نزل من السماء

أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذى نحن عارفون بأبيه وأمه فكيف يقول 
  فأجاب يسوع وقال لهم ال تتذمروا فيما 43* إنى نزلت من السماء هذا
 إن لم يجتذبه اآلب الذى أرسلنى،   ال يقدر أحد على اإلتيان إلٌى44* بينكم
تب فى األنبياء أنهم يكونون بأجمعهم   قد ك45ُ* قيمه فى اليوم األخيرُأوأنا 

ٌىقبل إلمتعلمين من اهللا، فكل من سمع من اآلب وتعلم ي* 


