
 ينـادس من الخماسـاألحد الس
 

 8: 16-57: 15 كورنثوس 1: رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
  58* ولكن شكرا هللا الذى أعطانا الظفر والغلبة بربنا يسوع المسيح  57

حباء كونوا ثابتين على إيمانكم وال تكونوا متزعزعين ومن اآلن ياإخوتى األ
بل كونوا مكثرين فى عمل الرب كل حين إذ تعلمون أن تعبكم للرب ليس 

  وأما ما يجمع ألجل القديسين فكما أوصيت كنائس 1: 16*  بباطل
  فى يوم األحد فليضع كل واحد منكم عنده 2* الغالطيين هكذا إفعلوا أيضا

  ومتى حضرت فالذين 3* تى إذا جئت ال يكون أيضا جمعخازنا ما تيسر ح
  وإن كان 4* يختارونهم أرسلهم برسائل ليحملوا صدقاتكم إلى أورشليم
  وسأجىء 5* األمر يستحق أن أذهب أنا أيضا إلى هناك فسيذهبون معى

  ولعلى أمكث عندكم وأشتى أيضا لكى 6* إليكم متى اجتزت بمقدونية
  ولست أحب أن أراكم اآلن فى العبور ألنى 7* تشيعونى إلى حيث أذهب

  ولكننى أمكث بأفسس إلى 8* أرجو أن امكث عندكم زمانا إن أذن الرب
 *يوم الخمسين

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 12-2: 1 بطرس 1: رسالة الكاثوليكون
ديس بطرس الرسول، بركته المقدسة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا الق: الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
  مبارك اهللا أبو ربنا يسوع المسيح الذى 3* لتكثر لكم النعمة والسالم 2

بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حى بقيامة ربنا يسوع المسيح من بين 
  للميراث الذى ال يفنى وال يتدنس وال يضمحل المحفوظ فى 4* األموات

  أنتم الذين بقوة اهللا وباإليمان محروسون للخالص المعد أن 5 *السموات لكم
  الذى به تفرحون إلى األبد، مع أنكم اآلن إن 6* يعلن فى الزمان األخير

  لتكون تزكية 7* كان يجب تحزنون قليال فى هذا الزمان بتجارب متنوعة
لثناء إيمانكم وهى أثمن من الذهب الفانى مع أنه يمتحن بالنار توجد أهال ل

  الذى وإن لم تروه 8* والحمد والكرامة والمجد عند استعالن يسوع المسيح



تحبونه وإن كنتم ال ترونه لآلن، ولكنكم تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق 
  الخالص الذى 10*   نائلين غاية إيمانكم خالص النفوس9* به ومجيد

 11*  التى ألجلكمالتمسته األنبياء وفحصوا عنه الذين تنبأوا عن النعمة
وجعلوا يبحثون عن الوقت والزمان الذى وعدوا فيه بروح المسيح الذى 

  الذين 12* إذ سبق فشهد باآلالم التى للمسيح واألمجاد التى بعدها. فيهم
أعلن لهم أنهم ليس ألنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه األمور التى أخبرتم بها 

. الروح القدس الذى أرسل من السماءأنتم اآلن بواسطة الذين بشروكم فى 
 *األشياء التى تشتهى المالئكة أن تطلع عليها

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

 
 16-1: 20من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

ومن بعدما انتهى الشغب دعا بولس التالميذ وودعهم وخرج فانطلق إلى   1
  فلما جال تلك النواحى ووعظهم بكالم كثير جاء إلى بالد 2* مكدونية
أشهر، ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود وهو   ومكث هناك ثالثة 3* هالس

  4* مزمع أن يصعد إلى سورية صار رأى أن يرجع على طريق مكدونية
فرافقه إلى آسيا سوسبطرس الذى من مدينة بيرية وأرسطرخوس وسكوندس 
اللذان من تسالونيكى وغايوس الذى من مدينة دربة وتيموثاوس الذى من 

  هؤالء سبقوا وانتظرونا فى 5* تيخيكس وطرفيموسلسترة ومن أهل آسيا 
  فأما نحن فخرجنا من فيليبى وسافرنا فى البحر من بعد أيام 6* ترواس

  وفى يوم 7* الفطير ووافيناهم فى خمسة أيام إلى ترواس ولبثنا سبعة أيام
األحد إذ كان التالميذ مجتمعين لتوزيع جسد المسيح كان بولس يخاطبهم وهو 

  وكانت هناك 8* يمضى فى الغد وأطال الكالم حتى نصف الليلمزمع أن 
  وكان فتى اسمه 9* مصابيح كثيرة فى تلك العلية التى كانوا مجتمعين فيها

افتيخوس جالسا فى الطاقة متثقال بنوم عميق، وإذ كان بولس قد أطال 
  10* الخطاب غلب عليه النوم فوقع من الطبقة الثالثة إلى أسفل فحمل ميتا

  ثم 11* فنزل بولس واستلقى عليه وعانقه قائال ال تضطربوا ألن نفسه فيه
* صعد وكسر الخبز وأكل ومكث يتكلم حتى أن طلع الفجر وعند ذلك خرج



  فأما نحن فسبقنا إلى 13*   وأتوا بالفتى حيا وفرحوا فرحا عظيما12
مركب وأقلعنا إلى أسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك ألنه كان قد 

  فلما وافانا إلى أسوس حملناه فى 14* ق هو فى البرلترتب هكذا أن ينط
  ثم سافرنا من هناك فى البحر وأقبلنا فى 15* المركب وأقبلنا إلى ميتيلينى

الغد إلى مقابل خيوس وفى اليوم اآلخر وصلنا الى صاموس وأقمنا في 
 عزم أن   ألن بولس16* تروجليون ثم فى اليوم التالي جئنا إلى ميليتس

يتجاوز أفسس فى البحر لئال يعرض له أن يصرف وقتا فى آسيا ألنه كان 
 *يسرع إن أمكن أن يعمل يوم الخمسين فى أورشليم

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

معلمنا فصل من بشارة اإلنجيل ل. 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

 

 1،5: 147مزمور : مزمور لداود
 .تهب ريحه فتسيل المياه. سبحى إلهك ياصهيون. سبحى ياأورشليم للرب

 .هلليلويا
 

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

 
 33-23: 16اإلنجيل من يوحنا 

* الحق الحق أقول لكم إن كل شىء تسألون اآلب بإسمى يعطيكم إياه  23
* الً  وحتى اآلن لم تسألوا بإسمى شيئا، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كام24
  كلمتكم بهذا بأمثال ولكن سوف تأتى ساعة حين ال أكلمكم أيضا بأمثال 25

  فى ذلك اليوم تسألون بإسمى ولست أقول 26* بل أخبركم عن اآلب عالنية
  ألن اآلب نفسه يحبكم ألنكم قد 27* لكم إنى أنا أسأل اآلب ألجلكم

 اآلب وقد   خرجت من عند28* أحببتمونى وآمنتم أنى من عند اهللا خرجت
  قال له تالميذه 29* أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأمضى إلى اآلب

  اآلن تحققنا أنك عالم 30*  واحداًهوذا اآلن تتكلم عالنية ولست تقول مثالً



*  أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من اهللا قد خرجتبكل شىء ولست محتاجاً
ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون   ستأتى 32* أجابهم يسوع اآلن تؤمنون  31

وأنا لست وحدى ألن . فيها كل واحد منكم إلى خاصته وتتركونى وحدى
 سالم، وسيكون لكم ضيق ٌى  قلت لكم هذا ليكون لكم ف33* اآلب هو معى

 *فى العالم، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم


