
 األحد الثانى من شهر بابة المبارك
 

 15-5: 4 كورنثوس 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربنا ونحن أيضا عبيد لكم من  5

  ألن اهللا الذى قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذى 6* حقبل يسوع المسي
  ولنا هذه 7* أضاء فى قلوبنا نور معرفة مجد اهللا بوجه يسوع المسيح
  محزونين فى 8* الذخيرة فى أوان خزفية، لكى يكون فضل القوة هللا ال منا

  مضطهدين 9* مطرودين لكن غير ساقطين. كل شىء لكن غير متضايقين
  حاملين فى أجسادنا 10* مطروحين ولكن غير هالكين. وكينلكن غير متر

  11* كل حين إماتة الرب يسوع، لكى تظهر حياة يسوع أيضا فى أجسادنا
ألننا نحن األحياء نسلم فى كل حين للموت، من أجل يسوع لكى تظهر حياة 

  فالموت إذن يعمل فينا ولكن الحياة 12* يسوع أيضا فى جسدنا المائت
.  وفينا هذا الروح الذى لإليمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت 13* فيكم

  عالمين أن الذى أقام الرب يسوع سيقيمنا 14* نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم
 ألن جميع األشياء كانت من أجلكم 15* نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم

 *لكى تكثرالنعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد اهللا
 .ب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آميننعمة اهللا اآل

 
 6: 4-13: 3من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

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

* من هو حكيم وفهيم فليرنا أعماله بتصرفه الحسن فى وداعة الحكمة  13
رة وتحزب فى قلوبكم فال تفتخروا وتكذبوا على   وإن كان فيكم غيرة م14
  ليست هذه الحكمة ياإخوتى نازلة من فوق، بل هى أرضية 15* الحق

  ألنه حيث الغيرة والتحزب هناك اإلضطراب 16* نفسانية بهيئة شيطانية
  أما الحكمة التى من فوق فهى أوال طاهرة ثم مسالمة 17* وكل أمر ردىء

  18* مرا صالحا، عديمة الدينونة وعديمة الرياءمترفقة، مملوءة رحمة وث
  من أين تأتى الحروب، 1: 4* وثمر البر يزرع فى السالم لصانعى السالم



ومن أين تأتى الخصومات بينكم، أليست من هذه؟ من لذاتكم المحاربة فى 
تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن .   تشتهون ولستم تمتلكون2* أعضائكم

  ولستم 3*  وتحاربون ولستم تمتلكون ألنكم تطلبونتخاصمون. تنالوا
  أيها الزناة أما تعلمون 4* تأخذون ألنكم تطلبون رديا لكى تنفقوا فى لذاتكم

* فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا هللا. أن محبة العالم عداوة هللا
* لحسدالروح الساكن فينا يشتاق إلى ا.   أم تظنون أن الكتاب يقول باطال5
يقاوم اهللا المستكبرين، وأما : لذلك يقول.   ولكن يعطى نعمة أعظم6

 *المتواضعون فيعطيهم نعمة
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

  .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 3: 15-24: 14من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
  وتكلما بالكلمة فى برجة ثم 25* ولما اجتازا فى بيسيدية أتيا إلى بمفيلية 24

 قد أسلما بنعمة   ومن هناك أقلعا إلى أنطاكية حيث كانا26* نزال إلى أتالية
  ولما قدما وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما 27* اهللا إلى العمل الذى أكماله

  ومكثا هناك زمانا ليس 28* صنع اهللا معهما وأنه فتح لألمم باب اإليمان
:   وانحدر قوم من اليهودية وكانوا يعلمون اإلخوة1: 15* بقليل مع التالميذ

  فلما حصل 2* مكنكم أن تخلصواإن لم تختتنوا حسب عادة موسى ال ي
لبولس وبرنابا مشاحنة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا 
* وأناس آخرون منهم، إلى الرسل والمشايخ الذين بأورشليم فى هذه المنازعة

  فهؤالء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا فى فينيقية والسامرة يخبرونهم 3
 *ون سرورا عظيما لجميع اإلخوةبرجوع األمم و كانوا يصنع

 .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
 .مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين

 1،2: 65مزمور : المزمور



 ن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنام
فلتسجد لك . وأعطوا مجدا لتسبيحه. ورتلوا إلسمه. هللوا هللا ياكل األرض

 .هليلويا. األرض كلها
 11-1: 5من لوقا : اإلنجيل

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات
 .حى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمينابن اهللا ال

وحدث لما اجتمع عليه الجموع ليسمعوا كالم اهللا كان هو وافقا عند بحيرة  1
  فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد صعدوا 2* جنيسارت

  فصعد إلى إحدى السفينتين التى كانت لسمعان 3* عليهما وغسلوا شباكهم
  4* دها قليال عن الشاطىء، وجلس يعلم الجموع من السفينةوقال له أن يبع

  5* تقدم إلى العمق وألقوا شباككم للصيد: ولما فرغ من الكالم قال لسمعان
أيها المعلم قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، ولكن : فأجاب سمعان وقال له
وكادت   ولما فعلوا ذلك جمعوا سمكا كثيرا جدا، 6* بكلمتك نطرح الشباك

  فأشاروا إلى شركائهم الذين فى السفينة األخرى أن يأتوا 7* شباكهم تتخرق
  فلما رأى سمعان 8* ويساعدوهم فأتوا ومألوا السفينتين حتى كادتا تغرقان

 أخرج عنى يا رب فإنى رجل: خر عند قدمى يسوع قائال) ذلك(بطرس 
لذى   إذ اعتراه خوف هو وكل من معه على صيد السمك ا9* خاطئ

  وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابنا زبدى اللذان كانا شريكى 10* اصطادوه
* فقال يسوع لسمعان ال تخف، من اآلن تكون صيادا تصطاد الناس. سمعان

 *  ولما جذبوا السفينتين إلى الشاطىء تركوا كل شىء وتبعوه11
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