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 24-12: 16 كورنثوس 1: رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
وأما من جهة أبلوس األخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتى مع اإلخوة ولم تكن  12

  اسهروا 13* ة أن يأتى اآلن، ولكنه سيأتى متى توفق الوقتله إرادة البت
  15*   تجلدوا وتشجعوا لتكن كل أموركم بالمحبة14* واثبتوا فى اإليمان

وأطلب إليكم ياإخوتى أنتم تعرفون بيت استفاناس وفرتوناتوس أنهم باكورة 
  كى تخضعوا أنتم أيضا 16* وقد رتبوا نفوسهم لخدمة القديسين. أخائية

  ثم إنى أفرح 17* مثل هؤالء القوم وكل من يشترك فى العمل ويتعبل
* بمجىء استفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس ألن نقصانكم قد أتموه هؤالء

  تسلم عليكم 19*   إذ أراحوا روحى وروحكم فاعرفوا مثل هؤالء القوم18
تى فى يسلم عليكم فى الرب كثيرا أكيال وبريسكال مع الكنيسة ال. كنائس آسيا

سلموا بعضكم على بعض .   يسلم عليكم جميع اإلخوة الذين معى20* بيتهما
  من ال يحب الرب يسوع 22*   سالمى بيدى أنا بولس21* بقبلة طاهرة

  نعمة ربنا يسوع المسيح 23* المسيح فليكن محروما إلى أن يجىء الرب
 *  محبتى مع جميعكم فى المسيح يسوع آمين24* معكم

 .آلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آميننعمة اهللا ا
  
 

 17-7: 4يعقوب : رسالة الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
  .معنا، آمين

.   اقتربوا إلى اهللا فيقترب إليكم8* فاخضعوا هللا قاوموا إبليس فيهرب منكم 7
  اشقوا ونوحوا 9* خطاة وطهروا قلوبكم يا ذوى الرأييننقوا أيديكم أيها ال

  اتضعوا قدام الرب 10* وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم
ألن الذى يذم .   ال يذم بعضكم بعضا أيها اإلخوة لئال تدانوا11* فيرفعكم

وإن كنت تدين الناموس فلست عامال . أخاه يذم الناموس ويدين الناموس



  واحد هو واضع الناموس، والديان القادر أن 12*  بل ديانا لهبالناموس
  هلم اآلن أيها القائلون 13* يخلص ويهلك فمن أنت يا من تدين غيرك

نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر 
ألنه ما هى حياتكم؟ إنها مثل .   أنتم الذين ال تعرفون أمر الغد14* ونربح
  عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا 15*  يظهر قليال ثم يضمحلغبار

  وأما اآلن فإنكم تفتخرون فى تعظمكم، كل افتخار 16* نفعل هذا أو ذاك
 *له   فمن يعرف أن يعمل حسنا وال يعمل فذلك خطية17* مثل هذا ردىء

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

  
 

 12-4: 15من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
م أهل البيعة والرسل والقسوس فأخبروهم بكل ولما قدموا إلى أورشليم قبله 4

  ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من شيعة 5* ما صنع اهللا معهم
* الفريسيين وقالوا إنه ينبغى أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى

  فبعد ما حصلت 7*   فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا فى هذا األمر6
بطرس وقال لهم أيها الرجال اإلخوة أنتم تعلمون أنه منذ مناظرة كثيرة قام 

  8* أيام قديمة اختار اهللا بينكم أنه بفمى يسمع األمم كلمة اإلنجيل ويؤمنون
  9* واهللا العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا

آلن لماذا   فا10* ولم يميز بيننا وبينهم بشىء إذ قد طهر باإليمان قلوبهم
تجربون اهللا بوضع نير على عنق التالميذ الذى لم يستطع آباؤنا وال نحن أن 

  لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك 11* نحمله
  فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان 12* أيضا

 *بجميع ما صنع اهللا من اآليات والعجائب فى األمم بواسطتهم
 .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

 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 



 6،7: 70مزمور : المزمور
  النبى، بركاته على جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا داود

اليوم كله لعظيم . لكيما أسبح مجدك. فليمتلىء فمى سبحا. أنت معين عزيز
 .هليلويا. جاللك

 
 28-22: 12من متى : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى 
حينئذ أحضر أعمى مجنون وأخرس فشفاه حتى إن األعمى األخرس تكلم  22

  أما 24* ألعل هذا هو ابن داود:   فبهت كل الجمع وقال23* وأبصر
الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا ال يخرج الشياطين إال ببعلزبول رئيس 

إذا انقسمت كل مملكة :   فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم25* الشياطين
  26* وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته ال يثبت. على ذاتها تخرب

* فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته
لذلك هم .   وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشيطان فأبناؤكم بمن يخرجون27

ج الشياطين فقد وصل   وإن كنت أنا بروح اهللا أخر28* يصيرون قضاتكم
 *إليكم ملكوت اهللا
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