
 ألحد األول من شهر هاتور المباركا
  9-1: 9 كورنثوس 2: سالة البولسر
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : لبولسا

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
من جهة الخدمة التى تصنع للقديسين، فهو فضول منى أن أكتب  فإنه   1 

أعرف نشاطكم الذى أفتخر به من جهتكم لدى   ألنى 2* إليكم عنها
المكدونيين، أن أهل أخائية مستعدة منذ العام الماضى وغيرتكم قد حرضت 

  ولكن قد أرسلنا اإلخوة إليكم لكى ال يكون فخرنا الذى 3* األكثرين
  حتى 4* افتخرناه بكم باطال، من هذا القبيل كى تكونوا مستعدين كما قلت

ن ووجدوكم غير مستعدين، ال نخجل نحن حتى ال إذا جاء معى مكدونيو
أن يسبقوا :   فرأيت الزما أن أرضى اإلخوة5* أنكم أنتم بهذا المقدار: نقول

إليكم ويهيئوا قبال بركتكم التى وعدتم بها من األول، لتكون هى معدة هكذا، 
  هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا 6* كأنها بركة ال كأنها اغتصاب

  كل واحد كما ينوى 7* من يزرع بالبركة، فبالبركة أيضا يحصديحصد، و
  واهللا 8* ألن المعطى المسرور يحبه اهللا. بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار

قادر أن يزيدكم كل نعمة، لكى تكونوا، ولكم كل اكتفاء، كل حين فى كل 
فرق أعطى :   كما هو مكتوب9* شىء، تزدادون فى كل عمل صالح

 * ره يبقى إلى األبدالمساكين، ب
 .عمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمينن
 

 12-1: 3من يعقوب : سالة الكاثوليكونر
فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : لكاثوليكونا

 .معنا، آمين
  2* نة أعظمال تكونوا معلمين كثيرين ياإخوتى عالمين أنكم تأخذون دينو   1

إن كان أحد ال يعثر فى الكالم، فذاك . ألننا فى أشياء كثيرة نعثر جميعنا
  هوذا الخيل نضع اللجم فى 3* رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا
هوذا السفن أيضا وهى عظيمة   4* أفواهها لكى تطاوعنا فندير جسمها كله

يرة جدا إلى حيثما شاء بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغ
هوذا نار .   هكذا اللسان وهو عضو صغير ويتكلم بالعظائم5* المدير قصد 

هكذا جعل فى أعضائنا .   فاللسان نار عالم الظلم6* قليلة أى وقود تحرق



  7* اللسان الذى يدنس الجسد كله ويحرق بكرة الكون ويضرم من جهنم
 والتى فى البحارتذلل، وقد تذلل ألن جميع طبائع الوحوش والطيور والهوام،

  وأما اللسان فال يستطيع أحد من الناس أن يذهللا، هو شر 8* للطبع البشرى
  به نبارك اهللا اآلب وبه نلعن الناس الذين 9* ال يضبط مملوء سم الموت

  من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، ال يجب 10* خلقهم اهللا على شبهه
  ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين 11* ألمور هكذاياإخوتى أن تكون هذه ا

  هل تقدر ياإخوتي تينة أن تصنع زيتونا، أو كرمة 12* واحدة العذب والمر
 *فكذلك ال يمكن المالح أن يصير ماء عذبا. تينا
 تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال

 .إنه يبقى إلى األبديعمل بمشيئة اهللا ف

 
 1: 11- 37: 10من أعمال الرسل : إلبركسيسا
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : إلبركسيسا

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
 وأنتم تعرفون األمر الذى كان فى كل اليهودية، مبتدئا من الجليل بعد   37 

  يسوع الذى من الناصرة كيف مسحه 38* المعمودية التي كرز بها يوحنا
هذا الذى جال يصنع الخير ويشفى كل الذين قهروا . اهللا بالروح القدس والقوة

  ونحن شهود لكل شىء صنع فى كورة 39* من الشيطان، ألن اهللا كان معه
  40* أيضا معلقين إياه على خشبةهذا الذى قتلوه . اليهودية وفى أورشليم

  ليس لجميع الشعب بل 41* هذا أقامه اهللا فى اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر
للشهود الذين سبق اهللا فاختارهم الذين هم، الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته 

  وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من 42* من األموات
  وهذا الذى شهد له جميع األنبياء أن كل 43* اء واألمواتاهللا ديانا لألحي

  فبينما بطرس يتكلم بهذه 44* من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا
  45* األقوال حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة

فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان الذين جاءوا مع بطرس ألن موهبة 
  ألنهم كانوا يسمعونهم 46* دس قد انسكبت على األمم أيضاالروح الق

  أترى يستطيع 47* يتكلمون بألسنة ويعظمون اهللا حينئذ أجاب بطرس قائال
أحد أن يمنع الماء حتى ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن 

حينئذ سألوه أن .   وأمر أن يعتمدوا باسم الرب يسوع المسيح48* أيضا



  فسمع الرسل واإلخوة الذين كانوا فى اليهودية 1: 11* كث أياما عندهميم
 *أن األمم أيضا قبلوا كلمة اهللا

 .م تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينل
 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . فوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسق

  .ر، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمينمارلوقا البشي
 

 10،11: 64مزمور : لمزمورا
 ن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنام
بارك اكليل السنة . وتفرح بقطراتها وتنبت. لترو أتالمها ولتكثر أثمارهاف

 .هليلويا.   وبقاعك تمتلىء من الدسم. بصالحك
  

 15- 4 :8من لوقا : إلنجيلا
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . بارك اآلتى باسم رب القواتم

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
فلما اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة قال   4 

 على   خرج الزارع ليزرع زرعه؛ وفيما هو يزرع سقط بعض5* بمثل
  وسقط آخر على الصخر فلما نبت 6* الطريق فانداس وأكلته طيور السماء

  وسقط آخر فى وسط الشوك فنبت معه 7* جف ألنه لم تكن له رطوبة
  وسقط آخر على األرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا مئة 8* الشوك وخنقه

قائلين   فسأله تالميذه 9* من له أذنان للسمع فليسمع: قال هذا ونادى. ضعف
أما أنتم فقد أعطى أن تعرفوا :   فقال لهم10* ما عسى أن يكون هذا المثل

أسرار ملكوت اهللا؛ وأما للباقين فكان يكلمهم بأمثال حتى إنهم مبصرين ال 
* الزرع هو كالم اهللا:   وهذا هو المثل11* يبصرون وسامعين وال يفهمون

إبليس وينزع الكلمة من   والذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتى 12
  والذين على الصخر هم الذين متى 13* قلوبهم، لئال يؤمنوا فيخلصوا
وفى . وهؤالء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين. سمعوا يقبلون الكلمة بفرح

  والذى سقط بين الشوك هم الذين يسمعون 14* وقت التجربة يرتدون
  والذى 15* مرون ثمرافيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها وال يث

سقط على األرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها فى قلب جيد 
 *صالح ويثمرون بالصبر


