
 األحد الثالث من شهر هاتور المبارك
 

 12-1: 1 تسالونيكى 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكى، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
بولس وسلوانس وتيموثاوس، إلى كنيسة التسالونيكيين فى اهللا أبينا وربنا   1

  3*   النعمة لكم والسالم من اهللا أبينا وربنا يسوع المسيح2* سيحيسوع الم
ينبغى لنا أن نشكر اهللا كل حين من جهتكم أيها اإلخوة كما يحق، ألن إيمانكم 

  حتى إننا نحن 4* ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم بعضكم لبعض تزداد
ميع نا نفخر بكم فى كنائس اهللا من أجل صبركم وإيمانكم فى جأنفس

  بينة على قضاء اهللا العادل أنكم 5* اضطهاداتكم وشدائدكم التى تحتملونها
م عدل عند اهللا، أن كْ  إذ هو ح6* ه تتعبونلهلون لملكوت اهللا الذى ألجتؤ

  وأنتم أيها المتضايقون يريحكم معنا عند 7* الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا
  فى نار لهيب، معطيا 8* هاستعالن ربنا يسوع من السماء مع مالئكة قوت

* نقمة للذين ال يعرفون اهللا والذين ال يطيعون كالم إنجيل ربنا يسوع المسيح
  10*   هؤالء الذين سيعاقبون بهالك أبدى، من وجه الرب ومن مجد قوته9

متى جاء ليتمجد فى قديسيه، ويتعجب منه فى جميع المؤمنين، ألن شهادتنا 
  األمر الذى ألجله نصلى أيضا كل حين 11* عندكم صدقت فى ذلك اليوم

من جهتكم أن يؤهلنا إلهنا للدعوة، ويكمل كل مسرة الصالح وعمل اإليمان 
  لكى يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم، وأنتم أيضا فيه على 12* بقوة

 *حسب نعمة إلهنا وربنا يسوع المسيح
 .ننعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمي

  
 

 11-3: 4من بطرس األولى : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
ألنه يكفيكم الزمان الذى مضى، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة األمم،   3

الخالعة :  لمتنوعةرات اِكوتسلكون  فى النجاسات  والشهوات  وإدمان المْس
  األمر الذى فيه يستغربون أنكم لستم 4* والدنس وعبادة األوثان المرذولة



  الذين سوف 5* تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين
  فإنه 6* يعطون حسابا للذى هو على استعداد أن يدين األحياء واألموات

ناس بالجسد، ولكن ليحيوا  يدانوا حسب الر الموتى أيضا لكْىشٌألجل هذا، َب
  وإنما نهاية كل شىء قد اقتربت فتعقلوا إذن واسهروا 7* حسب اهللا بالروح

  ولكن قبل كل شىء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم 8* فى الصلوات
  كونوا محبين لضيافة الغرباء 9* لبعض، ألن المحبة تستر كثرة من الخطايا

م كل واحد اآلخرين بما نال من   وليخد10*  بال تذمربعضٍكم لَبعض
  من 11* ا، كوكالء صالحين على نعمة اهللا المتنوعةَضْع َبْمكَُضْعالمواهب َب

يتكلم فكأقوال اهللا، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها اهللا لكى يتمجد اهللا فى كل 
 *له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدين آمين شىء بيسوع المسيح الذى

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

 
 42-30: 5من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

إله آبائنا أقام يسوع الذى أنتم ألقيتم أياديكم عليه، معلقين إياه على   30
  هذا رفعه اهللا بيمينه رئيسا ومخلصا، ليعطى اسرائيل التوبة 31* خشبة

  ونحن شهود لهذه األقوال، والروح القدس أيضا الذى 32* وغفران الخطايا
  فلما سمعوا هذا الكالم صروا بأسنانهم 33* أعطاه اهللا للذين يطيعونه

  فقام فى المجمع رجل فريسى اسمه 34* عليهم، وكانوا يريدون أن يقتلوهم
غماالئيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرجال 

أيها الرجال اإلسرائيليون احترزوا :   ثم قال لهم35* قليال إلى خارج
  ألنه 36* ناس، فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهمألنفسكم من جهة هؤالء ال

الذى إتبعه عدد من . قبل هذه األيام، قام ثوداس قائال عن نفسه أنه شىء
ل وجميع الذين انقادوا له تبددوا وصاروا ال ِتالرجال نحو أربعمائة، الذى قُ

  بعد هذا قام يهوذا الجليلى فى أيام اإلكتتاب واجتذب وراءه شعبا 37* شىء
  38* ثيرا، فهذا اآلخر هلك أيضا، وجميع الذين كانت قلوبهم مائلة له تبددواك

ابتعدوا عن هؤالء الرجال واتركوهم، ألنه إن كان هذا : واآلن أقول لكم
  وإن كان من اهللا فال 39* الرأى أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض
 ودعوا الرسل   فأطاعوه40* يمكنكم أن تنقضوه، لئال توجدوا مقاومين هللا



  أما هم 41* وجلدوهم وأوصوهم أن ال يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم
ِسفذهبوا فرحين من أمام وجه المجمع، ألنهم حلين أن يهانوا من َهْأتَْسبوا م

  وكانوا ال يزالون كل يوم فى الهيكل وفى البيوت معلمين 42* سمهإأجل 
  *ومبشرين بيسوع المسيح

 .نمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم تزل كلمة الرب ت
 

فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس
 مارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين

 
 14،15: 85مزمور : المزمور

 . جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على
أنت طويل الروح وكثير الرحمة . وأنت أيها الرب اإلله، أنت رحوم ورؤف

 .هليلويا.  أعط عزة لعبدك وخلص ابن أمتك: أنظر إلى وارحمنى. وصادق
 

 35-25: 14من 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
  من يأتى إلى 26* وكانت جموع كثيرة تسير معه، فالتفت وقال لهم  25

وال يبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته، حتى نفسه أيضا، فال 
  ومن ال يحمل صليبه ويتبعنى، فال يقدر أن 27* يقدر أن يكون لى تلميذا

  ومن منكم وهو يريد أن يبنى برجا ال يجلس أوال 28* ايكون لى تلميذ
  لئال يضع األساس وال يقدر أن 29* ويحسب النفقة، وهل عنده ما يكمله

إن هذا اإلنسان ابتدأ :   قائلين30* يكمله، فيبتدئ جميع الناظرين يهزأون به
   أو أى ملك يمضى لمحاربة ملك آخر، أفال31* يبني ولم يقدر أن يكمل

 أوال ويتشاور هل يقدر أن يالقى بعشرة آالف الذى يأتى عليه بعشرين يجلس
  فهكذا كل 33*   وإال فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما32* ألفا

  الملح 34* واحد منكم، إن لم يترك جميع أمواله ال يقدر أن يصير لى تلميذا
ض وال لمزبلة بل   فال يصلح ألر35* جيد ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح

  *من له أذنان للسمع فليسمع. يلقى خارجا
_______________________________________________  
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