
 األحد الرابع من شهر هاتور المبارك
 

 16-1: 4 كورنثوس 1: رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
  ثم يسأل فى 2* هكذا فليحسبنا الناس كخدام المسيح، ووكالء أسرار اهللا 1

  فىمكَح  وأما أنا فأقل شىء عندى أن ي3* د اإلنسان أميناالوكالء لكى يوج
 أعرف   فإنى لست4ُ* بل لست أحكم فى نفسى أيضاً. منكم أو من يوم بشر

راًشيئا فى ذاتى، لكنى لست بذلك مبر .5*  هو الربولكن الذى يحكم فى  
يا  ال تحكموا فى شىء قبل الوقت، حتى يأتى الرب الذى سينير خفااًإذ

6* فحينئذ تكون الكرامة لكل واحد من اهللا. ر آراء القلوبهِظْالظالم، وي  
فهذا حتُلْوهوس من أجلكم، لكى تتعلموا لُّ ياإخوتى تشبيها إلى نفسى، وإلى أب

فينا أن ال تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كى ال ينتفخ أحد ألجل الواحد على 
  قد أخذتَك لم تأخذه، وإن كنتَيزك، وأى شىء لم  ألنه من ي7* صاحبه

 متُكْلَ وم،  إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم8* فلماذا تفتخر كأنك واحد لم يأخذ
  فإنى أظن أن اهللا أظهرنا 9* بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم

 نحن معشر الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت ألننا صرنا منظراً
ال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء ه  نحن ج10* والناسللعالم، للمالئكة 

مون وأما نحن فبال ركَأنتم م. اء وأما أنتم فأقوياءفَعنحن ض. فى المسيح
*  وليس لنا إقامةمكَلْى ونُرع  إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ون11ُ* كرامة

ى فتر  ي13* لتمحهد فنَضطَّك، نُم فنبارِتَشْ  ونتعب عاملين بأيدينا، ن12ُ
  ليس لكى 14* صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شىء إلى اآلن. طلبعلينا فنَ

 لكم   ألنه وإن كان15* مكُبدَؤ أكتب بهذا بل كأوالدى األحباء ُأمكُلَجِخُْأ
 فى مكُألنى أنا ولدتُ.  من المرشدين فى المسيح، لكن ليس آباء كثيروناتْوبرِ

 *طلب إليكم أن تكونوا متمثلين بى  فَأ16* إلنجيلالمسيح يسوع با
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 8-1: 1 بطرس 2من : رسالة الكاثوليكون

فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين



1  سمه، إلى الذين نالوا معنا إيماناًسوع المسيح ورسولُطرس عبد يعان ب 
كَمماًر2*  لنا ببر إلهنا، والمخلص يسوع المسيحساوياً، معمة   لتكثر لكم الن

  كما أن كل شىء صار لنا بقوة 3* والسالم بمعرفة اهللا ويسوع المسيح ربنا
دعانا بمجده  بمعرفة الذى ،عطيت لنا مجاناً التى ُأ،ه للحياة والتقوىالهوت

عطيت لنا للكرامة لكى تصيروا بها   هذه األمجاد الجليلة التى ُأ4* والفضيلة
  ولهذا 5*  هاربين من شهوة الفساد التى فى العالم،شركاء الطبيعة اإللهية

عه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قَنُيدوفى الفضيلة ،كم فضيلةموا فى إيمان 
  7* ، وفى التعفف صبرا، وفى الصبر تقوىاًفَفُعً  وفى المعرفة ت6َ* معرفة
  ألن هذه إذا كانت 8*  وفى المودة األخوية محبة،التقوى مودة أخوية وفى

 ال متكاسلين وال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع مكُيرصفيكم وكثرت تُ
 *المسيح

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

 
 7: 17-40: 16من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

ياهم ثم را اإلخوة وعزص فأب،فخرجا من السجن، ودخال بيت ليدية  40
  فاجتازا فى أمفيبوليس وأبولونية، وأتيا إلى تسالونيكى حيث كان 1* خرجا

  فدخل بولس إليهم حسب عادته، وتكلم معهم ثالثة سبوت 2* مجمع اليهود
أنه كان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من :  ومبيناً  موضحا3ً* من الكتب

  فآمن قوم منهم 4* شركم بهبالذى أنا ُأاألموات وأن هذا هو يسوع المسيح 
حصوا مع بولس وسيال، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير ومن وُأ

 من  أشراراً  فغار اليهود واتخذوا رجاال5ً* النساء الشريفات عدد ليس بقليل
وجاءوا إلى بيت ياسون، طالبين . أهل السوق وتجمعوا بكثرة وأقلقوا المدينة

من   ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا6ً* ما إلى الجمعجوهرِخْأن ي 
 صارخين أن هؤالء هم الذين أقلقوا المسكونة، ،رؤساء المدينة اإلخوة إلى

مون قاوِوهؤالء كلهم ي.   وقد قبلهم ياسون7* وهم حاضرون ههنا أيضاً
 *أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر، يسوع

 .ثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم تزل كلمة الرب تنمو وتك



 
فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . قفوا بخوف من اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدس

 مارمرقس البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين
 

 14،15: 85مزمور : المزمور
 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

.  كعيت رمنَ، وغَكعبونحن ش. اإلله خلقتنا، وليس نحنأنت أيها الرب 
 .هليلويا

 31-17: 10من مرقس : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
:  وجثا على ركبتيه وسألهج على الطريق، أسرع واحدوفيما هو خار  17

لماذا :   فقال له يسوع18* أيها المعلم الصالح ماذا أعمل ألرث الحياة األبدية
صالحاًتدعونى صالحا ليس أحد أنت تعرف 19*  وهو اهللا إال واحد  

ال تقتل، ال تزن، ال تسرق، ال تشهد بالزور، ال تظلم، أكرم أباك : الوصايا
  فنظر إليه 21* يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتى:   فقال له20* مكوأ

اذهب بع : ؟ يعوزك شىء واحدأتريد أن تكون كامالً: يسوع وأحبه وقال له
كل ما لك واعطه للمساكين، فتربح كنزا فى السماء، وتعال اتبعنى حامال 

 ذا أمواٍل  أما هو فاغتم على القول، ومضى حزينا، ألنه كان 22* الصليب
ما أعسر دخول ذوى األموال إلى :   فنظر يسوع وقال لتالميذه23* كثيرة

 نىياب: فأجاب يسوع أيضا وقال.   فخاف التالميذ من الكالم24* ملكوت اهللا
  مرور جمل من 25* ما أعسر دخول المتكلين على األموال إلى ملكوت اهللا
هتوا إلى الغاية   فب26* ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت اهللا

عند الناس  :   فنظر إليهم يسوع وقال27* صمن يستطيع أن يخلُ: قائلين له
  28* ألن كل شىء مستطاع عند اهللا. غير مستطاع، ولكن ليس عند اهللا

  فأجاب 29* ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك: وابتدأ بطرس يقول له
بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو الحق أقول لكم ليس أحد ترك : يسوع وقال

إال ويأخذ مئة 30*  ألجلى وألجل اإلنجيل أو حقوالًة أو أوالداًأ أو إمراًأم  
 مع  وحقوالًضعف اآلن فى هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأوالداً



لون   ولكن كثيرون أو31* اضطهادات، وفى الدهر اآلتى الحياة األبدية
 *لين واآلخرون أويكونون آخرين،
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