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 2: 4-1: 3عبرانيين : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
من ذلك ياإخوتى القديسون وشركاء الدعوة السماوية، أنظروا رسول    1

  حال كونه أمينا للذى أقامه كما كان 2* حورئيس كهنة اعترافنا يسوع المسي
  ألن هذا قد استحق كرامة  أكثر من موسى، 3* موسى أيضا على كل بيته

بيت يبنيه    ألن كل4* كما لصانع البيت كرامة أفضل من البيت الذى بناه
  وموسى كان أمينا فى كل بيته، 5* إنسان ما، ولكن صانع الكل هو اهللا

وبيته نحن .   وأما المسيح فكإبن على بيته6* ن يتكلم بهكخادم شهادة للعتيد أ
  كما يقول 7* إن تمسكنا باإلعتراف وافتخار الرجاء الثابت إلى النهاية

كما فى .   فال تقسوا قلوبكم8* اليوم إن سمعتم صوته: الروح القدس
  حيث جربنى آباؤكم بتجربة ونظروا 9* االسخاط يوم التجربة في البرية

إنهم فى كل حين :   لذلك أبغضت ذلك الجيل وقلت10* بعين سنةأعمالى أر
:   حتى أقسمت فى غضبى11* يضلون فى قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا طرقى

أن ال يكون فى أحدكم قلب :   أنظروا ياإخوتى12* أن لن يدخلوا راحتى
  بل عظوا بعضكم بعضا، كل 13* شرير بعدم إيمان، فترتدوا عن اهللا الحى

  14* دام الوقت يدعى اليوم، لكى ال يقسو واحد منكم بغرور الخطيةيوم ما 
  15* ألننا قد صرنا شركاء المسيح، إن تمسكنا ببداءة الثقة الثابتة إلى النهاية

  ألن 16* اليوم إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم كما فى االسخاط: إذ قيل
 بواسطة قوم سمعوا فأسخطوا، ولكن ليس كل الذين خرجوا من مصر

  و من هم الذين مقتوا أربعين سنة؟ أليس هم الذين أخطأوا، 17* موسى
  ومن هم الذين أقسم لهم أن ال يدخلوا 18* الذين عظامهم سقطت فى البرية

  فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم 19* راحته إال الذين لم يطيعوا
 إلى راحته، يظن   فلنخف إذن، لئال مع بقاء وعد بالدخول1: 4* اإليمان

  ألننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، 2* أحد منكم أنه قد تأخر عن الدخول
ولكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك، إذ لم تكن قلوبهم مقتنعة باإليمان فى الذين 

 *سمعوا
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  



 
 25-14: 1من يهوذا : رسالة الكاثوليكون

فصل من رسالة معلمنا القديس يهوذا الرسول، بركته المقدسة تكون معنا، : الكاثوليكون
 .آمين
هوذا قد جاء الرب : وتنبأ عن هؤالء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائال  14

  ليصنع دينونة على الجميع، ويوبخ جميع المنافقين 15* فى ربوات قديسيه
ا بها، وعلى كل شىء صعب الذى تكلم به على جميع أعمال نفاقهم التى نافقو

  هؤالء هم متذمرون ملومون سالكون بحسب 16* خطاة منافقون. عليه
  وأما 17* شهواتهم، فمهم يتكلم بعظائم يعجبون بالوجوه من أجل المنفعة

  18* أنتم ياأحبائى فاذكروا األقوال التى قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح
كم إنه فى الزمان األخير سيأتى قوم طغاة سالكين بحسب فإنهم كانوا يقولون ل

*   هؤالء هم المعتزلون بأنفسهم نفسانيون ال روح لهم19* شهوات نفاقهم
  وأما أنتم ياأحبائى فابنوا أنفسكم على إيمانكم األقدس، مصلين فى الروح 20

   ولنحفظ أنفسنا فى محبة اهللا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح21* القدس
  وخلصوا 23*   وبكتوا البعض عندما يكونون مدانين22* للحياة األبدية

البعض واختطفوهم من النار، وارحموا البعض بالتقوى مبغضين حتى الثوب 
  والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويقيمكم أمام مجده 24* المدنس من الجسد

له المجد .  ا  اهللا وحده مخلصنا يسوع المسيح ربن25* بال عيب فى اإلبتهاج
 *والعظمة والعز والسلطان قبل الدهر كله واآلن وإلى كل الدهور، آمين

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

 
 16-7: 20من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

وفى أول األسبوع إذ إجتمعنا لكسرالخبز، خاطبهم بولس وهو مزمع أن   7
   وكانت مصابيح كثيرة8* يخرج فى الغد، وأطال الكالم إلى نصف الليل

  وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في 9* فى العلية التى كانوا مجتمعين فيها
وإذ كان بولس يتكلم غلب عليه النوم، فسقط من . الطاقة متثقال بنوم عميق

  فنزل بولس ووقع عليه وعانقه 10* الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا
 وذاق، وتكلم   ثم صعد وكسر خبزا11* ال تضطربوا ألن نفسه فيه: قائال



  وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية 12* كثيرا حتى الح النور، وهكذا خرج
  وأما نحن فركبنا أوال فى السفينة، ووصلنا إلى أسوس، 13* ليست بقليلة

مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، ألنه كان قد أمرنا هكذا مزمعا ان يمشى 
  15* اه وأتينا إلى ميتيلينى  فلما تقابلنا معه فى أسوس أخذن14* على قدميه

ومن الغد سافرنا من هناك، وأقبلنا مقابل خيوس، وفى المساء وصلنا إلى 
  ألن بولس كان قد عزم أن يقلع 16* ساموس، وبعد ذلك أتينا إلى ميليتوس

ألنه كان يسرع حتى إذا أمكنه . ويتجاوز أفسس، لكى ال يتأخر فى  آسيا
 *يكون فى أورشليم فى يوم الخمسين

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

 
 1،5: 88مزمور : المزمور

 .ود النبى، بركاته على جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا دا
ألنه من فى السحاب . أخر بحقك بفمى. بمراحمك يارب أسبح إلى الدهر

 .هلليلويا. ومن يشبه الرب بين أبناء اهللا. يعادل الرب
 

 46-27: 6من يوحنا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 . الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمينابن اهللا
اعملوا ال للطعام الفانى بل للطعام الباقى للحياة األبدية الذى سيعطيه لكم   27

ماذا نفعل حتى نعمل :   فقالوا له28* ابن البشر ألن هذا قد ختمه اهللا اآلب
 بالذى هذا هو عمل اهللا، أن تؤمنوا:   أجاب يسوع وقال لهم29* أعمال اهللا
* فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك، أى عمل تعمله:   فقالوا له30* هو أرسله

أنه أعطاهم خبزا من :   آباؤنا أكلوا المن فى البرية كما هو مكتوب31
الحق الحق أقول لكم ليس موسى :   فقال لهم يسوع32* السماء ليأكلوه

  33* ن السماءأعطاكم الخبز من السماء، بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى م
:   فقالوا له34* ألن خبز اهللا هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم

أنا هو خبز :   فقال لهم يسوع35* ياسيد أعطنا فى كل حين هذا الخبز
  36* ومن يؤمن بى فال يعطش إلى األبد. من يأتى إلى فال يجوع. الحياة



  كل ما أعطانى اآلب فإلي 37* إنكم رأيتمونى ولم تؤمنوا: ولكنى قلت لكم
  ألنى قد نزلت من السماء ليس 38* ومن يقبل إلي فال أطرحه خارجا. يقبل

  وهذه هى إرادة  من 39* لكى أعمل إرادتى، بل إرادة من أرسلنى
  40* أن كل ما أعطانى ال يهلك أحد منه بل أقيمه فى اليوم األخير: أرسلنى

اإلبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية أن كل من يرى : ألن هذه هى إرادة أبى
أنا هو :   فكان اليهود يتذمرون عليه ألنه قال41* وأنا أقيمه فى اليوم األخير

  وكانوا يقولون أليس هذا هو يسوع ابن 42* الخبز الذى نزل من السماء
يوسف، هذا الذى نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول اآلن إنى نزلت من 

  ال يستطيع 44* يسوع وقال لهم ال تتذمروا فيما بينكم  أجاب 43* السماء؟
أحد أن يأتى إلي إن لم يجذبه إلي اآلب الذى أرسلنى، وأنا أقيمه فى اليوم 

ويكون الجميع متعلمين من اهللا، فكل :   فإنه مكتوب فى األنبياء45* األخير
ئن   ليس أن أحدا رأى اآلب إال الكا46* من سمع من أبى وتعلم فهو آت إلي

 *وهذا هو الذى قد رأى اآلب. من اهللا


