
 األحد الثانى من شهر بؤونة المبارك
 

 16-6: 2من كورنثوس األولى : رسالة البولس
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ال بحكمة هذا الدهر وال بحكمة رؤساء هذا  6
الحكمة المكتومة التى .   بل ننطق بحكمة اهللا فى سر7* هر الذين يبطلونالد

  التى لم يعرفها أحد من رؤساء هذا 8* سبق اهللا فعينها قبل الدهور لمجدنا
ما :   بل كما هو مكتوب9* الدهر، ألنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد

عده اهللا للذين لم تره عين ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر ما أ
  فأعلنه اهللا لنا نحن بروحه، ألن الروح يفحص كل شىء حتى 10* يحبونه

  ألنه من من الناس يعرف أمور اإلنسان، إال روح اإلنسان 11* أعماق اهللا
  ونحن لم 12* هكذا أيضا أمور اهللا ال يعرفها أحد إال روح اهللا: الساكن فيه

، لنعرف األشياء الموهوبة لنا من نأخذ روح العالم، بل الروح الذى من اهللا
  التى نتكلم بها أيضا ليس بتعليم أقوال حكمة بشرية، بل بتعليم 13* اهللا

  ولكن اإلنسان النفسانى ال يقبل 14* الروح مقارنين الروحيات بالروحيات
* ألنه حكم فيه روحيا: ما لروح اهللا، ألنه عنده جهالة، وال يقدر أن يعرفه

  16* نى فيحكم فى كل شىء وهو ال يحكم فيه من أحد  وأما الروحا15
 *ألنه من عرف فكر الرب ومن يمكنه أن يعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 8-1: 1من بطرس الثانية : رسالة الكاثوليكون
القديس بطرس الرسول، بركاته المقدسة فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا  1

  لتكثر لكم النعمة 2* ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح
  كما أن كل شىء قد صار لنا 3* والسالم، بمعرفة اهللا ويسوع المسيح ربنا

ة الهوته للحياة والتقوى التى وهبت لنا بمعرفة الذى دعانا بمجده بقو
  وبواسطة هذه األمجاد الجليلة التى وهبت لنا لكى تصيروا بها 4* والفضيلة

  ولهذا 5* شركاء الطبيعة اإللهية هاربين من شهوة الفساد الذى فى العالم



فى الفضيلة عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا فى إيمانكم فضيلة، و
  7*   وفى المعرفة تعففا، وفى التعفف صبرا، وفى الصبر تقوى6* معرفة

  ألن هذه إذا كانت 8* وفى التقوى مودة أخوية، وفى المودة األخوية محبة
فيكم وكثرت تصيركم ال متكاسلين وال غير مثمرين فى معرفة ربنا يسوع 

 المسيح
لم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العا

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 22-8: 14من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
سترة رجل عاجز الرجلين، مقعد من بطن أمه ولم يمش وكان يجلس فى ل 8
  هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه وإذ رأى أن له إيمانا 9* قط

قم منتصبا على رجليك فوثب وصار :   قال له بصوت عظيم10* ليشفى
  فالجموع لما رأوا ما فعله بولس، رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية 11* يمشى
  فكانوا يدعون برنابا 12* إن اآللهة تشبهوا بالبشر، ونزلوا إلينا: قائلين

  فأتى كاهن زفس 13* زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم فى الكالم
الذى كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند األبواب، وكان يريد أن يذبح مع 

وأسرعا إلى   فلما سمع الرسوالن برنابا وبولس مزقا ثيابهما 14* الجموع 
أيها الرجال لماذا تصنعون هذا؟ نحن أيضا :   وقائلين15* الجمع صارخين

بشر نقبل اآلالم مثلكم، نبشركم بأن تبتعدوا عن هذه األباطيل، وترجعوا إلى 
  الذى فى 16* اإلله الحى الذى خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها

  مع أنه لم يترك 17* رقهماألجيال الماضية ترك جميع األمم يسلكون فى ط
نفسه بال شاهد، وهو يفعل خيرات يعطكم من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، 

  فلما قاال هذا كف الجموع بالجهد عن 18* ويشبع قلوبكم طعاما وسرورا
  ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع 19* ِأن يذبحوا لهما

  ولكن إذ 20* ينة ظانين أنه قد ماتفرجموا بولس وجروه إلى خارج المد
  21* أحاط به التالميذ قام ودخل المدينة، وفى الغد خرج مع برنابا إلى دربة

* فبشرا فى تلك المدينة وتلمذا كثيرين ورجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية
  يثبتان أنفس التالميذ ويعظانهم أن يثبتوا فى اإليمان وأنه بضيقات كثيرة 22

 *ن ندخل ملكوت اهللاينبغى أ



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

 
 6: 12مزمور : المزمور

 .اتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنامن مزامير تر
أما أنا فعلى رحمتك . وأرتل إلسم الرب العالى. أسبح الرب الذى أحسن إلَى

 .هليلويا. يبتهج قلبى بخالصك. توكلت
 

 26-17: 5من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 . اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمينابن
وفى أحد األيام كان يعلم، وكان الفريسيون ومعلمو الناموس جالسين،  17

* وهم قد أتوا من كل الجليل واليهودية وأورشليم، وكانت قوة الرب لشفائهم
قد أحضروا إليه رجال مفلوجا على سرير، وكانوا :   وإذا برجال18

  ولما لم يجدوا كيف يقدمونه إليه 19* يدخلوه ويضعوه أمامهيحاولون أن 
لسبب الجمع صعدوا على السطح، ودلوه مع السرير من على السقف فى 

أيها اإلنسان مغفورة :   فلما رأى إيمانهم قال للمفلوج20* الوسط قدام يسوع
من هذا الذى :   فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين21* لك خطاياك

  22* كلم بهذه التجاديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إال اهللا الواحد وحده؟يت
  أيما 23* لماذا تفكرون فى قلوبكم؟: فعلم يسوع بأفكارهم وأجاب وقال لهم

  ولكن لكى 24* مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم وامش؟: أيسر أن يقال
لك : يا، قال للمفلوجتعلموا أن إلبن البشر سلطانا على األرض أن يغفر الخطا

  فللوقت قام أمامهم وحمل ما 25* أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك
  فأخذت الجميع حيرة 26* كان راقدا عليه، ومضى إلى بيته وهو يمجد اهللا

 *إننا قد رأينا اليوم عجائب: ومجدوا اهللا، وامتألوا خوفا قائلين


