
 األحد الثالث من شهر بؤونة المبارك
 

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

 .بركاته المقدسة تكون معنا، آمين
  ثم يسأل فى 2* كخدام المسيح ووكالء سرائر اهللا: هكذا فليحسبنا الناس 1

  وأما أنا فأقل شىء عندى أن يحكم فى 3* ء لكى يوجد اإلنسان أميناالوكال
  فإنى لست أعرف 4* منكم أو من يوم بشر بل لست أحكم فى نفسى أيضا

  5* شيئا من ذاتى لكننى لست بذلك مبررا ولكن الذى يحكم فى هو الرب
إذن ال تحكموا فى الشىء قبل الوقت حتى يأتى الرب الذى سينير خفايا 

  6* فحينئذ تكون الكرامة لكل واحد من اهللا. الم، ويظهر آراء القلوبالظ
فهذا ياإخوتى حولته تشبيها إلى نفسى وإلى أبولوس من أجلكم لكى تتعلموا 
فينا أن ال تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كى ال ينتفخ أحد ألجل الواحد على 

 أخذت،   ألنه من يميزك وأى شىء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد7* صاحبه
  إنكم قد شبعتم، قد إستغنيتم وملكتم بدوننا، 8* فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟

  فإنى أظن أن اهللا أظهرنا نحن 9* وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم
ألننا صرنا منظرا للعالم،  معشر الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت،

ح، وأما أنتم فحكماء فى   نحن جهال من أجل المسي10* للمالئكة والناس
أنتم مكرمون، وأما نحن فبال . نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. المسيح
نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، وليس لنا :   إلى هذه الساعة11* كرامة
  13* نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل،.   ونتعب عاملين بأيدينا12* إقامة

  14*  كل شىء إلى اآلنصرنا كأقذار العالم، ووسخ. يفترى علينا فنطلب
  ألنه وإن 15* ليس لكى أخجلكم أكتب بهذا، بل كأوالدى األحباء أؤدبكم

ألنى أنا . كان لكم ربوات من المرشدين فى المسيح، لكن ليس آباء كثيرون
  * فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بى16* ولدتكم فى المسيح يسوع باإلنجيل

 .ا ياآبائى وإخوتى آميننعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحن
  

 9: 2-19: 1من بطرس الثانية : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركاته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين



وثابت عندنا كالم األنبياء، هذا الذى هو نعم ما تصنعونه، إذا تأملتم إليه  19
فى موضع مظلم، حتى يظهر النهار، والنور يشرق كمثل  سراج مضىء 

أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها :   عالمين هذا أوال20* ويظهر فى قلوبكم
  وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة فى زمان، بل 21* فيها من ذاتها خاصة

  وقد كان أنبياء كذبة فى الشعب، 1:2*تكلم أناس، بإرادة اهللا بالروح القدس
والسيد الذى .  فيكم معلمون كذبة، هؤالء الذين يدسون بدع هالككما سيكون

  وكثيرون 2* إشتراهم يجحدونه، ويجلبون على أنفسهم هالكا سريعا
  وبالظلم 3* ينجذبون نحو نجاساتهم، ومن قبلهم يجدف على طريق الحق

وكالم الباطل يتجرون بكم، هؤالء الذين دينونتهم منذ البدء ال تبطل وهالكهم 
  فإن كان اهللا لم يشفق على المالئكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم 4*  ينعسال

  ولم يشفق على 5* فى وثاق الظلمة والزمهرير، ليحفظوا للدينونة معذبين
العالم األول، لكن نوح الثامن المنادى بالبر حفظه، وأتى بماء الطوفان على 

قهما وحكم عليهما   والمدن األخر سادوم وعامورة أحر6* العالم المنافق
  والصديق لوط خلصه 7* بالخراب، وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون
  ألنه بالنظر والسمع 8* من ظلمهم، ومن تقلبهم الردىء وسلوكهم النجس

كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال  كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما
تقياء من التجارب، ويحفظ   يعلم الرب أن ينقذ األ9* مخالفة للناموس

 *المنافقين إلى يوم الدين معذبين
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

 .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 

 12-1: 17من أعمال الرسل : اإلبركسيس
رسل الحواريين المشمولين بنعمة فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار ال: اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
فلما اجتازا فى أمفيبوليس وأبولونية أتيا إلى تسالونيكى، حيث كان مجمع  1

  فدخل بولس إليهم حسب عادته، وتكلم معهم من الكتب ثالثة 2* اليهود
ان ينبغى أن المسيح يتألم ويقوم من بين   موضحا ومبينا أنه ك3* سبوت

  فآمن قوم 4* األموات، وأن هذا هو يسوع المسيح، هذا الذى أنا أبشركم به
منهم، وانحازوا إلى بولس وسيال، وجمع كثير من  المتعبدين ومن اليونانيين، 

  فغار اليهود واتخذوا رجاال 5* ليس بقليل) عدد(ومن النساء المتقدمات 
هل السوق، وجمعوا جمعا وهيجوا المدينة، وقاموا على بيت أشرارا من أ



  ولما لم يجدوهما، جروا 6* ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الجمع
إن هؤالء الذين : ياسون وآخرين من اإلخوة إلى رؤساء المدينة صارخين

  وقد قبلهم ياسون وهؤالء كلهم 7* أقلقوا المسكونة حضروا إلى ههنا أيضا
  فأزعجوا الجمع 8* إنه يوجد ملك آخر يسوع: امر الملك قائلينيقاومون أو

  ولما أخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين 9* ورؤساء المدينة إذ سمعوا هذا
  وأما اإلخوة فللوقت ودعوا بولس وسيال ليال إلى بيرية، 10* أيضا أطلقوهم

ء أشرف   وكان هؤال11* وهما لما وصال إلى هناك دخال إلى مجمع اليهود
: من الذين فى تسالونيكى، فقبلوا الكلمة بكل سرور فاحصين الكتب كل يوم

  فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات 12* هل هذه األمور هكذا؟
 *ليس بقليل) عدد(الشريفات، ومن الرجال 

 .لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمين
 

فصل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا . ن اهللا، وانصتوا لسماع اإلنجيل المقدسقفوا بخوف م
 .مارمتى البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين

 
 4،7: 60مزمور : المزمور

 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
لذلك .  اسمكأعطيت ميراثا للذين يرهبون. أنت يااهللا استمعت إلى صلواتى
 .هليلويا. ألفى نذورى يوما فيوما. أرتل إلسمك إلى دهر الدهور

 
 37-22: 12من متى : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
نون وأخرس فشفاه، حتى أن األعمى حينئذ أحضر إليه أعمى مج 22

ألعل هذا هو ابن :   فدهش الجموع كلهم وقالوا23* األخرس تكلم وأبصر
هذا ال يخرج الشياطين إال :   أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا24* داود؟

كل مملكة :   فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم25* ببعلزبول رئيس الشياطين
، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسما على ذاتهما إذا انقسمت على ذاتها تخرب

  فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف 26* ال يثبتان
  وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين، فأبناؤكم بمن 27* تثبت مملكته؟

  وإن كنت أنا بروح اهللا أخرج 28* يخرجون؟ لذلك هم يصيرون قضاة لكم



  أم كيف يستطيع أحد أن يدخل 29* د وصل إليكم ملكوت اهللالشياطين، فق
  30* بيت القوى وينهب أمتعته إن لم يربط القوى أوال وحينئذ ينهب بيته؟

  لذلك أقول لكم 31* من ليس معى فهو على، ومن ال يجمع معى فهو يفرق
كل خطية وكل تجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن 

  ومن يقول كلمة على ابن البشر يغفر له، وأما من يقول على 32* يغفر له
  اجعلوا 33* الروح القدس فلن يغفر له، ال فى هذا الدهر وال فى اآلتى

أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، ألن من . الشجرة جيدة وثمرها جيدا
كيف تقدرون أن تتكلموا :   ياأوالد األفاعى34* الثمرة تعرف الشجرة

  اإلنسان 35* بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم
الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالح، واإلنسان الشرير من كنزه الشرير 

إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف :   ولكن أقول لكم36* يخرج الشر
مك يحكم   ألنه بكالمك تتبرر وبكال37* يعطون عنها حسابا يوم الدينونة

 *عليك


