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 18-2: 4من كولوسى : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسى، بركته : البولس

 .المقدسة تكون معنا، آمين
  مصلين فى ذلك 3* كونوا مواظبين على الصالة ساهرين فيها بالشكر  2

هذا الذى من . بابا للكالم لنتكلم بسر المسيحألجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا 
  أسلكوا بحكمة 5*   كى أظهره كما يجب أن أتكلم4* أجله أنا موثق أيضا

  ليكن كالمكم كل حين بنعمة 6* من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت
  جميع أحوالى 7* مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد

*  األخ الحبيب والخادم األمين والعبد الشريك فى الربسيعرفكم بها تيخيكس
  مع 9*   الذى أرسلته إليكم لهذا األمر ليعرف أخباركم ويعزى قلوبكم8

* هما سيخبرانكم بكل ما ههنا. أنيسيموس األخ األمين الحبيب الذى هو منكم
  يسلم عليكم أرسترخس المأسور معى ومرقس ابن عم برنابا الذى أخذتم 10
الذين .   ويسوع الذى يدعى يسطس11* إن أتى إليكم فاقبلوه. ه وصاياألجل

الذين صار لى . هؤالء هم وحدهم العاملون معى لملكوت اهللا. هم من الختان
هذا .   يسلم عليكم أبفراس الذى هو منكم عبد للمسيح يسوع12* بهم العزاء

ئين فى مشيئة الذى يجاهد كل حين ألجلكم بصلواته، لكى تثبتوا كاملين وممتل
  فإنى أشهد له بأنه له غيرة كثيرة ألجلكم، وألجل الذين فى 13* اهللا

  يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب، 14* الالذقية، والذين فى هيرابوليس
  سلموا على اإلخوة الذين فى الالذقية، وعلى نمفاس، وعلى 15* وديماس

لرسالة، فلتقرأ فى   ومتى قرئت عندكم هذه ا16* الكنيسة التى فى بيته
  وقولوا 17* كنيسة الالذقيين والتى من الالذقية تقرأونها أنتم أيضا

  سالمى 18* أنظر إلى الخدمة التى قبلتها فى الرب، لكى تتممها: ألرخبس
 .أذكروا وثقى، النعمة معكم آمين. بيدى أنا بولس

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 20-9: 5من يعقوب : ة الكاثوليكونرسال
فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
 .معنا، آمين



ال يئن بعضكم على بعض ياإخوتى لئال تدانوا، هوذا الديان واقف على  9
  خذوا لكم ياإخوتى مثاال إلحتمال المشقات واألناة، األنبياء 10* األبواب

ألنكم سمعتم .   ها نحن نطوب الذين صبروا11* ن تكلموا باسم الربالذي
* ألن الرب عظيم الرأفة جدا وطويل األناة. بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب

  وقبل كل شىء ياإخوتى ال تحلفوا ال بالسماء، وال باألرض، وال بقسم 12
 وإن كان  13* وليكن كالمكم نعم نعم وال ال، لئال تكونوا تحت الحكم. آخر

  وإن كان واحد 14* واحد منكم قد ناله تعب فليصل، والفرح القلب فليرتل
* منكم مريضا فليدع كهنة الكنيسة، وليصلوا عليه، ويدهنوه بزيت باسم الرب

  وصالة اإليمان تخلص المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطايا 15
وا بعضكم ألجل   واعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصل16* تغفر له

  كان إيليا إنسانا 17* وصالة البار لها قوة عظيمة فعالة. بعض، لكى تشفوا
تحت اآلالم مثلنا، وصلى صالة أن ال تمطر السماء فلم تمطر على األرض 

  وصلى أيضا، فأعطت السماء المطر وأنبتت 18* ثالث سنين وستة أشهر
سبيل الحق، ورده   ياإخوتى إذا ضل واحد منكم عن 19* األرض ثمرها

  فليعلم أن من يرد الخاطىء عن طريق ضاللته، فإنه يخلص 20* أحد منكم
 *نفسه من الموت، و يستر خطايا كثيرة

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

 
 11-1: 18من أعمال الرسل : سيساإلبرك

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

  فوجد يهوديا 2* وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس  1
. ا من ايطاليا مع بريسكال امرأتهاسمه أكيال بنطى الجنس، كان قد جاء حديث

  3* فجاء إليهما. ألن قلوديوس كان قد أمر أن ينفى جميع اليهود من رومية
وأقام عندهما لكونه من صناعتهما، وكانا يشتغالن معا ألن صناعتهما كانت 

*   وكان يتكلم فى المجمع كل سبت، ويقنع اليهود واليونانيين4* عمل الخيام
وتيموثاوس من مكدونية، كان بولس يداوم على الكالم،   ولما قدم سيال 5

  وإذ كانوا يقاومون ويجدفون 6* وهو يشهد لليهود أن المسيح هو يسوع
نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رأسكم، أنا بريء، من اآلن أنطلق إلى 

  فانتقل من هناك وجاء إلى بيت واحد يدعى تيطس ابن يسطس 7* الوثنيين



  أما كريسبس رئيس المجمع 8*  وكان بيته مالصقا للمجمع.كان متعبدا هللا
فآمن بالرب مع جميع بيته وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا 

  فقال الرب لبولس برؤيا فى الليل ال تخف بل تكلم وال 9* واعتمدوا
ألن لى شعبا كثيرا . يقوم عليك أحد ليؤذيك   ألنى أنا معك، وال10* تسكت

 *  فأقام سنة وستة أشهر، يعلم بينهم بكلمة اهللا11* نةفى هذه المدي
 .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
 

 25، 27، 26: 68مزمور: لمزمورا
 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

أسبح اسم اآلب : ألن الرب قد استجاب للبائسين: أطلبوا اهللا لتحيا نفسكم
 .هليلويا. وأرفعه بالتسبيح: بالتمجيد

 
 38-27: 6من لوقا : اإلنجيل
لصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخ. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
* أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم: لكنى أقول لكم أيها السامعون 27
  من لطمك على 29*   باركوا العنيكم، صلوا ألجل الذين يضطهدونكم28

  30* منعه من أن يأخذ رداءكخدك فحول له اآلخر، ومن أخذ ثوبك فال ت
  وكما تريدون أن 31* وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذى لك فال تطالبه

  وإن أحببتم الذين يحبونكم، 32* يفعل الناس بكم، إفعلوا أنتم أيضا بهم هكذا
  وإذا صنعتم الخير 33* فأى أجر لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون من يحبهم

  وإن 34* فإن الخطاة يفعلون هكذا. أى فضل لكممع الذين يحسنون إليكم، ف
فإن الخطاة أيضا . أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأى فضل لكم

  بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا 35* يقرضون الخطاة لكى يأخذوا منهم العوض
إليهم واقرضوا غير مؤملين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا بنى العلى، 

  فكونوا رحماء، كما أن أباكم 36*  غير الشاكرين واألشرارفإنه صالح على
ال تقضوا على أحد، فال يحكم .   وال تدينوا فال تدانوا37* أيضا رحيم



كيال جيدا ملبدا مهزوزا فائضا .   أعطوا تعطوا38* إغفروا يغفر لكم. عليكم
 *أحضانكم ألنه بالكيل الذى تكيلون يكال لكم يعطون فى


