
   المباركالقبطىشهر الخامس من األحد ال
 فى خالل الستة شهور األولى

  
 17-1: 7عبرانيين : رسالة البولس

فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة : البولس
 .تكون معنا، آمين

ألن ملكى صادق هذا ملك ساليم كاهن اهللا العلى، الذى خرج إلستقبال   1
  الذى قسم له ابراهيم 2* براهيم حال رجوعه من كسرة الملوك وباركها

المترجم أوال ملك البر، ثم أيضا ملك ساليم الذى : عشرا من كل شىء يمتلكه
  بال أب، بال أم، بال نسب، ال بداءة أيام له وال نهاية 3* معناه ملك السالم

  ثم انظروا ما أعظم 4* حياة، بل هو مشبه بابن اهللا، يبقى كاهنا إلى األبد
  وأما الذين 5* هذا الذى أعطاه ابراهيم رئيس اآلباء عشرا من خيار ماله

هم من بنى الوى، عندما يأخذون الكهنوت، فلهم وصية أن يأخذوا من 
الشعب، أى إخوتهم، بمقتضى الناموس، مع أنهم قد خرجوا من صلب 

 من ابراهيم، راًشْ  ولكن الذى ليس له نسب منهم، قد أخذ ع6* ابراهيم
  وبدون كل جدال األصغر يبارك من األكبر 7* وبارك الذى له المواعيد

، وأما هناك فالمشهود له بأنه   وهنا أناس مائتون يأخذون عشورا8ً* منه
  كقول من يقول عن ابراهيم والوى أيضا اآلخذ العشور قد أعطى 9* حى

  11* ستقبله ملكى صادق أبيه حين ابلْ  ألنه كان بعد فى ص10* العشور
ماذا كانت : فلو كان بالكهنوت الالوى كمال، إذ الشعب أخذ الناموس عليه

الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكى صادق وال يقال على 
  ألنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس 12* رتبة هرون

 من سبط آخر لم يالزم أحد منه   ألن الذى يقال عنه هذا كان أخذ13* أيضا
  فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذى لم يتكلم عنه 14* المذبح

  وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على 15* موسى شيئا من جهة الكهنوت
  وهذا قد صار ليس بحسب ناموس 16* شبه ملكى صادق يقوم كاهن آخر

أنك :   ألنه يشهد عنه17 *وصية جسدية، بل بحسب قوة حياة ال تزول
 *الكاهن إلى األبد على رتبة ملكى صادق

  نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
  
  



 
 13-1: 1من يوحنا الثانية : رسالة الكاثوليكون

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

من الشيخ إلى السيدة المختارة وإلى أوالدها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست   1
  من أجل الحق الثابت فينا 2* أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق

  تكون النعمة والرحمة والسالم معنا من اهللا اآلب 3* وسيكون معنا إلى األبد
  فرحت جدا ألنى 4* ومن ربنا يسوع المسيح ابن اآلب بالحق والمحبة

  5* وجدت من أوالدك بعضا سالكين فى الحق كما أخذنا وصية من اآلب
واآلن أطلب منك أيتها السيدة ال كأنى أكتب إليك وصية جديدة بل التى كانت 

  وهذه هى المحبة أن نسلك 6* عندنا من البدء، أن نحب بعضنا بعضا
  7*  أن تسلكوا فيها:بحسب وصاياه، هذه هى الوصية كما سمعتم من البدء

ألنه قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون، الذين ال يعترفون أن يسوع المسيح 
  فانظروا إلى أنفسكم 8* هذا هو المضل والضد للمسيح. قد جاء فى الجسد

  كل من يتعدى وال يثبت فى 9* لئال تفقدوا ما عملتموه بل تنالون أجرا تاما
* ت فى تعليم المسيح فهذا له اآلب واإلبنيثبتعليم المسيح فليس له إله، ومن 

  ومن يأتيكم وال يجىء بهذا التعليم فال تقبلوه فى البيت، وال تقولوا له 10
  إذ 12*   ومن يقول له سالم، فهو شريك له فى أعماله الشريرة11* سالم

كان لى كثير ألكتبه إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، ألنى أرجو أن آتى 
  يسلم عليك أوالد أختك 13* كلم فما لفم، لكى يكون فرحكم كامالإليكم، وأت
 *المختارة

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

 
 21-9: 18من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

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

  ولما كان 12* يعلم بينهم بكلمة اهللا  فأقام سنة وستة أشهر 11* المدينة
غاليون يتولى أخائية اجتمع اليهود بنفس واحدة على بولس، وأتوا به إلى 

إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا اهللا بخالف :   قائلين13* كرسى الوالية



إنه لو كان ظلما أو :   ولما فتح بولس فاه قال غاليون لليهود14* الناموس
  ولكن إذا كانت مسائل عن 15* يهود لكنت بالحق احتملكمخبثا رديا أيها ال

كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، ألني لست أريد أن أكون قاضيا لهذه 
  فأمسك جميعهم 17*   فطردهم خارج كرسى الوالية16* األمور

بسوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسى، ولم يهم غاليون شىء من 
س فلبث أيضا أياما كثيرة عند اإلخوة ثم ودعهم وأقلع   وأما بول18* ذلك

إلى سورية ومعه بريسكال وأكيال بعد ما حلق رأسه فى كنخريا، ألنه كان 
  فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك وأما هو فدخل المجمع، 19* عليه نذر

  وإذ كانوا يطلبون إليه أن يمكث عندهم زمانا 20* وكان يتكلم مع اليهود
 *إنى  سأعود إليكم أيضا بمشيئة اهللا:   بل ودعهم قائال21* يجبطويال لم 

 .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
 .ا آمينماريوحنا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعن

 
 6،7: 95مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
قدموا للرب . قدموا للرب مجدا وكرامة. قدموا للرب ياجميع قبائل الشعوب

أسجدوا للرب فى داره . احملوا الذبائح وانطلقوا فادخلوا دياره. مجدا إلسمه
 .هلليلويا. المقدس

 
 14-5: 6يوحنا من : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
فرفع يسوع عينيه إلى فوق ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس   5

إنما قال هذا ليمتحنه، ألنه كان    و6* من أين نجد خبزا لنبتاع ليأكل هؤالء؟
ال يكفيهم خبز بمائتى دينار، :   أجابه فيلبس7* عالما ما هو مزمع أن يفعل

  قال له واحد من تالميذه، وهو 8* ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا
  يوجد هنا غالم معه خمسة أرغفة شعير 9* اندراوس أخو سمعان بطرس

  فقال 10* ار لمثل هؤالء الجموعوسمكتان ولكن كيف يكفى هذا المقد
فاتكأ . اجعلوا الناس يتكئون، وكان يوجد فى ذلك المكان عشب كثير: يسوع



  وأخذ يسوع األرغفة وشكر، 11* الرجال وعددهم كان نحو خمسة آالف
وأعطى التالميذ، والتالميذ أعطوا المتكئين، وكذلك أيضا من السمك بقدر ما 

اجمعوا الكسر الفاضلة لكى ال :  قال لتالميذه  فلما شبعوا12* شاء كل واحد
  فجمعوا من الفضالت ومألوا اثنتى عشرة قفة من 13* يضيع شىء منها

  فلما رأى 14* الكسر من خمسة أرغفة الشعير التى فضلت عن اآلكلين
إن هذا هو بالحقيقة النبى اآلتى إلى : الناس اآليات التى صنعها يسوع، قالوا

 *العالم


