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  خالل الستة شهور الثانية

  
 25-18 :14 األولى كورنثوس من :البولس رسالة
 بركته كورنثوس، أهل إلى الرسول بولس القديس لمعلمنا األولى الرسالة من فصل :البولس
  .آمين معنا، تكون المقدسة

 
 أقول أن يدأر ولكنى  19 *جميعكم من أكثر بألسنة أتكلم أنى إلهى أشكر 14 
 *بلسان كلمة آالف عشرة من أكثر آخرين ألعظ .بفهم الكنيسة فى كلمات خمس
 فى وأما الشر، فى أوالدا كونوا بل أذهانكم فى أوالدا تكونوا ال اإلخوة أيها  20

 الشعب هذا سأكلم إنى الناموس فى مكتوب ألنه  21 *كاملين فكونوا أذهانكم
 إذن  22 *الرب يقول لى يسمعون ال يضاأ وهكذا أخرى وبشفاه أخرى بألسنة
 لغير تكون فال النبوة أما المؤمنين، لغير بل للمؤمنين ال آية تكون األلسنة
 وكان واحد مكان فى كلها الكنيسة اجتمعت فإن  23 *للمؤمنين بل المؤمنين
 إنكم يقولون أفال مؤمنين غير أو عاميون ودخل بألسنة يتكلمون الجميع
 عامى أو مؤمن غير أحد فدخل يتنبأون الجميع كان إن كنول  24 *مجانين؟

 ظاهرة قلبه خفايا وتصير  25 *الجميع من ويمتحن الجميع، من يوبخ فإنه
 *فيكم كائن بالحقيقة اهللا أن معترفا هللا ويسجد وجهه على يخر وهكذا
 .آمين وإخوتى، ياآبائى أرواحنا على فلتحل اآلب اهللا نعمة

  
 

 8-1 :5 يعقوب من :الكاثوليكون رسالة
 معنا، تكون المقدسة بركته الرسول، يعقوب القديس معلمنا رسالة من فصل :الكاثوليكون

 .آمين
 غناكم  2 *عليكم القادمة شقاوتكم على مولولين ابكوا األغنياء أيها اآلن هلم  1
 يكون وصداهما صدئا قد وفضتكم ذهبكم  3 *العث أكلها قد وثيابكم فسد قد

 هوذا  4 *األخيرة األيام فى كنزتم قد النار، مثل لحومكم ويأكل عليكم شهادة
 الحصادين وأصوات تصرخ منكم المظلومة كوركم حصدوا الذين الفعلة أجرة
 وربيتم وتلذذتم األرض على تنعمتم قد  5 *الجنود رب مسامع إلى دخلت قد

 أيها فتأنوا  7 *يقاومكم وال وقتلتموه البار على حكمتم  6 *الذبح ليوم قلوبكم
 عليه صابرا الثمين األرض ثمر ينتظر الفالح، هوذا الرب مجىء إلى اإلخوة



 الرب مجىء ألن قلوبكم وثبتوا أنتم فتأنوا  8 *والمتأخر المبكر الثمر ينال حتى
 *اقترب قد
 يعمل من وأما معه، وشهوته يزول العالم ألن العالم، فى التى األشياء وال العالم، تحبوا ال

 .األبد إلى يبقى فإنه اهللا ةبمشيئ
  
 

 9-1 :24 الرسل أعمال من :اإلبركسيس
 الروح بنعمة المشمولين الحواريين الرسل األطهار آبائنا أعمال قصص من فصل :اإلبركسيس

 .آمين جميعا، معنا تكون المقدسة بركتهم القدس،
 اسمه وخطيب الشيوخ مع الكهنة رئيس حنانيا انحدر أيام خمسة بعد  1 

 ابتدأ دعى فلما  2 *بولس ضد للوالى وعرضوا جاءوا فهؤالء ترتلوس
 وقد جزيل، سالم على بواسطتك حاصلون إننا  3 *قائال الشكاية فى ترتلوس
 أيها منك ذلك فنقبل مكان كل وفى زمان كل فى بعنايتك قيام األمة لهذه صار
 معنىتس أن منك ألتمس أكثر أعوقك ولئال  4 * شكر بكل فيلكس العزيز

 ومهيج مفسدا مستهزئا الرجل هذا وجدنا إذ فإننا  5 *بحلمك باإلختصار
 6 *الناصريين شيعة ومقدام المسكونة فى الذين اليهود جميع بين اضطرابات

 نحكم أن وأردنا أمسكناه قد أيضا، الهيكل ينجس أن شرع قد الذى هو هذا 
 بين من وأخذه شديد بعنف أتى قد األمير ليسياس لكن  7 *ناموسنا حسب
 تعلم أن فحصته إذا يمكنك ومنه إليك يأتوا أن عليه المشتكين وأمر  8 *أيدينا
 هذه إن قائلين اليهود وافقه ثم  9 *عليه بها نشتكى التى األمور هذه جميع
 *هكذا صارت قد األمور

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

 لمعلمنا اإلنجيل بشارة من فصل .المقدس اإلنجيل لسماع وانصتوا اهللا، من بخوف قفوا
 .آمين جميعنا على بركاته الطاهر، والتلميذ البشير، مارمرقس

  
 

 9،10 :88 مز :المزمور
 جميعنا على بركاته النبى، داود معلمنا تراتيل مزامير من

 يارب لى باستج .الماء عديمة أرض مثل نفسى لك صارت .إليك يدى بسطت
  .هليلويا  .روحى فنيت فقد .عاجال

 



 17-12 :9  لوقا من اإلنجيل
  

 ابن المسيح، يسوع ربنا كلنا، وملكنا ومخلصنا وإلهنا ربنا .القوات رب باسم اآلتى مبارك
  .آمين األبد إلى الدائم، المجد له الذى الحى، اهللا
 

 الجمع اصرف :له وقالوا اإلثناعشر إليه فتقدم يميل أن بدأ قد النهار وكان  12 
 ههنا ألننا يأكلونه ما ويجدوا ليستريحوا والحقول حولنا التى القرى إلى ليذهبوا

 أكثر عندنا ليس فقالوا ليأكلوا، أنتم أعطوهم :لهم فقال  13 *خالء موضع فى
 14 *كله الشعب لهذا طعاما ونبتاع نذهب أن إال وسمكتين أرغفة خمسة من

 خمسين فرقا أتكئوهم :لتالميذه فقال .رجل آالف خمسة نحو كانوا ألنهم 
 الخمسة األرغفة فأخذ  16 *الجميع وأتكأوا هكذا ففعلوا  15 *خمسين

 ليقدموا التالميذ وأعطى كسرها ثم وباركها السماء إلى ونظر والسمكتين
 اثنتى الكسر من عنهم فضل ما ورفعوا جميعا، وشبعوا فأكلوا  17 *للجمع
  *مملوئة قفة عشرة


