
 األحد الخامس من الخماسين
 

 38-19: 10عبرانيين : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  20* فإذ لنا اآلن ياإخوتى ثقة فى دخولنا إلى األقداس بدم يسوع المسيح  19

  وحبر عظيم على 21* ب الذى هو جسدهطريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجا
  فلندن اآلن بقلب صادق فى يقين اإليمان مرشوشة نقية طاهرة 22* بيت اهللا

  ولنعتصم باعتراف الرجاء 23* من الخبث وقد غسلت أجسادنا بالماء النقى
  ولينظر 24* راسخا وال نصد عن إيماننا فإن الذى وعد هو صادق أمين

  غير تاركين 25* المحبة واألعمال الصالحةبعضنا بعضا للتحريض على 
اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وباألكثر على قدر ما 

  فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق 26* ترون اليوم يقرب
  بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة 27* ال تبق بعد ذبيحة عن الخطايا

  من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثالثة 28* ادينأن تأكل المض
  فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من 29* شهود يموت بدون رأفة

* وحسب دم العهد الذى قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. داس ابن اهللا
وأيضا الرب .   فإننا نعرف الذى قال لى اإلنتقام أنا أجازى يقول الرب30

  أذكروا األيام 32*   مخيف هو الوقوع فى يدى اهللا الحى31* يدين شعبه
  من جهة 33* السالفة التى فيها بعد ما أنرتم صبرتم على مجاهدة آالم كثيرة

مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم 
كم   ألنكم رثيتم لقيودى أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح عظيم ألن34* هكذا

  فال 35* علمتم فى أنفسكم أن لكم ماال أفضل باقيا دائما فى السماء وال يفنى
  وإنما ينبغى لكم  الصبر وإياه 36* تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة عظيمة

  ألنه بعد 37* حتى إذا صنعتم مشيئة اهللا تستحقون حينئذ أن تنالوا الموعد
 .  والبار يحيا بإيمانه38* زمان قليل جدا يأتى ذلك اآلتى وال يبطئ

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 14-6: 4 بطرس 1: رسالة الكاثوليكون



فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بطرس الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين

ب الناس بالجسد ولكن فإنه من أجل هذا بشر الموتى أيضا لكى يدانوا حس  6
  إن نهاية كل شىء قد اقتربت، فمن أجل هذا 7* يحيوا حسب اهللا بالروح

  وقبل كل شىء فلتكن لكم محبة صادقة 8* تعقلوا واصحوا للصلوات
  كونوا مضيفين 9* بعضكم لبعض ألن المحبة تغطى كثرة من الخطايا

من الموهبة   وليكن كل واحد بحسب ما أخذ 10* بعضكم بعضا بال دمدمة
  11* يخدم بها بعضكم بعضا كمثل الوكالء األمناء على نعمة اهللا المتنوعة

وكل من خدم  فليخدم فكأنه من قوة يعطيها . إن كان أحد يتكلم فكأقوال اهللا
اهللا، لكى يتمجد اهللا فى كل شىء بيسوع المسيح الذى له المجد والقدرة 

 األحباء ال تتعجبوا من الباليا   أيها12* والكرامة إلى دهر الداهرين آمين
  13* المحرقة التى تصيبكم ألجل امتحانكم كأنه شىء غريب يحدث بينكم

بل كما أنكم شركاء المسيح فى آالمه، فلتفرحوا اآلن لكى تفرحوا أيضا عند 
  وإن عيرتم باسم المسيح فطوباكم ألن روح 14* ظهور مجده، مبتهجين
 .المجد واهللا يحل عليكم

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

 
 20-1: 9من أعمال الرسل : اإلبركسيس

فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس
 .عنا جميعا، آمينالروح القدس، بركتهم المقدسة تكون م

فأما شاول فكان لم يزل بعد ممتلئا تهددا وقتال على تالميذ ربنا، فتقدم إلى   1
  وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى المحافل حتى إذا وجد 2* عظيم الكهنة

  وفى 3* رجاال ونساء يسيرون فى هذا الطريق يسوقهم موثقين إلى أورشليم
  4* دمشق إذ قد فاجأه بغتة نور من السماء أبرق حولهذهابه وقد اقترب من 

فسقط على  وجهه على األرض وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا 
  فقال من أنت يارب؟ 5* تضطهدنى، إنه لصعب عليك أن ترفس مناخس

  فقال وهو 6* فقال له الرب أنا هو يسوع الناصرى الذى أنت تضطهده
يد أن أفعل؟ فقال له الرب قم فادخل المدينة مرتعد ومتحير يا رب ماذا تر

  وأما الرجال الذين كانوا مسافرين 7* وهناك يقال لك ماذا ينبغى أن تصنع
معه فكانوا وقوفا مبهوتين ألنهم كانوا يسمعون الصوت فقط ولم يكونوا 



  فنهض شاول من األرض وعيناه مفتوحتان ولم يكن يبصر 8* يرون أحدا
  فلبث ثالثة أيام ال يبصر فلم 9*  وأدخلوه إلى دمشقأحدا، فأمسكوا بيده
  وكان بدمشق تلميذ اسمه حنانيا فقال له الرب فى 10* يأكل ولم يشرب

  فقال له الرب قم فانطلق إلى الزقاق 11* الرؤيا يا حنانيا، فقال هأنذا يا رب
الذى يسمى المستقيم فالتمس فى بيت يهوذا رجال طرسوسيا يسمى شاول ألنه 

  وبينما شاول يصلى إذ رأى فى الرؤيا رجال اسمه حنانيا 12* وذا يصلىه
  فأجاب حنانيا وقال يا رب إنى قد 13* قد دخل ووضع يده عليه لكى يبصر

سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم صنع بالقديسين من الشرور 
  وههنا أيضا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق كل 14* بأورشليم
  فقال له الرب قم فانطلق فإن هذا لى إناء مختار 15* عون بإسمكمن يد

  ألنى أنا سأريه كم 16* ليحمل إسمى أمام الملوك واألمم وبنى إسرائيل
  فانطلق حينئذ حنانيا ودخل البيت 17* ينبغى أن يتألم من أجل اسمى

ووضع يديه عليه وقال له أيها األخ شاول قد أرسلنى ربنا يسوع المسيح 
ذى قد ظهر لك فى الطريق الذى جئت فيه لكى تبصر وتمتلئ من الروح ال

  فمن ساعته وقع من عينيه شىء شبه القشور وانفتحت عيناه 18* القدس
  وتناول طعاما فتقوى، فمكث أياما مع التالميذ 19* ثم قام واعتمد. وأبصر

 ابن   ولوقته بدأ ينادى فى الجماعات بأن يسوع هو20* الذين كانوا بدمشق
 *اهللا

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

 
  ته على جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركا

 

 1،2: 135مزمور : مزمور لداود
فإن . اعترفوا إلله اآللهة. وإن إلى األبد رحمته. اعترفوا للرب فإنه صالح

 .هلليلويا .رحمته ثابتة إلى األبد
 

ربنا يسوع المسيح،  ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا،. مبارك اآلتى باسم رب القوات
  .لدائم، إلى األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد ا



 
 11-1: 14اإلنجيل من يوحنا 

  إن المنازل فى بيت 2* أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا بى. ال تضطرب قلوبكم 1
  وإن 3* ولوال ذلك لكنت أقول لكم إننى أنطلق ألعد لكم مكانا. أبي كثيرة

انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف أجىء أيضا وآخذكم إلى، لتكونوا أنتم 
  قال 5*   وأنتم عارفون إلى أين أذهب وتعرفون الطريق4* أكون أناحيث 

  فقال 6* له توما ياسيدى لسنا نعلم أين تذهب وكيف نقدر أن نعرف الطريق
  ولو كنتم قد 7* له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ال يأتى أحد إال بى

  قال 8* أيضاومن اآلن تعرفونه وقد رأيتموه . عرفتمونى لعرفتم أيضا أبى
  قال له يسوع أنا معكم كل هذا الزمان 9* له فيلبس ياسيد أرنا اآلب وحسبنا

* ولم تعرفنى يافيلبس، من رآنى فقد رأى اآلب فكيف تقول أنت أرنا اآلب
  ألست تؤمن أنى فى اآلب واآلب في، هذا الكالم الذى أقوله لكم ليس 10

  11*  هو يفعل هذه األفعالأتكلم به من نفسى، بل أبى الذى هو حال في،
 *آمنوا أنى فى اآلب واآلب في، وإال فآمنوا من أجل األعمال نفسها


