
  األحد الرابع من شهر توت المبارك
  

 14-1: 1 كورنثوس 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهللا وتيموثاوس األخ إلى كنيسة اهللا   1

  النعمة لكم 2*  جميع القديسين الذين فى جميع أخائيةالتى فى كورنثوس مع
  مبارك اهللا أبو ربنا يسوع 3* والسالم من اهللا أبينا وربنا يسوع المسيح

  الذى عزانا فى كل ضيقتنا لنستطيع 4* المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية
  5* نحن أيضا أن نعزى الذين هم فى كل ضيقة بالتعزية التى عزانا اهللا بها

  فإن كنا 6* ألنه كما تكثر آالم المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا
فإن تعزت قلوبنا فألجل تعزيتكم العاملة . نتضايق فألجل تعزيتكم وخالصكم

  فرجاؤنا ثابت 7* فى احتمال هذه اآلالم نفسها التى نتألم بها نحن أيضا
  8* ذلك فى التعزية أيضافيكم، عالمين أنكم كما كنتم شركاء فى اآلالم ك

فإنى ال أريد أن تجهلوا أيها اإلخوة من جهة الضيق الذى أصابنا فى آسيا 
  9* ألنهم ثقلوا علينا بإفراط زائد فوق طاقتنا حتى أيسنا من الحياة أيضا

لكن كان لنا فى أنفسنا حكم الموت لكى ال نكون متكلين على أنفسنا وحدنا بل 
  هذا الذى نجانا من موت مثل هذا وهو 10* واتعلى اهللا الذى يقيم األم

  وأنتم أيضا 11* ينجينا الذى لنا رجاء فيه أنه سيخلصنا أيضا فيما بعد
شركاء عاملين بالصالة ألجلنا لكى يؤدى شكر ألجلنا من وجوه كثيرة على 

  ألن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا أننا فى 12* ما وهب لنا بواسطة كثيرين
 ال فى تعليم جسدى بل فى نعمة اهللا سعينا فى العالم وال سيما نقاوة وحق اهللا

  فإننا ال نكتب إليكم بشىء آخر سوى ما تقرأون وتعرفونه وأنا 13* عندكم
  كما عرفتمونا بعض المعرفة 14* أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا

 *أننا فخركم كما أنتم أيضا فخرنا فى يوم ربنا يسوع المسيح
 .هللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آميننعمة ا

  
 12-8: 3من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون

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



  كل من ولد من 9* ألجل هذا ظهر ابن اهللا لكى ينقض أعمال الشيطان 8
 ال يفعل خطية ألن زرعه ثابت فيه وال يستطيع أن يخطئ ألنه مولود من اهللا
كل من ال يصنع البر .   بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد الشيطان10* اهللا

  ألن هذا هو الوعد الذى 11* فليس هو من اهللا وكذا من ال يحب أخاه
وقتل   ليس كما كان قايين 12* سمعتموه من البدء أن تحبوا بعضكم بعضا

 *ولماذا قتله ألن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت بارة. أخاه
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

  .يعمل بمشيئة اهللا فإنه يبقى إلى األبد
 
 

 42-36: 9من أعمال الرسل : اإلبركسيس
نا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة فصل من قصص أعمال آبائ: اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
. وكان فى يافا امرأة تلميذة إسمها طابيثا التى تفسيرها وتسميتها غزالة  36

  وحدث 37* تصنعهاهذه كانت ممتلئة أعماال صالحة وصدقات التى كانت 
  وإذ 38* فى تلك األيام أنها مرضت وماتت فغسلوها ووضعوها فى علية

كانت لدة قريبة من يافا، سمع التالميذ أن بطرس هناك أرسلوا إليه رجلين 
.   فقام بطرس وجاء معهما39* يطلبان إليه أن ال يتوانى عن أن يأتى إلينا

ميع األرامل يبكين ويرينه فلما وصل أصعدوه إلى العلية فوقفت لديه ج
  فأخرج بطرس 40* أقمصة وثيابا مما كانت تعمله غزالة وهى معهن

الجميع خارجا وجثا على ركبتيه وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال يا طابيثا 
  فناولها يده 41* ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست. قومى
  وظهر هذا األمر 42* حيةثم دعا القديسين واألرامل وأوقفها لهم . وأقامها

 *فآمن كثيرون بالرب. فى كل يافا
 .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
  نمارلوقا البشير، والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمي

 
 9: 27مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا



خلص شعبك وبارك ميراثك، . الرب عز لشعبه، وهو مآزر خالص مسيحه
  .هليلويا.  إرعهم وارفعهم إلى األبد

 
 50-36: 7من لوقا : اإلنجيل
لنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا ك. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
  37* وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي اتكأ 36

وإذا امراة فى المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ فى بيت الفريسى، 
باكية، وابتدأت تبل   ووقفت عند قدميه من ورائه 38* أخذت قارورة طيب

قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه، وتدهنهما 
لو كان هذا :   فلما رأى الفريسى الذى دعاه، تكلم فى نفسه قائال39* بالطيب

  40* نبيا لعلم من هى وكيف حال هذه المرأة التى لمسته وإنها خاطئة
قل أيها : أما هوفقال. وله لكيا سمعان عندى قول أق: فأجاب يسوع وقال له

كان على الواحد . كان لمداين مديونان:   فأجاب يسوع وقال له41* المعلم
  وإذ لم يكن لهما ما يوفيان، 42* خمس مئة دينار، وعلى اآلخر خمسون

أظن أن الذى :   فأجاب سمعان وقال43* أيهما يحبه أكثر؟. سامحهما جميعا
  ثم التفت إلى المرأة 44*  بالصواب حكمت:أما هو فقال له. سامحه باألكثر
. أترى هذه المرأة، إنى دخلت بيتك وماء ألجل رجلى لم تعط: وقال لسمعان

  أنت لم تقبل فمى 45* أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها، ومسحتهما بشعرها
  بزيت لم تدهن رأسى 46* وأما هذه فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلى

  من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها 47* لطيب رجلىوأما هذه فقد دهنت با
  48* والذى يغفر له قليل يحب قليال. الكثيرة مغفورة لها ألنها أحبت كثيرا

  فابتدأ المتكئون معه يقولون فى أنفسهم 49* مغفورة لك خطاياك: ثم قال لها
. إيمانك قد خلصك:   فقال للمرأة50* من هو هذا الذى يغفر الخطايا أيضا؟

 *ذهبى بسالما


