
 األحد الرابع من شهر بابه المبارك
 

 21-3: 6 تيموثاوس 1: رسالة البولس
، تلميذه تيموثاوسفصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
إن كان أحد يعلم تعليما آخر، وال يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح  3

  فقد تكبر، وهو ال يعرف شيئا، بل هو مريض 4* م التقوىالصحيحة، وتعلي
بالجدال، وكالم الشقاق، الذى منه يكون الحسد والخصام والتجاديف واألفكار 

  أناس فاسدى الرأى، وعادمى الحق، يظنون أن 5* الردية والمنازعات
  ألننا لم 7*   وأما التقوى مع القناعة فهى تجارة عظيمة6* التقوى تجارة

  وإذ كان لنا طعام 8* ل العالم بشىء، وال نقدر أن نخرج منه بشىءندخ
  وأما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء، فيسقطون 9* وكسوة فلنكتف بهما

فى تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ال تنفع، تغرق الناس فى الفساد 
ا   ألن محبة المال أصل لكل الشرور، الذى إذ ابتغاه قوم، ضلو10* والهالك

  وأما أنت ياإنسان اهللا 11* عن اإليمان، وأدخلوا أنفسهم فى أوجاع كثيرة
فاهرب من هذا، واسع فى طلب البر والتقوى واإليمان والمحبة والصبر 

  جاهد جهاد اإليمان الحسن، وتمسك بالحياة 12* وقبول اآلالم بوداعة
  13* ثيريناألبدية التى إليها دعيت واعترفت االعتراف الحسن أمام شهود ك

أوصيك أمام اهللا الذى يحيى الكل والمسيح يسوع، هذا الذى شهد أمام 
  أن تحفظ الوصية بال دنس وال 14* بيالطس البنطى باالعتراف الحسن
المبارك ) اهللا(  الذى سيبينه فى وقته 15* لوم، إلى ظهور ربنا يسوع المسيح

 له الخلود، ساكنا   الذى وحده16* القادر وحده ملك الملوك ورب األرباب
الذى له . الذى لم يره أحد من الناس، وال يقدر أن يراه. فى نور ال يدنى منه

  إوص أغنياء هذا الدهر الحاضر أن 17* الكرامة والسلطان إلى اآلباد آمين
ال يستكبروا وال يتكلوا على هذا الغنى الغير الثابت بل يتكلوا على اهللا الحى 

  وأن يعملوا أعماال صالحة ليستغنوا 18*  للتنعمالذى يمنحنا كل شىء بغنى
  مدخرين ألنفسهم 19* فى أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء فى العطاء
  ياتيموثاوس إحفظ 20* أساسا حسنا للمستقبل لكى يتمسكوا بالحياة الحقيقية

الوديعة التى أودعتها لك، معرضا عن الكالم الدنس الباطل ومضادة العلم 



  النعمة 22*   الذى إذ قرأه قوم لم يثبتوا فى اإليمان21* سمالكاذب اإل
 *معكم آمين

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 11: 5-17: 4من يعقوب : رسالة الكاثوليكون
فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
 .معنا، آمين

  هلم اآلن أيها 1*   يعرف أن يعمل حسنا وال يعمل فذلك خطية لهمن  17
  غناكم قد فسد وثيابكم قد 2* األغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة

  ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصداهما يكون شهادة عليكم، 3* أكلها العث
ة الفعلة   هوذا أجر4* قد كنزتم فى األيام األخيرة. ويأكل لحومكم مثل النار

الذين حصدوا حقولكم المظلومة منكم تصرخ وأصوات الحصادين قد دخلت 
  قد تنعمتم على األرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم 5* إلى مسامع رب الجنود

  فاصبروا ياإخوتى إلى 7*   حكمتم وقتلتم البار ولم يقاومكم6* ليوم الذبح
ألرض الكريم صابرا عليه حتى ينال هوذا الفالح ينتظر ثمر ا. ظهور الرب

  فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم ألن ظهور الرب قد 8* أول الثمر وآخره
هوذا الديان .   ال يئن بعضكم على بعض أيها اإلخوة لئال تدانوا9* اقترب

  خذوا ياإخوتي لكم مثاال الحتمال التعب واألناة، 10* واقف على األبواب
قد سمعتم .   ها نحن نطوب الصابرين11* سم الرباألنبياء الذين تكلموا با

ألن الرب كثير الرأفة  والرحمة وطويل . بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب
 *األناة

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

 
 5: 16-36: 15 الرسل من أعمال: اإلبركسيس

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

لنرجع ونفتقد اإلخوة فى كل مدينة بشرنا : من بعد أيام قال بولس لبرنابا 36
نابا يريد أن ياخذ معهما يوحنا   وكان بر37* فيها بكلمة الرب وكيف حالهم

  وأما بولس فكان يريد أن الذى فارقهما من بمفيلية 38* الذى يدعى مرقس
  فحصل بينهما مشاجرة حتى 39* ولم يأت معهما للعمل، ال يأخذانه معهما

  أما بولس 40* فارق أحدهما اآلخر، وبرنابا أخذ مرقس، وأقلع إلى قبرص



  فاجتاز فى 41*  من اإلخوة إلى نعمة اهللافاختار سيال وخرج وقد استودع
  ثم وصل إلى دربة ولسترة، وإذا تلميذ كان 1* الشام وكيليكية يثبت الكنائس

  وكان 2* هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا
  فأراد بولس أن يخرج 3* مشهودا له من اإلخوة الذين فى لسترة وأيقونية

فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا فى ذلك الموضع ألن هذا معه 
  وإذ كانا يطوفان فى المدن كانا 4* الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا

يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا األوامر التى قررها الرسل والقسوس الذين  
 *عدد كل يوم  فكانت الكنائس تتشدد فى اإليمان وتزداد فى ال5* بأورشليم

 .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

 
 14: 78مزمور : المزمور

 علمنا داود النبى، بركاته على جميعنامن مزامير تراتيل م
. وغنم رعيتك. ألننا نحن شعبك. من جيل إلى جيل. شاكرين لك إلى الدهر

 .هليلويا
 17-11: 7من لوقا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى 
وذهب معه تالميذه . ولما صار الغد مضى يسوع إلى مدينة تدعى نايين 11

  فلما اقترب إلى باب المدينة، إذا واحد محمول قد مات، 12* وجمع كثير
  13*  وهو ابن وحيد ألمه، وكانت أرملة، وكان معها جمع كثير من المدينة

  ثم تقدم ولمس 14 *ال تبكى: فلما رآها يسوع تراءف عليها وقال لها
  فجلس 15* لك اقول قم اجلس: وقال أيها الشاب. النعش، فوقف الحاملون

  فاعترى الجميع خوف ومجدوا اهللا 16* الميت، وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه
  وشاع هذا الكالم عنه فى 17* قد قام فينا نبي عظيم وافتقد اهللا شعبه: قائلين

 *جميع  اليهودية وكل الكورة
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