
 األحد الرابع من شهر مسرى المبارك
 13: 3-13: 2من تسالونيكى األولى : رسالة البولس

فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكى، : البولس
  .بركته المقدسة تكون معنا، آمين

ولهذا نحن أيضا نشكر اهللا بال انقطاع ألنكم إذ تسلمتم منا كلمة سماع   13
اهللا قبلتموها ال ككلمة أناس بل كما هى بالحقيقة ككلمة اهللا التى تعمل أيضا 

  ألنكم أيها اإلخوة صرتم متمثلين بكنائس اهللا التى 14* فيكم أنتم المؤمنين
هى فى اليهودية فى المسيح يسوع ألنكم أنتم أيضا تحملتم من أهل عشيرتكم 

  الذين قتلوا الرب يسوع 15* هذه اآلالم عينها كما نحن أيضا من اليهود
واألنبياء واضطهدونا نحن أيضا وهم غير مرضين هللا وأضداد لجميع 

  يمنعوننا عن أن نتكلم مع األمم لكى يخلصوا حتى يتمموا 16* الناس
  وأما نحن أيها 17* وقد حل عليهم الغضب إلى النهاية. خطاياهم كل حين

القلب اجتهدنا أكثر باشتهاء اإلخوة فإذ قد عدمناكم زمان ساعة بالوجه ال ب
  لذلك أردنا أن نأتى إليكم أنا بولس مرة 18* كثير أن نرى وجوهكم

  ألن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل 19* ومرتين وإنما عاقنى الشيطان
  ألنكم أنتم 20* ألستم أنتم أمام ربنا يسوع المسيح فى ظهوره. افتخارنا

 أيضا استحسنا أن نبقى فى أثينا   لذلك إذ لم نحتمل1: 3* مجدنا وفرحنا
  فأرسلنا إليكم تيموثاوس أخانا وخادم اهللا وإنجيل المسيح حتى 2* وحدنا

  كى ال يتزعزع أحد فى هذه الضيقات فإنكم 3* يثبتكم ويطلب عن إيمانكم
  ألننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا 4* أنتم تعلمون إننا موضوعون لهذا األمر

  من أجل هذا إذ لم 5* ا حصل أيضا وأنتم تعلمونلكم أننا سنتضايق كم
أحتمل أيضا أرسلت لكى أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم 

  وأما اآلن فإذ رجع إلينا تيموثاوس من عندكم 6* فيصير تعبنا باطال
وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم لنا ذكرا حسنا وبأنكم تحبون أن ترونا 

  فمن أجل هذا تعزينا أيها اإلخوة من 7* ضا أن نراكمكل حين كما نحن أي
  ألننا اآلن نعيش إن 8* جهتكم فى كل ضرورتنا وضيقتنا بواسطة إيمانكم

  ألنه أى شكر نستطيع أن نعوضه إلى اهللا عن كل 9* ثبتم أنتم فى الرب
  طالبين ليال ونهارا أوفر 10* الفرح الذى نفرح به من أجلكم قدام إلهنا

  واهللا نفسه أبونا 11* نرى وجوهكم ونكمل الناقص من إيمانكمطلب أن 
  والرب ينميكم أنتم ويزيدكم فى 12* وربنا يسوع المسيح يهدى طريقنا إليكم



  لكى يثبت قلوبكم 13* المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم
 بال لوم فى الطهارة أمام اهللا وأبينا عند ظهور  يسوع المسيح مع جميع

 *.قديسيه آمين
 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

  
 5: 5-7: 4من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول، بركته المقدسة تكون : الكاثوليكون
 .معنا، آمين

. ترب إليكم  اقتربوا إلى اهللا فيق8* فاخضعوا هللا قاوموا ابليس فيهرب منكم 7
  إشقوا ونوحوا 9* نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوى الرأيين

  إتضعوا قدام الرب 10* وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم
ألن الذى يذم .   ال يذم بعضكم بعضا أيها اإلخوة لئال تدانوا11* فيرفعكم

وإن كنت تدين الناموس . سأخاه أو يدين أخاه يذم الناموس ويدين النامو
  واحد هو واضع الناموس والديان 12* فلست عامال بالناموس بل ديانا له

  هلم اآلن أيها 13* فمن أنت يامن تدين غيرك. القادر أن يخلص ويهلك
القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة 

ألنها ما هى حياتكم، . أمر الغد  أنتم الذين ال تعرفون 14* ونتجر ونربح
  عوض أن تقولوا إن شاء الرب 15* إنها بخار يظهر قليال ثم يضمحل

كل .   وأما اآلن فإنكم تفتخرون فى تعظمكم16* وعشنا نفعل هذا أو ذاك
  فمن يعرف أن يعمل حسنا وال يعمل فذلك 17* افتخار مثل هذا رديء

بكوا مولولين على شقاوتكم القادمة   هلم اآلن أيها األغنياء ا1: 5* خطية له
  ذهبكم وفضتكم قد 3*   غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث2* عليكم

قد كنزتم فى األيام . صدئا، وصداهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار
  هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا كوركم المبظلومة منكم تصرخ 4* األخيرة

  قد تنعمتم 5* ت إلى مسامع رب الصباؤوتوأصوات الحصادين قد دخل
 *على األرض وتلذذتم وربيتم قلوبكم ليوم الذبح

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

  

 30-19: 11من أعمال الرسل : اإلبركسيس
قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة فصل من : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين



أما الذين تشتتوا من الضيق الذى حصل بسبب اسطفانوس فأتوا إلى  19
  20* فينيقية وقبرس وأنطاكية وهم ال يكلمون أحدا بالكلمة إال اليهود فقط

رسيون وقيروانيون هؤالء الذين لما دخلوا أنطاكية كانوا وكان منهم قوم قب
  وكانت يد الرب معهم 21* يتكلمون مع اليونانيين مبشرين بالرب يسوع

عنهم إلى آذان الكنيسة    فبلغ القول22* فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب
  وهذا لما أتى ورأى نعمة 23* التى فى أورشليم فأرسلوا برنابا إلى انطاكية

  ألنه 24* اهللا فرح وكان يعزى الجميع أن يثبتوا فى الرب برضاء القلب
فانضم إلى الرب جمع . كان رجال صالحا وممتلئا من الروح القدس واإليمان

سوس ليطلب شاول ولما وجده أصعده   ثم خرج برنابا إلى طر25* عظيم
  فحدث أنهما اجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا 26* إلى أنطاكية

  وفى تلك األيام 27* كبيرا وسمى التالميذ الذين فى أنطاكية أوال مسيحيين 
  وقام واحد منهم اسمه اغابوس 28* انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية

أن جوعا عظيما سيصير على كل المسكونة الذى صار وأشار بالروح القدس 
  فحتم التالميذ حسبما تيسر لكل منهم أن 29* أيضا فى أيام كلوديوس قيصر

  30* يرسل كل واحد منهم شيئا خدمة إلى اإلخوة الساكنين فى اليهودية
 *ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول

 .تعتز وتثبت فى بيعة اهللا المقدسة آمينلم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر و 
 

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

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

. أنت أسست المسكونة وكمالها. ولك هى األرض أيضا.  السموات هىلك
 .هليلويا.  فلتعتز يدك ولترفع يمينك. أنت خلقت الشمال والبحر

 
 37-3: 13من مرقس : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .، إلى األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم
وفيما هو جالس على جبل الزيتون أمام الهيكل سأله بطرس ويعقوب  3

  قل لنا متى يكون هذا وما هى العالمة 4* ويوحنا واندراوس على انفراد
  فإن 6*   فابتدأ يسوع يقول انظروا ال يضلكم أحد5* عندما يتم جميع هذا



  فإذا 7* ضلون كثيرينكثيرين سيأتون باسمى قائلين أنا هو المسيح وي
ولكن  سمعتم بحروب وأخبار حروب فال تضطربوا، ألنها ال بد أن تكون،

  ألنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون 8* ليس المنتهى بعد
  فانظروا إلى 9* وتكون مجاعات وهذه مبتدأ األوجاع. زالزل فى أماكن

 فى المحافل وتوقفون نفوسكم ألنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم
  وينبغى أوال أن يكرز باإلنجيل 10* أمام والة وملوك من أجلى شهادة لهم

  فإذا قدموكم ليسلموكم فال تهتموا من قبل بما تتكلمون 11* فى جميع األمم
ألن لستم أنتم المتكلمين بل . به ألنكم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به

وتقوم . خ أخاه إلى الموت واألب يسلم إبنه  و سيسلم األ12* الروح القدس
  وتكونون مبغضين من الجميع من أجل 13* األوالد على آبائهم ويقتلونهم

  فمتى نظرتم رجسة 14* والذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. إسمى
. الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة، حيث ال ينبغى، ليفهم القارئ

  والذى على السطح فال 15* ى اليهودية إلى الجبالفحينئذ ليهرب الذين ف
  والذى فى الحقل فال يرجع ليأخذ 16* ينزل وال يدخل ليأخذ شيئا من بيته

  وصلوا لكى ال 18*   وويل للحبالى والمرضعات فى تلك األيام17* ثيابه
  ألن تلك األيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ 19* يكون هربكم فى الشتاء

  ولو لم يجعل 20* الخليقة التى خلقها اهللا إلى اآلن ولن يكون بعدابتداء 
ولكن ألجل المختارين الذين . صيرة لم يخلص كل ذى جسدقالرب تلك األيام 

  فإذا قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك 21* اختارهم قصر األيام
ن آيات   ألنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطو22* فال تصدقوا

  فانظروا أنتم ها أنا قد 23* وعجائب لكى يضلوا  لو أمكن المختارين أيضا
  بل فى تلك األيام بعد ذلك الضيق، الشمس 24* سبقت وقلت لكم كل شىء

  والنجوم تتساقط من السماء وقوات 25* تظلم والقمر ال يعطى ضوءه
سحاب بقوة   وحينئذ يبصرون ابن اإلنسان آتيا فى 26* السماوات تتزعزع

  فيرسل حينئذ مالئكته ويجمع مختاريه من األربع الرياح 27* عظيمة ومجد
  فمن شجرة التين اعرفوا المثل، 28* من أقصاء األرض إلى أقصاء السماء

  29* متى صارت أغصانها لينة وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب
أنه قريب على هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه األشياء صائرة فاعلموا 

 31*   الحق أقول لكم ال يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله30* األبواب
  وأما ذلك اليوم وتلك 32* السماء واألرض تزوالن ولكن كالمى ال يزول 



  33* الساعة فال أحد يعرفها وال المالئكة الذين فى السماء وال اإلبن إال اآلب
  كأنما 34* ن متى يكون الوقتانظروا، اسهروا وصلوا، ألنكم ال تعرفو

عمله وأوصى  إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد
  اسهروا إذا ألنكم ال تعرفون متى يأتى رب البيت، 35* البواب أن يسهر

  لئال يأتى بغتة فيجدكم 36* أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا
 *للجميع اسهروا  وما أقوله لكم أقوله 37* نياما


