
 يرـوم الكبـ من الصرابعد الـاألح
  

 24 -10: 6أفسس : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  البسوا سالح اهللا 11* أخيرا ياإخوتى تقووا فى الرب، وفى شدة قوته  10

  فإن مصارعتنا ليست 12* يد إبليسالكامل لكى تقدروا أن تثبتوا ضد مكا
مع دم ولحم بل ضد الرؤساء ضد السالطين ضد والة الظلمة ضد أجناد 

  من أجل ذلك احملوا سالح اهللا الكامل لكى 13* الشر الروحية فى السموات
  14* تقدروا أن تقاوموا فى اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شىء أن تثبتوا

  وحاذين أرجلكم 15*  بالحق والبسوا درع البرفاثبتوا ممنطقين أحقاءكم
  حاملين فوق الكل ترس اإليمان الذى به 16* باستعداد إنجيل السالم

  وخذوا خوذة الخالص 17* تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة
  مصلين بكل صالة وطلبة كل حين 18* وسيف الروح الذى هو كلمة اهللا

  19* بعينه بكل مواظبة وطلبة عن جميع القديسينفى الروح وساهرين لهذا 
وعنى أنا أيضا لكى يعطى لى كالم عند افتتاح فمى ألعلم جهارا بسر 

  الذى ألجله أنا سفير فى سالسل لكى أجاهر فيه كما يجب أن 20* اإلنجيل
ولكن لكى تعلموا أنتم أيضا أحوالى ماذا أفعل، يعرفكم بكل شىء   21* أتكلم

  الذى أرسلته إليكم لهذا 22* الحبيب والخادم األمين فى الربتيخيكس األخ 
  السالم لإلخوة والمحبة 23* بعينه لكى تعلموا أحوالنا ولكى يعزى قلوبكم
جميع الذين    النعمة مع24* مع اإليمان من اهللا اآلب والرب يسوع المسيح

  .يحبون ربنا يسوع المسيح بغير فساد آمين
  .على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آميننعمة اهللا اآلب فلتحل 

 
 17-7: 4من يعقوب : رسالة الكاثوليكون

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

  اقتربوا إلى اهللا فيقترب 8* قاوموا إبليس فيهرب منكم. فاخضعوا إذن هللا  7
  اكتئبوا 9* اة وطهروا قلوبكم ياذوى الرأيينإليكم نقوا أيديكم أيها الخط

  اتضعوا 10* ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم



  ال يذم بعضكم بعضا أيها اإلخوة فإن الذى يذم أخاه  11* أمام الرب فيرفعكم
فإن كنت تدين الناموس فلست عامال بالناموس . يذم الناموس ويدين الناموس

فمن .   واحد هو واضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك12* بل ديانا له
  هلموا اآلن أيها القائلون نذهب اليوم أو 13)* غيرك(أنت يامن تدين قريبك 

  أنتم الذين ال 14* غدا إلى هذه المدينة ونقيم هناك سنة ونتجر ونربح
ألنه ما هى حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليال ثم . تعرفون ماذا يكون غدا

*   عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك15* ضمحلي
  فمن 17*   ولكنكم تفتخرون بتعظمكم، وكل افتخار مثل هذا ردىء16

 *يعرف أن يعمل حسنا وال يعمل فذلك خطيئة له
ال تحبوا العالم، وال األشياء التى فى العالم، ألن العالم يزول وشهوته معه، وأما من 

  .هللا فإنه يبقى إلى األبديعمل بمشيئة ا
 

 1: 26-13: 25من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
وبعدما مضت أيام أقبل أغريباس الملك وبرنيكى إلى قيصرية ليسلما   13

  ولما كانا يصرفان هناك أياما كثيرة رفع فستوس إلى 14* على فستوس
  ولما صعدت 15* يوجد رجل تركه فيلكس مقيدا: الملك أمر بولس قائال

إلى أورشليم عرض لدى عنه رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود طالبين القضاء 
قبل   فأجبتهم أنه ليس من عادة الرومانيين أن يسلموا أحدا للموت 16* عليه

أن يحضر المشكو عليه مواجهة مع المشتكين ويؤذن له فى اإلحتجاج عن 
  فلما اجتمعوا إلى هنا جلست فى الغد من دون إمهال على 17* الشكوى

  فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا 18* المنبر وأمرت أن يؤتى بالرجل
ائدهم   لكن كان لهم عليه مسائل من جهة عق19* بعلة واحدة مما كنت أظنه

  وإذا 20* الباطلة وعن واحد اسمه يسوع قد مات وكان بولس يقول إنه حى
كنت مرتابا فى المسألة عن مثل هذا سألته هل يريد أن يمضى إلى أورشليم  

  ولكن لما رفع بولس دعواه لكى 21* ويحاكم هناك من جهة هذه األمور
  22 *يحفظ لفحص أوغسطس أمرت بأن يحفظ إلى أن أرسله إلى قيصر

فقال أغريباس لفستوس وأنا أيضا كنت أحب أن أسمع الرجل، فقال غدا 
  وفى الغد أقبل أغريباس وبرنيكى باحتفال عظيم ودخال دار 23* تسمعه

  24* اإلستماع مع قواد األلوف وأعيان المدينة فأمر فستوس فأحضر بولس



 أنتم أيها الملك أغريباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون: فقال فستوس
تنظرون هذا الذى توسل إلى من جهته كل جمهور اليهود فى أورشليم وهنا 

  أما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل 25* صارخين أنه ال ينبغى أن يعيش بعد
* شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أوغسطس قضيت بأن أرسله

ه أمامك فلهذا أحضرت.   وليس لى شىء يقين من جهته ألكتب إلى السيد26
  27* أيها الملك أغريباس حتى إذا فحصته أمامك يكون لى شىء ألكتبه
 1: 26* ألنى أرى من الجهل أن أبعث أسيرا وال أبين الدعاوى التى عليه

  فقال أغريباس لبولس مأذون لك أن تتكلم عن نفسك
 .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
 

 3، 2: 104مزمور : المزمور
 من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

اطلبوا وجهه فى . رب واعتزواابتغوا ال. وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب
  .هلليلويا. آياته وأحكام فيه. اذكروا عجائبه التى صنعها. كل حين

  

 42-1: 4من يوحنا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
علم يسوع أن الفريسيين قد سمعوا أن يسوع قد كون له تالميذ فلما   1

  مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل 2* كثيرون، وأنه يعمد أكثر من يوحنا
  وكان ال بد له أن 4*   ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل3* تالميذه

  فأتى إلى مدينة من السامرة تدعى سوخار قريبة من 5* يجتاز بالسامرة
  وكانت هناك عين ماء 6* لضيعة التى أعطاها يعقوب ليوسف ابنها

فلما تعب يسوع من مشى الطريق، جلس كذلك على العين، وكان . ليعقوب
  فجاءت امرأة من السامرة لتمأل ماء، فقال لها 7* وقت الساعة السادسة
  أما تالميذه فكانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا 8* يسوع إعطينى ألشرب

  فقالت له المرأة السامرية كيف وأنت يهودى تطلب منى 9* لهم طعاما
  أجاب 10* لتشرب وأنا امرأة سامرية، ألن اليهود ال يخالطون السامريين

يسوع وقال لها لو كنت تعرفين عطية اهللا ومن هو الذى يقول لك إعطينى 



 سيد ال   قالت له المرأة يا11* ألشرب، لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا
  ألعلك أنت أعظم من 12* دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحى

* أبينا يعقوب الذى أعطانا هذه البئر وشرب منها هو أيضا وبنوه وماشيته
  14*   فأجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا13

بل الماء . بدوأما من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فلن يعطش إلى األ
  قالت له المرأة 15* الذى أعطيه له يكون فيه ينبوع ماء يفيض حياة أبدية

  16* يا سيد اعطنى هذا الماء لكى ال أعطش وال أجىء إلى هنا ألمأل ماء
  أجابت المرأة 17* فقال لها يسوع اذهبى وادعى زوجك وتعالى إلى ههنا

  ألنك 18*  ليس لى زوجقال لها يسوع حسنا قلت أن. وقالت ليس لى زوج
فهذا الذى قلته . تزوجت خمسة أزواج والذى معك اآلن ليس هو زوجك

  آباؤنا سجدوا على هذا 20*   قالت له المرأة ياسيد أرى أنك نبى19* حق
  21* الجبل وأنتم تقولون أن مكان السجود فى أورشليم حيث يحل السجود

 يسجدون لآلب ال على هذا قال لها يسوع صدقينى ياامرأة تأتى ساعة فيها
  أنتم تسجدون لمن ال تعلمون أما نحن فنسجد 22* الجبل وال فى أورشليم

  لكن تأتى ساعة وهى اآلن حين 23* لمن نعلم، ألن الخالص هو من اليهود
ألن اآلب إنما يطلب مثل . الساجدون الحقيقيون يسجدون لآلب بالروح والحق

والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى   اهللا روح 24* هؤالء الساجدين له
  قالت له المرأة نحن نعلم أن مسيا الذى يدعى المسيح 25* أن يسجدوا

  قال لها يسوع أنا هو الذى 26* يأتى، ومتى جاء فهو يخبرنا بكل شىء
.   وعند ذلك جاء تالميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة27* يكلمك

  فتركت المرأة 28* ذا تطلب أو لماذا تكلمهاومع ذلك لم يقل له أحد ما
  تعالوا انظروا هذا اإلنسان 29* جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس

  فخرجوا من المدينة 30* الذى قال لى كل ما فعلت فلعل هذا هو المسيح
  فقال 32*   وسأله تالميذه فيما بينهم قائلين يامعلم قم فكل31* وأقبلوا إليه
  فقال تالميذه بعضهم لبعض 33*  طعاما آكله لستم تعرفونه أنتملهم إن لى

  قال لهم يسوع طعامى أنا أن أعمل مشيئة 34* ألعل أحدا أحضر له ليأكل
  ألستم تقولون إنه بعد أربعة أشهر يأت 35* الذى أرسلنى وأتمم عمله

الحصاد، وها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا إلى الكورة، إنها قد 
  الذى يحصد يأخذ أجرته ويجمع ثمرا للحياة األبدية 36* ابيضت للحصاد

  فإن فى هذا يحق القول أن واحدا 37* لكى يفرح الزارع والحاصد معا



آخرون .   إنى أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه38* يزرع وآخر يحصد
ن   فآمن به من تلك المدينة كثيرون م39* تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم

  40* إنه قال لى كل ما فعلت:  السامريين بسبب كالم المرأة الشاهدة له
  41* ولما أتى إليه السامريون طلبوا إليه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين

  وكانوا يقولون للمرأة لسنا 42* فآمن به جموع كثيرة أيضا من أجل كالمه
قا أن هذا هو  المسيح من أجل كالمك نؤمن، فإننا نحن أيضا سمعنا ونعلم ح

 *مخلص العالم


