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 32-20: 4أفسس : رسالة البولس
فصل من رسالة امعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته : البولس

 .المقدسة تكون معنا، آمين
  إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم به 21* أما أنتم فلستم هكذا تعلمتم المسيح 20

هة التصرف السابق اإلنسان   فاطرحوا من ج22* كما هو حق فى يسوع
  24*   وتجددوا بروح عقلكم23* العتيق الفاسد بحسب شهوات الطغيان

  فلذلك 25* والبسوا اإلنسان الجديد المخلوق نظير اهللا فى البر وقداسة الحق
اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالحق كل واحد مع قريبه فإننا بعضنا أعضاء 

  27* ال تغرب الشمس على غضبكم.   اغضبوا وال تخطئوا26* البعض
  والسارق فال يسرق فيما بعد بل باألولى أن 28* وال تعطوا إلبليس موضعا

  كل كالم قبيح 29* يتعب عامال بيديه الصالح ليكون له ما يعطى المحتاج
ال يخرج من فمكم، بل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة ليمنح للسامعين 

  31* اهللا القدوس الذى ختمتم به ليوم الفداء  وال تحزنوا روح 30* نعمة
وكل مرارة وكل غضب وكل غيظ وكل صراخ وكل افتراء فلينتزع منكم مع   

  وكونوا لطفاء متحننين مسامحين بعضكم لبعض كما 32* كل رذيلة
 *سامحكم اهللا أيضا فى المسيح

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 17-7: 2من يوحنا األولى : الكاثوليكونرسالة 
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
أيها اإلخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية عتيقة كانت عندكم  7

  وأكتب 8 *الوصية العتيقة هى الكلمة التى سمعتموها من البدء. منذ البدء
إليكم أيضا وصية جديدة ما هو حق فيه وفيكم، أن الظلمة قد مضت والنور 

  فمن قال أنه فى النور وهو يبغض أخاه فهو فى 9* الحقيقى اآلن يضىء
*   من يحب أخاه فهو ثابت فى النور وليس فيه شك10* الظلمة إلى اآلن

وال يعرف أين   فأما من يبغض أخاه فهو فى الظلمة وفى الظلمة يسلك 11
  أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد غفرت 12* يذهب ألن الظلمة أعمت عينيه

  أكتب إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذى 13* لكم الخطايا من أجل اسمه



أكتب إليكم أيها . أكتب إليكم أيها األحداث ألنكم قد غلبتم الشرير. منذ البدء
  كتبت إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم 14 *الفتيان ألنكم قد عرفتم اآلب

كتبت إليكم أيها اآلباء ألنكم أقوياء وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد . الذى منذ البدء
  ال تحبوا العالم وال األشياء التى فى العالم، فإن كان أحد 15* غلبتم الشرير

الجسد   ألن كل ما فى العالم شهوة 16* يحب العالم فليست فيه محبة اآلب
  17* وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس هو من اآلب بل من العالم هو
 *والعالم يمضى وشهوته فأما من يصنع إرادة اهللا فإنه يثبت إلى األبد

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

 
 34-16: 17من أعمال الرسل : بركسيساإل

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

وأما بولس فإذ كان ينتظرهما فى أثينا احتدت روحه فى ذاته إذ رأى   16
 يكلم فى المجمع اليهود والمتعبدين وكل   فكان17* المدينة مملؤة أصناما

  فقابله قوم من الفالسفة األبيكوريين 18* الذين يجتمعون فى السوق كل يوم
ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ : والرواقيين وكانوا يجادلونه، وبعضهم قال
* ألنه كان يبشرهم بيسوع وقيامته. وآخرون قالوا نظن أنه يبشر بآلهة غريبة

هل يمكننا أن نعرف ما : ذوه وجاءوا به إلى أريوس باغوس قائلين  فأخ19
  ألنك تأتى إلى مسامعنا بكالم 20* هو هذا التعليم الجديد الذى تتكلم به؟
  ألن أهل أثينا كلهم والغرباء 21* غريب فنريد أن نعلم ما هو هذا؟

* كلموا ويسمعوا شيئا جديداالمستوطنين فال يتفرغون لشىء آخر إال أن يت
  فلما وقف بولس فى وسط أريوس باغوس، قال أيها الرجال اآلثينويون 22

  ألننى بينما 23* أراكم على سائر األحوال متفاضلين فى عبادة األصنام
كنت مجتازا وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه إلله 

  اإلله الذى 24* ه، أنا أبشركم بهمجهول، فهذا الذى تعبدونه وما تعرفون
خلق العالم وكل ما فيه، هذا وإذ هو رب السماء واألرض ال يسكن فى 

  وال يخدم من أيادى الناس كأنه محتاج 25* هياكل مصنوعة باأليادى
  وخلق كل أمم 26* إلىأحد إذ هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شىء
 ورتب باألوقات السابق البشر من دم واحد ليسكنوا على وجه األرض

  لكى يطلبوا اهللا لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع 27* تحديدها وبحدود مساكنهم



  ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما 28* أنه ليس بعيدا عن كل واحد منا
  فإذ نحن جنس اهللا 29* يذكر أيضا قوم من  الشعراء منكم ألننا نحن جنسه

لذهب أو الفضة أو حجرا منقوشا بصناعة فال ينبغى أن نظن أن اهللا يشبه ا
  فاهللا اآلن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا 30* الناس واختراعهم

متغاضيا عن أزمنة الجهالة واآلن اهللا يوصى الناس كلهم فى كل موضع أن 
  ألنه قد أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة كلها بالعدل 31* يتوبوا

*  الذى عينه وأعطى اإليمان لكل أحد، إذ أقامه من األمواتعلى يد اإلنسان
  فلما سمعوا بالقيامة من األموات فبعضهم كانوا يستهزئون وبعضهم 32

  34*   وهكذا خرج بولس من بينهم33* قالوا سنسمع منك عن هذا أيضا
وبعض أناس التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس األريوباغى وامرأة إسمها 

 *آخرون معهمادامرس و
 .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
 

 كاته على جميعنامن مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بر
 1،5: 97مزمور : مزمور لداود

هللوا للرب . ألن الرب قد صنع أعماال عجيبة. سبحوا الرب تسبيحا جديدا
 .هلليلويا. سبحوا وهللوا ورتلوا. ياكل األرض

 
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .لمجد الدائم، إلى األبد آمينابن اهللا الحى، الذى له ا
 

 31-19: 20اإلنجيل من يوحنا 
فلما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول األسبوع، واألبواب مغلقة حيث   19

كان التالميذ مجتمعين من أجل الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف فى 
  فلما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح 20* وسطهم وقال لهم السالم لكم

  فقال لهم أيضا يسوع السالم لكم، كما أرسلني 21* يذ إذ رأوا الربالتالم
  فلما قال هذا نفخ فى وجوههم وقال لهم اقبلوا 22* اآلب كذلك أنا أرسلكم

  من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها 23* الروح القدس



وأم فلم   فأما توما واحد من اإلثنى عشر الذى يقال له الت24* عليهم أمسكت
  فقال له التالميذ اآلخرون قد رأينا الرب أما 25* يكن معهم لما جاء يسوع

هو فقال لهم إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير وأضع أصبعى فى أثر 
  وبعد ثمانية أيام كان التالميذ 26* المسامير، وأضع يدى فى جنبه ال أؤمن

واب مغلقة، ووقف فى أيضا مجتمعين داخال وتوما معهم، فدخل يسوع واألب
  ثم قال لتوما هات أصبعك إلى هنا وانظر 27* وسطهم وقال لهم السالم لكم

  28* إلى يدى وهات يدك وضعها فى جنبى وال تكن غير مؤمن بل مؤمنا
  قال له يسوع ألنك رأيتنى ياتوما 29* فأجاب توما وقال له ربى وإلهى
 أخر كثيرة صنع يسوع قدام   وآيات30* آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا
  وأما هذه فكتبت لتؤمنوا أن يسوع هو 31* تالميذه لم تكتب فى هذا الكتاب

 *المسيح ابن اهللا ولكى إذا آمنتم تكون لكم الحياة األبدية باسمه


