
 األحد الرابع من الخماسين
 

 5: 3-13: 2 تسالونيكى 2: رسالة البولس
فصل من الرسالة الثانية لمعلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكى، : البولس

 .بركته المقدسة تكون معنا، آمين
فأما نحن اآلن فيجب علينا أن نشكر اهللا كل حين بسببكم ياإخوتى أحباء    13

*  قد اختاركم من البدء للخالص بتقديس الروح وتصديق الحقربنا، ألن اهللا
  15*   األمر الذى دعاكم إليه بإنجيلنا إلقتناء مجد ربنا يسوع المسيح14

فمن اآلن ياإخوتى اثبتوا وتمسكوا بالوصايا التى تعلمتموها من كالمنا مشافهة 
وهب لنا   وسيدنا يسوع المسيح واهللا أبونا الذى أحبنا و16* ومن رسالتنا

  يعزى قلوبكم ويثبتكم فى كل قول 17* عزاء أبديا ورجاء صالحا بنعمته
  ومن اآلن ياإخوتنا فصلوا من أجلنا لكى تجرى 1: 3* وفى كل عمل صالح

تنقذ من الناس    ولكى2* كلمة ربنا وتتمجد بكل مكان كما هى عندكم أيضا
صادق محق الذى   والرب 3* األشرار الماكرين فإن اإليمان ليس لكل أحد

  ونحن واثقون بكم فى ربنا أنكم 4* سيثبتكم ويحفظكم من الشرير الخبيث
  وربنا يهدى قلوبكم إلى محبة 5* تفعلون ما نوصيكم به وستفعلونه أيضا

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

  
 

 13-7: 4من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون
فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته المقدسة : الكاثوليكون

 .تكون معنا، آمين
أيها األحباء لنحب بعضنا بعضا ألن المحبة هى من اهللا وكل من يحب   7

  من لم يحب فلم يعرف اهللا ألن اهللا 8* فهو مولود من اهللا ويعرف اهللا
لنا محبة اهللا فينا أن اهللا أرسل ابنه الوحيد إلى العالم   وبهذا يستبين 9* محبة

  فى هذا هى المحبة، ليس أننا نحن أحببنا اهللا بل أنه هو أحبنا 10* لنحيا به
  أيها األحباء إن كان اهللا قد أحبنا هكذا 11* وأرسل ابنه كفارة لخطايانا

ط، وإن   فإن اهللا لم يره أحد ق12* فالواجب علينا أن نحب بعضنا بعضا



  بهذا 13* نحن أحببنا بعضنا بعضا فاهللا يثبت فينا ومحبته تكون فينا كاملة
 *نعرف أننا نثبت فيه وهو أيضا يثبت فينا أنه قد أعطانا من روحه

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

  
 

 23-8: 14من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
* وكان فى لسترة رجل ضعيف الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمش قط  8
م فالتفت بولس إليه ورأى أن له إيمانا   هذا كان يسمع بولس وهو يتكل9

  قال له بصوت عال لك أقول باسم ربنا يسوع المسيح قم على 10* ليشفى
  فلما نظر الجموع لما راوا ما قد 11* رجليك منتصبا، فحينئذ وثب ومشى

صنع بولس رفعوا أصواتهم بلغة ليكاؤنية وقالوا إن اآللهة تشبهوا بالناس 
نوا يسمون برنابا زفس وبولس هرمس ألنه كان هو   وكا12* ونزلوا إلينا

  وأما كاهن زفس الذى كان قدام المدينة فأتى بثيران 13* المتقدم بالكالم
  فلما سمع الرسوالن بولس 14* وتيجان عند األبواب وأراد أن يذبح لهما

  أيها الرجال 15* وبرنابا مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع يصيحان ويقوالن
تصنعون هذا؟ نحن أناس ضعفاء مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذا لماذا 

* الباطل إلى اهللا الحى الذى خلق السموات واألرض والبحار وكل ما فيها
  17*   الذى ترك األمم كلهم فى األجيال الماضية أن يسلكوا فى طرقهم16

 المطر من السماء إذ يعطينا. مع أنه لم يترك نفسه بال شاهد وهو يفعل خيرا
  وبقولهما هذا بالجهد كفا 18* وأزمنة مثمرة ويمأل قلوبنا غذاء وسرورا

  وبينما هما هناك يعلمان أتى يهود من 19* الجمع عن أن يذبحوا لهما
أنطاكية وإيقونية وأفسدوا قلب الجموع عليهما، فرجموا بولس وجروه خارج 

ط به التالميذ قام ودخل المدينة   ولكن إذ أحا20* المدينة ظانين أنه قد مات
  وبشرا فى تلك المدينة وتلمذا 21* وفى الغد خرج مع برنابا إلى دربة

  يشددان أنفس التالميذ 22* كثيرين، ثم رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية
ويطلبان إليهم أن يثبتوا فى اإليمان وأنه بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل 



 لهم قسيسين فى كل كنيسة وصليا بأصوام   وانتخبا23* ملكوت اهللا
 *واستودعاهم إلى الرب الذى به آمنوا

 .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
  .ته على جميعنا آمينماريوحنا البشير، والتلميذ الطاهر، بركا

 
  من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا

 

 16-13: 117مزمور : مزمور لداود
صوت التهليل والخالص من . وصار لى خالصا. قوتى وتسبحتى هو الرب

يمين الرب . يمين الرب رفعتنى. يمين الرب صنعت القوة. مساكن األبرار
 .هلليلويا .صنعت قوة

 
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، . ك اآلتى باسم رب القواتمبار

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
 

 50-35: 12اإلنجيل من يوحنا 
فسيروا فى النور ما دام لكم . فقال لهم يسوع إن النور معكم زمانا يسيرا  35

ن الذى يمشى فى الظالم ليس يدرى أين أل. النور، لئال يدرككم الظالم
ثم أن يسوع .   ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتكونوا أبناء النور36* يتوجه

  ومع أنه كان قد صنع أمامهم 37* من بعد هذا الكالم مضى وتوارى عنهم
  لتكمل كلمة إشعياء النبى إذ قال يا رب 38* آيات هذا عددها، لم يؤمنوا به

  لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا 39* ا ولمن استعلنت ذراع الربمن صدق خبرن
  طمسوا عيونهم وقسوا قلوبهم لئال يبصروا 40* ألن إشعياء أيضا  قال

  قال هذا إشعياء حين 41* بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلى فأشفيهم
  ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء 42* رأى مجد اهللا وتكلم عنه

أنهم لم يعترفوا به ولم يقروا بذلك لسبب الفريسيين لئال يصيروا خارج غير 
  فصرخ يسوع 44*   ألنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد اهللا43* المجمع

  ومن  رآنى 45* وقال من يؤمن بى، ليس يؤمن بى فقط بل وبالذى أرسلنى
 يؤمن   أنا جئت نورا للعالم حتى كل من46* فقد رأى اآلب الذى أرسلنى



  ومن سمع كالمى وال يؤمن بى فأنا ال أدينه 47* بى ال يمكث فى الظالم
  ومن جحدنى ولم يقبل 48* ألنى لم آت ألدين العالم بل ألخلص العالم

  49* كالمى فله من يدينه الكلمة التى نطقت بها هى تدينه فى اليوم األخير
أعطانى الوصية بماذا ألنى لم أتكلم بها من نفسى لكن اآلب الذى أرسلنى هو 

  وأنا أعلم أن وصيته هى حياة أبدية والذى أتكلم به 50* أقول وبماذا أتكلم
 *فكما قال لى اآلب هكذا أتكلم


