
 األحد الثالث من شهر طوبة المبارك
 

 39-19: 10عبرانيين : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  طريقا جديدا 20* فإذ لنا ياإخوتى ثقة بالدخول إلى األقداس بدم يسوع 19

*   وكاهن عظيم على بيت اهللا21* ب أى جسدهحيا صنعه لنا حديثا، بالحجا
  فلندخل بقلب صادق وكمال إيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، 22

  لنتمسك بإقرار الرجاء الراسخ، ألن الذى 23* ومغتسلة أجسادنا بماء نقى
  ولنالحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة واألعمال 24* وعد هو أمين

 اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضكم   غير تاركين25* الحسنة
  فإنه إن أخطأنا 26* بعضا وباألكثر على قدر ما تنظرون اليوم يقرب

  بل 27* باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق، ال تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا
  ألنه إذا 28* انتظار دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين

* س موسى، فعلى شاهدين أو ثالثة شهود يموت بدون رحمةأهان واحد نامو
  فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن اهللا وجعل دم 29

  فإننا نعرف الذى 30* العهد الذى قدس به دنسا، وازدرى بروح النعمة
  31* إن الرب سيدين شعبه: لى اإلنتقام أنا أجازى، وأيضا يقول: قال

  ولكن تذكروا األيام األولى التى 32*  فى يدى اهللا الحىمخيف هو الوقوع
  من جهة صرتم 33* فيها استنرتم وصبرتم على اآلالم الكثيرة بجهاد عظيم

* مشهورين بتعييرات وضيقات، وتارة صائرين شركاء الذين يتصرفون هكذا
  ألنكم رثيتم للمقيدين، وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين فى أنفسكم أن 34

  فال تطرحوا ثقتكم التى لها مجازاة 35* لكم غنى أفضل، باقيا إلى اإلنقضاء
  ألنكم تحتاجون إلى الصبر، حتى إذا صنعتم إرادة اهللا تنالون 36* عظيمة
  أما البار 38*   ألنه بعد قليل جدا سيأتى اآلتى وال يبطئ37* الموعد

حن فلسنا من أهل   وأما ن39* فباإليمان يحيا، وإن ارتد ال تسر به نفسى
 *اإلرتداد والهروب المؤدى إلى الهالك، بل من أهل اإليمان إلحياء النفس

 .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 21-11: 4من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون



قدسة فصل من الرسالة األولى لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، بركته الم: الكاثوليكون
 .تكون معنا، آمين

ياأحبائى إن كان اهللا قد أحبنا، هكذا ينبغى لنا أيضا أن نحب بعضنا  11
إن أحببنا بعضنا بعضا، فاهللا يثبت فينا :   اهللا لم ينظره أحد قط12* بعضا

  بهذا نعلم أننا نثبت فيه وهو يثبت فينا، أنه قد 13* ومحبته تكمل فينا
ظرنا ونشهد أن اآلب أرسل إبنه مخلصا   ونحن قد ن14* أعطانا من روحه

  من يعترف أن يسوع هو ابن اهللا، فاهللا يثبت فيه وهو يثبت فى 15* للعالم
اهللا محبة ومن يثبت .   ونحن قد عملنا وصدقنا المحبة التى هللا فينا16* اهللا

  بهذا تكملت المحبة فينا، أن 17* فى المحبة يثبت فى اهللا، واهللا يثبت فيه
ألنه كما كان ذاك هكذا نحن أيضا نكون فى هذا . فى يوم الديننجد دالة 

  ال خوف فى المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى 18* العالم
  19* خارج، ألن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل فى المحبة

إنى أحب اهللا وأبغض :   إن قال أحد20* نحن نحب اهللا ألنه هو أحبنا أوال
هو كاذب ألن من ال يحب أخاه الذى أبصره فكيف يستطيع أن يحب أخاه ف

  ولنا هذه الوصية منه أن من يحب اهللا يحب أخاه 21* اهللا الذى لم يبصره
 *أيضا

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

 
 

 45-38: 2من أعمال الرسل : اإلبركسيس
فصل من قصص أعمال آبائنا األطهار الرسل الحواريين المشمولين بنعمة : اإلبركسيس

 .الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معنا جميعا، آمين
توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح : فقال لهم بطرس 38

  ألن الموعد هو لكم 39* لروح القدسلغفران خطاياكم فتقبلوا موهبة ا
  وبأقوال 40* وألبنائكم، ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا

* اخلصوا من هذا الجيل الملتوى: أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائال
  فالذين قبلوا الكالم اعتمدوا، وانضم فى ذلك اليوم نحو ثالثة آالف 41
*  على تعليم الرسل وشركة كسر الخبز والصالةوكانوا يواظبون 42* نفس
  وصار خوف فى كل نفس، وكانت آيات كثيرة وعجائب تجرى على 43

  وحدث خوف عظيم على جميعهم، وجميع 44* أيدى الرسل فى أورشليم



  وأمالكهم 45* الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شىء مشتركا
 *نهم جميعا كما يكون لكل واحد احتياجوأموالهم كانوا يبيعونها ويقسمونها بي

 .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

 
 11،7: 65مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
. باركوا أيها الشعوب إلهنا. وأخرجتنا إلى الراحة. جزنا فى النار والماء
 .هلليلويا. واسمعوا صوت تسبيحه

 
 36-22: 3من يوحنا : اإلنجيل
 يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
وبعد هذا جاء يسوع وتالميذه إلى أرض اليهودية، ومكث معهم هناك  22
  وقد كان يوحنا أيضا يعمد فى عين نون بقرب ساليم ألنه كان 23* يعمد

 قد ألقى   ألنه لم يكن يوحنا24* هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون
  وحدث جدال بين تالميذ يوحنا واليهود من أجل 25* بعد فى السجن

  فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معلم هوذا الذى كان معك في 26* التطهير
  27* عبر االردن، الذى أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه

ه إن لم يكن قد أجاب يوحنا وقال ال يقدر إنسان أن ياخذ شيئا من نفسه وحد
لست أنا المسيح بل :   أنتم تشهدون لى أنى قلت لكم28* أعطى من السماء
  من له العروس فهو العريس وأما صديق العروس 29* أرسلت أمام ذاك

إذا فرحى هذا قد . العريس الذى يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت
أتى من فوق   والذى ي31*   ينبغى أن ذلك يزيد وأنى أنا أنقص30* كمل

والذى من األرض هو أرضى ومن األرض يتكلم، والذى . هو فوق الكل
  وما رآه وسمعه يشهد به وشهادته 32* يأتى من السماء هو فوق الجميع

  ألن 34*   ومن قبل شهادته، فقد ختم أن اهللا صادق33* يقبلها ليس أحد
  اآلب 35*  الروحألنه ليس بكيل يعطى اهللا. الذى أرسله اهللا يتكلم بكالم اهللا



  ومن يؤمن باإلبن فله حياة 36* يحب االبن وقد دفع كل شىء فى يديه
 *أبدية


