
 األحد الرابع من شهر طوبة المبارك
 

 36-13: 11رومية : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، بركته المقدسة : البولس

 .تكون معنا، آمين
  لعلى 14* فإنى أقول لكم أيها الوثنيون، بما أنى أنا رسول للوثنيين أمجد خدمتى 13

  ألنه إن كان رفضهم هو مصالحة 15*  وأخلص أناسا منهمأغير الذين هم من دمى
  وإن كانت الباكورة مقدسة، 16* العالم، فماذا يكون قبولهم إال حياة من بين األموات

  17* وإن كان األصل مقدسا فكذلك األغصان مقدسة أيضا. فكذلك العجين مقدس أيضا
ة المرة طعمت فيها، فإن كانت قد قطعت بعض األغصان، وأنت بنفسك من الزيتون

  فال تفتخر على األغصان، وإن افتخرت 18* فصرت شريكا فى دسم أصل الزيتونة
إن بعض :   فستقول إذن19* فأنت لست تحمل األصل، بل األصل هو الحامل لك

  حسنا، من أجل عدم اإليمان قطعت، وأنت باإليمان 20* األغصان قطعت ألطعم أنا
ألنه إن كان اهللا لم يشفق على األغصان الطبيعية، فلعله   21* ثبت، فال تستكبر بل خف
  فانظروا لطف اهللا وشدته، أما الشدة فعلى الذين سقطوا، 22* ال يشفق عليك أنت أيضا

  وهم أيضا 23* وأما لطف اهللا فلك أنت، إن ثبت فى اللطف، وإال فأنت أيضا ستقطع
ن اهللا قادر أن يطعمهم دفعة أخرى أل. اآلخرون، إن لم يثبتوا فى عدم اإليمان، سيطعمون

  ألنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة المرة حسب الطبيعة، وطعمت 24* أيضا
بخالف طبيعتك فى الزيتونة الجيدة، فكم بالحرى يطعم هؤالء الذين هم حسب الطبيعة فى 

 عند   فإنى لست أريد ياإخوتى أن تجهلوا هذا السر، لئال تكونوا25* زيتونتهم الخاصة
* أنفسكم حكماء، أن عمى القلب قد حصل جزئيا إلسرائيل، إلى أن يدخل الوثنيون جملة

سيخرج من صهيون المخلص ويرد :   وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب26
  28*   وهذا هو عهدى الذى سيكون لهم متى نزعت خطاياهم27* الفجور عن يعقوب

جلكم، وأما من جهة اإلختيار فهم أحباء من أجل أما من جهة اإلنجيل فهم أعداء من أ
  فإنه كما كنتم أنتم زمانا ال 30*   ألن مواهب اهللا ودعوته هى بال ندامة29* آبائهم

  هكذا هؤالء أيضا اآلن لم يطيعوا، 31* تطيعون اهللا، ولكن اآلن رحمتم بعصيان هؤالء
ميع معا فى العصيان لكى   ألن اهللا أغلق على الج32* لكى يرحموا هم أيضا برحمتكم

  يالعمق غنى اهللا وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه 33* يرحم الجميع
  35*   ألن من الذى عرف فكر الرب، أو من صار له فى المشورة34* عن اإلستقصاء

  ألن منه وبه وله كل األشياء، له 36* أو من سبق فأعطاه شيئا ثم أخذ منه عوضا عنه
 * إلى األبد، آمينالمجد

  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين
 

 21-9: 5من يوحنا األولى : رسالة الكاثوليكون



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

ألن هذه هى الشهادة التى . جداإن كنا نقبل شهادة الناس، فشهادة اهللا أعظم  9
  من يؤمن بإبن اهللا فشهادة اهللا ثابتة فيه، ومن ال 10* قد شهد بها عن ابنه

يصدق اهللا فقد جعله كاذبا، ألنه لم يؤمن بالشهادة التى قد شهد بها اهللا عن 
أن اهللا أعطانا الحياة األبدية، وهذه الحياة هى :   وهذه هى الشهادة11* ابنه

  من له ابن اهللا فله الحياة، ومن ليس له ابن اهللا فليست له 12* فى ابنه
  كتبت إليكم بهذا كى تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون بإسم 13* حياة
أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته :   وهذه هى الدالة التى لنا عنده14* اهللا

 نعلم أن لنا   وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه،15* يسمع لنا
  إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست موجبة 16* الطلبات التى طلبناها

توجد . للموت، فليطلب أن تعطى له حياة، للذين يخطئون خطية ليست للموت
  كل إثم 17* أن يطلب من أجلها: خطية موجبة للموت، ليس قولى عن تلك

 أن كل من   نحن نعلم18* هو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت
  19* ولد من اهللا ال يخطئ، بل المولود من اهللا يحفظ ذاته وال يمسه الشرير

  ونعلم أن ابن 20* نعلم أننا نحن من اهللا، والعالم كله قد وضع فى الشرير
ونثبت فى ابنه يسوع . لنعرف اإلله الحقيقى اهللا قد جاء ووهب لنا علما،

  أيها األبناء احفظوا 21* ألبديةالمسيح، هذا هو اإلله الحقيقى والحياة ا
  *أنفسكم من األصنام

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

 
 18-2: 11من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

:   قائلين3* ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان 2
  فابتدأ بطرس يخبرهم بأمره 4* إنك دخلت إلى رجال أغلف وأكلت معهم

 غيبة، إناء نازال   إنى كنت فى مدينة يافا أصلى فرأيت رؤيا فى5* قائال
  فهذا 6* مثل ثوب كتان عظيم مدلى من السماء بأطرافه األربعة وجاء إلي

التفت إليه وتأملت فيه، فرأيت دواب األرض والوحوش والدبابات وطيور 
حاشا :   فقلت8* قم يابطرس اذبح وكل:   وسمعت صوتا يقول7* السماء



  فأجاب الصوت 9* ط شىء نجس أو دنسلى يا رب، ألنه لم يدخل فمى ق
  وكان هذا على 10* ما طهره اهللا ال تنجسه أنت: مرة ثانية من السماء قائال

  وإذا بثالثة رجال 11* ثالث مرات ثم رفع كل شىء ثانية إلى السماء أيضا
* فى الحال وقفوا على باب البيت الذى كنت فيه، مرسلين إلي من قيصرية

انطلق معهم غير  مرتاب فى شىء، وجاء إلي هؤالء :   فقال لى الروح12
  فأخبرنا كيف رأى المالك فى بيته 13* فدخلنا بيت الرجل. اإلخوة الستة

  14* أرسل إلى يافا واستدع سمعان الذى يدعى بطرس: قائما وقائال له
  فلما ابتدأت أتكلم حل 15* وهذا يكلمك كالما به تخلص أنت وكل بيتك

  فتذكرت 16* م، كما حل علينا نحن أيضا فى البداءةالروح القدس عليه
إن يوحنا عمد بماء، وأما أنتم فسيعمدونكم بالروح : كالم الرب كيف قال

  فإن كان اهللا قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية، ومؤمنين 17* القدس
  فلما سمعوا ذلك 18* بالرب يسوع مثلنا أيضا، فمن أنا حتى أمنع اهللا

إذن  أعطى اهللا الوثنيين أيضا التوبة : ، وكانوا يمجدون اهللا قائلينسكتوا
 *للحياة

 .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
 .اته على جميعنا آمينماريوحنا البشير، والتلميذ الطاهر، برك

 
 8: 35مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
فابسط رحمتك على الذين . بنورك يارب نعاين النور. ألن ينبوع الحياة عندك

 .هلليلويا. وعدلك على المستقيمين فى قلوبهم. يعرفونك
 

 38-1: 9من يوحنا : اإلنجيل
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، .  باسم رب القواتمبارك اآلتى

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
يامعلم :   فسأله تالميذه قائلين2* وفيما هو مجتاز نظر رجال مولودا أعمى 1

 ال هذا أخطأ وال:   أجاب يسوع3* من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟
  ينبغى لى أن أعمل أعمال الذى أرسلنى 4* أبواه، لكن لتظهر أعمال اهللا فيه

  ما دمت 5* يأتى ليل حين ال يستطيع أحد أن يعمل عمال فيه. ما دام النهار
  قال هذا وتفل على األرض وصنع طينا، وطلى 6* فى العالم فأنا نور العالم



جهك فى بركة سلوام   وقال له امض واغسل و7* به عينى المولود أعمى
  وأما جيرانه 8* فمضى وغسل وجهه وأتى بصيرا. الذى تفسيره مرسل

والذين كانوا يعرفونه قبال أنه كان يستعطى، كانوا يقولون أليس هذا هو الذى 
وآخرون كانوا يقولون    فقوم كانوا يقولون أنه هو،9* كان يجلس ويستعطى

*   فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟10* وأما هو فقال أنا هو. ال، وإنما يشبهه
  أجاب ذاك وقال انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلى عيني به وقال 11

  12* لى اذهب واغسل وجهك فى سلوام، فمضيت وغسلت وجهى فأبصرت
  فأتوا إلى الفريسيين بذاك 13* فقالوا له من أين ذاك الرجل؟ فقال ال أعلم

كان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح   و14* الذى كان قبال أعمى زمانا
وضع طينا على : كيف أبصر؟ فقال لهم:   فسأله الفريسيون أيضا15* عينيه

هذا اإلنسان ليس :   فقال قوم من الفريسيين16* عيني واغتسلت فأبصرت
آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل . من اهللا ألنه ال يحفظ السبت
ماذا تقول :   قالوا أيضا لألعمى17*  انشقاقمثل هذه اآليات، وكان بينهم

  فلم يصدق اليهود 18* إنه نبي: أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال
أهذا :   فسألوهما قائلين19* عنه انه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبويه

  أجاب أبواه 20* ابنكما الذى تقوالن إنه ولد أعمى فكيف أبصر اآلن؟
  وأما كيف يبصر اآلن فال 21* بننا وأنه ولد أعمىنعلم أن هذا إ: وقاال
* أو من فتح عينيه فال نعلم، هو كامل السن اسألوه، فهو يتكلم عن نفسه. نعلم
ألن اليهود كانوا قد قرروا .   قال أبواه هذا ألنهما كانا يخافان من اليهود22

 أنه   لذلك قال أبواه23* أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع
  فدعوا مرة ثانية  الرجل الذى كان أعمى وقالوا 24* كامل السن، إسألوه

  فأجاب الذى كان 25* اعط مجدا هللا، نحن نعلم أن هذا اإلنسان خاطئ: له
إنما أعلم شيئا واحدا أنى كنت أعمى . إن كان خاطئا لست أعلم: أعمى قائال
  27*  فتح عينيك؟ماذا صنع بك؟ كيف:   فقالوا له أيضا26* واآلن أبصر

قد قلت لكم ولم تسمعوا، ماذا تريدون أن تسمعوا؟ ألعلكم أنتم تريدون : أجابهم
أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا :   فشتموه قائلين28* أن تصيروا له تالميذ؟

  نحن نعلم أن موسى كلمه اهللا، وأما هذا فال نعلم من أين 29* تالميذ موسى
إن فى هذا عجبا، إنكم لستم تعرفون من : لهم  أجاب الرجل وقال 30* هو؟

  ونعلم أن اهللا ال يسمع للخطاة، ولكن إن كان 31* أين هو، وقد فتح عينى
  منذ الدهر لم يسمع أن أحدا 32* أحد يعبد اهللا ويصنع إرادته فلهذا يسمع



*   لو لم يكن هذا من اهللا لم يقدر أن يفعل شيئا33* فتح عيني مولود أعمى
ا وقالوا له فى الخطية ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه   أجابو34

أتؤمن بابن :   فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا، فوجده وقال له35* خارجا
قد :   فقال له يسوع37* من هو ياسيدى ألؤمن به:   أجاب وقال له36* اهللا

 *  فقال أؤمن يا سيدى وسجد له38* رأيته وهو الذى يتكلم معك


