
  األحد السادس من الصوم الكبير
 

 17 -5: 3كولوسى : رسالة البولس
فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسى، بركته : البولس

 .المقدسة تكون معنا، آمين
فأميتوا أعضائكم التى على األرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة الرديئة   5

ذه التى من أجلها يأتى غضب اهللا على   ه6* الطمع الذى هو عبادة األوثان
   8*   الذين أنتم أيضا سلكتم قبال حين كنتم تعيشون فيها7* أبناء المعصية

أما اآلن فاطرحوا عنكم أيضا الكل الغضب والسخط والخبث والتجديف 
  ال تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم 9* والكالم القبيح من أفواهكم
  ولبستم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب 10* اإلنسان العتيق مع أعماله

  حيث ليس يونانى ويهودى، ختان وغرلة، بربرى  11* صورة خالقه
  إلبسوا إذن 12* وسكيثى، عبد وحر، بل المسيح هو الكل وفى الكل

كمختارى اهللا القديسين المحبوبين أحشاء رأفات واللطف والتواضع والوداعة 
إن . كم بعضا، ومسامحين بعضكم بعضا  محتملين بعض13* وطول األناة

  14* كانت ألحد  شكوى على آخر فكما غفر لكم المسيح كذلك أنتم أيضا
  وليملك 15* المحبة التى هى رباط الكمال) البسوا(وعلى جميع هذه كلها 

* فى قلوبكم سالم المسيح هذا الذى إليه دعيتم فى جسد واحد وكونوا شاكرين
سيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون   لتسكن فيكم كلمة الم16

بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغانى روحية مسبحين فى قلوبكم بالنعمة 
  وكل ما علمتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع المسيح 17* هللا

 *شاكرين اهللا واآلب به
  .نعمة اهللا اآلب فلتحل على أرواحنا ياآبائى وإخوتى، آمين

 
 21-13: 5من يوحنا األولى : ة الكاثوليكونرسال

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

* كتبت هذا إليكم لتعلموا أن لكم حياة أبدية أنتم المؤمنون باسم ابن اهللا 13
*  ا حسب مشيئته يسمع لنا  وهذه هى الثقة التى لنا عنده أنه إن طلبنا شيئ14
  وإذا علمنا أنه يسمع لنا فى كل ما نسأله نعلم أن لنا الطلبات التى 15



  إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت فليسأل 16* طلبناها منه
توجد خطية للموت، ليس من أجل . فيعطى حياة للذين يخطأون ليس للموت

* وجد خطية ليست للموت  كل ظلم هو خطية، وت17* هذه أقول أن يطلب
  نعلم أن كل مولود من اهللا ال يخطئ، بل المولود من اهللا يحفظ نفسه وال 18

  ونعلم أننا نحن من اهللا وأن العالم كله وضع فى 19* يمسه الشرير
  ونعلم أن ابن اهللا قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف اإلله الحقيقى 20* الشرير

  21* هو اإلله الحقيقى والحياة األبديةهذا . ونثبت فى ابنه يسوع المسيح
 *أيها األبناء احفظوا أنفسكم من عبادة األصنام

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

 
 37-27: 27من أعمال الرسل : اإلبركسيس

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

فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن نحمل تائهين فى بحر أدريا، ظن   27
  فألقوا حبل التقدير فى 28* النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر

وا عشرين باعا ثم مضوا قليال وقاسوا أيضا فوجدوا خمسة عشر الماء فوجد
  فخفنا لئال نسقط فى مواضع صعبة فألقوا من مؤخر المركب 29* باعا

  ولما كان النوتية يطلبون أن 30* أربع مراس وابتهلوا أن يصير النهار
يهربوا من السفينة أنزلوا القارب إلى البحر بحجة أنهم يمدون المراسى من 

  قال بولس لقائد المئة والعسكر إن لم يبق هؤالء فى السفينة فال 31* قدمالم
  حينئذ قطع الجند حبال القارب وتركوه 32* تستطيعون أنتم أن تنجوا

  وإذ أزمع أن يصير النهار كان بولس يطيب قلبهم أجمعين أن 33* يسقط
ون ال تزالون يتناولوا طعاما قائال إن لكم اليوم أربعة عشر يوما وأنتم منتظر

  لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما ألن ذلك 34* صائمين لم تأكلوا شيئا
  ولما قال هذا 35* يؤول إلى خالصكم فإنها ال تهلك من رأس أحدكم شعرة
  فصاروا كلهم 36* أخذ خبزا وشكر اهللا أمام الجميع وكسر وطفق يأكل

ا فى السفينة مئتين   وكنا جميع37* مسرورين وتناولوا هم أيضا طعاما
 *وستة وسبعين نفسا

 .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

 
 1، 7: 142مزمور : المزمور

 .من مزامير تراتيل معلمنا داود النبى، بركاته على جميعنا
يارب . استجب لى يارب عاجال فقد فنيت روحى ، ال تصرف وجهك عنى

  .هلليلويا. استمع صالتى، انصت بحقك إلى طلبتى
 

 41-1: 9من يوحنا : اإلنجيل
ا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح، ربنا وإلهنا ومخلصن. مبارك اآلتى باسم رب القوات

 .ابن اهللا الحى، الذى له المجد الدائم، إلى األبد آمين
  فسأله تالميذه قائلين يامعلم 2* وفيما هو مجتاز رأى انسانا ولد أعمى  1

  أجاب يسوع ال هذا أخطأ وال 3* من أخطأ أهذا أم أبواه ألنه ولد أعمى؟
  ينبغى أن نعمل أعمال الذى أرسلنى ما 4* أبواه، لكن لتظهر أعمال اهللا فيه

  ما دمت فى العالم 5* يأتى الليل حين ال يستطيع أحد أن يعمل. دام نهار
  قال هذا وتفل على األرض وصنع من التفل طينا وطلى 6* فأنا نور العالم

  وقال له اذهب فاغسل وجهك فى بركة سلوام 7* به عيني المولود األعمى
  فجيرانه والذين 8*  فذهب وغسل وجهه وأتى بصيراالذى تفسيره المرسل

يعرفونه من قبل أنه كان أعمى كانوا يقولون أليس هذا هو الذى كان يجلس 
  فقوم كانوا يقولون أنه هو، وآخرون كانوا يقولون ال لكنه 9* ويستعطى

*   فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟10* أما هو فكان يقول إنى أنا هو. يشبهه
 ذاك  وقال اإلنسان الذى يدعى يسوع صنع طينا وطلى به عيني   أجاب11

* وقال لى اذهب واغسل وجهك فى سلوام فمضيت وغسلت وجهى فأبصرت
  فقدموا الذى كان قبال 13*   فقالوا له أين ذاك اإلنسان؟ قال ال أعلم12

*   وكان سبت لما صنع يسوع الطين وفتح عينيه14* أعمى إلى الفريسيين
 أيضا الفريسيون كيف أبصرت؟ قال لهم وضع طينا على عيني   فسأله15

  فقال قوم من الفريسيين إن هذا اإلنسان ليس من 16* واغتسلت فأبصرت
اهللا ألنه ال يحفظ السبت، وقال آخرون كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل 

  قالوا أيضا لألعمى ماذا تقول أنت عنه 17* هذه اآليات وكان بينهم شقاق
  فلم يصدق اليهود أنه كان أعمى 18* ه فتح عينيك؟ فقال إنه لنبيفإن

  فسألوهما قائلين أهذا إبنكما الذى تقوالن أنه 19* وأبصر حتى دعوا أبويه



  أجابهم أبواه وقاال نحن نعلم أن هذا 20* ولد أعمى فكيف يبصر اآلن؟
ن فتح عينيه   أما كيف يبصر اآلن فال نعلم أو م21* ولدنا وأننا ولدناه أعمى

  قال أبواه هذا ألنهما 22* فال نعلم، هو كامل السن اسألوه ليتكلم عن نفسه
كانا يخافان اليهود، ألن اليهود كانوا قد قرروا أنه إن اعترف أحد بأنه 

  24*   لذلك قال أبواه إنه كامل السن اسألوه23* المسيح، يخرج من المجمع
اعط مجدا هللا، نحن نعلم أن : وا لهفدعوا ثانية الرجل الذى كان أعمى وقال

إن كان خاطئا فال :   فأجاب الذى كان أعمى قائال25* هذا اإلنسان خاطئ
  قالوا له 26* أعلم، إنما أعرف شيئا واحدا أنى كنت أعمى واآلن أبصر

فماذا . أجابهم قد قلت لكم فلم تسمعوا  27* ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟
  فشتموه 28* هل تريدون أن تصيروا له تالميذ؟تريدون أن تسمعوا أيضا؟ 

  ونحن نعلم أن اهللا 29* قائلين أنت تلميذ ذاك، أما نحن فإنا تالميذ موسى
  أجاب الرجل وقال لهم إن 30* كلم موسى وأما هذا فال نعلم من أين هو

  ونعلم أن 31* هذا أيضا لعجب أنكم ال تعرفون من أين هو وقد فتح عيني
 للخطاة، لكن إن كان أحد لإلله عابدا وإلرادته صانعا فلهذا اهللا ال يسمع

  فلو 33*   منذ الدهر لم نسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى32* يسمع
  أجابوا وقالوا له أنت بجملتك 34* لم يكن هذا من اهللا لما قدر أن يفعل شيئا

نهم فسمع يسوع أ.    فأخرجوه خارجا35* مولود فى الخطية وأنت تعلمنا؟
  أجاب ذاك وقال من 36* أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن اهللا

  38*   فقال له يسوع إنك تراه، وهو الذى يكلمك37* هو ياسيد ألؤمن به؟
  فقال يسوع أتيت أنا دينونة للعالم حتى 39* فقال أؤمن يا رب وسجد له

 الذين كانوا   فسمع قوم من الفريسيين40* يبصر العميان ويعمى المبصرون
  فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا 41* معه وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان

 *لما كانت لكم خطية، واآلن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية


