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األحد  - 22.10.2017الموضوع :رسل يسوع – لوقا 12 -1 :10

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .تأملنا اليوم هو في إنجيل لوقا .اإلصحاح العاشر

واآليات واحد الى الثاني عشر .اليكم قراءة هذا النص .باسم الرب يسوع المسيح.

الر ُّب سب ِعين آخ ِرين أَيضاً وأَرسَلهم ا ْثني ِن ا ْثني ِن أَمام وج ِه ِه ِإَلى ُك ِل مِدين ٍة ومو ِ
ِ
ض ٍع َح ْي ُث
َوَب ْع َد َذل َك َعي َ
َّن َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ َ َ َْ
طلُبوا ِمن ر ِب اْلح ِ
ِ
َكان هو م ْزِمعاً أ ِ
ِ
ِ
ِ
َن
صاد أ ْ
ْ
ص َاد َكث ٌير َوَلك َّن اْلَف َعَل َة َقليلُو َنَ .فا ْ ُ ْ َ
َن َيأْت َيَ .فَق َ
َ َ
ال َل ُه ْم :إ َّن اْل َح َ
َ َُ ُ
ِ
يرِسل َفعَل ًة ِإَلى ح ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
َحِذ َي ًة
صاده .ا ْذ َهُبواَ .ها أ ََنا أ ُْرسُل ُك ْم م ْث َل ُح ْمالَ ٍن َب ْي َن ذ َئاب .الَ تَ ْحمُلوا كيساً َوالَ م ْزَوداً َوالَ أ ْ
ُْ َ َ
َ َ
ٍ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ِ
َحد في الط ِر ِ
اك ْاب ُن
يقَ .وأ ُّ
َي َب ْيت َد َخْلتُ ُموهُ َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم ل َه َذا اْل َب ْيتَ .فِإ ْن َك َ
ان ُه َن َ
َوالَ تُ َسل ُموا َعَلى أ َ
َن اْلَف ِ
ِ ِِ
السالَ ِم ي ِح ُّل سالَم ُكم عَلي ِه واِالَّ َفيرِجع ِإَلي ُكم .وأ َِق ِ ِ
ين ِم َّما ِع ْن َد ُه ْم أل َّ
اع َل
ين َو َش ِاربِ َ
يموا في َذل َك اْل َب ْيت آكل َ
َّ َ
َ ُ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ ْ َ ُ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
اشُفوا
وك ْم َف ُكلُوا ِم َّما ُيَقَّد ُم َل ُك ْمَ .و ْ
وها َوَقِبلُ ُ
ُج َرتَ ُه .الَ تَْنتَقُلوا م ْن َب ْيت ِإَلى َب ْيتَ .وأَيَّ ُة َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
ُم ْستَح ٌّق أ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
اْلمرضى َّالِذ ِ
اخ ُرُجوا ِإَلى
وها َوَل ْم َيْقَبلُ ُ
وك ْم َف ْ
يها َوُقولُوا َل ُه ْمَ :قد ا ْقتَ َر َب م ْن ُك ْم َمَل ُك ُ
َ
َْ َ
وت هللاَ .وأََّي ُة َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
ين ف َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اعَل ُموا َه َذا أََّن ُه َقِد ا ْقتَ َر َب ِم ْن ُك ْم
ض ُه َل ُك ْمَ .وَلك ِن ْ
َش َو ِارِع َها َوُقوُلواَ :حتَّى اْل ُغ َب ُار الذي َلص َق ِب َنا م ْن َمد َينت ُك ْم َن ْنُف ُ
مَل ُكوت هللاِ .وأَُقول َل ُكم ِإنَّه ي ُكو ُن لِسد ِ ِ
احِت َماالً ِم َّما لِِتْل َك اْل َمِد َين ِة.
َ ُ
وم في َذل َك اْل َي ْو ِم َحاَل ٌة أَ ْكثَُر ْ
َ ُ ْ َُ
َُ َ
الى هنا القراءة

الرب يسوع المسيح عين سبعين آخرين أ َْيضاً .وهذه اإلرسالية هي الثانية ،في اإلرساليَّة األولى الرب يسوع
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل َّ
الض َّال ِة .أما السبعين فأرسلهم
أرسل اال ْث َنا َع َش َر تلميذ إَلى بني إسرائيل الذين سماهم خ َراف َب ْيت إ ْس َرائ َ
ِ ٍ
ِ
الى مدن الوثــنيين النه قال :وأ ُّ ٍ
ِ
وك ْم
وها َوَقِبلُ ُ
َي َب ْيت َد َخْلتُ ُموهُ َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم ل َه َذا اْل َب ْيت .وأََّي ُة َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
َ
ِ
ِ
اشُفوا اْلمرضى َّالِذ ِ
وت هللاِ .الرب يسوع ال يريد
َف ـ ُكـ ـُلوا ِم َّما ُيَقَّد ُم َل ُك ْم َو ْ
يها َوُقوُلوا َل ُه ْمَ :قد ا ْقتَ َر َب م ْن ُك ْم َمَل ُك ُ
َ
َْ َ
ين ف َ
ليأكلوا ما ِ
تالميذه أن يكرهوا الطعام الذي ِ
يقدمه مضيفيهم
يقدم لهم األمميُّون وال يخشون من الـتـ ُّ
نجس ،لكن ُ
حتى ال يكونوا عثرة بسبب الطعام ويمكن بشارتهم بملكوت هللا بال عائق الن الوقت ليس للطعام الحالَل

الحرم ،إنما لسحب النفوس من الهالك األبدي .بالنسبة لألكل نجد قول الرب يسوع في إنجيل متىَ :ل ْي َس
و ا

ان َب ْل ما َي ْخرُج ِم َن اْلَف ِم َه َذا ُي َن ِجس ِ
ما َي ْد ُخل اْلَفم ُي َن ِجس ِ
ان .وقول الرب بخادمه موسى :ليس
اإل ْن َس َ
اإل ْن َس َ
ُ
َ ُ
ُ
َ
ُ َ
بالخبز وحده يحيا اإلنسان ،بل بكل كلمة ينطق بها فم الرب.
الرب يسوع أرسلهم ا ْث َن ْي ِن ا ْث َن ْي ِن بمهمة واضحة .ليكونوا شهودا له .إثنين يشددوا بعضهم بعض .واحد يكمل
ٍِ
ِ
ِ
َن َلهما أُجرة لِتَعِب ِهما ِ
ِ
ِ ِ
يم ُه
صال َح ًة ألَنَّ ُه إ ْن َوَق َع أ َ
َحُد ُه َما ُيق ُ
اآلخر .واحد يعاون اآلخر .ا ْث َنان َخ ْيٌر م ْن َواحد أل َّ ُ َ ْ َ ً َ َ َ
ِ
ِ
ص َاد
َرفيُق ُه .هكذا أرسل الرب يسوع تالميذه وأعطاهم أوامره ووصاياه وسلطان في إسمه .وقال لهم :إ َّن اْل َح َ
ِ
طُلبوا ِمن ر ِب اْلحص ِاد أ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِاد ِه .الرب يسوع أدخل تالميذه
ْ
َكث ٌير َوَلك َّن اْلَف َعَل َة َقليُلو َنَ .فا ْ ُ ْ َ
َن ُي ْرس َل َف َعَل ًة إَلى َح َ
َ َ
في خدمته ورؤيته العظيمة .أرسلهم ليعملوا عمله ويبشروا الناس بملكوت هللا القريب .لو لم يقل لهم يسوع
الحصاد
المسيح هذا الكالم ولم يرسلهم لألمام لما كانوا يعلمون عظامة قدرة عمل هللا فيهم .ويقول الربَ :

كثير .الحصاد هو موسم الفرح بسبب جمع القمح في مخازن .لكن السيد المسيح ال يقصد هذا الحصاد
ٌ
الطبيعي ،إنما يشير الى الخالص وملكوت هللا المفتوح بالرب يسوع المسيح المخلص نفسه.
وك ارزة التالميذ لم تكن مجرد كالم بل شهادة حب هللا للناس بآيات وعجائب وشفاء باسم المسيح .الرب
يسوع لم يرسل تالميذه باألسلحة أو بالغة الكالم إلجبار الناس بالقوة على قبول تعليمه ،كما يفعلوه

األنبياء الكذبة ،إنما أرسلهم بقوة كلمته واسمه فيهم .الرسول بولس يقول في رسالته الى كورينثوس األولى:
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
وأ ََنا َل َّما أَتَ ْي ُت ِإَل ْي ُكم أَيُّها ِ
َن
َع ِزْم أ ْ
اإل ْخ َوةُ أَتَْي ُت َل ْي َس ِب ُس ُم ِو اْل َكالَ ِم أ َِو اْلح ْك َمة ُم َنادياً َل ُك ْم ِب َش َه َادة هللا ألَني َل ْم أ ْ
َ
ْ َ
ِ
َّ
ِ ِ
ونا ِب َكالَ ِم اْل ِح ْك َم ِة
صلُوباً .ويقول ايضاَ :وَكالَمي َوك َرَازِتي َل ْم َي ُك َ
ف َش ْيئاً َب ْي َن ُك ْم ِإال َي ُسو َ
أْ
َع ِر َ
ع اْل َمس َ
يح َواِيَّاهُ َم ْ
ِ ِ ِ
الن ِ
َّة اْلمْقِن ِع َب ْل ِبُب ْرَه ِ
الرو ِح َواْلُق َّوِة لِ َكي الَ َي ُكو َن ِإيم ُان ُك ْم ِب ِح ْكم ِة َّ
اس َب ْل ِبُق َّوِة هللاِ.
ان ُّ
َ
َ
اإل ْن َساني ُ
ْ
الف َعلة قليلون .والرب نفسه هو مولى الحصاد وهو الذي يبذر والقاطن في تالميذه وبهم
الحصاد كثير و َ
يحصد الن بدونه نحن ال شيء النه يقول في االنجيلَّ :الِذي ي ْثبت ِفي وأَنا ِف ِ
يه َه َذا َيأِْتي ِبثَم ٍر َكِث ٍ
ير ألََّن ُك ْم
َ ُ ُ َّ َ َ
َ
ِ
َن تَْف َعُلوا َش ْيئاً .والحصاد يقدر يشير الى يوم الحساب.
ِبُدوِني الَ تَْقد ُرو َن أ ْ
والرب يسوع المسيح قالِ :ا ْذ َهبواَ .ها أ ََنا أُرِسُل ُكم ِم ْثل حمالَ ٍن ب ْي َن ِذ َئ ٍ
اب .والذئاب هي حيوانات مفترسة.
َ
ُ
ْ ْ َ ُْ
واألنبياء الدجالين يأتون إلى الناس البسين ثياب الحمالن ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفةِ .م ْث َل َه ُؤالَ ِء،
يقول الكتاب المقدس ،هم رسل َك َذب ٌةَ ،فعَل ٌة م ِ
يحَ .والَ َع َج َب أل َّ
َن
اك ُرو َنُ ،م َغِي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم ِإَلى ِش ْب ِه ُرُس ِل اْل َم ِس ِ
ُْ ُ ُ ٌ َ َ َ
ِ
َّ
ان َنْفس ُه ُي َغِي ُر َش ْكَل ُه ِإَلى ِش ْب ِه مالَ ِك ُن ٍ
ام ُه أ َْيضاً ُي َغِي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم َك ُخَّدا ٍم
الش ْي َ
ورَ .فَل ْي َس َعظيماً ِإ ْن َك َ
ان ُخَّد ُ
َ
طَ َ
الر ِ
الر ِ
لِْلِب ِرَّ ،الِذ ِ
الصالِ ُح َي ْبِذ ُل
الصالِ ُح َو َّ
َع َمالِ ِه ْم .وقال الرب يسوع :أ ََنا ُه َو َّ
اعي َّ
اعي َّ
ين ن َه َايتُ ُه ْم تَ ُكو ُن َح َس َب أ ْ
َ
ِ
ِ َّ ِ
اف .وأ َّ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ك
اف َل ُه َف َي َرى الذ ْئ َب ُمْقِبالً َوَي ْت ُر ُ
َما الذي ُه َو أَ ِج ٌير َوَل ْي َس َراعياً الذي َل ْي َست اْلخ َر ُ
َنْف َس ُه َعن اْلخ َر َ
ِ
ِ
َجير يهرب ألََّنه أَ ِجير والَ يبالِي ِباْل ِخر ِ
ِ
ِ
ِ
َما أ ََنا َفِإِني
اف .أ َّ
اف َوَي ْه ُر ُب َف َي ْخ َ
ف الذ ْئ ُب اْلخ َر َ
طُ
اْلخ َر َ
ُ ٌ َ َُ
َ
اف َوُي َبدُد َهاَ .واأل ُ َ ْ ُ ُ
ِ
الر ِ
اعي َّ ِ
اصِتي تَ ْع ِرُفِني َك َما أ َّ
َض ُع َنْف ِسي
َّ
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
اآلبَ .وأ ََنا أ َ
اآلب َي ْع ِرُفني َوأ ََنا أ ْ
الصال ُح َوأ ْ
َع ِر ُ
َع ِر ُ
ف َ
َن َ

ِ ِِ ِ
يرة ينب ِغي أ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ص ْوِتي َوتَ ُكو ُن
اف أ َ
ْ
َع ِن اْلخ َرافَ .ولِي خ َر ٌ
ُخ ُر َل ْي َس ْت م ْن َهذه اْل َحظ َ ِ َ ْ َ
َن آت َي بتْل َك أ َْيضاً َفتَ ْس َم ُع َ
اع و ِ
ِ
ِ
احٌد.
َرعَّي ٌة َواح َدةٌ َوَر ٍ َ
وهذا الذي يبحث عنه الرب يسوع المسيح في جميع األمم .أن الناس تسمع الحق وتتوب وتؤمن به هو

الذي له كل سلطان في السماء وعلى األرض .والرب يسوع يقول :أنا أرسلكم .فهو العامل فيهم والمسئول
عنهم وارساليته ليست سهلة ،طريقها مفروش بالورود والحالوة ،إنما إرساليَّة بين ذئاب .أخطار .لكن الرب
يسوع لم يرسلهم ليكونوا فريسة للذئاب وانما ليكرزوا بالنعمة والغفران ليتحول الذئاب إلى حمالن من خالل

وداعته هو في رسله القديسين .يسوع المسيح .كلمة هللا الذي صار حمل هللا ألجلنا كما صرح به الرسول
يوحنا المعمدان :هوذا حمل هللا الذي يرفع خطيَّة العالم.
وقال الرب يسوع لتالميذه :الَ تَح ِمُلوا ِكيساً والَ ِم ْزوداً والَ أَحِذي ًة والَ تُسلِموا عَلى أَحٍد ِفي َّ
الط ِر ِ
يق .المسيح
َ َ ْ َ َ َ ُ َ
ْ
َ
َ
هو يضمن لهم معيشتهم .كما عمل هللا مع بني إسرائيل في صحراء سيناء بعدما أخرجهم من أرض
ِ
ِ
ين َس َن ًة
العبودية عند فيرعون في مصر .يقول الرب االله في كتاب موسى الخامسَ :فَق ْد س ْر ُت ِب ُك ْم أ َْرَبع َ
ِفي الب ِري ِ
َّة ْلم تَ ْبل ِث َي ُاب ُك ْم َع ْلي ُك ْم َوَن ْعُل َك ْلم تَ ْبل َعلى ِر ْجلِ َك .وكم من واحد فينا يقول أيضا :كنت في العالم
َ

بال أمل وال هدف وال طعام ،لكن هللا اعتنى بي ،كساني وسترني وأطعمني وهو معي .وأنا واحدهم .يسوع
المسيح ال يدعونا الى الدخول الى دين .لكن الى الحياة فيه وهو فينا ومعنا.

ويقول أيضا :والَ تُسلِموا عَلى أَحٍد ِفي َّ
الط ِر ِ
يق .المسيح ال يمنعنا من السالم على الناس لكن على الوقوف
َ َ ُ َ
َ
في الطريق كيال نخسر وقت عملنا الذي أرسلنا اليه هللا .وهذا يذكرني بالمزمور األول لداود في الكتاب:
ِ ِ َّ ِ
ِ
ط ِاة َلم َي ِق ْف وِفي م ْجلِ ِ
ط ِر ِ
ين َل ْم
ورِة األ َْش َرِار َوِفي َ
ُ
س اْل ُم ْستَ ْه ِزِئ َ
طَ
وبى ل َّلرُجل الذي َل ْم َي ْسُل ْك في َم ُش َ
يق اْل ُخ َ ْ
َ َ
وس ِه يْلهج نها اًر وَليالً .ويقول المسيح :وأ ُّ ٍ
الر ِب مس َّرتُه وِفي نام ِ
َي ْجلِ ْسَ .ل ِك ْن ِفي َن ِ
َ َ ُ ََ َ ْ
َي َب ْيت َد َخْلتُ ُموهُ
َ
اموس َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
السالَ ِم َي ِح ُّل َسالَ ُم ُك ْم َعَل ْيه َوِاال َف َي ْرِج ُع ِإَل ْي ُك ْم .كلوا وشربوا
اك ْاب ُن َّ
َفُقوُلوا أ ََّوالًَ :سالَ ٌم ل َه َذا اْل َب ْيتَ .فِإ ْن َك َ
ان ُه َن َ
ِ
ِ
ِم َّما ِع ْن َد ُه ْم أل َّ
ُج َرتَ ُه .بشارة االنجيل تبدأ بالسالم .والمسيح أمرهم أال ينتقلوا من بيت إلى
َن اْلَفاع َل ُم ْستَح ٌّق أ ْ
بيت حتى ال يكونوا مثل المنافقين الذين يحبون القضاء جل وقتهم في البيوت ألنهم م ِحِبين لَِّل َّذ ِ
ات ُدو َن
ُ َ
ٍِِ
ورةُ التَّْق َوى َوَل ِكَّن ُه ْم ُم ْن ِك ُرو َن ُق َّوتَ َها .المسيح ال يسمح ان تكون طبيعة المنافقين في
صَ
َم َحبَّة َّلِلَ ،ل ُه ْم ُ
المؤمنين بإسمه ،النه هو طاهر وقدوس ،هو الحق.
الرب يسوع يريد أن نحترم بيوت مضيفينا حتى تكون لنا شركة المحبة والثقة بيننا ويسهل تبليغ رسالة
محبة هللا وخالصه بإبنه الوحيد الرب يسوع المسيح الحبيب .وهو يصنع عمل شفاء المرضى وزرع كلمة
ِ ٍ
اخ ُرُجوا
وها َوَل ْم َيْقَبُل ُ
وك ْم َف ْ
التشجيع والتعزية في الناس .ثم نأتي الى وصية يسوع المسيحَ :وأََّي ُة َمد َينة َد َخْلتُ ُم َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض ُه َل ُك ْمَ ...حتَّى اْل ُغ َب ُار في الشوارع حتى
ِإَلى َش َو ِارِع َها َوُقوُلواَ :حتَّى اْل ُغ َب ُار الذي َلص َق ِب َنا م ْن َمد َينت ُك ْم َن ْنُف ُ

يرى ويسمع الكل أن تالميذ المسيح ال يأخذوا وال يوجد فيهم أي شيء مما للذين يرفضون إنجيل هللا الحي
ِ
اعَل ُموا َه َذا
والغبر هو تراب ،والفكرة قد تكون في الموتى اللي تصبح غبر وتراب .والمسيح يحذرَ :وَلك ِن ْ
أََّنه َقِد ا ْقتَرب ِم ْن ُكم مَل ُكوت هللاِ .وأَُقول َل ُكم ِإَّنه ي ُكو ُن لِسد ِ ِ
احِت َماالً ِم َّما لِِتْل َك
ْ َ ُ
ُ
وم في َذل َك اْل َي ْو ِم َحاَل ٌة أَ ْكثَُر ْ
َ ُ ْ َُ
ََ
َُ َ
اْل َمِد َين ِة .نعم .فما أسوء أن يسمع الشخص كلمة المسيح ثم يرفضها .فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد
حصولنا على معرفة الحق ،ال تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا بل انتظار العقاب األكيد في لهيب النار

التي ستلتهم المتمردين .ويا له من انتظار مخيف.
مكتوب في الكتاب المقدس :ولكن أيها األحباء ،عليكم أال تنسوا هذه الحقيقة :أن يوما واحدا في نظر
الرب هو كألف سنة ،وألف سنة كيوم واحد .فالرب إذن ال يبطئ في إتمام وعده كما يظن بعض الناس

ولكنه يتأنى عليكم ،فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين.
الرو ِح وكِثير َّ ِ
ِ
الر ُّب ِ ِ
نعم .ا َّلر ُّب حَّن ٌ ِ
َع َمالِ ِه.
يم َ
صال ٌح لْل ُك ِل َو َم َراح ُم ُه َعَلى ُك ِل أ ْ
يل ُّ َ َ ُ
َ
ط ِو ُ
ان َوَرح ٌ
الر ْح َمةَ َّ .
ِ
اؤ َك .آمين.
َي ْح َمُد َك َيا َر ُّب ُك ُّل أ ْ
َع َمال َك َوُي َب ِارُك َك أ َْتق َي ُ
******
شهادة األنبياء والرسل كما علمها الروح القدس لكنيسة الرب يسوع المسيح ()Uskontunnustus

أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض،
وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم
وصـلب ومات وُقــبر ونزل الى الهاوية
العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على
يمين هللا اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات.
وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة
الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن.
واله السالم معكم .آمين.
وختاما أسئلة اليوم:

Keskustelu kysymykset

1. Mikä on seitsemänkymmenen
 ما هي ك ارزة السبعين تلميذ ولمن أرسلهم-1
opetuslapsen sanoma ja keiden luo
المسيح؟
Kristus on lähettänyt heidät?
2. Mitä tarkoittaa sato?
 لمذا يشير الحصاد؟-2
3 Mitä tarkoittaa lampaat susien
 ما معنى قول المسيح حمالن بين الذئاب؟-3
keskellä?
ِ
ِ
4 Miksi he eivät tervehdi ketään tiellä َحٍد؟
َ  لمذا الَ َي ْحمُلوا شيء َوالَ ُي َسل ُموا َعَلى أ-4
eivätkä ota mukanaan mitään?
 المسيح أمر التالميذ ان يأكلوا مما يقدمه-5
5. Kristus käski opetuslapsia syömään
 ألم يكسر بهذا شريعة.لهم مضيفيهم
mitä heidän isäntänsä tarjosi heille.
Eikö tämä rikkoisi Mooseksen lakia ja
موسى بخصوص الحالل والحرام؟
halalia koskevaa lakia?
 َقِد ا ْقتَ َر َب ِم ْن ُك ْم: تعليقك على قول المسيح-6
6. Kommenttisi Kristuksen
sanomasta: Jumalan valtakunta on
 وما هي قصة مدينة سدوم؟.ِوت هللا
ُ َمَل ُك
tullut lähemmäs teitä. Mikä on
 مذا تعلمت من عظة اليوم وما هو-7
Sodoman tarina?
7 - Mitä olet oppinut tänään saamasta
تطبيقها في حياتك؟
ja miten elämässäs sitä sovelletaan?

