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نعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .ومرحبا بكم إخوتي لعظتنا اليوم وهي من إنجيل لوقا،
االصحاح العاشر واألعداد  38الى  .42اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
ِ ِ
وبينما هم ِفي َّ
ِ
الط ِر ِ
اس ُم َها
ان َل َها أ ْ
اس ُم َها َم ْرثَا في َب ْيت َهاَ .وَك َ
ُخ ٌت ْ
ام َأرَةٌ ْ
استَْقَبَل ْت ُه ْ
يقَ ،د َخ َل إ ْح َدى اْلُق َرىَ ،ف ْ
َ ََْ َ ُ ْ
ِ
َما َم ْرثَا َف َك َان ْت ُم ْن َه ِم َك ًة ِب ُش ُؤو ِن اْل ِخ ْد َم ِة اْل َكِث َيرِةَ .فأَ ْقَبَل ْت
ع تَ ْس َم ُع َكلِ َمتَ ُه .أ َّ
َم ْرَي ُمَ ،جَل َس ْت ع ْن َد َق َد َم ْي َي ُسو َ
ِ
ُخِتي َقد تَرَك ْتِني أ ْ ِ
ِ ِ
ِ
َما تَُبالِي ِبأ َّ
ع َرَّد َعَل ْي َها
َن أ ْ
َن تُ َساع َدنيَ .ولك َّن َي ُسو َ
َخد ُم َو ْحدي؟ َفُق ْل َل َها أ ْ
ْ َ
َوَقاَل ْتَ :يا َر ُّب ،أ َ
ِ
ٍِ
ِ
َق ِائالً :مرثَا ،مرثَا ،أ َْن ِت مهتَ َّمةٌ وَقلَِقةٌ ألُم ٍ ِ
اختَار ِت َّ ِ
ِ
يب
َْ َْ
النص َ
اج َة ه َي ِإَلى َواحدَ ،و َم ْرَي ُم َقد ْ َ
ور َكث َيرٍةَ ،ولك َّن اْل َح َ
ُْ َ
ُ
الصالِ َح َّال ِذي َل ْن ُي ْؤ َخ َذ ِم ْن َها
َّ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح له المجد
وتؤيدنا وتمدحنا .واألكثر أعمال نقوم بها األكثر ننتظر إعجاب
من طبيعتنا نحب الناس تالحظ أعمالنا ّ
جيدة ويمدحوا بعضهم َب ْع ٍ
ض.
الناس لها .وهذا صحيح بما يتعلق ّ
بالدين .الناس تتعب بأعمال يعتبروها ّ

مرثا ما هي من هذا النوع .ما كانت تتعب في تحضير االكل لتنال إعجاب يسوع ،إنما قامت بمسئوليتها

كإمرأة .وطلبت أختها تساعدها .لكن مريم فضلت الجلوس عند قدمي يسوع لتسمع لكالمه العجيب .ما

كان أحد في ذاك الزمان كان يبشر الناس بملكوت هللا ويعلم طريق الرب حتى جاء يسوع الواحد المعلم

األعظم .مريم ما تركت الفرصة تفوت .االنجيل يعلمنا أن أينما كان الرب يسوع يمشي إال وكان الجموع
ِ ِِ
ِ
ان َوَل ْي َس َكاْل َكتََب ِة.
ان ُي َعّلِ ُم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُسْل َ
طٌ
يتبعوه وهم متعجبين م ْن تَ ْعليمه ألََّن ُه َك َ
حتى أعداء يسوع نفوسهم اعترفوا بأن تعليم يسوع يختلف على الكل .قالوا يوما للفريسيين ورؤساء الهيكل:

لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كالمه .وكان الرب يسوع يعلم اليهود في مجامعهم حتى دهشوا وتساءلوا:

من أين له هذه الحكمة وهذه المعجزات؟ من أين؟ من هللا أبيه الذي أرسله بالنعمة والحق .الرب يسوع هو
َن يعمل م ِش َيئتَه يع ِر َّ ِ
ِ
َّللاِ أ َْم أَتَ َكَّل ُم أ ََنا ِم ْن َنْف ِسي.
يم َه ْل ُه َو ِم َن َّ
َحٌد أ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ
اء أ َ
قال لهم ولكل الناس :إ ْن َش َ
ف الت ْعل َ
طُلب مجد َّال ِذي أَرسَله َفهو ص ِادق وَليس ِف ِ
ظْل ٌم .يسوع
َم ْن َيتَ َكَّل ُم ِم ْن َنْف ِس ِه َي ْ
طُل ُب َم ْج َد َنْف ِس ِهَ ،وأ َّ
يه ُ
َما َم ْن َي ْ ُ َ ْ َ
ْ َ ُ َُ َ ٌ َ ْ َ
كان يعلم أيضا في الهيكل فدهش اليهود وتساءلوا :كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ فأجابهم يسوع:
ليس تعليمي من عندي ،بل من عند الذي أرسلني.

االنسان ما يقدر يشعر بحالوة كالم يسوع حتى يجلس ليسوع؛ ويفصل نفسه من تقاليد الناس ويطلب هو،
من نفسه ،معرفة الحق .ولما يجلس يسمع ليسوع فهو يسمع للحق .ألم يقل الرب له المجد :إن ثبتم في

كلمتي كنتم حقا تالميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم ...فإن حرركم االبن تصيرون بالحق أح ار ار؟
صحيح .ونحن ذقنا قوة كلمة هللا وجودها في حياتنا وآمنا ولهذا نتكلم.

مرثا ومريم أختها استقبلوا يسوع .ما كانوا يعرفوا أن يسوع هو المسيح المخلص .مرثا قالت :يا رب .معناه:
يا سيد .وهذه كلمة تحية واحترام .اليهود استعملوا هذه الكلمة لكل معلم .لقب الشرف .والمسلمون يستعملوا

يقولوا :سيدنا عيسى .ويضيفوا :عليه السالم .عبارة شعبية .تحية سالمهم تبقى كالم فارغ .أما كلمة سيدي

في االنجيل فهي أصال :ربي .معناه :معلمي .كيف شخص يقدر يقول على المسيح معلمي وهو ما يسمع
ونِني:
لكالمه؟ هذا تناقض فيه ،رياء .ربنا يسوع له المجد يقول في هذا االنجيل ،االصحاح  :6لِ َما َذا تَ ْد ُع َ
موجه للمسلمين .يقولوا أشياء كثيرة عن المسيح ولكن
َيا َر ُّب َيا َر ُّب َوأ َْنتُ ْم الَ تَْف َعلُو َن َما أَُقولُ ُه؟ نفس الكالم ّ
ما يآمنوا به .والحقيقة هي أن كل من هو من هللا يسمع لكالم هللا الذي تجسد وهو يسوع المسيح.

االيمان بيسوع هو نتيجة السماع لكالمه .والسماع لكالم الرب يسوع هو من المحبة له .ولنا مثال في
ُختَ َها َولِ َع َازَر أخوهن .في إنجيل يوحنا نق أر أن لعازر كان مات.
ان ُي ِح ُّب َم ْرثَا َوأ ْ
هاتين األختين .وَي ُسوعُ َك َ
َن يسوع ٍ
ِ
استَ َم َّر ْت َجالِ َس ًة ِفي اْل َب ْي ِتَ .فَقاَل ْت
آت الََق ْت ُهَ ،وأ َّ
ويقول يوحنا الشاهدَ :فَل َّما َسم َع ْت َم ْرثَا أ َّ َ ُ َ
َما َم ْرَي ُم َف ْ
ِ
ال :أ ََنا ُه َو
َم ْرثَا لِ َي ُسو َ
عَ :يا َسِّي ُدَ ،ل ْو ُك ْن َت ُه َنا َل ْم َي ُم ْت أَخي .في ذاك اليوم صرح يسوع حقيقته اإللهية فَق َ
ِ
الر َّب ِب ِط ٍ
يب َو َم َس َح ْت ِر ْجَل ْي ِه ِب َش ْع ِرَها.
ات َف َس َي ْح َياَ .م ْرَي ُم ِهي َّالِتي َد َه َن ِت َّ
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
ام ُة َواْل َح َياةَُ ،م ْن َ
اْلق َي َ
َ
االيمان بيسوع هو االيمان باهلل الذي أرسله والسماع له وحبنا له.
لما دخل يسوع القرية استقبلته َم ْرثَا ِفي َب ْيِت َها .ضيف ممتاز يستحق خدمة ممتازة .فبدأت َم ْرثَا تحضر
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َما تَُبالِي ِبأ َّ
َخ ِد ُم َو ْح ِدي؟
ُخِتي َق ْد تَ َرَك ْتِني أ ْ
َن أ ْ
حتى صارت ُم ْرتَب َك ًة في خ ْد َمة َكث َيرة َف َوَقَف ْت َوَقاَل ْتَ :يا َر ُّب أ َ
َن تُ ِع َينِني .مرثا ومريم .مرثا ناشطة في العمل ،وأما مريم ففضلت الهدوء .شقيقتان .شخصيتان
َفُق ْل َل َها أ ْ

مختلفتان وال تَ ـتَعارضان .مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع لكلمته .أما مرثا بسبب كثرة الشغل قالت :يا
رب ،أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني.

مرثا تشكو أن يسوع ال يالحظ تعبها وفي نفس الوقت تشكو من أختها أنها تركتها وحدها وتطلب من

يسوع أن يأمر مريم بمساعدتها؛ بالنسبة لها العمل هو أهم من كلمة يسوع .ما زال ما عرفت ال هي وال

أيضا .يسوع كان
أختها مريم وال أخوهم لعازر أن يسوع هو المسيح ابن هللا .كانوا يحبوه كما أحبهم يسوع ً
في طريقه الى أورشليم لمواجهة الدينيين الذين كانوا ينتظروه ليصلبوه بمساعدة الوثنيين ،ومع هذا وقف

عند أحبائه .يسوع يعطي وقته للناسِ .س ُّر َّ ِ ِ ِ ِ
يه وعهده لِتَعلِ ِ
يم ِه ْم .االنسان ما يقدر يعرف من هو
الر ِّب ل َخائف َ َ ْ ُ ُ ْ
يسوع بالحق إن لم يسمع كالمه.
اهتماما ألنشطتنا أكثر من لكلمة هللا؛ وعندما ينشأ
وحنا نشبه مرثا في االشغال الكثيرة والشكوى .نعطي
ً
اختالف مع شخص ما ،فنشتكي منه ونسأل هللا بسرعة أن يتدخل لفضلنا .لكن الرب يتكلم في الهدوء.

لهذا ،ضروري أننا نتوقف من الشغالت اليومية لالستماع إلى كلمة هللا والصالة ،ما نخلي مشاكل الدنيا

كف عن الكالم واشفق على تعبي
تغمرنا؛ مرثا سألته يسوع أن يقول ألختها أن تساعدها .وكأنها تقول لهّ :
وأرسل أختي للعمل معي .وال أحد قال لها تحضر شيء .فهي خلقت المشكل لنفسها .مثلنا في غالب

نكبر أم ار وال نفكر فيه لنجد الحل .فنترك األمور تسير حتى نجبر نفوسنا في الوحل.
األحيانّ .
قالت :يا رب ،أي يا معلم ،أما تبالي .الرب ال يبالي؟ العكس ،عيناه هي دائما على محبيه .ولو يبدو انه
ِ
ِ
ِ
اج
غائب .التالميذ قالوا نفس الكالم ليسوع يوما حين كانوا في اْلَق ِار ِب في وسط َعاصَفةُ ِري ٍح َشد َيدةٌ واأل َْم َو ُ
ِ
َّ
ِ
تَ ْ ِ
َما تبالي
ان يسوع ِفي اْلَق ِار ِب َن ِائماًَ .فأ َْيَق ُ
اءَ .وَك َ
ظوهُ َوَقاُلوا َل ُهَ :يا ُم َعّل ُم ،أ َ
ضر ُب اْلَقار َب َحتى بدأ يمتلئ َم ً
ِ
ِ
ِ
غ َنْف ِسي.
احتَ َم ْي ُت ،الَ تُْف ِر ْ
ايِ ،ب َك ْ
أََّن َنا َن ْهل ُك؟ وقرون قبل صرخ داود الى هللا قائال :إَل ْي َك َيا َسّي ُد َيا َر ُّب َع ْيَن َ
ِ
وقال ايضا :لِما َذا أ َْن ِت م ْنحِنيةٌ يا َنْف ِسي ولِما َذا تَـ ـِئ ـ ـّنــِ ِ
ص َو ْج ِهي
َ
ين ف َّي؟ تَ َر َّج ِي هللاَ ألَّني َب ْع ُد أ ْ
ُ ََ َ
َح َم ُدهَُ ،خالَ َ
َ َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
سمعهم وِفي َي ْو ِم َخالَ ٍ
ص يعينهم.
َوإَِلهي .نعم .الرب ال ينسى محبيه؛ في َوْقت َمْقُبول ي ُ َ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وك
َص ُرُخ اْل َي ْوَم ُكل ُه ...في َي ْو ِم ضيقي أ َْد ُع َ
وكل واحد فينا يقول من كل قلبهْ :ار َح ْمني َيا َر ُّب ألَّني إَل ْي َك أ ْ
ِ
يب لِي .آمين .فما هو ضيُق ــك وخوفك؟ مهما كانوا ،جيبهم الى يسوع االن بالصالة واإليمان.
ألََّن َك تَ ْستَج ُ

الرب يسوع ليس بحاجة لتعبنا حتى يرضى بنا .فهو يقبلنا كما نحن .لو كان ينتظر من مرثا واختها مريم
واخوهم لعازر حتى يفهموا ويأمنوا انه المسيح ابن هللا لكي يدخل لبيتهم لما حصل هذا ابدا .كانوا يحبوه
ِ
ُم ٍ
ور َكِث َيرٍة
وهذا اللي يريده هللا منا أوال .االعمال هي ثانية .الرب يسوع أجاب مرثا أَنها ُم ْهتَ َّم ٌة َوَقلَق ٌة أل ُ
ِ
ٍِ
ِ
اختَار ِت َّ ِ
ِ
الصالِ َح َّال ِذي َل ْن ُي ْؤ َخ َذ ِم ْن َها.
يب َّ
النص َ
اج َة ه َي ِإَلى َواحد َو َم ْرَي ُم َقد ْ َ
َولك َّن اْل َح َ

ِ ِ
الر ْحم ِةَ ،ف ِبس َب ِب محبَِّت ِه اْلع ِظيم ِة َّالِتي أَحب ََّنا ِبها وِإ ْذ ُكَّنا َن ْح ُن أ َْيضاً أَمواتاً ِبا ُّلذُن ِ
َح َي َانا
وب ،أ ْ
َ
ََ
َْ
َ
َ َ
َ
هللاُ َو ُه َو َغن ٌّي في َّ َ
مع اْلم ِسي ِحَ ...فِإَّن ُكم ِب ِّ ِ َّ
َعم ِ
ِ ِ
ان و َه َذا َل ْي َس ِم ْن ُكمِ ،إَّن ُه ِهَب ٌة ِم َن هللاِ َال َعَلى أ ِ
ال
يم ِ َ
َساس األ ْ َ
َ
ْ
صو َن باإل َ
الن ْع َمة ُم َخل ُ
ْ
ََ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َع َّد َها َسَلفاً لَن ْسلُ َك
َحٌدَ .فِإَّن َنا َن ْح ُن َع َم ُل هللا َوَق ْد َخَلَق َنا في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
ع أل ْ
صال َحة أ َ
َحتَّى َال َيْفتَخ َر أ َ
َع َمال َ
ِ
أعدها هللا لنا فهي الناتجة من المحبة ،وإال فكل ما تعمله يبقى قاحل بدون
يها .وأما هذه االعمال التي ّ
فَ
ثمر .الغفران والخالص هم نعمة من هللا بيسوع المسيح على الصليب .هناك خّلص الثمن ليشترينا من
عبودية الخطية ويطهرنا هلل .هذا هو االنجيل خبر هللا المفرح الصادق للجميع.

مرثا قالت ليسوع :يا رب ،أما تبالي؟ بالطبع الرب يبالي .ال َي ْع ُس ُر َعَل ْيه َشي ٌء .له السلطة على العاصفة
ْ
وعلى الحياة والموت ،وعلى األرواح الشريرة وعلى جميع االمراض .إذا كان هللا يعرف عدده شعر ُرُؤ ِ
وسنا،

يهتم بنا؟ يسوع يقول في إنجيل متى:
أما يعرف إحتياجاتنا؟ هو اللي يعطي ُقوتَها للطيور والحيوانات ،أال ّ
ِِ
الس َم ِاو َّي
طلُ ُب َها األ َُم ُم .أل َّ
ْك ُل أ َْو َما َذا َن ْش َر ُب أ َْو َما َذا َنْل َب ُس؟ َفِإ َّن َه ِذِه ُكَّل َها تَ ْ
اك ُم َّ
َن أ ََب ُ
ينَ :ما َذا َنأ ُ
َفالَ تَ ْهتَ ُّموا َقائل َ
َّللاِ َوب َِّرهُ َو َه ِذِه ُكُّل َها تَُزُاد َل ُك ْمَ .فالَ تَ ْهتَ ُّموا لِْل َغ ِد أل َّ
َن
وت َّ
اجو َن ِإَلى َه ِذِه ُكّلِ َهاَ .ل ِك ِن ا ْ
طلُ ُبوا أ ََّوالً َمَل ُك َ
َي ْعَل ُم أََّن ُك ْم تَ ْحتَ ُ
اْل َغ َد َي ْهتَ ُّم ِب َما لِ َنْف ِس ِهَ .ي ْك ِفي َاي ْوَم َش ُّرهُ.
ذك ـر لها ما هو األهم في الحياة .عّلمها درس عظيم وبفضلها
وبخها .لكنه َ
يسوع ما غضب على مرثا وال ّ
أيضا .والنصيب األفضل هو يسوع نفسه .وهذا ،ال أحد يقدر أن ينتزعه منا ،كما كتبه لنا الرسول
تعلمنا ً
ِ
ِ ِ
ِ
طٌر
اض ِط َه ٌاد أ َْم ُجوعٌ أ َْم ُع ْرٌي أ َْم َخ َ
ض ْي ٌق أَ ِم ْ
بولس بروح يسوعَ :م ْن َس َيْفصُل َنا َع ْن َم َحبَّة اْل َمسي ِح؟ أَشَّدةٌ أ َْم َ
َّ ِ
ِ
يعها يع ُ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
اة َوالَ َمالَِئ َك َة
َحب ََّناَ .فِإّني ُمتََيّق ٌن أََّن ُه الَ َم ْو َت َوالَ َح َي َ
أ َْم َس ْي ٌ
ف؟ َوَلكَّنَنا في َهذه َجم َ َ ْ
ص ُارَنا ِبالذي أ َ
ظ ُم ْانت َ
ِ
ُخرى تَْقِدر أَن تَْف ِ
ِ
ِ
صَلَنا َع ْن
ُ ْ
ور َحاض َرةً َوالَ ُم ْستَْقَبَل ًة َوالَ ُعْل َو َوالَ ُع ْم َق َوالَ َخليَق َة أ ْ َ
ُم َ
اء َوالَ ُقَّوات َوالَ أ ُ
َوالَ ُرَؤ َس َ
ِ
ِ ِ َِّ ِ
ع َرّب َِنا.
َم َحبَّة هللا التي في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
ِ
الصالِح َّال ِذي َلن يؤخ َذ ِم ْنها .النبي إرميا ش ِهد لهذه الحقيقة فقال :ن ِ
اختَار ِت َّ ِ
صيِبي ُه َو
ْ ُْ َ
َ
يب َّ َ
النص َ
َم ْرَي ُم َقد ْ َ
َ
طِيب هو َّ َِّ ِ
الر ُّب َقاَل ْت َنْف ِسيِ ،م ْن أ ِ ِ
ون ُه لِ َّلنْف ِ
طلُ ُب ُه .هللا يوجه لنا
َّ
س َّالِتي تَ ْ
ين َيتَ َر ُّج َ
الر ُّب للذ َ
ْ
َجل َذل َك أ َْر ُجوهَُ ُ ٌ ّ َ .

الدعوة .بطرس كتب يقول :تواضعوا تحت يد هللا القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطرحوا عليه ثقل
الر ِب ه َّمك َفهو يعوُلك .الَ يدع ِ ِ
يق َيتَ َز ْع َزعُ ِإَلى األََب ِد.
همومكم كلها ألنه هو يعتني بكم .أَْل ِق َعَلى َّ ّ َ َ ُ َ َ ُ َ
الص ّد َ
ََ ُ ّ
الكتاب المقدس هو شهادة رجال ونساء تألموا ورفعوا صلواتهم إلى هللا باإليمان والرب لم ينساهم ولم يفرط
فيهم لكنه التفت بوجهه الكريم اليهم وأغاثهم واعتنى بهم.
ِ
في الضيقة يجعل الهدوء والسالم .داود قال في احد مزاميره :دعوت ِمن ِ
ص َر ْخ ُت
ض ِيقي َّ
َ َْ ُ ْ
الر َّب َف ْ
استَ َج َابنيَ ،
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص ْوِتي .وأيضا النبي يونان الذي ْاب َتَل َعه ُحوتاً َع ِظيماً بقي ِفي َج ْوِفه ثَالثَ َة أَيَّا ٍم
م ْن َج ْوف اْل َهاوَية َف َسم ْع َت َ
ِ
وت وَقال :دعوت ِمن ِ
ِ
ِ ِ
وثَ َ ٍ
الر َّب
ض ِيقي َّ
صَّلى ِإَلى َّ
الر ِّب ِإَل ِهه م ْن َج ْوف اْل ُح َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
الث َل َيال؛ وفي عمق البحرَ .
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص ْوِتي .في بطن الحوت وفي عمق البحر .الصالة فعالة
َف ْ
ص َر ْخ ُت م ْن َج ْوف اْل َهاوَية َف َسم ْع َت َ
استَ َج َابنيَ ،
يل
مريم كانت في هدوء عند قدمي يسوع .موقفها موقف تلميذ يسمع لسيده الذي يعلمنا بمحبة وُي َع ِّرُفه َسِب َ
ِ
امه ِشَب ُع ُس ُر ٍ
ور .يسوع المعلم األكبر الواحد الصالح هو يضيء
َم َ
اْل َح َياة ،يسوع هو يقبلنا في محضره ،أ َ
الحياة النه هو الحياة والنور والطريق الذي يجب أن نسير فيه وعلى نوره .كلمته تجعل الجاهل حكيما.

كلمة يسوع ما في غش وال تغيير وال تهديد وال رهب .خارج يسوع ،الكل ظالم ووهم وهالك.

ٍِ
ِ
ف َعَلى اْل َب ِ
اب َوأَ ْق َرعُِ .إ ْن َس ِم َع
اج َة ِإَلى َواحد .هو السماع ليسوع .يقول لنا في سفر الرؤياَ :ه َئ َن َذا َواق ٌ
اْل َح َ
اب ،أ َْد ُخ ُل ِإَل ْي ِه َوأَتَ َع َّشى َم َع ُه َو ُه َو َم ِعي .االنسان ما يقدر يعرف يسوع إن لم يسمع
ص ْوِتي َوَفتَ َح اْلَب َ
أَ
َحٌد َ

لكالمه .ما تـقدر تنمو في الحياة الجديدة إن لم تغدي روحك من كلمة هللا كل يوم في بيتك وفي الكنيسة.
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ظ ِه ُر
ُّه َوأُ ْ
اي َوَي ْحَف ُ
ُّه أَِبي َوأ ََنا أُحب ُ
ظ َها َف ُه َو الذي ُيحبُّني َوالذي ُيحبُّني ُيحب ُ
ص َاي َ
ربنا يسوع يقول :اَلذي ع ْن َدهُ َو َ
ِِ
ِ ٍ ِِ
اخلِنا ِب ِغ ِ
َله َذ ِاتي .وأخي ار أيها االخوة :لِتَس ُك ْن َكلِمةُ اْلم ِسي ِح ِفي َد ِ
ضنا
ين َب ْع ُ
ين َوَواعظ َ
نى في ُك ِّل ح ْك َمة ُم َعّلم َ
ُ
ْ
َ َ
ً
ِ
ِ
ٍ
ِِ
امير وتَساِبيح وأَن ِ
ِ
ِ
اش َيد ر ِ
ون ُه
وحيَّة ِفي ُقُلوب ُ
ان َما تَ ْع َمُل َ
ين ِب َم َز َ َ َ َ َ َ
ين َل ُه اْل َح ْم َدَ .و َم ْه َما َك َ
ِك ْم هلل َرافع َ
ضاًُ ،م َرِّنم َ
َب ْع َ
ُ
الر ِب يسوع رِاف ِع ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الش ْكر ِهللِ ِ
ٍ ِ
اآلب .آمين .اذهبوا في سالم
اس ِم َّ ّ َ ُ َ َ َ
ين ِبه ُّ َ
باْلَق ْول أ َْو باْلف ْعل َفْل َي ْج ِر ُك ُّل َش ْيء ب ْ
يسوع وافرحوا في الرب كل حين .آمين .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه كل يوم.
آمين.

