Sunnuntai 27.12.2020- Joh. 21:19–24. Aihe: Jumala on rakkaus-

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى عظة اليوم وهي من

إنجيل يوحنا ،االصحاح  21وااليات  19الى  .24وهذا آخر يوم االحد في هذه السنة ونحن نشكر هللا على

الحياة ونصلي يثبتنا في االيمان والرجاء والمحبة له بيسوع المسيح إبنه مخلصنا .آمين .سأل الرب يسوع تلميذه
سمعان بطرس هل يحبه ثم ّأدبه بلطف .مذا حدث بعد هذا؟ اليكم القراءة باسم يسوع المسيح:
قد قال يسوع هذا إشارة إلى الميتة التي سوف يموتها بطرس فيمجد بها هللا .ولما قال له ذلك ،قال له :اتبعني.
ونظر بطرس وراءه ،فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعهما ،وهو التلميذ الذي مال إلى صدر يسوع في أثناء

العشاء وقال له :يا سيد ،من هو الذي سيخونك؟ فلما رآه بطرس سأل يسوع :يا رب وهذا ،ماذا يكون له؟ أجابه
يسوع :لو شئت أن يبقى حتى أرجع ،فما شأنك؟ اتبعني أنت .فشاع خبر بين اإلخوة أن ذلك التلميذ لن يموت.

ولكن يسوع لم يقل لبطرس :إنه لن يموت ،بل قال :لو شئت أن يبقى حتى أرجع ،فما شأنك؟ هذا التلميذ هو
الذي يشهد بهذه األمور وقد دونها هنا ونحن نعلم أن شهادته حق.
هذا إنجيل هللا

يسوع يؤّدب تلميذه بطرس وسأله سابقا ثالث مرات :سمعان بطرس ،أتحبني؟ هل سؤال يقدر كل فينا يوضع
اسمه في مكان سيمون بطرس ويسأل نفسه :هل أحب يسوع المسيح؟ الرب ينتظر اإلجابة من القلب والضمير.
ال من الشفتين .الن االيمان هو في القلب واالعتراف هو بالفم .االثنين يمشوا معا .هذه هي وصية هللا األولى

والعظمى :تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك .والثانية مثلها :تحب قريبك كنفسك.
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ُّه وأُ ْعلِ ُن َل ُه َذ ِاتي.
اي َوَي ْع َم ُل ِبها َف َذ َ
ُّه أَِبي َوأ ََنا أُحب ُ
اك ُيحبُّني َوالذي ُيحبُّني ُيحب ُ
ص َاي َ
يقول يسوعَ :م ْن َك َان ْت ع ْن َدهُ َو َ
والرب يسوع عرفنا اسم هللا الذي هو اآلب وأعطانا الروح القدس ليشهد مع أروحنا لهذه الحقيقة .وبيسوع نعرف

أبدا
أبدا وال ننكره ً
أن هللا محبة النه هو أحبنا أوال .في يسوع نرى هللا ونعرف هللا بالحق .فال نخجل من ربنا يسوع ً
ألن فيه الحياة .كتب الرسول بولس لنا أيضا يقول:
•
•
•

ُ
ِّيل ْ
ِّي أَ َّوال ً ثُ َّ
س ُ
َن ُي ْؤم ُ
لم ْ
ت أَ ْ
ألَنِّي لَ ْ
هللا ل ِّْل َ
مسِّيحِّ ألَنَّ ُه ُق َّو ُة ِّ
ال َ
ِّي.
ِّن :ل ِّْليَ ُهود ِّ
م ل ِّْل ُيونَان ِّ
ص لِّك ِّ
خال َ ِّ
س َتحِّي بِّ ِّإ ْنج ِّ
وب«أَ َّما ْ
ه َو م ْ
الب ُّ
ن َكمَا ُ
َك ُت ٌ
ه ُم ْعلَ ٌ
ني ْ
ن بِّ ُّر ِّ
َحيَا أما من تبرر باإليمان،
إليمَا ِّ
 .17ألَ ْن فِّي ِّ
إليمَا ٍ
هللا بِّإِّيمَا ٍ
َار َفبِّا ِّ
ن ِّ
فباإليمان يحيا».ال
َفال َ تَ ْ
خج ْ
َل بِّ َ
شهَا َد ِّة رَبِّنَا،

جو عيد ميالد يسوع الكلمة الذي ُولِد في جسد إنسان ونمى في العالم طاه ار دون خطيئة،
ونحن ما زلنا في ّ
وكان يعرف ما كان ينتظره من آالم وهو أخبر تالميذه عدة مرات .قال لهم مثال :وسو ِ ِ
ُم ِ
ور َّالِتي
ََْ َ
ف تَ ـت ُّم َجم ُ
يع األ ُ
انَ ،فِإَّنه سيسَّلم ِإَلى أَي ِدي األُم ِم َفيستَه َأُز ِب ِه ويهان ويبصق عَلي ِه وبع َد أ ْ ِ
َكتََبها األ َْنِب َياء َع ِن ْاب ِن ِ
اإل ْن َس ِ
ْ
َ ُ َ ُ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َ ْ
َ ُْ ْ
َن َي ْجل ُدوهُ
َ
ُ
ُ َ َُ ُ

َّ ِ ِ
َيْق ُتُل َ ِ
وم .وأما هم فكانوا يضنوا أن يسوع كان يستعد للحرب ليوضع مملكته بالقوة حتى أنهم
ون ُه َوفي اْل َي ْو ِم الثالث َيُق ُ
قالوا له مرةَ :يا َر ُّب ُه َوَذا ُه َنا َس ْيَف ِ
وت َم َع ُه .وبطرس هو قالَ :يا
ان .ويوم آخر قالوا :لِ َن ْذ َه ْب َن ْح ُن أ َْيضاً لِ َك ْي َن ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ول َل َك في ذاك
َر ُّب ِإّني ُم ْستَعٌّد أ ْ
ال له يسوع في تلك اللحظة :أَُق ُ
الس ْج ِن َوإَِلى اْل َم ْوتَ .ق َ
َن أ َْمض َي َم َع َك َحتى إَلى ّ
ِ
الديك اْليوم َقبل أَن تُْن ِكر ثَالَ َث م َّر ٍ
ِ
ات أََّن َك تَ ْع ِرُفِني.
اليومَ :يا ُب ْ
ط ُر ُس الَ َيص ُ
يح ّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
كانت نساء كذلك تتبع يسوع .وعندما أسلم الرب نفسه ألعدائه ،كل تالميذه هربوا إال يوحنا الذي بقي واقفا مع
القديسة مريم أم يسوع وبعض النساء .وهؤالء النساء رأين أين وضعوا جسد يسوعَ .وِفي اْل َي ْو ِم األََّو ِل ِم َن األ ُْس ُبوِع
الظالم مخيِم َف أر ِ
ب َّكر ْت مريم اْلمجدلَِّيةُ ِإَلى َقب ِر يسوع و َّ
َت اْلحجر َق ْد رِفع َع ْن َب ِ
اب اْلَق ْب ِر .لما كان التالميذ نائمين،
َ َ ََُْ َ ْ َ
َ ََ
ُ ُ َ ٌّ َ
ُ َ
ْ َُ َ َ
طرس ويوحنا :أَخ ُذوا َّ ِ
ِ
ط ُر ُس
ض ُعوهَُ .ف َخ َرَج ُب ْ
َ
الر َّب م َن اْلَق ْب ِر َوال َن ْد ِري أ َْي َن َو َ
اء ْت اليهم َوَقاَل ْت لس ْم َع َ
أْ
ان ُب ْ ُ َ َ
َس َرَع ْت َو َج َ
ض واْل ِمن ِد َّ ِ
ان َعَلى َأر ِ
ع َمْلُفوفاً
ْس َي ُسو َ
يل الذي َك َ
َويوحنا َوتََو َّج َها ِإَلى اْلَق ْب ِر وما وجدوا فيه إال األَ ْكَف َ
ان ُمْلَقاةً َعَلى األ َْر ِ َ ْ ُ
ان م ْنَف ِ
ِ
ص ٍل َع ِن األَ ْكَف ِ
ان.
َو ْح َدهُ في َم َك ٍ ُ
ف
الرب يسوع ترك هذه األقمشة في القبر الفارغ لمشهد العالم كما قال لتالميذهَ :ال َي َرِاني اْل َعاَل ُم ،أ َّ
َما أ َْنتُ ْم َف َس ْو َ
يك ْم .واالن
تَ َرْوَنِنيَ .وألَِّني أ ََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم أ َْيضاً َستَ ْح َي ْو َنِ .في ذلِ َك اْل َي ْو ِم تَ ْعَل ُمو َن أَِّني أ ََنا ِفي أَِبي َوأ َْنتُ ْم ِف َّي َوأ ََنا ِف ُ

َخ َب َرت
الرب يسوع له المجد أظهر نفسه أوال لمريم المجدلية وقال لها أن تذهب وتخبر التالميذ .وهي جاءت َوأ ْ
ان وَلم ي ِ
وه َّن .وفي مساء ذاك اليوم
ص ّدُق ُ
األ َ
اءى َكالَ ُم ُه َّن للتالميذ َكاْل َه َذَي ِ َ ْ ُ َ
َح َد َع َش َر وكانت معها نساء أخرياتَ .فتَ َر َ
ال
العظيم جاء يسوع جسديا ووقف في وسط التالميذ وهم في الغرفة أبوابها مغلوقة عليهم خوفا من اليهودَ ،وَق َ

َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْم .يسوع رئيس السالم ومنبع السالم يعطي سالمه لتالميذه.

وهذه ليست تحية ،إنما هدية هللا للسالم ومعناه :ليكن فيكم سالمي .كما قال لهم الرب يوما ولنا أيضا :سالمي

أعطيكم ،ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا ،فال تضطرب قلوبكم وال ترعب .سالم يسوع هو الذي نحتاجه اليوم
وهذا األسبوع وكل أيام السنة الجديدة اآلتية .سالم يسوع هو بالحق لطيف وحلو وهو فرحنا وقوتنا .سالم يسوع
هو سالم هللا الذي يطمئن القلب والروح ويعطي الرجاء في الحياة .يسوع فينا فال نخاف شرا.
ظهر لِألَحد ع َشر ووبَّخ عدم ِإيم ِان ِهم وَقساوة ُقُلوبِ ِهم ألََّنهم َلم ي ِ َّ ِ
ين شاهدوه بعد قيامته .الرب
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ص ّدُقوا الذ َ
اء َي ُسوعُ و َ َ َ
ْ ُْ ْ ُ َ
َج َ
وبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم
يسوع لم يوبخهم النهم هربوا وتركوه لما أسلم نفسه ألعدائه ليصلبوه .لكن ّ
ألنهم لم يصدقوا الذين شاهدوه بعد قيامته .التالميذ كانوا مع يسوع مدة ثالث سنين وما فهموا خطة الرب .كانوا
يفكروا مثل الناس ،أن المسيح يجي َلي ُـكون هو الملك في مملكة إسرائيل ويشدد الشعب اليهودي .التالميذ كانوا
َي ُهود يعيشوا بين اليهود وما فهموا أن يسوع المسيح هو القدير النه أظهر لهم قدرته على قوات الطبيعة وسلطانه
على األرواح الشرير وعلى الموت .وعدة مرات قال لهم :يا قليل االيمان .وقال أيضا لبطرس يوما في البحر :يا

قليل اإليمان ،لماذا شككت؟

التالميذ كانوا يهود وكانوا يخافوا من الدينيين الذين كانوا يطردون من مجامعهم كل من كان يؤمن بيسوع .مثلنا.
تعرضوا
كلنا اختبرنا الصعوبات والتهديدات من أهلنا والناس وهم يلعنونا ويشتمونا وكم من أخ وأخت في االيمان ّ
للضرب والطرد واالالم تماما كما اختبره يسوع .الرب ما ينسى أحبائه وال يتركهم ،فهو يأتي اليهم ويرفعهم أينما

كانوا وال يعسر عليه شيء .ولما يغضب ،فغضبه يدوم لحظة .الرب حنان ورحيم ،بطيء الغضب ووافر الرأفة.

فما ننسى هذه الحقيقة أبدا وال ننكر مخلصنا مهما تقول الناس او يهددونا به .للرب يسوع كل القدرة والسلطان
في السماء وعلى األرض أن يغير األحوال والظروف .المجد له.

ِ
ط ُر َس ثالث مرات هل يحبه؟ قال :يا سمعان بن يونا،
ان ُب ْ
ظهر لتالميذه وَب ْع َد َما تَ َغ َّد ْوا دون زحمة سأل َي ُسوعُ س ْم َع َ
أتحبني أكثر مما يحبني هؤالء؟ فأجابه نعم يا رب ،أنت تعلم أني أحبك .فقال له :أطعم حمالني .ثم سأله ثانية:

يا سمعان بن يونا ،أتحبني؟ فأجابه :نعم يا رب ،أنت تعلم أني أحبك .قال له :ارع خرافي .فسأله مرة ثالثة :يا
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ط ُر ُس أل َّ
ال َل ُهَ :يا َر ُّب ،أ َْن َت تَ ْعَل ُم
ِن ُب ْ
سمعان بن يونا ،أتحبني؟ َف َحزَ
َن َي ُسو َ
ال َل ُه في اْل َم َّرة الثالثَة :أَتُحبُّنيَ .وَق َ
ع َق َ
ُحبُّكَ .فَقال َله يسوع :أَ ْ ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
طع ْم ِخ َرافي .ويوحنا ذكر أقوال يسوع لبطرس َوأضاف أن َي ُسوعُ
َ ُ َُ ُ
ُك َّل َش ْيء .أ َْن َت تَ ْعَل ُم أَّني أ َ
ِ ِ َِّ
ِ
ِ
ال َل ُهْ :ات َب ْعِني.
ف َي ُموتُ َها ُب ْ
ال َه َذا ِإ َش َارةً ِإَلى اْلميتَة التي َس ْو َ
ال َل ُه ذل َكَ ،ق َ
ط ُر ُس َف ُي َم ّج ُد ِبها هللاََ .وَل َّما َق َ
َق ْد َق َ
التّْل ِمي َذ َّال ِذي َكان يسوع ي ِحبُّه ي ْتبعهما وهو ِ
طرس وراءه َف أرَى ِ
التّْل ِمي ُذ َّال ِذي مال ِإَلى ص ْد ِر يسوع ِفي أَ ْثن ِ
اء
َوَن َ
َ
َ َُ َ
ظ َر ُب ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َُ
َّ ِ
ِ
ون َك؟ وحدث هذا خالل آخر عشاء تناوله يسوع في آخر ليلة قبلما
ال َل ُهَ :يا َسِّي ُدَ ،م ْن ُه َو الذي َس َي ُخ ُ
اْل َع َشاء َوَق َ
ِ
ِ
ال:
الطماع الذي باع سيدهَ .ذ َه َب ِإَلى ُرَؤ َساء اْل َك َه َنة َوَق َ
أسلم نفسه للناس .وكان الخائن هو يهوذا االسخريوطي ّ
طع ًة ِمن اْل ِف َّ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ط ِ
ِ
الث ِ
ِ
يل ِبلِ َس ِ
ان َّ
النِب ِي ِإ ْرِم َيا .التالميذ ما
َك ْم تُ ْع ُ َ
ين ق ْ َ َ
ونني أل َُسّل َم ُه ِإَل ْي ُك ْم؟ َف َوَزُنوا َل ُه ثَ َ
ضة .ع ْن َدئذ تَ َّم َما ق َ
ّ
الم َيا َسِّي ِدي َوَقَّبَل ُه .تكلم عن السالم والخيانة في القلب.
نسوا كيف جاء َوتََق َّد َم ِإَلى َي ُسو َ
ع َوَق َ
الَ :س ٌ
لما يسوع دعا بطرس وأخوه أندراوس المرة األولى لما شافهم على الشاطئ يصلحون الشبكة النهم كانا صيادين

السمك وقال لهما :هيا اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس؛ االن الرب يقول لبطرس ثالث مرات :أطعم حمالني ثم

قال له :ارعى خرافي ،وقال :أطعم خرافي .وأضاف لسؤاله حول يوحنا وقال :لو شئت أن يبقى حتى أرجع فما

شأنك؟ اتبعني أنت .من أول مرة دعاه يسوع ،بطرس شاف وسمع ما كان جميع األنبياء يتمنوا يشوفوه ويسمعوه؛

وشاهد أالم يسوع وتحمله اإلهانة والصليب واالن يشوف مجد الرب في قيامته من الموت ،ولكن من االن سيتبع
صِلب ولكنه طلب أن ُيصلب
يسوع إلختبارات أخرى حتى موته في روما صلبا .من أجل يسوع المسيح سيدهُ .
فرط في تلميذه
أسا على عقب ألنه قال إنه ال يستحق أن يصلب مثلما صلب سيده .وقبل هذا ،الرب يسوع ما ّ
رً
بطرس ولم يتركه ولم ينزع منه المسئولية التي أعطاها له وهي أن يرعى الكنيسة ويكون راعي رعاة يسوع الرب.

ِ
ِ ِِ
حل الروح القدس
اج ُع أََبداً َع ْن هَباته َوَد ْع َوِته .بطرس والتالميذ خرجوا الى مدينة أورشليم بعدما ّ
َفِإ َّن هللاَ َال َيتَ َر َ
ِ ِ ِِ
وم ِة َو ِعْل ِم ِه
عليه وعلى باقي إخوته في يوم الخمسين وخاطب اليهود وقال لهم أن هللا َس َم َح َوْفقاً ل َمش َيئته اْل َم ْحتُ َ

لك َّن هللا أََق ِ
ِ ِ
الساِب ِق أَن ي ْقِبضوا عَلي ِه ويصُلبوه ويْقُتُلوه ِبأَي ِدي األَثَم ِة .و ِ
الم ْو ِت،
َّ
ام ُه م ْن َب ْي ِن األ َْمَوات َناقضاً أ َْو َج َ
ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُ ََ ُ ْ
َ َ
اع َ
َ َ
َفما َكان يم ِكن لِْلمو ِت أَن يب ِقيه ِفي َقب ِ ِ
ود
ام ُه هللاُ ِم َن اْل َم ْو ِت َوَن ْح ُن َج ِميعاً ُش ُه ٌ
َْ
ْ ُْ َ ُ
َ َ ُْ ُ َْ
ضته .وقال أيضاَ :ف َي ُسوعُ َه َذا أََق َ
لِ َذلِك .ويقول الكتابَّ :ال ِذين َقِبلُوا َكالمه ِم ْنهم تَع َّمدوا و ْانض َّم ِفي َذلِك اْليو ِم نحو ثَالثَ ِة ِ
آالف َنْف ٍ
س.
َ ُ ُْ َ ُ َ َ
َ
َ
َ َْ َ ْ ُ
ونحن نفهم أيضا من تأديب يسوع لتلميذه بطرس ولكل التالميذ أن فكرة األفضلية ليس لها مكان بين االخوة الن

منها يأتي التحيز واالنقسام .كثيرون يعتـقدون أنهم أفضل من غيرهم الن لهم معرفة وتعليم .الرب علمنا أيضا
ِ ِ
ش َنْفسه؛ وَل ِك ْن لِيمتَ ِح ْن ُك ُّل و ِ
اح ٍد َع َمَل ُه َو ِح َينِئ ٍذ
برسوله بولس قائالِ :إ ْن َ
ظ َّن أ َ
َْ
َ
َحٌد أََّن ُه َش ْي ٌء َو ُه َو َل ْي َس َش ْيئاً َفإَّن ُه َيغ ُّ َ ُ َ
ط الَ ِم ْن ِج َه ِة َغ ْي ِِره .ال يكن بينكم شيء بروح التحزب واالفتخار الباطل ،بل
َي ُكو ُن َل ُه اْلَف ْخ ُر ِم ْن ِج َه ِة َنْف ِس ِه َفَق ْ

بالتواضع ليعتبر كل واحد منكم غيره أفضل كثي ار من نفسه مهتما ال بمصلحته الخاصة بل بمصالح اآلخرين...

فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضا في المسيح يسوع.
طَف ٍ
ط َر ُحوا ُك َّل ُخ ْب ٍث َوُك َّل َم ْك ٍر َو ِّ
ال
اء َواْل َح َس َد َوُك َّل َم َذ َّم ٍة َوَكأَ ْ
والتلميذ والرسول بطرس نفسه كتب لنا يقولَ :فا ْ
الرَي َ
اشتَهوا َّ
مولُ ِ
اللبن العقلِي الع ِديم ال ِغ ِ
ش لِ َكي تَ ْن ُموا ِب ِه ِإ ْن ُك ْنتُ ْم َق ْد ُذ ْقتُ ْم أ َّ
صالِ ٌحَّ .ال ِذي ِإ ْذ تَأْتُو َن ِإَل ْي ِه
َن َّ
ين َ
ود َ
اآلن ْ ُ
َْ
الر َّب َ
َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ّ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
حج اًر حياً مرُفوضاً ِمن َّ ِ ِ
َّة بيتاً ر ِ
ِ
وحّياً َك َهُنوتاً
يم ُك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َم ْبنِّي َ
َ
َ َ َّ َْ
ين َكح َج َارٍة َحي َ ْ ُ
الناس َوَلك ْن ُم ْختَ ٌار م َن هللا َك ِر ٌ
ِ
مَق َّدساً لِتْق ِدي ِم َذب ِائح ر ِ ٍ
ٍ ِ
ع اْل َم ِسي ِح .والرسول يوحنا هو الشاهد أيضا لهذه الحقائق التي
َ
وحيَّة َمْقُبوَلة ع ْن َد هللا ِبَي ُسو َ
َ َ ُ
ُ
ِ ِِ
َّ ِ
ِِ
ُم ِ
ور َوَق ْد َدَّوَن َها
كتبها لنا .يقول في نهاية هذا االصحاح  21واالية  24وَ :25ه َذا التّْلمي ُذ ُه َو الذي َي ْش َه ُد بهذه األ ُ
ِ
ِ
اح َدةً َفو ِ
ظ ُّن أََّنها َلو ُد ِوَن ْت و ِ
ُه َناَ .وَن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
اح َدةًَ ،ل َما
ور أ ْ
َن َش َه َادتَ ُه َح ٌّقَ .و ُه َن َ
ُم ٌ
َ
ُخ َرى َكث َيرةٌ َعمَل َها َي ُسوعُ ،أَ ُ َ ْ ّ َ
اك أ ُ
ان اْل َعاَل ُم ُكُّل ُه َي َس ُع َما ُدِّو َن ِم ْن ُكتُ ٍب.
َك َ
يسوع هو الذي دعانا وهو أعطى لكل واحد خدمته .فعلينا بالصالة والتأمل في كلمة ربنا يسوع بمحبة وإيمان وأن
يهم ما هي المهمة الموكلة ألخ آخر .وظيفتك
نخدمه من كل قلوبنا بوفاء وهو يبارك حياتنا لمجد إسمه فينا .ما ّ
أنت هي أنك تتبع يسوع وتحبه .بطرس نفسه كتب لنا التعليم التالي يقولَ :ال َي ُك ْن َب ْي َن ُك ْم َم ْن َيتَأََّل ُم ِعَقاباً َعَلى َش ٍّر
ارت َكبهَ :كاْلَق ْت ِل أ َِو َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
اآلخ ِرين ،وَل ِك ْن ِإ ْن تَأََّلم أَح ُد ُكم ألََّنه م ِس ِ
ِ
يح ٌّي
َْ َُ
الس ِرَقة أ َْو َغ ْي ِره َما م َن اْل َج َرائ ِم أَو الت َد ُّخل في ُش ُؤون َ َ َ
َ َ ْ ُ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َن يم ِجَد هللا أل ِ
َف َعَل ْيه أ َّال َي ْخ َج َلَ ،ب ْل أ ْ ُ َ ّ َ ْ
َجل َه َذا اال ْس ِم .فهل هذه حقيقة في حياتك؟ اْل َم ْج ُد لِل ِإَلى األ ََبد اْل َحكي ِم َو ْح َدهُ
ِ ِ
سِ .
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
آمين .سنة...
ع اْل َم ِسي ِح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
ع اْل َمسي ِح .آمينَ .وْلتَ ُك ْن َم َع ُك ْم َجميعاً ن ْع َم ُة َرّبَِنا َي ُسو َ
ِب َي ُسو َ

