مسيح العامل كله

نألب مىت ادلسكني
فٍٕجذأ سعبٌخ ادلُالد اجلذَذ ذلزا اٌؼبَ ثأُٔشىدح ثىٌظ اٌشعىي ،اٌال٘ىرُةخ
ِجٕب٘ب ،أٔغبُٔخ ِؼٕب٘ب ،راد اٌشّىر اٌزٌ ميزذ مبؼشفزٕب ٌٍّغُخًٌ ،نعى هبب
ػًٍ لىاػذ جذَذح ػبٌُخ ئذلُخ وئٔغبُٔخ ِؼبً ،شلزذح دة اٌغةّبو و اْسع
وٍهب ،وال دذود الِزذاد٘ب .ثىٌظ اٌشعىي َزجبوص ٕ٘ب وطفٗ ٌٍّغُخ وً
ِؼشفزٕب اٌزمٍُذَخ وأٌفبظٕب ادلأٌىفخ اٌيت طبدلب رغُٕٕب هبب ػٓ ادلغُخ ادلىٌىد ثُةذ
حلُ ،وٍّبد اٌشعىي ٕ٘ب الصِخ ٌٕب ٕ٘ب و ٘زٖ ادلٕبعجخ ٌزهض أعبعبد اٌزفىًن
ادلٕطمٍ ،وٌزىلظ وػٍ أٔغبْ ادلغُذٍ ،د َزؼشَّف أوثش ػًٍ ِغُذٗ ادلىٌىد
ثُذ حلُِ ،غُخ اٌؼبمل وٍٗ!!
)1(:02

انرسانة إىل كونوسي األصحاح األول من عدد - 51
٘« - 15ى طىسح اهلل اٌزٌ ال َُشي،
ادلىٌىد لجً اخلالئك وٍهب(.)2
 - 16ففُٗ خٍُك وً شٍو
شلب اٌغّىاد وشلب ػًٍ اْسعِ ،ب َُشي وِب ال َُشي.
)
3
(
أأطذبة ػشوػ وبٔىا أَ عُبداد أَ سئبعبد أَ عالطٌن  ،وً شٍو
( )1اٌطجؼخ اٌىبثىٌُىُخ احلذَثخ ثجًنود.
( )2أٌ ِىٌىد غًن سلٍىق ،لجً اخلالئك وأػظُ ِٕهب رتُؼبً مبب فُهب سرت ادلالئىخ رتُؼبً.
( )3أمسبو اٌشرت ادلالئىُخ.
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وٌٗ()4

خٍُك ثٗ
 - 17وبْ لجً وً شٍو وثٗ لىاَ وً شٍو()5
 - 18و٘ى أَؼبً سأط اجلغذ أٌ اٌىُٕغخ.
اٌزٌ ٘ى اٌجذاوح وثىش اٌمُبِخ ِٓ اِْىاد()6
ٌزىىْ ٌٗ اْوٌىَخ وً شٍو.
 - 19فمذ شبو اهلل أْ حيً ثٗ ادلًو وٍٗ()7
 - 22وثٗ شبو أْ َظبحل وً ِىجىد(،)8
عىاو اْسع أو اٌغّىاد،
فهى اٌزٌ دمَّك اٌغالَ ثذِٗ ػًٍ اٌظٍُت».
أفُمىا أَهب اٌغبِؼىْ ،حنٓ ٕ٘ب أِبَ أة اٌجششَخ وٍهب وسأعهب اجلذَةذ ،ددَ
اٌثبين اٌزٌ ال ثذاَخ أَبَ ٌٗ وال هنبَخ ،اٌزٌ حتذ أثىَّرٗ َٕطىٌ ددَ اْوي وَٕذين
ِغ وً رسَزٗ ،ووً اخلالئك رغزمٍ ِٓ دٕبْ أثىَّرٗ د هنبَخ اٌذ٘ىس.
ٌمذ دبْ اٌىلذ أْ ٔزؼشَّف ػًٍ ِغُخ اٌؼبمل وٍٗ.
وٍٕب ػشفٕب ِغُخ اْعشح ادلٍزئّخ دىي أة رمٍ وأَُ رمُخ،
( )4وً خٍُمخ رغزّذ وجىد٘ب وثمبو٘ب ِٓ ادلغُخ ،و ادلغُخ َٕزهٍ اٌمظذ ِٓ خٍمزٕب ،فهى
ادلجذأ وإٌهبَخ ،اٌؼٍخ واٌغبَخ ٌىً دُبح ؤظبَ.
( )5وً خٍُمخ رغزّذ وجىد٘ب وثمبو٘ب ِٓ ادلغُخ ،و ادلغُخ َٕزهٍ اٌمظذ ِٓ خٍمزٕب ،فهى
ادلجذأ وإٌهبَخ ،اٌؼٍخ واٌغبَخ ٌىً دُبح ؤظبَ.
( )6أٌ ِجذأ احلُبح اْثذَخ وعججهب فهى أوي َِِٓ لبَ وال لُبِخ ئال ثٗ.
دً اجلغذ.
( )7مبؼىن ًِو اٌال٘ىد اٌزٌ َّ
( )8أٌ أوًّ اٌظٍخ واالٔغجبَ ثٌن اخلالئك ِؼبً وثٌن اخلالئك واهلل ،فمذ طبحل اٌغّبئٌُن ِغ
اْسػٌُن ،وطبحل اٌغّبئٌُن واْ سػٌُن ِغ اهلل .و٘زٖ ادلظبحلخ ئرتبٌُبً رشًّ اٌطجةبئغ واْجٕةبط
دتهُذاً ٌٍّظبحلخ اٌفشدَخ اٌيت َٕجغٍ أْ رزُ ثطبػخ وً فشد ٌٍّغُخ واغزغةبٌٗ ثبٌةذَ ،دَ اٌفةذاو
واٌزىفًن واٌزطهًن.
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وٍٕب ػشفٕب ِغُخ اجلّؼُخ وِغُخ اٌىُٕغخ اجملزّؼخ دىي وب٘ٓ طبحل.
ولذ دبْ اٌىلذ أْ ٔؼشف ِغُخ اٌشبسعِ ،غُخ إٌبط ،إٌبط وً إٌةبط
اٌزَٓ ػشفىٖ واٌزَٓ مل َؼشفىِٖ ،غُخ اْششاس واْثشاس اٌظبحلٌن واٌطبحلٌن،
وً ِذَٕخ ولشَخ ،وً شؼت وأُِخ ،وً أحنبو اٌؼبمل ِ ...غُخ اٌؼبمل وٍٗ.
ادلغُخ أوّّ ِٓ سوٓ اٌظالح
وطذٓ اٌىُٕغخ واٌىٕبئظ وٍهب.

اٌجُذ ،ادلغُخ أوّّ ِةٓ طةبٌخ اجلّؼُةخ

ادلغُخ ال َشػً ثألً ِٓ اٌؼبمل وٍٗ.
 ادلغُخ سفغ أْ َجمً عجٌن أعشح ٍ٘ َِِٓ « :أٍُِ و َِِٓ ُُ٘ أخىيت ،مثِذَّ َذٖ حنى رالُِزٖ ولبي ٘ب أٍُِ وأخىيت ْْ ،وً َِِٓ َظٕغ ِشةُئخ
أيب اٌزٌ اٌغّىاد ٘ى أخٍ وأُخيت وأٍُِِ( ».ذ  48 :12و)49
 ادلغُخ سفغ أْ َىىْ عجٌن رالُِزٖ ،ودِىشاً ػًٍ ربثؼُٗ وِشَذَةٗ:«َب ِؼٍُِّ سإَٔب وادذاً َُخشج اٌشُبطٌن ثبمسه فّٕؼٕبٖ ْٔٗ ٌةُظ َزجةغ
ِؼٕب .فمبي ٌٗ َغىع ال دتٕؼىٖ ْْ َِِٓ ٌُظ ػٍُٕب فهى ِؼٕبٌ( ».ةى :9
)49
 ادلغُخ سفغ أْ َىىْ عجٌن ِجبدئ وأفىبس ودساو وأمسبو« :وً وادذِٕىُ َمىي أٔب ٌجىٌظ وأٔب ْثُىٌُّظ وأٔب ٌظفب وأٔب ٌٍّغُخ ً٘ .أمغُ
ادلغُخ؟ أٌؼًَّ ثىٌظ طٍُت ْجٍىُ أَ ثبعُ ثىٌظ اػزّذمت؟» (1وةى
 12 :1و)13
 ادلغُخ سفغ أْ َجمً عجٌن أِبوٓ وِمذَّعبد« :دثبؤٔب عةجذوا٘زا اجلجً وأٔزُ رمىٌىْ ئَّْ أُوسشٍُُ ادلىػغ اٌزٌ َٕجغٍ أْ َُغةجذ
-3-

فُٗ .لبي ذلب َب اِشأح طذِّلُين ئٔٗ رأيت عبػخٌ ال ٘ةزا اجلجةً وال
أُوسشٍُُ رغجذوْ ٌّة  ...اٌغبجذوْ احلمُمُىْ َغجذوْ ٌةّة
ثبٌشوح واحلكَ( ».ى )23 - 22 :4
 ادلغُخ سفغ أْ َجمً عجٌن شُؼخ أو طبئفخ ،وّب أوػةذٗاٌغبِشٌ اٌظبحل (ٌى .)36 - 32 :12

َِثلةً

 ادلغُخ سفغ أْ َجمً عجٌن وطٓ أو شؼت أو ختىَ ثالد أو أجٕبط أوٌىْ« :ورىىٔىْ يل شهىداً أُوسشٍُُ و وً اٌُهىدَخ واٌغبِشح وئىل
ألظً اْسع .ار٘جىا ورٍّزوا رتُغ اُُِْ!!» (أع 8 :1؛ ِذ )19 :28
فبِْ ولذ ػشفٕب ِغُخ ثُذ حلُ ِغُخ اٌُهىدَخ وأوسشٍُُ ،فهً دْ اْواْ
أْ ٔؼشف ِغُخ ثالد اٌذُٔب وٍهب؟ ادلغُخ اٌىبًِ ِغُخ رتُغ اُُِْ ثال اعزثٕبو
وال دتُُض وال حتُُّض ثٌن شُؼخ وأخشي أو طبئفخ وأخشي أو شةؼت أو ختةىَ أو
أجٕبط أو أٌىاْ؟ «دُث ٌُظ َهىدٌ وال َىٔبين (اخزالف اْجٕبط) ٌ -ةُظ
خزبْ وغشٌخ (اخزالف طمىط) ٌُ -ظ ثشثشٌ وعةىُثٍ (اخةزالف ثمبفةخ
ودؼبسح) ٌُ -ظ ػجذٌ ودش (اخزالف اجزّبػٍ وطجمٍ) ٌُ -ظ روش وأٔثةً
(اخزالف جٕغٍ)  -ثً ادلغُخ اٌىً اٌىً( ».وى )11 :3
ِغُخ اٌؼبمل وٍٗ وٌُِذَ ِٓ أجً اٌؼبمل وٍٗ ْٔٗ أدت اٌؼبمل وٍٗ ،وِٓ أجةً
وً اٌؼبمل عُفهَ دِٗ «و٘ى وفَّبسح نيس خلطايانا فمط ثً خلطبَب كلم انالا
أَؼبً» (َ1ى  ،)2 :2فذِٗ ال ميىٓ أْ َغبوٌ ألً ِٓ اٌؼبمل وٍٗ .فٍّبرا حنظش
دت ادلغُخ ؤىزّٗ ،وحنىُ أٔٗ ال َىفٍ ئال ٌٕب ودلٓ َزجؼٕب فمط؟ دلبرا حنزىش دَ
ادلغُخ ْٔفغٕب فمط ،ومنٕؼٗ ػٓ اِخشَٓ اٌزَٓ ال َزجؼىٕٔب ووإٔٔب اشزشَٕبٖ ثزمىأب
أو مبجبدئٕب ودىّزٕب  ...دلبرا ٔشي خطبَبٔب رُغغً دَ ادلغُخ رلبٔبً وثغةهىٌخ،
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ؤٕىش ػًٍ اِخشَٓ ثبػزذاد وػٕبد ٘زا االغزغبي واٌزطهًن؟ ِغ أْ ادلغةُخ مل
جيؼٍٕب لىَّاٌِن ػًٍ ششف دِٗ وال حنٓ أوثش ِٓ ِغزغٌٍن ،واٌةذَ لُةً ػٕةٗ
ثظشادخ شذَذح ووػىح وب أٔٗ وفَّبسح «ٌُظ خلطبَبٔب فمط ثً خلطبَب كلم
اناا أَؼبًَ1( ».ى !!)2 :2
ٌمذ ػشفٕب ِغُخ ادلؼَزجَشَٓ أهنُ «ثٕى ادلٍىىد» ادلذػىوْ اٌشمسُةىْ ٌؼشةبو
ادلغُخ وفلؼٍَخ اٌغبػخ اُْوىل ِٓ اٌظجبح ،وػشفٕب ِغُخ ”اٌىبرشُضَ“ وإٌظىص
واٌمىأٌن واحلذود ادلىػىػخ .فهً دْ اْواْ أْ ٔؼشف أَؼبً ِغُخ جهٍخ اٌؼبمل
وادلزجبٌٍ٘ن ِٓ شؼىة اْسع واٌزبئهٌن شىاسع اٌذُٔب واْصلخ وٌُظ ذلُ ِٓ
دذود أو لُىد وٌُظ َِِٓ َزوشُ٘ أو َشدُ٘؟
ً٘ دْ اْواْ أْ ٔؼشف ِغُخ ادلبدٌَن وادلٍذذَٓ وادلغزهزشَٓ ِٓ شةجبة
اٌذُٔب اٌزَٓ دلب مل جيذوا ِغُذهُ وُٕغخ أو أة طبحل أو لةذوح طُجةخ،
ادلغُخ اٌطُت اٌزٌ حيُب ذلُ وثُٕهُ وحيًّ خطُزهُ ،أخزوا َجذثىْ اٌطجُؼخ
أو اٌغشَضح أو ادلخذس ػٍَّهُ جيذوْ عالِهُ ادلفمىد!
ً٘ دْ اْواْ أْ ٔؼشف ِغُخ ٘إالو وأوٌئه ،ادلغُخ ادلزةأٌُِّ ادلشفةىع
وادلهبْ ،اٌزبئٗ شىاسع ادلذَٕخ وأصلزهب« :اُخشج ػبجالً ئىل شةىاسع ادلذَٕةخ
وأصلزهب ولأدِخًِ ئىل ٕ٘ب ادلغبوٌن واجلذع واٌؼُشج واٌؼٍُّ ٌ( »...ى )21 :14
ِغُخ ادلشفىػٌن مبمزؼً اٌمىأٌن ،وأْظّخ ،واٌزششَؼبد ،وادلؼزَّّٓ أهنةُ
خبسج احلذود وخبسج اٌغُبجبد« :اُخشج ئىل اٌطشق واٌغُبجبد وأنلممم
ثبٌذخىي حىت ميتهئ بييتٌ( ».ى )23 :14
ِغُخ اٌؼشَّبسَٓ واٌضواين« :اٌؼشَّبسوْ واٌضواين َغجمىٔىُ ئىل ٍِىىد اهلل».
(ِذ )31 :21
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ِغُخ اْششاس واٌظبحلٌن« :فبر٘جىا ئىل ِفبسق اٌطشق ووً َِِٓ وجةذدتىٖ
فبدػىٖ ئىل اٌؼُشط .فخشج أوٌئه اٌؼجُذ ئىل اٌطشق ،ورتؼىا وً اٌزَٓ وجذوُ٘
أشراراً وصاحلني ،فبِزٓ اٌؼُشط ِٓ ادلزىئٌنِ( ».ذ  9 :22و)12
ِغُخ اخلطبح« :ئٔٗ دخً ٌُجُذ ػٕذ سجً خبطئٌ( ».ى )7 :19
ً٘ دْ اْواْ أْ ٔئٓ ػًٍ ثمُخ أػؼبو ادلغُخ ادلهبٔخ ادلفؼىدخ أحنبو اٌؼبمل
وٍٗ ،اٌيت ػشَّهتب اخلطُئخ وػشَّا٘ب اٌظٍُ وػشَّا٘ب اٌؼمً اٌجشةشٌ ،فزةَّّّأد ِٕةهب
اٌىُٕغخِ ،غ أهنب جضو ِٓ اٌىُٕغخ ْهنب سعبٌزهب سػُذ أو مل رشعَ ،فهٍ جضو
ِٓ ادلغُخ ال ميىٓ أْ َغزذٍ ثٗ أو َزخًٍَّ ػٕٗ ْٗٔ ،جضو ِٓ دالِٗ وِٓ طٍُجٗ
وِٓ رلذٖ!!
ً٘ دْ اْواْ أْ ٔغزىًّ ِؼشفزٕب ثشىً ادلغُخ احلمُمٍ اٌزٌ جيّغ وةً
٘زٖ اٌجششَخ ٔفغٗ وثبْخض ٘زا اجلضو ِٕٗ ،اٌمجةُخ ٔظشٔةب ،ادلغةزهزش
وإٌجظ واٌشُٕغ أػُٕٕب ،اٌزٌ ثٗ وثبٌشغُ ِٓ وجىدٖ َجمً ادلغُخ رتُالً وّب
٘ى ،طب٘شاً وّب ٘ى ،لذُّوعبً ثال ػُت! أمل َُظٍت ِٓ أجً اٌىً؟ أمل «حيّةً
خطبَبٔب جغذٖ» (1ثط  )24 :2ػًٍ اخلشجخ؟ أمل َغغً اٌؼبمل وٍٗ ثذِٗ دلب
ختؼَّت ثٗ جغذٖ ،وجغذٖ حنٓ واٌجششَخ وٍهب؟ «وحنٓ ثؼذ خطبح ِبد ادلغُخ
ْجٍٕب» (سو  .)8 :5فبٌظٍُت عبثك ٌىجىدٔب ،عبثك ٔميبٕٔب ،واٌةذَ اٌةزٌ
عُفه ذتٕبً ٌفذاو اجلُّغ لذ دُفغ وٍٗ ِمذَِّبً لجً أْ َذسوٗ أدذ ولجً أْ َطبٌت
ثٗ ئٔغبْ!!


فبِْ ئْ وٕب ٔإِٓ ثبدلغُخ اٌىبًِِ ،غُخ اٌؼبمل وٍةٗ ،ددَ اٌثةبين ،أثةى
اٌجششَخ اجلذَذح اٌزٌ رجىن طجُؼخ أٔغبْ ػبِخٌ ،زىىْ ٌٗ خبطخ فىٌُِذَ هببٌُ ،ؼٍٓ
-6-

فُهب ٔفغٗ ،ورُثخ هبب ٌُمذِّعهب وَمذِِّهب رثُذخ ٌّة ،فظبسد ثىاعطزٗ خٍُمةخ
جذَذحِ ،زجَّٕبحِ ،ظبٌلذخ وِمجىٌخ أِبَ اِة ،وطبس ٘ى هبب ِغُخ اٌؼبمل وٍةٗ،
ِغُخ اٌطجُؼخ اٌجششَخ لبطجخ اٌزٌ «شبو اهلل أْ حيً ثٗ ادلًو وٍٗ وثٗ شةبو أْ
َظبحل وً ِىجىد» (وى  .)19 :1ئْ وٕب ٔإِٓ ثٗ وزٌه ؤإِٓ إٔٔةب ثةٗ
ِزذذوْ ،فمذ أطجذٕب ِغئىٌٌن مبمزؼً ئميبٕٔب ٘زا ػٓ ودذح اٌطجُؼخ اٌجشةشَخ
اٌيت ادلغُخ ثىً شؼىهبب وأجٕبعهب وٌغبهتب وأدَبهنب وػمبئةذ٘ب وطىائفهةب،
ِغئىٌٌن ػٓ ودذهتب داخً لٍجٕب ،داخً شؼىسٔب وئميبٕٔب وثمزٕب ،داخً وجىدٔةب
ووُبٕٔب ادلغُذٍ ٘ ...زا ئْ وٕب دمًّب ادلغُخ ،وادلغُخ فُٕب.
حنٓ ال َهّٕب ِىلف ٘إالو إٌبط ِٓ ادلغُخ ،وٌىٓ اٌزٌ َهّٕب ٘ى ِىلف
ادلغُخ ِٕهُِ ْْ ،ثٍٗ دتبِبً َٕجغٍ أْ ٔىىْ حنٓ أَؼبًْٕٔ ،ب ثةٗ ِزذةذوْ!!
فبدلغُخ ِظٍىة ِٓ أجً وً ئٔغبْ وثبٌزبيل ِٓ أجً اٌؼةبمل وٍةٗ ،وحنةٓ
«ِظٍىثىْ ِغ ادلغُخ» َٕجغٍ أْ ٔىىْ وزٌه ِظٍىثٌن ِؼٗ ِٓ أجةً وةً
ئٔغبْ ِهّب وبْ ِىلفٗ ِٓ ادلغُخ وِٕب ،وثبٌزبيل ِٓ أجً اٌؼبمل وٍٗ!
ادلغُخ ِبد ثُذ رتبػخ أظهشوا حنىٖ ػذاوح لبرٍخ وأثغؼىٖ د ادلىد ،وٌىٓ
ادلغُخ مل َجغؼهُ ْهنُ جضو ٌِٕٗ ،زٌه فشح أْ ميىد ػٕهُ ٌُفذَهُ وَفةذٌ
اٌؼبمل وٍٗ ِٓ ادلىد وِٓ ٌؼٕخ اٌؼذاوح واٌجغؼخ اٌمبرٍخ!! ٘زٖ وبٔذ وال رةضاي
أػًٍ دسجخ ِفهىَ احملجخ اٌؼٍُّخ حنى اٌؼبمل ،وأػظُ وعٍُخ جلّةغ اٌجشةشَخ
ادلزفشلخ ئىل وادذِ .ىد ادلغُخ ثُذ أػذاو ٌٗ ساػُبً وِٓ أجٍةهُ وةبْ رسوح
اٌىشاصح مبذجخ اهلل ْْ ،مبىرٗ اِزض عُ اٌؼذاوح وغغً خطُةخ اٌؼةبمل .واِْ
وشاصرٕب ٌٍؼبمل عزجمً ػبجضح وغًن راد لىح ئىل اٌٍذظخ اٌيت فُهب ٔمجً أْ منىد
وَُغفه دِٕب ِغ دَ ادلغُخ ،ال ػٓ أدجبئٕب ثً ػٓ أػذائٕب واٌغشثبو ػٕةب وػةٓ
ػمُذرٕب ،وػٓ وً اٌزَٓ َجغؼىٕٔب ووً اٌؼبمل .وثزٌه ٔشزشن ِغ ادلغُخ رلذداً
-7-

ادلىد ػٓ اٌؼبمل وً َىٌَ ،مزً اٌؼذاوح ووغش شىوخ اخلطُخ ورتغ ادلزفشلٌن
ئىل وادذ «ِٓ أجٍه (وِؼه) ُّٔبد وً إٌهبس ولذ دُغجٕب وغُٕ رثةبئخ».
(سو !)36 :8
٘زٖ ٍ٘ رسوح اٌىشاصح مبغُخ اٌؼبمل وٍٗ ٌىدذح شؼىة اٌؼةبمل وأجٕبعةٗ.
و٘زٖ ٍ٘ سعبٌخ ادلغُذُخ اُْوىل واٌؼُظًّ اٌؼبمل :أْ منىد ِٓ أجً اٌؼبمل ثال
دتُُض ثٌن ئٔغبْ وئٔغبْ ٘ ...زٖ ٍ٘ اٌشعبٌخ اٌيت ظٍذ ِزؼطٍةخ وزلجىعةخ
ئطبساد دذَذَخ ِٓ أْبُٔخ واٌطبئفُخ واٌؼٕظشَخ واٌزؼظُّت ٌٓجٕبط واْدَةبْ
واٌؼمبئذ.


وً عٕخ وٕب ٔؼُِّذ دلُالد ادلغُخ ،وٌىٕٗ وبْ د اِْ ِغُخ اْعشحِ ،غُخ
اٌؼمُذح ادلٕذظشح راهتبِ ،غُخ اٌفؼالو واْرمُةبوِ ،غةُخ روٌ اٌجشةشح
اٌجُؼبو .فهً دْ اْواْ َب أخىح أْ ٔؼُِّذ دلُالد ِغُخ وً اٌؼبمل؟ ِغُخ وةً
ػشًنح رغًَّّ ػًٍ اْسع و اٌغّبو ِٓ وً أُِخ وٌغةبْ وثشةشح عةىداو
وطفشاو وزتشاو؟ ِغُخ وً َِِٓ َٕبدٌ ثبعُ اٌشة وٌةى مل َؼشفةٗ؟ ِغةُخ
ِغبوٌن اْسع اٌزَٓ ال َؼشفىْ مشبذلُ ِٓ ميُٕهُ؟ ِغُخ خشاف اٌؼبمل اٌؼبٌخ
وادلششَّدَٓ شجبٔبً وشبثبدِ ،غُخ اخلطبح واٌؼشَّبسَٓ واٌضواين ووً اجلبٌغٌن
اٌظٍّخ وظالي ادلىد َزشلَّجىْ ئششاق ٔىس اخلالص.
فهزا ٘ى ادلغُخ احلمُمٍ اٌزٌ وٌُِذَ
اٌؼبمل وٍٗ ...

ثُذ حلُ وطٍُت فىق اجلٍجثخِ ،غُخ

(عن جمهة مرقس يناير )5792
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