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تعريب $لد$عية: �مد طاهر ندمي


ل® بني قوسني (� 
ل® بعد  Fلتعليقا
مالحظة: 
"(قو4" هي من 
ملؤلف.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٦
من  
ملا'>  Iع  عملية   K) مع  (قو4: 

ل�
هني 
أل¢دية كانت  تأليف  (جل 
قد بد(F قبل سنني �ال (K تأليفه �نشر& 
 Aجلز
قد بد( حقيقة U �١٨٧٩ �ُنشر 
عا�   U منه  
لر
بع   Aجلز
  P)  Yألخ

 � 
ملوعو'  
ملسيح   K�١٨٨٤. كا
يعيش حيا> 
خلمو4 قبل نشر 
ل�
هني 

لعزلة  حيا>  حياته  �كانت  
أل¢دية 

لزهد. ال شك (نه � قد بد( نشر �
 Fإلعالنا
سلسلة من 
ملقاالF �بعض 

جلر
ئد قبل نشر 
ل�
هني مما ('@  U

لعامة �� حّد ما �ال  U ه�
 NيوR ��

 ��  ،
 جدًّ ضيق   nنطا على   Kكا (نه 
جانب كل Rلك نر@ (K نطاn تبليغه 
 
�تعليمه كاK يشمل Iيع من كانو
على عالقة معه منذ شبابه. ففي عا� 
عز   U  Kكا عندما   ١٨٦٤-١٨٦٥
شبابه �(@ �Êيا تتعلق مبهماته 
لتبليغية، 
 U أليا� نفسها
Í عند توظفه U تلك 
يقينية  شها'>  جند   Fسيالكو مدينة 
 R� 
لتعليم؛ � 
لتبليغ  مهمة  بد(  قد  (نه 

لكالمية مع  F

ملناظر U Vوµ Kكا

ألخر@ �ال (<ا كانت  Kأل'يا
 Nتبا)
شخصية،   �) خاصة  بصبغة  تتسم 
(ما تفاعله مع 
لنا� فقد بد( U عا� 

ينشر  بد(  عندما   ١٨٧٨  -١٨٧٧

أل¢دية  
ل�
هني  تأليف  قبل  مقاالته 

لتبليغية. �لكن  ��ّسع نطاn �سائله 
(�4 ما قّدمه (ما� (هل 
لبال' كلها هو 
 
�عالنه عن 
ل�
هني 
أل¢دية، �هكذ

لفئة 
ملثقفة �
ملهتمة  U لتعريف به
مت 

لنا�  (نظا�   F)بد� 
لدينية،  باألمو� 

لشخص خامل 
لذكر  
ترتفع �� هذ
(علن   Pلذ
 نائية،  قرية   U 
لساكن �



٣٣

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد الثالث - شعبان ورمضان ١٤٣٤هـ  - متوز / يوليو ٢٠١٣ م

من   Kلشأ
 عظيم  كتا�  تأليف  عن 
 Kكا� 
إلسال�  (حقّية   Fثبا� (جل 
مقر�ًنا بتحّد ��عد Áائز> كبY>. ال 
شك (î Kس 
Tد
ية قد طلعت قبل 
 
��يًد تعلو   Kآل
  F)بد� 
لوقت   
هذ
(حدَ�  Rلك  �بعد  
ألفق.   U  
��يًد

أل�سا� 
لدينية  U أل¢دية

ل�
هني 

لبال' متوًجا غY عا'P. لقد 
ستقبل  U
 
R 'هني كمجد

ملسلموK مؤلف 
ل�
شأK عظيم، �حدثث Oلزلة U خيمة 

لقصف.  
معا�ضي 
إلسال� جر
A هذ
¿ ميض Oمن تأليف 
ل�
هني 
أل¢دية 
بل  
حد>؛ � حالة  على  مؤلفه  على 
عا'ًيا  خا'ًما  
لبد
ية   U <ض   Pلذ

تعا�  
هللا   Fجتليا جعلته  لإلسال� 
مكانة  من  يرتقي   � موسى  مثل 
<اية  قبل  (صبح  ما   gخر@، ح)  ��
ا  تأليف 
ل�
هني 
أل¢دية جندًيا خاصًّ
بل بطًال �جنر
ال مأموً�
 من ِقبل ملك 
 :K

مليد  U P'ينا 
لعا¿ �(خذ   Sملو

هل من مبا�O؟ 

ل�
هني 
أل¢دية  Kلقو4، كا
ملخص 
مكانة   � 
ملوعو'  
ملسيح  منح  قد 
¡ترمة بني 
ملثقفني �
ملهتمني باألمو� 

لدينية، كما ('@ �� خلق Iاعة من 
 ،�

الحتر� 
لتقدير  له   Kيكنو 
لنا� 
قرية  كانت  
ل®   -  Kقا'يا  Fخذ)�
نائية خاملة 
لذكر �كانت ُتعّد ¸فية 

 N�

لشو عن  لبعدها  
لعا¿   
هذ عن 
تتحو4   – 
حلديدية  
لسكة � 
ملعبد> 
 Kملد
�� مكاKٍ �ل فيه 
لضيو9 من 
Rلك   @') كما  
لبعيد>،  
ملناطق �
لنهوV معا�ضي 
إلسال� ليطفئو
 نو� 


هللا بأفو
ههم. 
بعد نشر 
ل�
هني 
أل¢دية (علن 
ملسيح 

ملوعو' � عن كونه مأموً�
 من 
هللا 

إلجنليزية � باأل�'ية   Fعالنا� بنشر& 
ملا  Rلك  بعد   Í 
لعا¿.   U ��Oعها 
بناA على   � 
ملوعو'  
ملسيح  توجه 
 U بو�  هوشيا�   �� تعا�  
هللا  (مر 
هناS أل�بعني  
عتكف � عا� ١٨٨٦ 
تعا�  
هللا  (عطا&  �ّبه  فيها  تعّبد  يوًما 
 Pلذ
  Kلشأ
 
بن عظيم  بشا�> �ال'> 
كاK مقّد�
 له (K يصبح مصلح 
لعا¿ 
صيًتا  ��قق  
ملسيحي  نَفسه  بو
سطة 

لوحي   
هذ  Kكا 
لعا¿.  (كنا9   U
يتسم ֲדيبة �جال4 �قد (حد� ضجة 
(علن  عندما  
لبلد   Aجا�)  U  <Yكب
 ٢٠  U عنه   � 
ملوعو'  
ملسيح 
 K�لنا� ينتظر
شبا� ١٨٨٦. �(صبح 
 èبفا� 
ملوعو'  
البن   
هذ �ال'> 
�ماTم   Kيعّلقو 
جلميع   «
�� 
لص�، 
 �)  
فكر� 
ملوعو' حسبما  
البن   
ֲדذ
ظّنو
؛ فعدَّ بعضهم 
البَن 
ملوعو' �ماًما 
 Aإلسال� للقضا
 U عد مبجيئه�مهدًيا 

ملسلمني  �لغلبة  
إلسال�   A
(عد على 

 
تعّلقو �بعضهم   .K
ميد كل   U

البن 
ملوعو'،  
بآما4 (خر@ جتا& هذ

لدهشة (ما� � <Yباحل 
�بعضهم (صيبو
شأ<ا  �علو  �شوكتها   <Aلنبو
 عظمة 
 K)  K�' متفرجني   K�ينتظر  
�(خذ�
يظهر   
Rما  
�Yل به  (مل   P)  
يعقد�
 
من ��
A ستا� 
لغيب. لقد ('هش هذ
(يضا.  
ألخر@   Kأل'يا
  Nتبا) 
خل� 
 <Aلنبو
على (ية حا4، ('@ نشر هذ& 

لنا�، �لكن  قبل  عا� من  �قبا4   ��
طريق   U F
Aالبتال
 تعا� �ضع  
هللا 

إلمياK، كاK � يتوقع �ال'> مولو' 
 U 
U بيته، �بعد بضعة (شهر �حتديًد
(يا� ١٨٨٦ �لدF له بنت، مما ('@ 
 nبصد 
ملعتقدين  بني  
ليأ�  بث   ��
فقد   A

ألعد�  Kملكذبو
 (ما   ،<Aلنبو

 U مما (حد� Aً
ماجو
 ضحًكا �
ستهز
 F)ال عجيًبا. ¿ تكن قد بد

لبال' Oلز
سلسلة 
لبيعة �� Rلك 
حلني فلم يكن 

ألمر  (صبح  لذلك   ،Nتبا) حلضرته 

حد � �كل  عموًما،  
لنا�  حديث 

كاK يبدP فيه �(يه. 
 Kإلعال
 بو
سطة   � �ضح  لقد 
بأنه  �طمأ<م  
ألمر  
لرسائل حقيقة �

إلTي  
لوحي   U مصّرًحا  يكن   ¿

حلمل  من  سيولد  
ملوعو'  
البن   K)
معظمهم   Kفاطمأ ألهله،   Pجلا�

 <Aلنبو
 هذ&  حتقق   K�ينتظر  
�(خذ�
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 U تقريًبا  سنة  �بعد  
ملستقبل.   U
ّ�ي   Äص له  ُ�لد   ١٨٨٧ (غسطس 

لنا�  
ستبشر � (¢د“،   Yبش”
بوال'ته �
ستقا� من (بد@ ضعًفا قبل 

ملوعو'،  
البن  (نه  
لنا�  ظن   .
هذ
(نه  (يضا �ال  �هو كاP)� K حضرته 
(نه  �يقي¯  قطعي  بشكل  يصّر»   ¿
يقو4  ظّل  (نه  �ال  
ملوعو'،  
البن  هو 

البن  (نه  
لقر
ئن  من  يبد�  بأنه  عنه 


ملوعو'، �
هللا (علم.

أل�4   Yبش �ال'>  كانت  باختصا� 
�لكن  عموًما،  
لنا�  إلقبا4  مدعا> 

لولد فجأ> بعد سنة �
حد>  
توU هذ
فحْسب �فق حكمة 
هللا تعا�، فحد� 

لبال'   U <هز> شديد�عظيم  Kطوفا
لد�جة - على حد �صف مياK عبد 

هللا 
لسنو�P - ¿ �د� مثلها لعامة 
بعدها  �د�  �لن   ،
هذ قبل  
لنا� 
 Yز> (ك� بكثT
(يضا؛ (P (نه عّد هذ& 
 Kلنا� عند �عال
 من 
ل® (صيب ֲדا 

حضرته (نه 
ملسيح 
ملوعو'.
 <Yضجة كب FYعلى (ية حا4، لقد (ث 
به  �ُصد�  
حلد�   
هذ �ثر  
لبال'   U

لظن قبل  Kسنو� 

لكثY�K ممن كانو
 
كانو ما  على  ثابتني   
عا'� فما   
هذ
 K) لعجب
عليه، �لكن 
لعجب كل 
ظل   Pلبطالو
 حسني  ¡مد   Pملولو

(يضا.  
حلا'�   
هذ بعد  
لظن  �سن 

 Fإلعالنا
 نشر  من   � (كثر  لقد 

لنا�  Rلرسائل من (جل �نقا
���سا4 
 ¿ بأنه  �فهامهم  �حا�4  
لعثا�،  من 

لولد   
هذ  Kكو عن  
لتا�  يقيَنه  ُيبِد 
تلقى  بأنه  قا4  (نه  �ال   
موعوً' 
بًنا 

 من 
لوحي Yًالبن (يضا كث
 
عن هذ
 Aبنا� 
لذ
تية  فضيلته  عن   �µ  Pلذ

على Rلك ظّن (نه هو 
البن 
ملوعو'، 
�لكن �حي 
هللا - 
لذP هو 
ألصل 
 ¿  - باتباعه  �د�  
لقضية  هذ&   U
 Rحة. بذ4 � جهد& إلنقا
يعّينه صر
�ال   

ستقامو� 
لبعض   Kفاطمأ 
لنا� 
(ما   ،
يئسو قد  منهم  
ألكثرية   K)
 .
Aً

ستهز  K�يفو�  

ملعا�ضوK فكانو
كما  
لنا�  عامة  يعد   ¿  
هذ �بعد 

ملوعو'  
البن  ظهو�   K�ينتظر  
كانو


لص�.  èبفا�
 4�)  U  � (علن   
هذ كل  �بعد 

أل�4 ١٨٨٨ عن (خذ 
لبيعة  Kكانو
عشر>  قبل  تلّقا&   Pلذ
 
هللا  (مر  �فق 
(شهر، �(خذ 
لبيعة 
أل�� U لدهيانة 

لنا�   Kكا  .١٨٨٩ عا�  
ئل �)  U

لظن   Kسنو� (يضا  
حلني   
هذ  ��
�معظمهم   � 
ملوعو'  باملسيح 
كانو
 يعّد�نه خا'ًما لإلسال� ال يشق 
 &
(بد  Pلذ
 
حلما�   K) �ال  غبا�،  له 
 Kملوعو' كا

البن  <Aلنا� بسبب نبو

باليأ�  
صطد
مهم  بسبب  ñد  قد 


لنا�  عامة  مما جعل  متتاليتني  مرتني 
 �� Rلك  �حتو4  
لقهقر@   Kيرجعو
 U قع

لو معا�ضة على صعيد   Aنشو
بعض 
ألماكن. بعد هذ
 (لف 
ملسيح 

ملوعو' بأمر من 
هللا تعا� U �خر عا� 
١٨٩٠ كتيب ”فتح 
إلسال�“ �نشر& 
U بد
ية عا� ١٨٩١، صر» فيه عن 

لناصرP كما (علن عن  �فا> 
ملسيح 
 U (حد�  مما   
موعوً' مسيًحا  كونه 
من  (ك�  كانت  عظيمة  هز>  
لبال' 
(ك�  ناحية  من  كانت  بل  سابقاִדا 
 Yث) 
لسابقة كلها.   F

Tز بكثY من 
 K
طوفاK خطY  من 
ملعا�ضة �
لفو�
 �� 
لبال'  (قصى  من  حضرته  ضد 
فتا�@  به  (ُلصقت  حيث  (قصاها 
قتله،  �(بيح   Aلعلما
 قبل  من   Yلتفك

 
ناً� 
شتعلت  قد  كلها  
لبال'   Kكأ�
U نو
حيها 
أل�بعة. �قد تعرT Vذ& 
 Pلبطالو
 ¡مد حسني   Pملولو
 
Tز> 

آلK مصوًنا منها،  �� Kكا Pلذ
(يضا 
�هو 
لشخص 
أل�4 
لذP ¢ل بيد& 

لبال'  �قطع   �  &Yلتكف  Aستفتا

 @') Rلك   �� �ضافة  �غرًبا.  شرًقا 
بعض   Kميا� Oعزعة   ��  Kإلعال
  
هذ


ملبايعني (يضا.
مر��  عند  حدثت  قد  
لر
بعة  
Tز> �

ملد> 
ملحد'> لتحقق 
لنبوA> عن �ִדم. 
Rلك   U (يضا  
Tز>  هذ&  �كانت 
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جلماعة  �لكن   ،
 جدًّ شديد>  
لوقت 
حضرته  تربية  حتت  قوية  (صبحت 
فقد  لذلك  تعا�  
هللا  لسنن  �عا�فة 
 
�'
'O
 
ملعا�ضني  �لكن  حتملت، 
معا�ضة �
ستهز
A. �بعد Rلك كانت 
�ال   F
فتر على  خفيفة   F
هز  Sهنا

(<ا ليست شيًئا ُيذكر.
للهز>  
جلماعة  تعرضت  قد   
Yًخ)�

ملوعو'  
ملسيح  �فا>  لد@  
خلامسة 

جلماعة.   Kبنيا  Fهز 
ل®   ،�
لد�جة  شديد>  
لزلزلة  هذ&  �كانت 
(<ا جدير> بأK تسمى Oلزلة 
لساعة. 
للمسيح  
جلذ
بة  
لشخصية  كانت 

لنا�  بني  موجو'>   � 
ملوعو' 

لسابقة �كانت يد& متّد  F
خال4 
Tز
�ال  إلنقاRهم،  
لساقطني  Èو  تلقائًيا 
(نه U هذ& 
Tز> 
ألخY> ¿ يعد 
ألمر 
 <ًYخط 
Tز>  هذ&  جعل  مما  كذلك 

.
 جدًّ

خلمس 
ملتعلقة  F
كانت هذ& هي 
Tز
باملسيح 
ملوعو' � 
ل® تعرضت Tا 
Oلزلة  حدثت  Rلك  بعد   Í Iاعته. 
 � 
أل�4  
خلليفة  �فا>  عند  شديد> 
�Ïص  ¸تلفة  كانت  (<ا  �ال  (يضا، 
 .
حصًر 
أل¢دية  
إلسالمية  
جلماعة 

ملوعو'  باملسيح  تتعلق  تكن   ¿  P)
 U شبهة  لتحد�  تكن   ¿  �)  �
 nصد عن   Kإلميا
 ضعا9  قلو� 

�ال   .� 
ملوعو'  
ملسيح  'عا�@ 
 Aالبتال
شك (K عو
صف 
ملصائب �
ستهب الحًقا (يضا �فق سنة 
هللا تعا� 

ملسيح 
ملوعو' �  F
Aحتقيًقا لنبو�

ملذكو�>  
خلمس  F

Tز  Nنو �لكن 

ألخر@.  F
¸تلف متاًما عن كل 
Tز
Tذ&  كتاب®   Aثنا)  pببا خطر  �لقد 

ملسيح  تلقا&   Pلذ
 
لنبأ   K) 
ألسطر 
ñسة  حد��  عن   � 
ملوعو' 
Oال4O �ُ�صفت �خرها بزلزلة 
لساعة 
للدنيا  حتد�   K) مقد�>   Kتكو قد 
 Fكلما �لكن  (يضا  �خر  بشكل 

خلمس  F

لنبوA> تنطبق على هذ& 
Tز


ملذكو�> (يضا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٧
حدث¯ مياK عبد 
هللا 
لسنو�P �قا4: 

ئل 
أليا� جاA �� حضرته ضيف �) U
 Kصائًما. كا Kكا� Kشهر �مضا U
معظم  حيث  
لعصر  بعد  ما  
لوقت 
للضيف  فقا4  قد مضى.   Kلنها� كا


لنها� �ال  (K ُيفطر. فر': ¿ يبق من 
 .Kآل
 لإلفطا�  
عي ' فال   Yيس �قت 

هللا  ترضي   K) تريد  هل   :� قا4 

هللا  يرضى  ال  (عمالك؟  بقو>  تعا� 

هللا  �
تعا� بالعنا' بل بالطاعة. فما '
تعا� قد قا4 (ال يصو� 
ملسافر فعليه 

(ال يصو�، فأفطر 
لضيف.

 P�علي ير Yش Pملولو
  Kقو4: كا)
 U 
عتكف  
لدين  فضل  
حلكيم   K)
(نه  �ال   � 
ملوعو'  
ملسيح  Oمن 

ضطر للخر�� من (جل متابعة قضية 
�ملا  
عتكافه،  فأ<ى  
ملحكمة   U ما 
(�شك على 
ملغا'�> ُقرَ� 
لعصر قا4 
تعلم  كنت   
R� مبتسًما:  حضرته  له 

لقضية  ملتابعة  للذها�  (نك ستضطر 

فما كانت ¾ة حاجة لتعتكف.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٨
 P)) عمها   K) عمي  O�جة  حدثت¯ 
(¢د  
 غال� Oمر  P'ينا  Kكا  (Pجّد
- (P سيدنا 
ملسيح 
ملوعو' � - 

ملسجدP. قالت  P) “بـ ”َمِسْيِتي
O�جة عمي: ما كاK لعمي (K يعر9 
بثما�   Îحسن طالع حضرته سيأ K)

عظيمة يوًما ما.
�صف  
لبنجابية  باللغة  يطَلق  (قو4: 

ملسجد   �Oيال من  على  ”َمِسْيِتي“ 
كل حني ��K. كما (قو4 بأK بعض 
 Kيستخدمو 

لنا� 
آلخرين (يضا كانو


السم (حياًنا. 
حلضرته هذ


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١١٩
كانت  ملا  �قالت:   Îلد
� حدثت¯ 
 U 'ين  كر�  �فعها  
ل®  
لقضية 

لرÊيا   U تناَقش، �عُت غو�'
سبو� 
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التقوى

 U حضرته  سُيعد�  يقو4:   
(حًد
 .Kقا'يا (هل  
حة � (جل  من  (مرتسر 
فلما RكرFُ له هذ& 
لرÊيا ُسّر �قا4: 
 Kكا :Îلد
هذ& �Êيا مبشر>. قالت �

لرÊيا (نه سينا4  U مه
� يفسر �عد

عز>ً  �كر
مًة.

لقضية من غو�'
سبو�  ُنِقَلت  (قو4: 
صد�  حيث  (مرتسر   U 
ستؤنفت �

قر
� بر
Aته.
تلك  (يا�   U  :Îلد
� حدثت¯  كما 
 K) <لبيت مر
 U كر حضرتهR لقضية


، �Rكر  فاسد> جدًّ تبد�  
حلاكم  نية 

ملنا�  U F)� حلاكم
(يضا (O K�جة 

 (صد� R� مصيبة ما ستحل ببيتها K)
 Fفذكر عا'4.   Yغ حكما  O�جها 
بعد�  �(�صته  لز�جها  
لرÊيا  هذ& 

�ÏاP) R �جر
A ظا¿. 
يقو4:   �  Kكا  :Îلد
� تقو4 
له  قالت  
حلاكم   Aبنا) (حد   Fما ملا 

لبيت  
O�جته هل تريد (K تدمر هذ

كله؟
قد  
إلخو>   Kكا  :Îلد
� �قالت 

حلكم  صد��  يو�  
ملحكمة   
حضر�
�Rلك   4
باألمو جيوֲדم   
مأل� �قد 

لغر
مة 
ل®  A
حg يتمكنو
 فوً�
 من ('
 Kكا� حضرَته،  
حلاكم  ֲדا  يغّر�  قد 

لنو
� ¡مد علي خاK (يضا قد ¢ل 

معه �ال9 
لر�بياF من الهو�.


لدÎ: (ثناA (يا� تلك 
لقضية � FكرR�

ملحكمة �لس  U حضرته �ضر Kكا
 Kكا�ملحكمة، 
 �حتت (شجا� خا�
نائب 
حلاكم ميّر من قرֲדم يومًيا من 
سأ4  
ملحكمة.   ��  P'ملؤ
 
لطريق 
 �� 
Yًحلاكم حا�سه يوًما مش
نائب 
قضية حضرته: (ما تز
4 تلك 
لقضية 
بنعم  
حلا��  (جا�  
ملحكمة؟   U
فقا4 نائب 
حلاكم مبتسًما: لو كانت 

عندP حلكمت فيها U يو� �
حد. 
 
هذ 
حلاكم  نائب   Kكا (قو4: 

�جنليزًيا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم    .١٢٠
حدث¯ 
ملولوP شY علي �قا4: 'خلنا 
�بعض  (نا   Aللقا مر>  حضرته  على 

ملولوP ¡مد  منهم  
آلخرين  
إلخو> 
(يضا،  
لدين  كما4  
خلو
جة � علي 
 <Yامًة كبî ¯ل�نا�لشّما�. 
فقد� لنا 
كيف  �(خ�£  منها   n�تذ قائال: 
 Kستكو مبتسًما:  قا4   Í طعمها؟ 

لرجل   Kيكو ما  غالًبا  ألنه  طعم  بال 
 Yش  Pملولو
 يقو4  منافًقا.  
لسمني 
علي: تذ�قتها فوجدִדا بال طعم. قا4 

ملولوP شY علي ضاحًكا عند Rكر& 
�شيًقا   S
�نذ كنت  
لر�
ية:  هذ& 

�Èيال.
(قو4: ب (ال ُيفهم من هذ& 
لر�
ية 

بل  منافًقا   Kيكو (K كل �جل �ني 
يع¯   Kكا حضرته   K) يبد�  ما  على 
هنا Rلك 
لسمني 
لذP يسمن نتيجة 
كسله ��خال'& للر
حة '�ًما، فال بد 

(K يكوK مثله منافًقا.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١٢١
 .).� ¡مد  غال�   P�'شو حدث¯ 
�قا4: ملا (تيت قا'ياU K عا� ١٩٠٥ 
 A
�(يت حضرته قد لبس عمامة خضر
فخطر بباp: ما للمسيح 
ملوعو' � 

مللونة؟ Í قر(U F مقدمة  �للعمامة 
 r  Äلن
  Kكا كلما  (نه   K�خلد 
بن 
عليه   4òي  Kكا (خضر  لباًسا  البًسا 


لوحي (كثر.


لرحيم.  
لر¢ن  
هللا  بسم   .١٢٢
 “.).� 'ين  ¡مد  ”ماستر  حدث¯ 
 U جلوسنا   Aثنا) نشعر  كنا  �قا4: 
 K) ملوعو' � خاًصة
°لس 
ملسيح 
���حانيَتنا  ُتغَسل  
لد
خلية  (مر
ضنا 
تترقى. �لكن عند 
نفصالنا عنه تز�4 

تلك 
حلالة.
�قا4:  علي   Yش  Pملولو
 �حدث¯ 
مهما كانت حالتنا سيئة �ال (نه لد@ 
تسو'نا  حضرته  °لس  حضو�نا 

لسعا'> �
لفرحة �تظل كذلك طو4 

مكوثنا U °لسه.


