
عشر السابعة المقالة
 
  

 في عناية اللـه ومحبته للبشر

 واستعداد النفس للدينونة
   

فها قد بلغ إلينا يا أحبتيي لليا الييوم   هلموا يا إخوتي فأسمعوا مشورة إفرآم الخاطئ الفاقد األدب ؛     

ميان ونحي  بميا أننيا متوانيون نتنير  ؤيير مين ري  أن نيتفو  فيي ببيور هي ا الر المخيو  المربي؛ ؛ 

اليسير ؛ ونحير  أن نسيترفر اللي؛  ؛ ألن األييام والشيهور تعبير ،منيام ظ ومميا ييلي مسيا ي لييوافي 

بإسراع ورود المسيح المرهوب العظيم ؛ ألن للا اليوم بالحقيقة مرهوب للي ي  ليم يين روا أن يعمليوا 

 . مشيئة الل؛  ويخلصوا 

األمور األرضيية ؛ ألن ،افية األايياز تيروي فأتضرع إليكم يا إخوتي هلموا فلنورح هنا االهتميام بي 

،لها وتبيد ظ ال ينفعنا في تلا السابة سوى األبماي الصالحة التيي ا،تسيبناها مي  هنيا ظ ألن ،يا واحيد 

 . مرمع أن يحما أقوال  وأبمال  قدام مجلس قضاز الحا،م المقسط 

 ق الفحييع بيي  األفكييارفالقليي؛ يرتعييد والكليتييي  تتريييران إلا  ييار هنيياا إاييهار األبميياي وتحقييي 

واألقواي ؛ خو  بظيم يا إخوتي ؛ ربدة بظيمة ييا خلنيي ظ مي  تيرى ال يرتعيد مي  ال يبكيي مي  ال 

 . ينتح؛ ظ ألن هناا تُشهر األفعاي التي بملها ،ا واحد في السر والظلمة 

 . أفهموا يا إخوتي ه ا المعنى ال ي أقول  لكم ؛ إل أمنح مودتكم إقناباً حقيقياً  

 اييجار المممييرة ميي  باطنهييا تبييرا المميير مييع الييور، فييي أوان اش مييار ظ وال تكتسييي الشييجر ميي األ 

 .خارجها جمالها حس  بَها ها لك  م  باطنها بأمر الل؛  تينع الممر ظ ،ا واحدة منها بوبابها 

 هك ا في للا اليوم المرهوب تبرا ،افية أجسيام النيا  ظ وتينيع ،يا األايياز التيي بملتهيا إن ،اني  

 .  الحة أو خبيمة ظ ويحما ،ا واحد قدام مجلس قضاز الحا،م المهوي بمل  ،ممر ظ و،لم  ،ور، 

فالصييديقون يحملييون  مييراً جيييداً وموربيياً ظ القديسييون يحملييون المميير العويير نضييارت  ظ الشييهداز  

ون النسيييا والحميييية والسيييهر يحمليييون فخييير ا يييوبارهم بليييى العييي ابال والعقوبيييال ظ النسييياا يحملييي

 . صلةوال

والنا  الخواة المدنسون المنافقون يحمليون هنياا  ميراً قبيحياً متهريياً ؛ ويكونيون ممليوزي  نحيبياً  

 . وحرناً وببرال حيث دود ال يرقد ونار ال تخمد 

مهوي يا إخوتي مجلس القضاز ألن ،افة األاياز تظهر بريير ايهود ظ األفعياي ظ الكيلم ظ األفكيار ظ  

 لي  ربييوال ربييوال ظ وألييو  ألييو  ظ مل كيية ور سيياز مل كيية ظ الشيياروبيم النتييا ، ظ وبمحضيير المييا

 . والساروفيم ظ الصديقون والقديسون ظ األنبياز والرسا ظ الجماهير التي ال تحصى 

حيي  يبيدي الحيا،م المرهيوب . فلَِم نتوانى ييا إخيوتي األحبياز فيإن األوان قيد حيان ظ والييوم قيد بليغ  

 . مكتوماتنا إلى النور 

فلو برفنا يا إخوتي ما أستعد لنا لبكينا ،ا حي  في النهار والليا متضربي  إلى الل؛  أن ينجينا م   

للا الخري والظلمة المدلهمة ظ ألن فيم الخياطئ ينسيد أميام الموقيا ظ والبريية ،لهيا ترتعيد ظ وموا،ي؛ 

 . المل كة القديسي  تره؛ م  للا المجد مجد ورود  

 في يوم الدينونة إن توانينا في ه ا الوق  ؟  مالا نقوي ل  يا إخوتي 

                                                           

 لم األر ول،سيي  أجمعملفان الكنا س السورية ومع  مقاالل مار إفرآم :،تاب  

 وقا بلى طبع  أحد رهبان دير السيدة الع راز البرامو  في برية األنبا مقاريو 
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 . ألن  هو تمها وج بنا ،لنا إلى ملك  ظ وسيوالبنا بجواب ب  التواني في ه ا الرمان اليسير  

م  أجلكيم تجسيدل ظ مي  أجلكيم مشيي  بليى األرا يياهراً جهياراً ظ مي  أجلكيم : فيقوي لنا ب ات   

لُوم  ظ م  أجلكم ُ لب  مرفوباً بلى خشبة ظ مي  أجلكيم ُجلدل ظ م  أجلكم بُصق بليَّ ظ م  أجلكم 

 . أنتم األرضيي  ُسقي  خلً لكي أجعلكم قديسي  سما يي  

َوهَب  لكم المليا الي ي ليي ظ أبوييتكم الفيردو  ظ سيميتكم إخيوة ليي ظ قيربتكم إليى ا ب ظ أرسيل   

م ظ سيوى أنيي لسي  أاياز أن إليكم الروح القد  ظ فأيية أايياز أ،مير مي  هي   ليم أ ينعها لتخلصيوا أنيت

 . أقتسر النية لكي ال يكون لكم الخل  بشدة وإلرام 

 . قولوا لي أيها الخواة والما تون بالوبع ظ مالا أ ابكم م  أجلي أنا السيد المتألم م  أجلكم  

از فها ا ن قد أستعد الُملا والجا رة والنياحة والفرح ظ الع اب الخالد في يلمة قصوى ظ فأي  ما اي 

 . ،ا واحد يسلا في لال سلوان  

يا سيدنا هي   ،لهيا إنميا  يبرل : هلموا فلنسجد ل  باتفا، ظ ولنبِا ،لنا أمام الرب ال ي خلقنا قا لي   

بليها م  أجلنا بما أنا إل  ظ ونح  بما أننا خواة نجحد ،ا وق  إحساناتا ظ وأن  بما أنا لم ت ي إلهياً 

 .  لوم ؤير محتا  البدَّ لا بالوبيعة ؤير مدرا بل

أ رل بألم  ليبا أن تخلع مجاناً الخواة ال ي  لم يعرفوا ظ وأبويتهم نور المعرفة بيا ظ فبميالا  

نجاايا نح  جنس الخواة ؟ وبمالا نكافئ اشلي  الي ي ال ييدرا الصيالح المتحين  ؟ نحي  الي ي   يرنا 

 .نافقاً بالنية منافقي  ال بالوبيعةظ ألن  م  قبا أن نخلع ،ان جنسنا م

ونحيي  ا ن بعييد هيي   اشحسييانال ،لهييا خويياة بالنييية ظ أنيي  أيهييا السيييد ،ييا حييي   ييالح ومتحيين   

ومرهوب وممجد ؛ خالق الدهور محتما من  القديم  عوبة أمرنا برأفاتا الجريلة التي أوضحتها فينيا 

 . نح  البشر ظ فرلب  م  محبتا ورأفاتا وبانق  الصلي؛ م  أجا خل  المسكونة ،لها 

فه ا ال ق أن يقاي م  قبا نعمتا أمام مجدا ظ ألن  لو لم ترل؛ أيها المسيح مي  قبيا تحنناتيا ظ لميا  

 . ،ن  ب ل  لاتا لبيحة وقرباناً ب  الخواة 

قد ابع بقيا ببيدا أيهيا السييد ظ واميتح مي  حيلوة نعمتيا البهيية ؛ ومحبتيا النفيسية ظ فلي لا أيهيا  

وة ظ ويستنير متواتراً ظ ويتأيد دا ماً ظ يخالا ،يا حيي  ويعيود وينتقيا المح؛ للنا  فيما هو يرداد حل

 . إلى مرارت  ؤير من ر أن تكون ل  حلوة سيد  دا ماً 

أيها االب  الوحيد الجينس ظ ييا ايعاع ا ب السيا،  فيي الضيياز الي ي ال ييدنى مني  ظ النيور الي ي ال  

ال ي فييَّ ظ ألني  قيد خفيي فييَّ نياير مظليم فا ضية يدرا ظ المنير ،افة المسكونة ظ أضئ الناير المظلم 

بنعمتا ورأفاتيا ليئل ييدلهم العيدو الريان ظ ألن بقلنيا الميري  يضياهي النصيبة الجدييد نصيبها التيي 

 . تحتا  إلى سقي الماز دا ماً 

هك ا لهننا هو ضعيا مري  محتا  بل انقواع إلى االستنارة م  نعمتا ظ قولا يارب فتح بيي   

منييي  موليييد  ظ بجييي؛ بظييييم  يييار أيهيييا السييييد بسيييلوام ظ إل الضيييرير حيييي  أبصييير بعينيييي  المكفيييو  

 . الجسدانيتي  ظ أضاز ناير لهن  للحي  ليبشر بل خو  بخبر  إن  إل  الكا 

أضئ أيها السيد أبي  قلبنا لنحبا ظ ونكما بشو، مشيئتا دا ماً ظ وإل بي  سلوام نا ية بنيا بعييداً ظ  

 .موبوبة نوراً وحياة فهبها لنا للفق  وللستنارة  فها ،أ  دما الرهيبة

فلنتقييدم إليهييا بأمانيية واييو، وقداسيية ظ لتصييير لنييا تمحيصيياً للخوايييا ال للدينونيية ظ ألن ميي  يتقييدم  

 .لحسرار اشلهية بنفس ؤير مستحقة يشج؛ لات  ظ إل لم ينظفها ليقبا الملا في حجلت  

ول ظ والعير  هيو األسيرار اشلهيية ظ مأ،ولية بتقيوى فنفسنا هي برو  مقدسة للخيت  الي ي ال يمي 

 . ومشروب  بجرع في النفس المقدسة 

فأ ِغ إلى لاتا حافظاً حجلتا بل دنس ظ و،  مشتاقاً أن تقبا الخت  السما ي المسيح الملا ظ لكيي  

 كيية فييي يييوم ورود  يصيينع فيييا منييرالً مييع  أبييي  ظ فيكييون مييديحاً ،بيييراً قييدام المل كيية ور سيياز المل

 . القديسي  ظ وتدخا إلى الفردو  فرح بظيم 



أيها األخ مالا يلتمس الل؛  منا سوى خل ا ظ فإن تواني  وليم تين ر أن تخليع ظ وليم تسيلا فيي  

ظ وتُخيير  لاتييا ميي  الخييدر  طريييق الليي؛  الممهييدة ظ ولييم تشيياز أن تكمييا و ييايا  ظ فإنييا تقتييا نفسييا

 .السما ي

وحد  لم يشفق م  أجلا بلى ابن  الوحيد ظ وأن  يا ايقي ال تيرحم فإن اشل  القدو  والرير خاطئ  

 . لاتا 

فُْق م  نوما قليلً يا مسكي  ظ أفيتح فميا مسيتريماً بي  ظ أطيرح بنيا  قيا الخواييا ظ ارحيم نفسيا ظ  

تضرع دا ماً ظ أبِا متواتراً ظ أهرب م  االسترخاز ظ أمق  الخبث ظ أرفي  الرليلية ظ حي؛ الودابية ظ 

 . الحميةظ أدر  الترنم  تُْق إلى

أحر  أيها األخ ميا دام يوجيد وقي  ظ حي؛ اللي؛  مي  ،يا نفسيا ،ميا أحبيا هيو ظ  ير هييكلً للي؛   

فيسك  فيا اشل  العلي ظ فإن الينفس الحاويية اللي؛  فيي لاتِهيا هيي هيكيا للي؛  مقيد  ونقيي ظ تخيدم فيهيا 

 . دها مو،؛ ال ي  ال أجسام لهم األسرار العالية اشلهية أي مجد اللهول ويتبادر إلى افتقا

فمن  يسك  الرب في الينفس ظ فالمل كية السيما يون يبتهجيون بِهيا ظ ويحر يون أن يوقروهيا ألنَهيا  

 . هي هيكا سيدهم 

مربوط اشنسان ال ي أحبا م  ،ا قلب  ظ ومق  العالم واألاياز التيي فيي  ،لهيا ليقتنييا وحيدا أيهيا  

 . لنفيسة ظ ،نر الحياة اشل  الكلي الوهارة ظ الدرة ا

فم  أح؛ الل؛  هك ا حباً  افياً ظ ولهن  ليس بلى األرا با في العل أبداً ظ حييث أحي؛ واايتهى  

أن يناي ظ م  هنياا يتحليى ظ مي  هنياا يستضيىز ظ ومي  هنياا يشيبع مي  محبية اللي؛  ظ بالحقيقية هيي 

 . مملوزة سروراً وحلوة ظ ومربوط م  لاقها 

فم  يستويع أن يصا حلوة محبة الل؛  و فاً ،ما يجي؛ ظ فيإن بيولس الرسيوي الي ي لاقهيا وايبع  

ال العلو بما معنيا  الي ي فيو،ظ وال العميق الي ي أسيفا ظ وال هي   الحيياة نفسيها ظ وال : منها يهتا قا لً 

  ،لهيا ال تسيتويع المول المنتظر ظ وال جمابة المل كة الر ساز والسلطي  ظ وال خليقة أخرى ظ فهي 

 . أن تفصا م  محبة الل؛  النفس التي لاق  حلوت  

نار ال تمول ظ محبة الل؛  في النفس المشتاقة إلي  ظ فإنَها تجعا حواسيها متحلئية الضيياز ظ فترفعهيا  

 . م  األرا لتبر  األرضيال وتعاي  اشل  ال ي أحبت  

لوا منهيا ظ أن محبية اللي؛  قييد ليي  نيابم ظ وال يمكي  والشهداز والقديسون يعلموننا ال ي  لاقوها وتم 

السيييا لو الحييدي  أن يقوعهييا ظ فيياألمراز قوعييوا أبضيياز القديسييي  ظ فأمييا محبييتهم فمييا اسييتوابوا أن 

 . يقوعوها 

 . يا لقيد محبة الل؛  النابم ال ي ال يمك  أن يفا ظ إن المحبة ال يقوعها سيا ظ وال توفئها نار  

والمحبة ما  رموها ظ حرقوا األبضاز وقيود المحبة لم يفكوهيا ظ حرقيوا أجسياد قوعوا األبضاز  

 . القديسي  أيضاً ومحبتهم لم يحرقوها ظ قيدوا أبضاز األبرار ولم يقيدوا محبتهم 

م  مالا ترى ال يتعج؛ م  قيد المحبة الليي  التير  الي ي ال ينقويع قيط وال ينفيا أبيداً ظ مي  أحي؛  

قد أقتنى مما ه   المحبة ظ ألن هي   المحبية أبواهيا المسييح لكنيسيت  أن تتيري  دا مياً الل؛  حباً  افياً ف

 . بِه   المحبة ظ ألن ه   المحبة بربون الل؛  للنفس 

المحبة قابدة راسية في النفس القديسة ظ ه   المحبة أنرل  االب  الوحييد إلينيا ظ بِهي   المحبية تيأنس  

ييرى ظ بِهي   المحبية فُيتح الفيردو  ظ بِهي   المحبية قُييد القيوي ظ بِهي    اشل  ظ بِه   المحبة ايوهد مي  ال

 . المحبة  ارل النفس بروساً للخت  ال ي ال يمول ظ لكي ترتأي حس  نَهاية في لاتِها دا ماً 

م  أجا ه   المحبة تألم الخت  الواهر ال ي ال يتيألم ظ ألن الينفس إن ،اني  مصيفرة مي  المحبية ال  

 . سيد السماوي ظ وال يشاز أن يظهر بالكلية اختيار نيتها يرضى بِها ال

فل لا خولها سلواناً دفعة أن تسير دا ماً ،ما تشاز وترتأي ظ أفترى م  يستويع وم  يكون ،فواً أن  

 . المجد والسجود لمسرت . يمجد ويسبح اشل  المخلع ب  الموهبة التي أخ ناها ،لنا بنعمة الل؛ 



ظ ما دام لنا امان أن نسير بوهيارة وتي مشورة حقارتي النافعة ظ فلنحر  دا ماً فإل قد سمعتم يا إخ 

 . وبما هو أها لل؛  ليسك  فينا الروح القد  ظ وتتكا ر محبة الل؛  فينا ظ مكملي  مسرت  ،ا حي  

 ال نقتني يا إخوتي سوى ه ا االهتمام ظ وهو أن نجد نفوسنا في النور ظ وأن ال نوفأها بأحد األمور 

 . األرضية ظ والهموم العالمية ظ والقنية واألمواي 

ولنرينها بالصلوال واأل وام واألسهار والدموع ظ حتى تجد النفس دالة يسيرة أميام منبير المسييح  

المرهييوب ظ حيييث تقييا النفييو  ،لهييا بخييو  ظ حيييث يصييير تميييير المختيياري  ميي  الخويياة ظ ويقييا 

  .الخرا  ب  اليمي  ظ والجداز ب  اليسار 

فييأيقنوا يييا أوالدي أن ورود المسيييح قرييي؛ ليعوييي ،ييا واحييد نظييير بمليية ظ ويسييك  مختارييي  فييي  

 . الضياز والسرور الخالد ظ والخواة ال ي  أؤايو  يقونهم في الظلمة 

تعييالوا يييا : فمربييوط اشنسييان اليي ي يجييد فييي تلييا السييابة داليية ويسييمع للييا الصييول السييعيد القا ييا  

 . ة مختاري ر وا مملكتي مبار،ي أبى ظ ويا جماب

حينئ  يشاهد ،ا واحد لات  في النور ظ ويتأما ب ات  مجداً ال يقا  قدر  ظ فيتعج؛ متفكيراً فيي لاتي   

 . أترى أنا هو ظ فكيا وجدل هك ا أنا الحقير مستحقاً : قا لً 

تِهم ظ وحينئ  تتقدم المل كة بسيرور يشيرفون القديسيي  ويمجيدونَهم ويشيرحون ويصيفون لهيم سيير 

وهي النسا ظ الحمية ظ السهرظ الصلة ظ الفقر االختيارى ظ هجر القنية الكاما ظ الصبر فيي العوي، ظ 

 . المبال في الجوع ظ الدوام في الصلة ظ الفرح في العري م  أجا المحبة التامة التي للمسيح 

حييداً ميي  أيامنييا بلييى يوميياً وا: تقييوي هيي   المل كيية للصييديقي  بفييرح ظ فيجيييبهم الصييديقون قييا لي   

 . األرا لم نصنع في  تقويماً حسناً 

فت ،رهم المل كة أيضاً بالموضيع والوقي  ظ فيإلا تعجبيوا فيي لاتِهيم يمجيدون اللي؛  نيايري  أجسيام  

ظ بصبرهم خبئوا فيهم الدرة النفيسةالقديسي  ألمع م  النور ظ ألنَهم حرنوا بلى األرا باختيارهم ظ و

 . نس فيها للعر  و نعوا لهم حلة ال د

 . وجدوا في الحقا ،نراً ظ فبابوا ،ا الموجودال التي لهم بلى األرا ظ واقتنوا للا الكنر  

تع؛ النسا قليا يا إخوتي ظ والراحة بظيمة ظ تع؛ النسا امان قصير ظ وراحتي  فيي جنية النعييم  

 . إلى أبد الدهر 

وأخويأ بميداً ظ فمييا دام يجيد امانياً؛ فليبييِا فمي  بير  لاتيي  أني  أخويأ إلييى اللي؛  ظ وتراخيى بنيتيي  ظ  

بااييتيا،ظ ولينتحيي؛ بييل انقويياعظ ليجيي ب الييدموع إلييى قلبيي  سييروراً ظ وليقييتِ  تخشييعاً ظ ويحييِم جسييم  

 . بالدموع والرفرال 

 ها اختبرتم يا إخوتي الدموع ؟ ها استضاز أحد،م بنعمة الدموع م  أجا الل؛  ؟  

 . را أل  حلوة م  الفرح والتخشع في تلا السابة فأيقنوا يا إخوتي أن ليس بلى األ 

إلا  لي اشنسان ورأى اشل  جالساً في قلب  دا ماً ظ م  منكم أختبر ه ا ظ أو أسيتوعم اليدموع حيي   

 لى بارتياح وايو، ظ وأرتفيع مي  األرا و يار بجملتي  خيار  الجسيم ظ ألييس يصيير خيار  هي ا 

يناجي اشلي  نفسي  ظ ويستضيئ بالمسييح ظ ويتقيد  بيالروح  الدهر ،ل  ظ وال يكون بلى األرا ظ ألن 

 . القد  

يا إخوتي بج؛ بظييم أن يخاطي؛ إنسيان ترابيي فيي  يلت  اشلي  الي ي ال يُيرى ظ مربيوط الرجيا  

 . ال ي ل  ،ا وق  تخشع م  أجا الل؛  

ؤفييران لتخشييع يفيييد دا ميياً التخشييع يييا إخييوتي هييو اييفاز اليينفس ظ الخشييوع هييو اسييتنارة اليينفس ظ ا 

ظ التخشع يج ب إلي  الروح القد  ظ الخشوع يُسيك  فينيا االبي  الوحييد إلا  يبونا إليي  ظ وإنيي الخوايا

 . لخا ا أن أ ا لكم اقتدار الدموع 

حنة بالدموع أخ ل م  الل؛   مو يا النبي بسمو وفخر لقلبها ظ المرأة الخاطئية فيي منيري سيمعان  

 .   وبل  رجلي  المقدستي  أخ ل م  المسيح ؤفران خواياها حي  بك



بظيمة قوة اليدموع وتقتيدر ،مييراً ظ اليدموع التيي مي  أجيا اللي؛  تُجليى دا مياً الينفس مي  الخواييا ظ  

وتنظفها م  األ ام ظ العبيرال تمينح دالية ليدى اللي؛  القيدو  ظ واألفكيار الدنسية ال تقيدر قيط أن تقيارب 

 . النفس الحاوية التخشع 

مواً م  ه   الحلوة ؟ وأي اييز يكيون ميأ وراً أ،مير مي  توويبهيا إلا ميا فمالا ترى يكون أبلى س 

 حول اشل  ال ي تصلي وتبتها إلي  ؟ 

أيها اشخوة إلا  ب  النفس إلى الل؛  تبصر  دا ماً في  لتِها وتدر  في الليا والنهيار ظ التخشيع  

وقلي  التخشيع ال يومياً واحيداً فقيط  هو ،نر ال يُسل؛ ظ النفس الحاوية التخشع تفرح فرحاً ال ينوق ب  ظ

 . با إنما أبني التخشع الصا ر دا ماً باطناً في النفس ليلً ونَهاراً 

التخشيع فييي الينفس هييو ،عيي   ييافية ظ تسيقي أؤصييانِها الممميرة فيهييا ظ وقلي  أؤصييانَها المممييرة ظ  

قياً نضيارت  فيي نفسيا نافعياً أبني ب لا الفضا ا التي تسقى دا ماً بالدموع والرفرال ظ فتممر  ميراً را 

 . أبداً 

فلتكون  ؤروسا مختارة وبَهية ظ أسِق أيها األخ ؤروسا بل انقواع مبتهلً بدموع حتى إلا سقي   

الي ي أقيوي ،يا ييوم وال أبميا تنمو وتممر يوماً فيومياً ظ ال تصير متشيبهاً بيي أنيا المسيترخي الخياطئ 

 .ألبت 

اً باختيارا ظ فإن  ال يكون ليا خشيوع وال  يلة نقيية ظ فيأنني ال تصر هك ا متوانياً بنيتا مسترخي 

أبيير  نفسييي ،ييا حييي  خاطئيياً ظ وأنييا متخييو  دا ميياً ميي  الدينونيية المنتظييرة ظ وليييس لييي ابتيي ار بيي  

 . جرا مي 

فأطليي؛ إليييكم يييا إخييوتي القديسييي  الخييا في  ميي  الليي؛  ظ والعيياملي  دا ميياً األفعيياي التييي ترضييي  ظ أن  

بنييي أنييا الحقييير لتييوافي إليييَّ نعميية بصييلتكم ظ وتخلييع نفسييى فييي تلييا السييابة المخيفيية تشييفعوا إلييي  

 . المرببة إلا جاز المسيح ليكافئ ،ا واحد نظير أبمال  
المجد لإلل  وحد  القدو  ال ي ال يمول ظ الصالح المرهوب الواهر المتحن  ظ الجابا لساننا الحقير بنعمت   

ة والتخشع شبتناز النفس ظ وإنارة القل؛ ظ ومنفعة ال ه  ظ حتى تتحلى النفس بتلوة ه   مترنماً بألفاي العدي والمحب

 . األقواي ظ وتجت ب إلى الحياة األبدية بربنا يسوع المسيح 

 ال ي ل  المجد والعر والقدرة ا ن ودا ماً 

 وإلى آباد الدهور

 آمي 

 

 


