أخبار هللا السارة عن ابنه
رومية 4-1 :1
اْلم ِسي ِح ،اْلم ْد ُعُّو رسوالً ،اْلمْفرُز ِإل ْن ِج ِ
يل هللاَِّ 2 ،ال ِذي َس َب َق َف َو َع َد ِب ِه
َُ
َُ
َ
َ
4
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّن ْاب َن هللاِ ِبُقَّوٍة ِم ْن
ص َار م ْن َن ْس ِل َد ُاوَد م ْن ِج َهة اْل َج َسدَ ،وتَ َعي َ
الذي َ

1
ع
ُبوُل ُسَ ،ع ْبٌد لِ َي ُسو َ
اْل ُمَق َّد َس ِةَ 3 ،ع ِن ْابِن ِه.
ِ
ِباْل ِقي ِ ِ
ع اْل َم ِسي ِح َرب َِنا.
امة م َن األ َْم َواتَ :ي ُسو َ
ََ

بِأ َْنِب َي ِائ ِه ِفي اْل ُكتُ ِب
ِ ِ
اس ِة،
ج َهة ُرو ِح اْلَق َد َ

رأينا من اآلية  1في األسبوع الماضي أن بولس عبد ليسوع المسيح ،أي أن المسيح قد اشتراه وامتلكه وساد
عليه .فهو يحيا ليرضي المسيح .وخشية أن نحصل على فكرة خاطئة أن المسيح بطريقة ما يعتمد على
مبادرة بولس وعمل بولس كعبد ،ينبغي أن نالحظ في رومية  18 :15أن بولس يعتمد على المسيح في كل
ِ
ٍ ِ
َّ
ِ
طِتي
يح ِب َو ِاس َ
َج ُسُر أ َْن أَتَ َكل َم َع ْن َش ْيء م َّما َل ْم َيْف َعْل ُه اْل َمس ُ
ما يفعله بولس نفسه في خدمة المسيح" :ألَني الَ أ ْ
ط ِ
ُممِِ ،باْلَق ْو ِل َواْل ِف ْع ِل ".وبعبارة أخرى ،بولس يخدم المسيح بالقوة التي يخدم بها المسيح بولس.
َج ِل ِإ َ َ
أل ْ
اعة األ َ
ان َلم يأ ِ
" ْاب َن ِ
ْت لُِي ْخ َد َم َب ْل لِ َي ْخ ِد َم" (مرقس  ،45 :10وانظر أيضا  1كورنثوس 10 :15؛  1بطرس :4
اإل ْن َس ِ ْ َ
 .)11سوف ننحرف عن كل معنى رسالة رومية من البداية إن كنا ال نرى أن بولس يخدم المسيح بالقوة التي
يمده بها المسيح ،بحيث يحصل على المسيح على المجد لخدمة بولس (راجع  1بطرس .)11 :4
المسيح ذو السيادة هذا ،والذي يسدد الجميع هو الذي التقينا به في العبارة التالية "اْل َم ْد ُعُّو َرُسوالً ".فقد دعا
المسيح بولس في طريق دمشق ،وكلفه أن يكون ممثال له ذو سلطة في تأسيس الكنيسة بتعاليم حقة .ثم رأينا

هللا ذو السيادة ،وصاحب اليد التي تخطط الكل في العبارة التالية" :اْلمْفرُز ِإل ْن ِج ِ
يل هللاِ" .فقد أفرز هللا بولس
َُ
قبل أن ُيولد ،كما تقول غالطية  .15 :1هللا غيور جدا لوصول وإعالن إنجيله بحيث أنه ال يترك شيئا
للصدفة.

اآلن نحن اليوم ننظر إلى هذا المصطلح" ،إنجيل هللا" ( ،)1 :1وكيف يفسره بولس في اآليات .4-2

1

ِ
ق َف َو َع َد ِب ِه ِبأَْن ِبَي ِائ ِه ِفي اْل ُك ُت ِب اْل ُمَقَّد َس ِة"...
"َّ ...الذي َسَب َ
أول شيء يقوله بولس عن ذلك هو متفق تماما مع ما رأيناه توا :أن هللا غيو ار إلظهار أن اإلنجيل كان

مخطط له منذ فترة طويلة قبل حدوثه .اآلية [ ...." :2كان بولس] اْلمْفرُز ِإل ْن ِج ِ
يل هللاَِّ ،ال ِذي َس َب َق [هللا] َف َو َع َد
َُ
ِب ِه ِبأ َْنِب َي ِائ ِه ِفي اْل ُكتُ ِب اْل ُمَق َّد َس ِة".
انظر إلى هذه األمور الثالثة في اآلية .2
 )1إن إنجيل هللا هو تحقيقا لوعود العهد القديم:
إنه ليس ديانة جديدة .بل هو تحقيقا لدين قديم .إله العهد القديم هو إله العهد الجديد .ما كان ُيعد له ويعد به

آنذاك ،قد تممه بمجيء المسيح.
 )2هللا يفي بوعوده:

مرت مئات من السنين .وتساءل اليهود عما إذا كان المسيا سيأتي أبدا .فهم يعانون من آالم رهيبة .ثم يعمل
هللا وتم تحقيق الوعد .هذا يعني أنه يمكن الوثوق في هللا .قد يبدو كما لو أنه قد نسي وعوده .لكنه ال ينسى.
لذا فاآلية  2ليست فقط بيانا عن مضمون اإلنجيل ،وإنما أيضا سببا لإليمان به .إن كنا نرى أن هللا وعد
بالمسيح منذ قرون قبل أن يأتي ،وبتفاصيل كثيرة قد حقق هذه الوعود ،فيتشدد إيماننا.
 )3هذه كتب مقدسة وموحى بها علينا أن نوقرها ونؤمن بها:
الحظ المعاني المتضمنة بالغة األهمية لآلية اثنين لعقيدتنا عن الكتاب المقدس .أوال هناك هللا ،ثم هناك وعدا
يريد هللا أن يعطيه؛ ثم هناك أنبياء "بهم" (الحظ جيدا :ليس منهم ،ولكن "بهم" ،فاهلل نفسه يظل هو المتكلم)
ينطق بوعده ،ثم هناك كتابات ،وتسمى هذه الكتابات المقدسة .لماذا هي مقدسة ،أي مخصصه من جميع
الكتابات األخرى ،فهي فريدة من نوعها وثمينة؟ ألن هللا هو الذي يتكلم فيها .اق أر اآلية بعنايةَّ " :ال ِذي َس َب َق
َف َو َع َد [هللا] ِب ِه ِبأ َْنِب َي ِائ ِه ِفي اْل ُكتُ ِب اْل ُمَق َّد َس ِة ".وعد هللا في الكتب المقدسة .وهللا يتحدث في الكتب المقدسة .وهذا
هو ما يجعل منها مقدسة .وهذا هو فهم بولس من الكتب المقدسة ،وينبغي أن يكون فهمنا كذلك .إن كنت
دائما تتساءل لماذا تقول كتبنا المقدسة "الكتاب المقدس" على الغالف الخارجي ،فرومية  2 :1هي الجواب.
2

وألال تفوتنا الصلة المباشرة لهذا األمر لشرحنا لرومية ،تذكر ثالثة أمور )1( :يرى بولس نفسه في 1 :1
كرسول يسوع المسيح ،متحدثا وكاتبا بسلطان نيابة عن المسيح باعتباره مؤسس الكنيسة -وبعبارة أخرى ،مثل
َّ
َّ ِ
ضا ،الَ
واحد من األنبياء القدامى (أفسس  )2( .)20 :2قال بولس في  1كورنثوس " 13 :2التي َنتَ َكل ُم ِب َها أ َْي ً
الرو ُح اْلُق ُد ُس ".وبعبارة أخرى ،يدعي بولس وحيا خاصة لتعليمه.
ِبأَْق َوال تُ َعلِ ُم َها ِح ْك َم ٌة إِ ْن َس ِانَّي ٌةَ ،ب ْل ِب َما ُي َعلِ ُم ُه ُّ

ِ
ِ
ين،
( )3في  2بطرس  ،16 :3يقول بطرس أن البعض "ُي َح ِرُف َها [كتابات بولس] َغ ْيُر اْل ُعَل َماء َو َغ ْيُر الثَّاِبت َ
ِ
ضا ".لذا يضع بطرس رسائل بولس في نفس الفئة مع الكتب المقدسة التي نق أر عنها هنا.
َك َباقي اْل ُكتُ ِب أ َْي ً
لهذا السبب يكون الوعظ أم ار جادا جدا في حياتنا معا .فنحن نؤمن أن رسالة بولس إلى أهل رومية هي كلمة
هللا ،وليست مجرد كالم إنسان .فاإلنجيل قد ُوعد به في الكتب المقدسة بوحي من هللا ،واإلنجيل ُكشف و ُحفظ
لنا في الكتب المقدسة بوحي من هللا .هذا ما نؤمن به ،وهذا يحدث فرقا كبي ار في الطريقة التي نرى بها الحق
والعقيدة والعبادة والوعظ وكل شيء آخر في العالم.
لذا فإن أول شيء يقوله بولس عن إنجيل هللا هو أنه كان مخططا له وتم التنبأ به منذ فترة طويلة (.)2 :1

إنه اإلنجيل " َّال ِذي َس َب َق َف َو َع َد ِب ِه بِأ َْنِب َي ِائ ِه ِفي اْل ُكتُ ِب اْل ُمَق َّد َس ِة".
"َ ...ع ِن ْاب ِن ِه:"...

الشيء الثاني الذي يقوله عن إنجيل هللا ( )3 :1هو أنه يتعلق بابنهِ ..." .إ ْن ِج ِ
يل هللاَِّ ،ال ِذي َس َب َق َف َو َع َد ِب ِه
ِبأ َْنِب َي ِائ ِه ِفي اْل ُكتُ ِب اْل ُمَق َّد َس ِةَ ،ع ِن ْابِن ِه "...فإنجيل هللا له عالقة بابن هللا .ونحتاج أن نوضح أمرين عن ابن هللا

مباشرة ،وإال سنضل بعيدا.

 )1ابن هللا كان موجودا قبل أن يصبح كائنا بشريا:
ِ
ان َّ
ض ِع ًيفا ِباْل َج َس ِدَ ،فاهللُ ِإ ْذ أ َْرَس َل ْاب َن ُه ِفي
ان َ
وس َعا ِج ًاز َع ْن ُه ،في َما َك َ
انظر إلى رومية " 3 :8ألََّن ُه َما َك َ
ام ُ
الن ُ
ِشب ِه جس ِد اْلخ ِطي ِ
َّة ".لذا أرسله هللا لكي يأخذ جسدا بشريا .لذلك كان االبن موجودا كابن هللا قبل أن يصير
َ
ْ ََ
إنسانا .وهذا يعني أن المسيح كان ويكون ابن هللا بطريقة فريدة تماما  -وليس بنفس الطريقة التي نحن بها

أبناء هلل (رومية  14 :8و.)19
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 )2المسيح هو نفسه هللا:
ِ
يح َح َس َب
اءَ ،و ِم ْن ُه ُم [أي إسرائيل] اْل َمس ُ
في رومية  ،5 :9مشي ار إلى امتيازات إسرائيل ،يقول بولسَ " :وَل ُهم َ
اآلب ُ
آمين ".وفي كولوسي  9 :2يقول بولسَ " :فِإَّنه ِف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يه َي ِح ُّل ُك ُّل
لها ُم َب َارًكا ِإَلى األ ََبدَ .
ُ
اْل َج َسد ،اْل َكائ ُن َعَلى اْل ُكل ِإ ً

ِمل ِء الالَّه ِ
وت َج َس ِديًّا ".لذلك عندما يقول بولس أن إنجيل هللا عن ابنه ،يقصد أنه يشير إلى االبن اإللهي
ُ
ْ
الموجود مسبقا .إنجيل هللا ليس عن هللا منظما شؤون اإلنسان بطريقة أفضل .بل هو عن هللا مخترقا شؤون
اإلنسان من الخارج في شخص ابنه الذي هو صورة كاملة لآلب وهو نفسه هللا.
لذلك يضع بولس ثقال كبي ار على "إنجيل هللا" بالقول ،أوال ،أنه ُوعد به – مخططا له  -من قبل هللا قبل وقت
أشياء جيدة بالنسبة
طويل من حدوثه ،وثانيا ،أنه يتعلق بابنه اإللهي .وقد خطط خالق الكون ذو السيادة،
ً
للعالم ،ومحور هذه الخطة هو ابنه.

َّ ِ
ص َار ِم ْن َن ْس ِل َد ُاوَد ِم ْن ِج َه ِة اْل َج َس ِد"...
" ...الذي َ
ص َار ِم ْن َن ْس ِل َد ُاوَد ِم ْن ِج َه ِة
الشيء الثالث الذي يقوله بولس عن إنجيل هللا هو أن هذا االبن اإللهي " َ
اْل َج َس ِد" .هذا يقول شيئين في وقت واحد:
 )1صار ابن هللا إنسانا:
ُولد .والعمل الذي كان عليه القيام به – أي المهمة التي كان فيها – تطلبت أن يأخذ طبيعة بشرية ،جنبا إلى
جنب مع الطبيعة اإللهية .فاهلل لم يختار إنسانا ثم جعله ابنه ،بل اختار أن يجعل ابنه األزلي الواحد والوحيد
إنسانا.
ُ )2ولد من نسل الملك داود في العهد القديم:
أخبار سارة؟ الجواب هو أن كل وعود العهد القديم تعتمد على
ا
لماذا هذا الجزء من إنجيل هللا؟ لماذا يعتبر هذا
مجيء المسيا  -الممسوح  -الذي سيحكم كملك في نسل داود ويقهر أعداء شعب هللا ،ويأتي بالبر والسالم
إلى األبد .سيصبح النعم لكل وعود هللا.

4

انظر في وعدين من العهد القديم .إرميا " 5 :23ها أَي ِ
ِ
يم لِ َد ُاوَد ُغ ْص َن ِبرَ ،ف َي ْملِ ُك َملِ ٌك
ول َّ
َّام تَأْتيَ ،يُق ُ
َ ٌ
الر ُّبَ ،وأُق ُ
َوَي ْن َج ُحَ ،وُي ْجرِي َحًّقا َو َع ْدالً ِفي األ َْر ِ
ض ".وإشعياء َ " 10 :11وَي ُكو ُن ِفي ذلِ َك اْل َي ْو ِم أ َّ
َص َل َي َّسى [أي ابن
َن أ ْ
ِ
ِ ُّ ِ
ُم ُمَ ،وَي ُكو ُن َم َحُّل ُه َم ْج ًدا".
داود ،نسل يسى] اْلَقائ َم َرَاي ًة للش ُعوبِ ،إي ُ
َّاه تَ ْطُل ُب األ َ
وبالتالي فإن إنجيل هللا هو األخبار السارة أنه اآلن ،وبعد مئات السنين ،قد عمل هللا على تحقيق خطته
ووعده بأن ملكا سيأتي من نسل داود ،وكما يقول إشعياء " 7-6 :9ألََّن ُه
ِ
الرياس ُة عَلى َكِت ِف ِه ،ويدعى اسمه ع ِجيبا ،م ِشيرا ،إِ ِ
يس
َِ َ َ
لها َقد ًيرا ،أ ًَبا أ ََبديًّاَ ،رِئ َ
َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ً ُ ً ً
ِن َه َاي َة".

طى ْاب ًناَ ،وتَ ُكو ُن
ُيوَل ُد َل َنا َوَلٌد َوُن ْع َ
ِ
اسِت ِهَ ،ولِ َّ
َّ
لسالَ ِم الَ
السالَ ِم .لُن ُم ِو ِرَي َ

اء َي ُسوعُ
لذلك "إنجيل هللا" هو األخبار السارة أن الزمان قد كمل واقترب ملكوت هللا (مرقس َ " 15-14 :1ج َ
ِ ِ
الزمان وا ْقتَرب مَل ُكوت هللاَِ ،فتُوبوا و ِ
اإل ْن ِج ِ
ِإَلى اْلجلِ ِ
آمُنوا ِب ِ
يل َي ْك ِرُز ِبِب َش َ ِ
يل»)".
ولَ « :ق ْد َك َم َل َّ َ ُ َ َ َ َ ُ
ارة َمَل ُكوت هللا َوَيُق ُ
َ
ُ َ
كان مجيء ابن هللا إلى العالم هو مجيء "ابن داود" ،والملك الموعود به .سيسود على األمم وينتصر على
ِ
الر ِب ير ِجعو َن ويأْتُو َن ِإَلى ِ
ص ْه َي ْو َن ِبتََرُّنمٍ،
أعداء هللا ويملك بالبر والسالم ،وفقا إلشعياء َ " 10 :35و َمْفديُّو َّ َ ْ ُ َ َ
ِ
وَف َرٌح أ ََب ِد ٌّي َعَلى ُرُؤ ِ
اج َوَف َرٌح ُي ْد ِرَك ِان ِه ْمَ .وَي ْهُر ُب اْل ُح ْزُن َوالتََّن ُّه ُد ".هذا هو ما يجعل من اآلية ،3
وس ِهمِْ .ابت َه ٌ
َ
"إنجيل هللا" .فإن مجيء ابن هللا كابن داود يعني الفرح األبدي في محضر هللا  --لجميع مفديو الرب.

" ...وَتعَّين ابن ِ
هللا ِبُق َّوٍة ِم ْن ِجه ِة رو ِح اْلَق َداس ِةِ ،باْل ِقيام ِة ِمن األَمو ِ
ات"...
َ َ َ َْ
َ َ َ َْ
َ ُ
َ
ولكن هناك شيئا آخر يقوله بولس عن "إنجيل هللا" .ليس فقط كان مخططا له ،ووعد به قبل أن يحدث ،وليس
فقط يتعلق بابنه اإللهي ،الموجود مسبقا ،وليس فقط هو أخبار أن هذا االبن قد ولد كابن اإلنسان لداود
لتحقيق آمال العهد القديم وأحالم البر والسالم والفرح في ملكوت هللا ،ولكن ،في اآلية  ،4يقول بولس شيء

هو على حد سواء مدمر ومبهج .يقول ان ابن هللا "تَعَّين ابن هللاِ ِبُقَّوٍة ِمن ِجه ِة رو ِح اْلَق َد ِ ِ ِ
ام ِة ِم َن
َ َ َْ
ْ َ ُ
اسة ،باْلق َي َ
َ
األَمو ِ
ات".
َْ
لماذا أقول أن هذا مدم ار؟ معظم الشعب اليهودي في أيام بولس توقع أن المسيا سيأتي بسلطة ونفوذ سياسي،

وسيهزم الحكام القمعيين في العالم ،أي الرومان ،ويقيم مملكة أرضية في أورشليم ويحيا إلى األبد منتص ار مع
شعبه .ولكن ما يقوله بولس في اآلية  4يعني أن ما بين اآليات  3و 4مات ابن داود .مات! فتدمر هؤالء
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الذين ظنوا أنه هو المسيا .المسحاء ال يموتون .يحيون ويقهرون ويملكون .ال يقبض عليهم وال ُيضربون وال

ويصلبون ويتركون شعوبهم معوزين .كان هذا مدمرة تماما( .لوقا َ " 21 :24وَن ْح ُن ُكَّنا َن ْر ُجو أََّن ُه
ُيسخر منهم ُ
ِ
ِ
ِ
يل.)".
ي ِإ ْس َرائ َ
ُه َو اْل ُم ْزم ُع أ َْن َيْفد َ
سيعود بولس إلى موت المسيح في اإلصحاحات  3و 5و .8لكنه اآلن يذهب مباشرة إلى مالحظة مبهجة
لالنتصار في إنجيل هللا .هذا المسيا الميت ،يقول بولس في اآلية  ،4أُقيم من بين األموات .هذا هو قلب
إنجيل هللا .ويقول بولس أمرين عن هذه القيامة:
ِ
ِ
اس ِة":
 )1كانت هذه القيامة من بين األموات "م ْن ِج َهة ُرو ِح اْلَق َد َ
ماذا يعني هذا؟ أخذ هذه على أنه يعني أمرين على األقل.
أ .أقام روح هللا القدوس يسوع من بين األموات.

ِ
َكان روح َّال ِذي أََقام يسو ِ
ات س ِ
يك ْم،
اك ًنا ِف ُ
َ َُ َ
َ ُ ُ
ع م َن األ َْم َو َ
الس ِ
سنقام
ضا ِبُرو ِح ِه َّ
اك ِن ِف ُ
يك ْم ".هذا يعلمنا أننا ُ
أ َْي ً

أجد لمحة لهذا في رومية  11 :8حيث يقول بولسَ " :وِإ ْن
ِ
َف َّال ِذي أََقام اْلم ِس ِ
َج َس َاد ُك ُم اْل َم ِائتَ َة
يح م َن األ َْم َوات َسُي ْحِيي أ ْ
َ َ َ
بروح هللا الساكن فينا ،بنفس الطريقة التي قام بها المسيح .لذا كان الروح مشتركا في إقامة يسوع من بين
االموات.
اس ِة" (غير موجود في أي مكان آخر في
ب .ولكن لماذا يستخدم بولس هذا التعبير غير المألوف "ُرو ِح اْلَق َد َ
العهد الجديد)؟

هذا ما اقترحه .التعامل مع الموتى كان عمال قذرا .عندما أراد الملك شاول أن يتواصل مع الموتى ذهب إلى
عرافة عين دور ( 1صموئيل  7 :28وما يليها) ،وكان عمال سريا وغير مشروعا .كان الجان والعرافة
والسحر رجس في إسرائيل .عندما يموت الموتى ،تتركهم وحدهم وال تتعامل معهم .كانت ومازالت جلسات
طاهر
ا
تحضير األرواح غير قانونية للمؤمنين .التعامل مع الموتى كانت نوعا من السحر األسود ،وليس أم ار
وجميال ،ومقدسا .ولكن أي شيء .الحديث عن رجل أُعدم وقام من بين األموات وقع بالتاكيد على مسامع
الكثيرين كأمر مروع تماما وجسيم وقذر وغير طاهر ،مثل الشعوذة المظلمة والسحر األسود.
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وضد هذا يضع بولس التأكيد على العكس تماما :لقد قام المسيح من بين األموات من جهة روح القداسة،
وليس بروح مظلمة أو روح شريرة أو روح نجسة ،ولكن روح هللا نفسه هو الذي يتسم قبل كل شيء بالقداسة.
خير وطاه ار وجميال
لم يكن مدنسا في قيامة المسيح .بل كان أم ار مقدسا يجب القيام به .كان ذلك صحيحا و ا
ومكرما هلل ،وليس مقلال من شأن هللا .كان مقدسا.
 )2بواسطة هذه القيامة المسيح " َتعَّين [أو أُعلن] ابن ِ
هللا ِبُق َّوٍة":
َْ
َ َ
والمفتاح هنا هو عبارة "بُِقَّوٍة" .وأعتقد أن الترجمات اإلنجليزية  NASBو KJVو RSVعلى حق في إظهار أن
هذه العبارة تصف "ابن هللا" .الفكرة ليست أن المسيح لم يكن ابن هللا قبل القيامة .ولكن الفكرة هي أنه في
القيامة انتقل المسيح من كونه ابن هلل بتواضع ومحدودية اإلنسان والضعف إلى كونه ابن هللا بقوة .العبارة
المفتاحية هي "بُِقَّوٍة".
السم ِ
طٍ ِ
اء َو َعَلى األ َْر ِ
ض" (متى :28
هذا ما قصده المسيح بعد القيامة ،عندما قالُ " :د ِفع إَِل َّي ُك ُّل ُسْل َ
ان في َّ َ
 .)18وهذا ما يقصده بولس في  1كورنثوس  26-25 :15عندما قال عن المسيح المقام من الموت "ألََّن ُه

ِ
ِ
ط ُل ُه َو اْل َم ْو ُت ".وبعبارة أخرى ،يسوع هو
َع َد ِاء تَ ْح َت َق َد َم ْي ِه .آ ِخُر َع ُد ٍو ُي ْب َ
يع األ ْ
َي ِج ُب أ َْن َي ْمل َك َحتَّى َي َ
ض َع َجم َ
الملك المسياني .وهو اآلن يملك على أنحاء العالم .وهو يضع جميع أعدائه تحت قدميه .وسيأتي اليوم عندما
يخرج من ملكه غير المرئي بمجد مرئي ويؤسس مملكته بشكل مجيد ومعلنا على األرض .هذا ما قصده

بولس بـ " ْاب َن هللاِ ِبُقَّوٍة" .هو يملك اآلن .وهو يتمم مقاصده من خالل روحه وكنيسته .وسوف يأتي اليوم

عندما يهزم المسيح كل عدو ،وسوف تجثو وتعترف كل ركبة بأنه رب لمجد هللا اآلب (فيلبي .)11 :2
ِ
ع".
ُّها َّ
الر ُّب َي ُسو ُ
سيكون هذا إكتماال إلنجيل هللا .وله نقول "آم َ
ال أَي َ
ين .تَ َع َ
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