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 المسيح الكرازة حيث ال ُيسمىالطموح المقدس: 

 24-18 :15رومية 

َطتِّي أَلْجلِّ إَِّطاَعةِّ اأُلَممِّ، 18 يُح بَِّواسِّ ، أَلن ِّي اَل َأْجُسُر َأْن َأَتَكلََّم َعْن َشْيٍء مِّمَّا َلْم َيْفَعْلُه اْلَمسِّ بُِّقوَّةِّ 19بِّاْلَقْولِّ َواْلفِّْعلِّ
يلِّ آَياٍت َوَعَجائَِّب، بُِّقوَّةِّ ُروحِّ هللاِّ. َحتَّى إِّن ِّي مِّْن ُأوُرَشلِّيَم َوَما َحْوَلَها إَِّلى إِّلل ِّيرِّيُكوَن، َقْد َأْكمَ  يَر بِّإِّْنجِّ ْلُت التَّْبشِّ

 . يحِّ َي اْلمَ 20اْلَمسِّ َر هَكَذا: َلْيَس َحْيُث ُسم ِّ يُح، لَِّئالَّ َأْبنَِّي َعَلى َأَساٍس آلَخَر. َولكِّْن ُكْنُت ُمْحَترًِّصا َأْن ُأَبش ِّ َبْل 21سِّ
يَن َلْم َيْسَمُعوا َسَيْفَهُمونَ »َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:  ُروَن، َوالَّذِّ يَن َلْم ُيْخَبُروا بِّهِّ َسُيْبصِّ لِّذلَِّك ُكْنُت أَُعاُق اْلمَِّراَر 22«. الَّذِّ

هِّ اأَلَقالِّيمِّ، َولِّي اْشتَِّياٌق إَِّلى اْلَمجِّيءِّ إَِّلْيُكْم َوَأمَّا ا23اْلَكثِّيَرَة َعنِّ اْلَمجِّيءِّ إَِّلْيُكْم.  آلَن َفإِّْذ َلْيَس لِّي َمَكاٌن َبْعُد فِّي هذِّ
نِّيَن َكثِّيَرٍة،  ْنَدَما َأْذَهُب إَِّلى اْسَبانَِّيا آتِّي إَِّلْيُكْم. ألَن ِّي َأْرُجو َأْن َأَراُكْم فِّي ُمُرورِّي َوُتَشي ُِّعونِّي إَِّلى24ُمْنُذ سِّ ُهَناَك،  َفعِّ

ْنُكْم ُجْزئِّيًّا.   إِّْن َتَمالَّْءُت َأوَّاًل مِّ

. كل منهم له آثار مباشرة لحياتك )حتى لو أعتقد أننا يجب أن نركز عليهمهناك ثالثة أشياء في هذا النص 
أرى، أوال، اصده في القرن الحادي والعشرين. اهلل ومقب كلهم لهم صلة مباشرةاآلن(، و ذلك لم تكن تدرك 

ونرى  كال على حدىذ حد له. ثالثا، استراتيجية عالمية. لذلك دعونا نتخال  احتياج. ثانيا، مقدسا اطموح
 عالمنا اليوم.بنا و ب، و البعض كيفية ارتباطهم بعضهم

 :مقدس. طموح 1

يُح، لَِّئالَّ َأْبنَِّي َعَلى َأَساٍس آلَخرَ  ُمْحَتِرًصاَولكِّْن ُكْنُت : "20اآلية  َي اْلَمسِّ َر هَكَذا: َلْيَس َحْيُث ُسم ِّ  ."َأْن ُأَبش ِّ

لِّذلَِّك ُكْنُت أَُعاُق " 22عليه ألنه يقول في اآلية  يسيطركان . أقول ا مقدساطموح كان يسيطر على بولس
نِّيَن َكثِّيَرةٍ " 23في نهاية اآلية ." ويقول اْلمَِّراَر اْلَكثِّيَرَة َعنِّ اْلَمجِّيءِّ إَِّلْيُكمْ   ".َولِّي اْشتَِّياٌق إَِّلى اْلَمجِّيءِّ إَِّلْيُكْم ُمْنُذ سِّ

على  كان يسيطريسيطر عليك. وما  فثمة شيئا، هفعل شيئا لسنوات وسنوات، ولكنك ال تفعلل تشتاقوعندما 
إلى أورشليم من  ليماألقامن طموحه في  يكن قد انتهىمن الذهاب إلى روما هو أنه لم  ويمنعه ببول

هِّ اأَلَقالِّيمِّ " 23ول في اآلية . ولكن في النهاية، يقإِّلل ِّيرِّيُكونَ  ." وبعد ذلك َوَأمَّا اآلَن َفإِّْذ َلْيَس لِّي َمَكاٌن َبْعُد فِّي هذِّ
ْنَدَما َأْذَهُب إَِّلى اْسَبانَِّيا آتِّي إَِّلْيُكْم. أَلن ِّي َأْرُجو َأْن َأَراُكْم فِّي" 24في اآلية   ."ي َوُتَشي ُِّعونِّي إَِّلى ُهَناكَ ُمُرورِّ  َفعِّ
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 أورشليممن  المسيحاسم اإلنجيل ألولئك الذين لم يسمعوا للتبشير ب اعليه طموحكان يسيطر وبعبارة أخرى، 
اإلنتهاء من العمل تم . ولكن اآلن يحققهلن يرجع عن هذا الطموح حتى لبانيا اليوم(، وهو )أإِّلل ِّيرِّيُكوَن  إلى 

زيارة  ا كان يريد القيام به لسنوات، وهوأخيرا ليفعل موهذا حرره الى اسبانيا.  يأخذه، وطموحه اليمفي تلك األق
 شركتهم لبعض الوقت.بالكنيسة في روما والتمتع 

 ادعوه؟ وأنا ا مقدساطموح يسيطر عليكأنت هل . يسيطر على اإلنسان طموحا مقدساوإنه ألمر جيد أن 
عن المسيح آمنوا به من جميع األمم الذين لم يسمعوا  شعبا أي أن ترى س، هو مقد ا" الن الهدف منه"مقدس

" ألنه يأتي سامقدهللا. وانني ادعو هذا الطموح " ومن غضبخطاياهم من  خلصوا بهله، و  في طاعة واصبحوا
 .ا مقدساطموح يسيطر عليكوجيد أن  إنه من الصوابلحظات قليلة.  هللا وكلمته المقدسة، كما سنرى بعدمن 

 1) يسقيخر يرزع واآلواحد فكل شخص طموح بولس. ل؟ ال ينبغي أن يكون ا مقدساهل لديك طموح
 :14)رومية أمام سيده  يثبت أو يسقط(. كل 7 :7كورنثوس  1كل موهبته الخاصة )ل(. 8-6 :3كورنثوس 

 ا مقدسا.طموح كان لكل واحد من أبنائهلو  اسرور مسيكون أن هللا أعتقد  ي(. ولكن4

 :للبنات والبنين امقدس اطموح

"، هي غير ا مقدساموحوا لي بعناية، للحظة واحدة. فأنا أعلم أن الكلمات "طعأيها األطفال الصغار، استم
ه. هللا يريد منك أن تفعلو القيام به حقادمونها كل يوم. "الطموح المقدس" يعني شيئا تريد ستخادية، وال تع

حقا أن بولس ريد ا. هاحقا أن تفعل ك من فعل أشياء أخرى أيضا تريديمنع هفعلشيء تريد القيام به لدرجة أن 
في آسيا باإلنجيل بشر . أراد أن يشيئا آخرأكثر يذهب إلى روما لعدة سنوات. لكنه لم يذهب ألنه كان يريد 

 فعل هذا. ونحن ندعو هذا النوع منأن يحقا، حقا، حقا  عن المسيح. كان يريدالناس ال يعلم واليونان حيث 
 .ههللا منك أن تفعليريد  اأمر يكون " عندما مقدسا ا"طموح الـ "طموح"، ونحن ندعوهالرغبة ب

. ولكن في يوم ما عليه كون هو من المفترض أن تهذا ما و مجرد طفل. فأنت  هل لديك واحد؟ ربما ليس بعد.
كمسيحي يعني أنك  عندما تكبر ههو أن ار يوكب طفال. وأحد االختالفات بين كونك بعد ذلكلن يكون طفل 

 يلعبنو  يكون لديهنحقا أن  نريدبما فيهم أبنتي طاليثا، ي الصغار،الفتيات أغلب . ا مقدساتحصل على طموح
متعة اللعب مع  تضعون جانبا عندماسيأتي اليوم، أيها الفتيات الصغار، هذا شيء جيد. ولكن و الدمى. ب
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في يوم ستقودين رضع في الحضانة. وربما يقيين حقرعاية األطفال لوأفضل أعظم  تكبرون إلى فرحالدمى و 
كم سوف أب. وبالنسبة لبعض منأو الرضع المهجورين بال أم أو ، خدمة رعاية األطفال الجياعمن األيام 
 شيء آخر. وآلخرين سوف يكون طموحك المقدس. ا مقدساطموحيصبح هذا 

. أنا لم هوشاحنة، وبندقية وشخص ما للعب معكرة، ه حقا هو كنت، ما تريد مامثل مكنت وا. إنعوالفتيان، استم
مات  مسدسيت النار على الكثير من األشرار بأطلق يمسدس حقيقي )ما عدا بندقية بيليه(. لكنيكن لدي 

طرق أحب لعب كرة القدم مع أصدقائي وحفر ال. كنت ذات يد دائرية، بندقية ما يشبه لوكاس ماكينديلون و 
 رى ذلك. كانت متعة. وكان ذلك جيدا.ك أن تال يمكن بحيثسريع بشكل  يورسم مسدس يشاحناتفي الشارع ل

هو أنه  ريكببعد ذلك. وأحد االختالفات بين كونك طفال صغيرا و لن تكون طفال صغيرا ما ولكن في يوم 
كرات المتعة المدافع والشاحنات و أن وهذا يعني عندما تكبر كمسيحي يعني أنك تحصل على طموحا مقدسا. 

 لتستخدم أن تحصل على طموح مقدسيعني  أن تكبرمن أجل العدالة والخالص.  النضالفرح بر يكو  تصغر
 .المسيحلشيطان في اسم خلفية لركلة  توجهحب للمحتاجين و الدفع حمولة شاحنة من تسيف الروح بقوة و 

حقا، تريد  شيئاا مقدسا. لمسيحيين طموحيكون لينبغي أن الشباب العازب، صغارا وكبارا، ، األمهات واألباء
. بعدهذا يساعدك على أن تقرر عدم الذهاب الى روما و يسيطر عليك.  شيئاحقا القيام به من أجل مجد هللا. 

 في حياتك. ا أبديا وحماساتركيز ويعطي 

 :مصدر الطموح المقدس

َر َولكِّْن ُكْنُت ُمحْ . "21و 20موجود في الربط بين اآليات أساسيا من اإلجابة  من أين يأتي؟ جزء َترًِّصا َأْن ُأَبش ِّ
يُح، لَِّئالَّ َأْبنَِّي َعَلى َأَساٍس آلَخَر. َبْل َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ  َي اْلَمسِّ ]ثم يقتبس بولس من إشعياء  هَكَذا: َلْيَس َحْيُث ُسم ِّ

يَن َلْم َيْسَمُعوا َسَيْفَهُمونَ : »[15: 52 ُروَن، َوالَّذِّ يَن َلْم ُيْخَبُروا بِّهِّ َسُيْبصِّ  ".«الَّذِّ

 أن بولس ُدعي 26و 22و 9عن هذا بالنسبة لنا. فنحن نعلم من أعمال صلة شيء مدهش وذات اآلن هنا 
ُلَك " 18 :26في أعمال  س إرساليتهبولالمسيح طريق دمشق. أعطى  المقام فيمن قبل المسيح  َأَنا اآلَن ُأْرسِّ

مْ  عُ  [األمم، والشعوب] إَِّلْيهِّ ْيَطانِّ إَِّلى هللاِّ، َحتَّى لَِّتْفَتَح ُعُيوَنُهْم َكْي َيْرجِّ وا مِّْن ُظُلَماٍت إَِّلى ُنوٍر، َومِّْن ُسْلَطانِّ الشَّ
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يَمانِّ بِّي ُغْفَرانَ  يَن. َيَناُلوا بِّاإلِّ يًبا َمَع اْلُمَقدَّسِّ  وهكذا حصل على دعوة مباشرة من يسوع المسيح" اْلَخَطاَيا َوَنصِّ
 .لألمم نوراكون أن ي المقام والحي وكلي السيادة

لألمم الذين ال  نوراأكون  لدي هذا الطموح أن" هو ال يقول. 21 :15 رومية هذا ليس ما يقوله فيولكن 
يسيطر علي حماس  –َولكِّْن ُكْنُت ُمْحَترًِّصا يقول: "دعاني في طريق دمشق". بل  يعرفون المسيح ألن المسيح

يَن َلمْ »يقول  15: 52ألن إشعياء  –أن أبشر حيث ال ُيسمى المسيح  يَن َلْم الَّذِّ ُروَن، َوالَّذِّ  ُيْخَبُروا بِّهِّ َسُيْبصِّ
 "«.َيْسَمُعوا َسَيْفَهُمونَ 

لكي يأخذ اإلنجيل إلى طريق دمشق  عندما دعى المسيح بولس في. ما أفهمه من ذلكما رأيك في ذلك؟ هنا 
رى كيف ليلهذه الدعوة عن تأكيد وتوضيح  ذهب بولس إلى العهد القديم وبحثالذين لم يسمعوا قط،  األمم

 في اختباره ال يشير فقط إلى يتحدث بهذه الطريقة. فهوجلنا ذلك. ومن أ سجم مع خطة هللا الكلية. ووجدتن
 هناك. يؤسس طموحه. و لدينايشير إلى كلمة هللا المكتوبة التي لنا. بل  لن يكون  والذيالطريق دمشق، 

ح الحي أتي من لقاء شخصي مع المسييهو هذا:  ؟يأتي طموحك المقدسأين من لذا جوابي على السؤال 
تتأمل  وممكن من كلمة هللا المكتوبة. عندما مشكل ومصورمثل طريق دمشق(  )وليس بالضرورة دراماتيكيا

هو يأتي ويأخذ بعض  ،هللا تغمر نفسك في كلمة أي عندما(، 2 :1)مزمور وليال نهارا  في ناموس الرب
ذلك قد حدث حتى اآلن، فاشبع  ا مقدسا. إن لم يكنطموحتصبح قلبك، حتى  يلهب بهالهذه الكلمة و  الحقائق

 ذلك. نفسك بكلمة هللا واطلب منه

 احتياج ال حد له:. 2

البد من  احتياجهناك دائما بل ندم في نهاية حياتك. حيث ت، منها ال طائل إلى طموحاتهللا ال يقودنا 
تمجيد الذات.  عنليست  فطموحات المقدس. بطموح مقدس ،في هللا، ولكن في العالم احتياجليس تسديده، 

 شخص ما.تسدد احتياج ل. دائما أشكال المحبةدائما شكل من  لكنها

َولكِّْن ُكْنُت ُمْحَترًِّصا َأْن " 20بولس في هذا النص؟ اآلية  الذي يشير إليه االحتياج الذي ال حد لهاآلن ما 
يُح،  َي اْلَمسِّ َر هَكَذا: َلْيَس َحْيُث ُسم ِّ وجهه مثل ثبت قد س وهذا يعني أن بول ".لَِّئالَّ َأْبنَِّي َعَلى َأَساٍس آلَخرَ ُأَبش ِّ

 ال يعرفون حتى اسمه. فهمالمسيح.  لم يسمعوا عن ناسلى باإلنجيل إالصوان للتبشير 
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 :عذر بالاألمم 

يؤمنوا به أن  ون مسؤول إذن هل هم، الء الناس ال يعرفون حتى اسم المسيحكان هؤ  اآلن يكمن السؤال: إن
أن هللا  لهم مجرد تركهم في جهلهم، واإلعتقاد لن يكون أكثر أمانا بالنسبةأ، كذلك لم يكن للخالص؟ وإن

باإلنجيل إلى كثيرا للتبشير  تتألم، سبول يا المسيح؟ لماذا، ألنهم لم يسمعوا عن سيرحمهم، وسوف يخلصوا
 ؟المسيحاسم لم يسمعوا ناس 

التي كانت ذلك بالطريقة  بثقلشعر . اقرأ معي ببطء وبهدوء وا23-18 :1رومية الجواب في  سقدم بول
ابة هذه الكلمات عن تلك األمم وجميع الشعوب التي لم تسمع اسم المسيح أبدا، حيث يقتاد م كتت لبولس.

 .لبولس للوصول لهم الطموح المقدس

ُزوَن اْلَحقَّ بِّاإلِّ 18 يَن َيْحجِّ مِّ، الَّذِّ يعِّ ُفُجورِّ النَّاسِّ َوإِّْثمِّهِّ َماءِّ َعَلى َجمِّ َن السَّ إِّْذ َمْعرَِّفُة 19ْثمِّ. أَلنَّ َغَضَب هللاِّ ُمْعَلٌن مِّ
ْم، أَلنَّ هللَا َأْظَهَرَها َلُهْم،  َرٌة فِّيهِّ ، أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرةِّ ُترَى 20هللاِّ َظاهِّ ُمْنُذ َخْلقِّ اْلَعاَلمِّ ُمْدَرَكًة بِّاْلَمْصُنوَعاتِّ

يََّة َواَلُهوَتُه،  ْرَمدِّ ]هذه هي الكلمات القاتلة التي تحدد االحتياج الذي ال حد له . َحتَّى ِإنَُّهْم ِباَل ُعْذر  ُقْدَرَتُه السَّ
أَلنَُّهْم َلمَّا َعَرُفوا 21القيامة.[ الذي يراه بولس، األمم التي لم تسمع عن المسيح لن يكون لها أي عذر في يوم 

 . ْم، َوَأْظَلَم َقْلُبُهُم اْلَغبِّيُّ ُدوُه َأْو َيْشُكُروُه َكإِّلٍه، َبْل َحمُِّقوا فِّي َأْفَكارِّهِّ َوَبْيَنَما ُهْم َيْزُعُموَن َأنَُّهْم ُحَكَماُء 22هللَا َلْم ُيَمج ِّ
، َوَأْبَدُلوا َمْجَد هللاِّ الَّ 23َصاُروا ُجَهاَلَء،  ، َوالدََّواب ِّ ْنَسانِّ الَّذِّي َيْفَنى، َوالطُُّيورِّ ْبهِّ ُصوَرةِّ اإلِّ ذِّي اَل َيْفَنى بِّشِّ

. اَفاتِّ  َوالزَّحَّ

أَلنَّ ُكلَّ َمْن َأْخَطَأ بُِّدونِّ النَّاُموسِّ َفبُِّدونِّ النَّاُموسِّ َيْهلُِّك. َوُكلُّ َمْن َأْخَطَأ فِّي " 12 :2يقول بولس في رومية 
ال يسمع للوصول إليه. وسوف يهلك كل من  الجميع وفق ما لديهم سوف يدان ".بِّالنَّاُموسِّ ُيَدانُ النَّاُموسِّ فَ 

االستماع واحد فقط: رجاء في تمرد ضد هللا. هناك  ون لديهم ويعيشجميع يحجز الحق الذي اإلنجيل، ألن ال
 إنجيل يسوع المسيح.إلى واإليمان ب

فاالحتياج األعظم . فهو احتياج ال نهائي. هو احتياج ال حد له حاحتياج األمم الذين ال يعرفون اسم المسي
ُقوَُّة هللاِّ " يسوع المسيح، واإليمان به. ألن إنجيل المسيح هونجيل احتياج األمم لسماع إيمكن تخيله هو  والذي

 أي شخص دون ذلك. ال يخص(. و 16 :1" )رومية لِّْلَخاَلصِّ لُِّكل ِّ َمْن ُيْؤمُِّن: لِّْلَيُهودِّي ِّ َأوَّاًل ُثمَّ لِّْلُيوَنانِّي ِّ 



6 

 

أن تريد حياتك  ا والمحب اكون شخصس. ولكن ال يمكنك أن تأن يذهب مثل بولمدعوا ليس كل واحد منكم 
 .االحتياج تؤثر في لتلبية هذا

 :عالميةتيجية ستراإ. 3

خاصة. ها الة اإلستراتيجية العالميهذه شخصيا ومهنيا في  سبولإلى هللا لالنضمام يدعوه  كملكن بعض من
. نا لإلرسالياتكيفية فهمبيت لحم، فاستمع بعناية ل ة. إن كنت جديدا في كنيسةمدهشاإلستراتيجية. وهي هي 

 مذهلة.ال سهنا تصريحات بول

يَر : "ب19ية اآلأوال،  يحِّ َحتَّى إِّن ِّي مِّْن ُأوُرَشلِّيَم َوَما َحْوَلَها إَِّلى إِّلل ِّيرِّيُكوَن، َقْد َأْكَمْلُت التَّْبشِّ يلِّ اْلَمسِّ " هذا .بِّإِّْنجِّ
إلى اليونان على الجانب الشرقي، ثم  نزوالسوريا، عبر آسيا الصغرى )تركيا(،  صعودا من خالل أورشليممن 

وهو يؤكد اإلنجيل هناك. التبشير ب أكملنه قد يقول بولس أغربا إلى شمال إيطاليا حيث ألبانيا اليوم.  شماال
هِّ اأَلَقالِّيمِّ بقوله: " 23في اآلية  التصريح المثير للدهشة على هذا ." َوَأمَّا اآلَن َفإِّْذ َلْيَس لِّي َمَكاٌن َبْعُد فِّي هذِّ

َيايقول: " 24وبعد ذلك في اآلية   ".َأْذَهُب إَِّلى اْسَبانِّ

القول بأن هناك عشرات ليس خطرا ؟ إِّلل ِّيرِّيُكونَ من أورشليم إلى  عندما قال أنه ليس له مكان ماذا يقصد
إلى تيموثاوس في يكتب بولس . نحن نعرف هذا ألن لكي يكرز لهم في تلك األقاليممن الناس بعد اآلالف 

رِّ " يوصيه( و اإلقليم عينه أفسس )في هذا (. وبعبارة أخرى، هناك أناسا 5 :4تيموثاوس  2" )اْعَمْل َعَمَل اْلُمَبش ِّ
 .قليمبعد في هذا اإل أنه ليس له مكانيقول بولس . و الكرازةفي حاجة إلى 

 متجول، وهو مبشر رائد. أي أنمبشر  هو؛ ا محليامبشر أن بولس ليس نحن نأخذ ذلك على أنه يعني: 
بل تفعل ذلك. أن الكنيسة  حيث قد زرعت الكنيسة. فينبغي علىالتبشير بوطموحه هو عدم القيام  دعوته

 سم.اال. ال يوجد مسيحيون. ال يعرفون حتى مبشرةبشر حيث ال توجد كنيسة دعوة بولس وطموحه هو أن ي

 :، والكرازة، والطموح المقدساإلرساليات

متجولين ورواد، وهناك  مرسلينهناك ف. بينهم هو التمييز مهم. ما هو هامالمصطلحات ليست ما هو 
،  بِّاْلقَ حياتهم " يسكبون  المتجولين افات ويتعلمون لغات. والمرسلينالثق يعبرون  المرسلين. كارزين ْولِّ َواْلفِّْعلِّ
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ال يعرفون  على بشرالشيطان  وملكآالف السنين من الظالم  يخترقوا" لبُِّقوَّةِّ آَياٍت َوَعَجائَِّب، بُِّقوَّةِّ ُروحِّ هللاِّ.
 ملك الملوك ومخلص العالم.

اليوم  ا، وهناك شعوباإلرسالية العظمى لتلمذة جميع األمم، ال تزال صحيحة س. وحيث أنطموح بولكان هذا 
العديد من المرسلين المتجولين، هللا يقيم ن من أجل أكنيسة  أن تصلي كللذلك ينبغي ال يعرفون اإلنجيل، 

 .كارزين جميعا ناجعلوي

منكم، سوف ربما عشرة أن بعد عشر سنوات من اآلن شخص ما،  ،يمكنني أن أتخيل، في الواقع أنا أصلي
اإلنجيل ب ون: "أنا هنا للكرازةويقول م بشارة اإلنجيللموطنهم من مكان حيث أناس لم تصل له يكتبون خطابا

َر هَكَذا: " 20 :15هو مكتوب في رومية كما ألولئك الذين لم يسمعوا قط، ألنها  َولكِّْن ُكْنُت ُمْحَترًِّصا َأْن ُأَبش ِّ
يُح، لَِّئالَّ َأْبنَِّي َعَلى َأَساٍس آلَخرَ  َي اْلَمسِّ لمة على قلبي وحولها إلى طموح هللا هذه الك ألهب ".َلْيَس َحْيُث ُسم ِّ

 ".2006في أغسطس، ، بيت لحم المعمدانيةكنيسة في  مقدس

 فعل ذلك. آمين.يا رب، من فضلك، ا


