
خلقنا هللا على صورتھ
تكوین 1: 31-26

عظة یوم 23 كانون الثاني (ینایر) 2022

مقدمة 
قرر قادة ھذه الكنیسة دراسة التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام ألنھ ملخص ممتاز ألھم الحقائق المسیحیة. (One Voice Fellowship) ھي

كنیسة من أناس مختلفین متحدون من قبل نفس المخلص. من المھم أن یكون لدینا نفس العقل حول ما نؤمن بھ. ننظر الیوم إلى السؤال 4 من التعلیم
المسیحي للمدینة الجدیدة. سأقرأ السؤال، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال الرابع: كيف ولماذا خلقنا هللا؟

لقد خلقنا هللا ذكرا وأنثى على صورتھ لنعرفھ ونحبھ ونعیش معھ ونمجده. ومن الصواب أن نحیا نحن الذین خلقنا هللا لمجده. 

تكوین 1: 31-26 
26 َوقَاَل هللاُ: «نَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا، فَیَتََسلَُّطوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى َطْیِر السََّماِء َوَعلَى اْلبََھائِِم، َوَعلَى ُكّلِ األَْرِض، َوَعلَى َجِمیعِ الدَّبَّابَاِت

الَّتِي تَِدبُّ َعلَى األَْرِض».
27 فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِھ. َعلَى ُصوَرةِ هللاِ َخلَقَھُ. ذََكًرا َوأُْنثَى َخلَقَُھْم. 

28 َوبَاَرَكُھُم هللاُ َوقَاَل لَُھْم: «أَثِْمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضعُوَھا، َوتََسلَُّطوا َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى َطْیِر السََّماِء َوَعلَى ُكّلِ َحیََواٍن یَِدبُّ َعلَى
األَْرِض».

29 َوقَاَل هللاُ: «إِنِّي قَْد أَْعَطْیتُُكْم ُكلَّ بَْقٍل یُْبِزُر بِْزًرا َعلَى َوْجِھ ُكّلِ األَْرِض، َوُكلَّ َشَجٍر فِیِھ ثََمُر َشَجٍر یُْبِزُر بِْزًرا لَُكْم یَُكوُن َطعَاًما. 
30 َوِلُكّلِ َحیََواِن األَْرِض َوُكّلِ َطْیِر السََّماِء َوُكّلِ دَبَّابٍَة َعلَى األَْرِض فِیَھا نَْفٌس َحیَّةٌ، أَْعَطْیُت ُكلَّ ُعْشٍب أَْخَضَر َطعَاًما». َوَكاَن َكذِلَك. 

31 َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَھُ فَإِذَا ُھَو َحَسٌن ِجد�ا. َوَكاَن َمَساٌء َوَكاَن َصبَاٌح یَْوًما َساِدًسا. 

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8 
ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد».  ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 
أیھا اآلب، من فضلك أرسل الروح القدس لیمنحني الحكمة والحق كما أعظ. من فضلك افتح قلوبنا وعقولنا على حقیقتك، حتى نتمكن من تمجیدك في كل ما

نقوم بھ. نسأل ھذا باسم یسوع ربنا. آمین. 

فیما یلي النقطتان لرسالة الیوم: 
النقطة 1. جعل هللا آدم وحواء رجالً وامرأة 

النقطة 2. خلقھم هللا على صورتھ 



النقطة 1. جعل هللا آدم وحواء رجالً وامرأة 
خالل األیام الخمسة األولى من الخلق، صنع هللا السموات واألرض والشمس والنجوم. صنع المحیطات واألرض ومألھا باألسماك والطیور. كل ما صنعھ

هللا كان َحَسنٌا. 

ثم خلق هللا الرجل األول والمرأة األولى. تقول اآلیة 26: 
َوقَاَل هللاُ: «نَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا، فَیَتََسلَُّطوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى َطْیِر السََّماِء َوَعلَى اْلبََھائِِم، َوَعلَى ُكّلِ األَْرِض، َوَعلَى َجِمیعِ الدَّبَّابَاِت

الَّتِي تَِدبُّ َعلَى األَْرِض». 

قال هللا: ”نَْعَمُل اِإلْنَساَن”. في العبریة، كلمة ”اِإلْنَساَن” ھي ”آدم”. یمكن أن تشیر ھذه الكلمة إلى أول إنسان اسمھ آدم. یمكن أن تشیر أیًضا إلى ”البشر”
أو ”الكائنات البشریة”. كما ترى في نفس اآلیة أن هللا قال أیًضا: ”فَیَتََسلَُّطوَن ...” ” َف” ما قالھ هللا. خلق هللا الرجال والنساء على صورتھ ولیس آدم

وحده. تشمل الكلمة العبریة ”آدم” في ھذه الجملة جمیع البشر، تماًما كما یشمل ”جسد المسیح” جمیع المسیحیین. 

خلق هللا كال من الرجال والنساء على صورتھ حتى یتمكنوا من تنفیذ وصیتھ في اآلیة 28: ”أثمروا واكثروا”. لقد شاركنا هللا الخالق بعضاً من قوتھ
الخالقة. ھذه إحدى بركاتنا على صورة هللا. خلق هللا شخصین، ثم أنعم علیھما بالقدرة على تكوین المزید من الناس. نرى في اآلیة 29 أن للنباتات بذوًرا

لتتكاثر. یمكن للنباتات أن تصنع المزید من النباتات لملء األرض. وضع هللا نفس القوة في الرجل والمرأة. لكن الرجل والمرأة ال یتكاثران كالنباتات
والحیوانات. یرتبط التكاثر البشري بالعالقة. جعل هللا العالم في حب. كان � عالقة طیبة ومفتوحة ومحبّة مع آدم وحواء. وعندما اجتمع الرجل والمرأة في

الحب، اكتشفوا أنھ بإمكانھما ملء العالم بمزید من صور هللا.

تأتي صور هللا ھذه في نموذجین مختلفین، ألیس كذلك؟ من الواضح أن الرجال والنساء یبدون مختلفین. لكنھا أكثر من عمق الجلد. نصبح ذكرا وأنثى في
لحظة الحمل. تحتوي كل خلیة في جسمك على برمجة ذكوریة أو أنثویة في الكروموسومات. 

تشبھ الكروموسومات البرامج الموجودة داخل أجھزة أجسامنا. الكروموسومات عبارة عن حزم من الحمض النووي مع البرمجة التي تحدد ما إذا كان لدیك
X فقط. یحتوي الحیوان المنوي البشري على كروموسوم X شعر مفرود أو مجعد، إذا كنت طویالً أو قصیًرا. تحتوي البویضة البشریة على كروموسوم

أو Y. عندما یتم إخصاب البویضة، فإن لدیھا فرصة بنسبة 50 في المائة لتلقي كروموسوم X من الحیوانات المنویة، مما یؤدي إلى تكوین طفلة. البویضة
لدیھا فرصة بنسبة 50 في المائة لتلقي كروموسوم Y، مما یجعل الطفل ذكرا. لذا فإن كل بویضة مخصبة إما أن یكون لھا زوج XX، مما یعني أنھا أنثى.

أو تحتوي البویضة على زوج XY ، مما یعني أنھ ذكر. 

تقول اآلیة 28 أن قدرتنا على خلق األطفال ھي نعمة. األبوة واألمومة ھي أیضا عمل شاق! وأحیانًا ال نكون مستعدین لبركة األطفال. تحمل النساء أحیانًا
عندما ال یخططن لذلك. لكن یجب أن نتذكر أن القدرة على أن ”تثِْمُروا َوتْكثُُروا” ھي أمر جید جدًا لكونكم رجاًال ونساء. 

ل هللا وال یحب أحد الجنسین أكثر من اآلخر. لقد جعلنا هللا مختلفین حتى جعل هللا الرجال والنساء مختلفین، لكنھ جعلنا متساوین في الكرامة والقیمة. ال یُفّضِ
نتمكن من عرض سمات هللا بشكل كامل للعالم. قسم هللا صورتھ، وأعطى بعض الھدایا والبركات للرجال، وأخرى للنساء. عندما رأى آدم حواء للمرة

األولى، قال: ”أخیًرا، أكملت!” 

أریدكم أن تسمعوني أقول ھذا بوضوح یا أصدقائي: أنتم لست مصادفة. ربما لم یكن والداك متزوجین عندما ولدت. ربما لم تخطط والدتك للحمل. لكن هللا
ھو من أعطاك الحیاة والروح. أنت لست خطئا. قرر هللا ما إذا كنت ستحصل على كروموسوم X أو كروموسوم Y. جعلك هللا بنتا أو فتى، امرأة أو رجال،

ألنھ یحبك ویرید أن یباركك. 

بعض الناس الیوم غیر مرتاحین أو سعداء بالطریقة التي خلقھا هللا بھا. یعاني بعض األشخاص من جروح عمیقة في القلب لم تلتئم، ویبحثون عن السالم
والراحة أو الھروب. عندما تنكسر قلوبنا فإننا نمیل إلى االعتقاد بأن كل شيء قد تحطم. نرید أحیانًا تغییر شيء ما ألننا نعتقد أن التغییر سیحسن حیاتنا. 

أتذكر أنني كنت في رحلة طائرة استغرقت ثالث ساعات بجوار امرأة یھودیة مثلیة. تحدثنا طوال الرحلة. ألنھا كانت یھودیة، تحدثنا عن العھد القدیم،
وكیف كانت نشأتھا في منزل یھودي. كما تحدثت عن طفولتي ككاثولیكي، وكوني ملحدًا قبل أن أصبح من أتباع یسوع المسیح. 

لقد كانت محادثة ممتعة، وأعتقد أنھا شعرت باألمان معي ألنھا أخبرتني أنھا كانت مثلیة بعد ساعتین من الحدیث. قالت، ”أعلم أن الكتاب المقدس یقول أن
ھذا خطأ. ما رأیك؟” ماذا كنت ستقول لھا؟ إنھ صعب، ألیس كذلك؟ ھذا ما قلتھ. فقلت لھا: هللا جعلك امرأة ألنھ یحبك. تصمیم هللا جید وال یخطئ. آمل أن

تفكري في كیف تكونین المرأة التي صممھا هللا لك. نحن جمیعا نرید أن نكون سعداء. لكن كونك على عالقة مع امرأة أخرى ال یمكن أن یجلب لك البركات
التي خططھا هللا لك. صمم هللا جسدك وقلبك وعقلك لحب رومانسي مع رجل. یرید هللا أن یتمتع كل منا ببركاتھ. ال یمكننا فعل ذلك إال عندما نعیش وفقًا



لتصمیمھ”. 

أنا سعید ألن لدینا ساعتین للتحدث قبل أن نصل إلى ھذا الجزء من المحادثة. لم تكن مستاءة أو غاضبة مما شاركتھ. أعتقد أنھا كانت ترى أن قلبي كان لھا
ولیس ضدھا. من الجید تذكر ھذا في مثل ھذه األنواع من المحادثات الصعبة. ھل یدفعنا الحب والرحمة عندما نتحدث إلى شخص یكافح من أجل جنسھ أو

میولھ الجنسیة؟ ھل ندرك أیًضا كیف أفسدت الخطیئة حیاتنا كلھا؟ األشخاص المستقیمون ملتوون أیًضا یا أصدقائي. لقد تأثرنا جمیعًا بالسقوط. 

فالخطیئة تفسد كل شيء وتبعدنا عن هللا وعن بعضنا البعض. لكن هللا یعطینا طریقا للعودة إلى تصمیمھ الجید. نتعلم معنى أن تكون على صورة هللا عندما
نتوب عن رغبتنا في االستقالل. نحن بحاجة إلى جعل هللا مركز الحقیقة ومصدرھا، ولیس أنفسنا. ال یمكننا أن نجعل هللا على صورتنا. نحن مخلوقون على

صورة هللا. فلنتحدث اآلن أكثر قلیالً عما تعنیھ ”صورة هللا”. 

النقطة 2. خلقھم هللا على صورتھ 
كتب موسى األسفار الخمسة األولى من كتابك المقدس. فكر في جمھوره. كان موسى في الصحراء مع آالف العبید السابقین. كان المصریون یعاملون

ھؤالء الناس مثل الممتلكات. استخدمھم المصریون وأساءوا إلیھم، مثل الحیوانات. ولكن هللا كان عنده رسالة لشعبھ في الصحراء ولنا. في سفر التكوین،
یقول هللا من خالل موسى: ”لستم مصادفة! أنتم لستم حیوانات أو عبیداً ال قیمة لھم! أنتم رجال ونساء وفتیان وبنات صنعتم على صورتي! لدیكم كرامة

وھدف! ” 

أتتذكر ما قالھ هللا بعد أن صنع البحر والسماء والشمس والنجوم؟ قال إن كل شيء صنعھ كان ”َحَسنٌا”. بعد أن أضاف هللا البشر إلى العالم الذي خلقھ، ماذا
قال هللا في اآلیة 31؟ قال إنھا كانت ”َحَسٌن ِجد�ا”. نحن أفضل جزء من خلق هللا. أنت لست قردًا بعقل أكبر. أنت خلیقة فریدة باركھا هللا لتكون نعمة. 

قرأنا المزمور 8 في وقت سابق في الخدمة. ھل تتذكر ما قالھ المؤلف الملك داود عن البشر؟ 

مزمور 8: 9-3 
ْنتََھا،  3 إِذَاأََرى َسَماَواتَِك َعَمَل أََصابِِعَك، اْلقََمَر َوالنُُّجوَم الَّتِي َكوَّ

4 فََمْن ُھَو اِإلْنَساُن َحتَّى تَذُكَرهُ؟ َواْبُن آدََم َحتَّى تَْفتَِقدَهُ؟ 
5 َوتَْنقَُصھُ قَِلیًال َعِن اْلَمالَئَِكِة، َوبَِمْجٍد َوبََھاٍء تَُكلِّلُھُ. 

6 تَُسلُِّطھُ َعلَى أَْعَماِل یَدَْیَك. َجعَْلَت ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قَدََمْیِھ: 
7 اْلغَنََم َواْلبَقََر َجِمیعًا، َوبََھائَِم اْلبَّرِ أَْیًضا، 

8 َوُطیُوَر السََّماِء، َوَسَمَك اْلبَْحِر السَّاِلَك فِي ُسبُِل اْلِمیَاِه. 
بُّ َسیِّدُنَا، َما أَْمَجدَ اْسَمَك فِي ُكّلِ األَْرِض!  9 أَیَُّھا الرَّ

ھل ترى ما تقولھ اآلیة 5؟ ْنقَصنا هللا ”قَِلیًال َعِن اْلَمالَئَِكِة”. كما جعلنا أعلى من سائر الخلیقة. ونرى ذلك في مزمور 8: 8-6. 

ربما تكون ھذه طریقة مفیدة للتفكیر في االختالفات بیننا وبین هللا، وكذلك بیننا وبین الخلیقة. هللا ھو الخالق. هللا أیًضا شخص - ثالثة أقانیم في الواقع. وهللا
روح یحیا الى االبد. الحیوانات مخلوقات ولیست بشر. الحیوانات لھا أجساد ولكن لیس لھا أرواح. لكن البشر مخلوقات وأشخاص. للناس أجسادًا تموت

وأرواًحا تعیش إلى األبد. 
هللا: شخص، خالق، روح. 

اإلنسان: شخص، مخلوق، روح وجسد. 
الحیوان: مخلوق، جسد. 

أصدقائي، نحن ممثلو هللا على األرض. نحن تحت سلطان هللا. ووضع هللا األرض والنباتات والحیوانات تحت سلطتنا. في تكوین 1:26 و 28، قال هللا أن
البشر ”لھم السلطة” لیحكموا العالم. ترتبط "السلطة" بكلمة ”تسلُّط”. یمكن أن تكون كلمة تسلُّط كلمة سلبیة في اللغة اإلنجلیزیة، عندما تصف شخًصا

یھیمن بطریقة ضارة. الطغاة مثل كیم جونغ أون في كوریا الشمالیة یسیطرون على الناس بدالً من النباتات والحیوانات. یغیر الدیكتاتوریون تصمیم هللا
للسیطرة. یعاملون مواطنیھم مثل الحیوانات، كما فعل المصریون. 

لكن نیة هللا في تسلُّطتنا على األرض ھي مساعدة كل شيء والجمیع على االزدھار وفقًا لتصمیم هللا. تذكر أن هللا قال آلدم أن یعتني بالجنة وأن یسمي
الحیوانات. ولكن بعد ذلك دخلت الخطیئة العالم، وقتل ابن آدم أخاه. استخدم قایین القوة التي أعطاھا لھ هللا لتدمیر أخیھ الذي صنع على صورة هللا. الصور

أشیاء قویة. الیوم في كوریا الشمالیة، صور كھذه مطلوبة في المكاتب والمصانع والمتاجر والمستشفیات والفصول الدراسیة والمنازل. ھذه الصور لقادة
كوریا الشمالیة لیست سوى صور، لكن عدم احترامھم یعد جریمة جنائیة. عقوبة األشغال الشاقة لیوم واحد ھي عقوبة عدم قیامك بتعلیق الصور بشكل



صحیح. بعض الكوریین الشمالیین لدیھم صندوق أسفل الصورة بقطعة قماش بیضاء تستخدم فقط إلزالة الغبار عن الصورة، ولیس ألي غرض آخر.
بعض العائالت تنحني للصور كل صباح ومساء ویقولون التحیة على الصور. القادة في البلدان القمعیة مثل ھذه یریدون أن یتذكر الجمیع من ھو المسؤول.

یستخدمون ھذه الصور لعرض وحمایة السلطة على اآلخرین. لكنھم نسوا أنھم تحت سلطان هللا. 

ھل تذكر الملك نبوخذ نصر في بابل؟ في سفر دانیال، طلب نبوخذ نصر من الجمیع أن یسجدوا أمام تمثال لھ. أراد أن ینال العبادة واإلكرام � وحده.
استخدم نبوخذ نصر وجوزیف ستالین وكیم جونغ أون صوراً ألنفسھم إلثارة الثناء والخوف من شعبھم. ھذا تجدیف. ال ینبغي لإلنسان أبدًا أن یطلب الثناء

الذي یخص هللا وحده. 

یجب أن نكون مثل ھؤالء الریاضیین. اآلالف من الحضور یحتفلون بھم ویشیدون بإنجازاتھم. بماذا یتواصل الریاضیون عندما یشیرون؟ یقولون ، ”ال
تعبدوني. اعبدوا من جعلني على صورتھ. أعطاني هللا ھذه األرجل والذراعین، ھذا العقل وھذه المھارات". ھؤالء الریاضیون یذكرون الجمیع بأنھم لیسوا

هللا. إنھم صور هللا. 

في أعمال الرسل 10: 25-26، جاء الرسول بطرس لزیارة قائد عسكري روماني. استمع لما حدث. 
ا دََخَل بُْطُرُس اْستَْقبَلَھُ َكْرنِیِلیُوُس َوَسَجدَ َواقِعًا َعلَى قَدََمْیِھ.  25 َولَمَّ

26 فَأَقَاَمھُ بُْطُرُس قَائًِال: «قُْم، أَنَا أَْیًضا إِْنَساٌن». 

عرف بطرس أنھ مجرد صورة �. كان بطرس رسوًال للبشارة، وكتب أجزاًء من الكتاب المقدس. كان رجال مھما. لكن بطرس كان یعرف یسوع وسار
معھ، الكائن البشري الوحید الذي كان هللا أیًضا. عرف بطرس أن یسوع ھو اإلنسان الوحید الذي یمكنھ أن ینال العبادة. 

بعد موت المسیح ودفنھ وقیامتھ من جدید، حدث ھذا في یوحنا 20: 29-24.
ا تُوَما، أََحدُ االثْنَْي َعَشَر، الَِّذي یُقَاُل لَھُ التَّْوأَُم، فَلَْم یَُكْن َمعَُھْم ِحیَن َجاَء یَُسوُع.  24 ”أَمَّ

!». فَقَاَل لَُھْم: «إِْن لَْم أُْبِصْر فِي یَدَْیِھ أَثََر اْلَمَساِمیِر، َوأََضْع إِْصبِِعي فِي أَثَِر اْلَمَساِمیِر، َوأََضْع یَِدي فِي َجْنبِِھ، الَ بَّ 25 فَقَاَل لَھُ التَّالَِمیذُ اآلَخُروَن: «قَْد َرأَْینَا الرَّ
أُوِمْن».

26 َوبَْعدَ ثََمانِیَِة أَیَّاٍم َكاَن تَالَِمیذُهُ أَْیًضا دَاِخًال َوتُوَما َمعَُھْم. فََجاَء یَُسوُع َواألَْبَواُب ُمغَلَّقَةٌ، َوَوقََف فِي اْلَوْسِط َوقَاَل: «َسالٌَم لَُكْم!». 
، َوَھاِت یَدََك َوَضْعَھا فِي َجْنبِي، َوالَ تَُكْن َغْیَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمنًا».  27 ثُمَّ قَاَل ِلتُوَما: «َھاِت إِْصبِعََك إِلَى ُھنَا َوأَْبِصْر یَدَيَّ

28 أََجاَب تُوَما َوقَاَل لَھُ: «َربِّي َوإِلِھي!». 
29 قَاَل لَھُ یَُسوُع: «ألَنََّك َرأَْیتَنِي یَا تُوَما آَمْنَت! ُطوبَى ِللَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یََرْوا». 

عبد توما والتالمیذ اآلخرون یسوع ألنھ ھو هللا. عرف التالمیذ أیًضا أن یسوع كان إنسانًا ُوِلد على صورة هللا. لقد خلق یسوع كل األشیاء، لكنھ كان على
استعداد ألن یولد كمخلوق. أصدقائي، إن خطیئة البشر أفسدت وأتلفت تصمیم هللا الصالح لنا وللعالم. ننسى أننا تحت سلطان هللا ونضع أنفسنا في مكان هللا.

نحن نسیطر ونؤذي خلق هللا ومخلوقاتھ بدالً من حمایتھا وتغذیتھا. 

لكن هللا كان لدیھ خطة إنقاذ لنا! ُوِلد یسوع ابن هللا بالكروموسومات والحمض النووي والجسم البشري، مثل كل واحد منا. لقد عاش حیاة كاملة ومقدسة لم
یستطع أحد منا القیام بھا. ومات موتًا ذبیحة على الصلیب لشفاء وُغفران خطایانا. عندما نثق بیسوع، نستعید عالقتنا الصحیحة مع هللا اآلب. یمنحنا الروح

القدس القوة لنقول ال للخطیة، ونعیش بطریقة تكرم هللا الذي خلقنا على صورتھ. ثم، عندما یرى الناس األعمال الصالحة التي نقوم بھا، یمكننا أن نقول لھم:
”ال تمدحني! سبحوا واعبدوا هللا الذي خلقني على صورتھ، وخلصني ألعیش لمجده”. 

أعتقد أن الطریقة الرائعة إلنھاء ھذه العظة ھي أن نقرأ معًا مرة أخرى إجابة السؤال 4 من التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة: كیف ولماذا خلقنا هللا؟ لقد
خلقنا هللا ذكرا وأنثى على صورتھ لنعرفھ ونحبھ ونعیش معھ ونمجده. ومن الصواب أن نحیا نحن الذین خلقنا هللا لمجده. 

دعونا نصلي معا اآلن: 
أیھا اآلب الذي في السموات، أشكرك ألنك جعلتنا في الحكمة والمحبة. أحیانًا ال نشعر باالمتنان للطریقة التي صنعتنا بھا. في بعض األحیان نشعر

باإلحباط من الظروف التي نحن فیھا. أیھا الروح القدس، أظھر لنا كبریائنا وعدم إیماننا. ساعدنا في اإلیمان بأن تصمیمك للعالم ولإلنسان جید. ساعدنا في
العیش وفقًا لتصمیمك، لنحب اآلخرین، ونمنحك المجد في كل ما نقوم بھ. نصلي باسم مخلصنا یسوع. آمین.
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