االثنين
5\9
يو 17:14
الى 7\ 15
جوزيف و
كاتيا نصار

الرزنامة الطقسية الشهرية

االربعاء
الثالثاء
5 \ 11
5 \ 10
يو 16
يو 16
23 - 15 13 - 2
فادي و روبى دبس

الخميس
5 \ 12
يو 16
33 - 23

السبت
الجمعة
5 \ 14
5 \ 13
يو 5
يو 17
30 - 24
36 - 18
رزق هللا و انطونيا مالو

االحد
5 \ 15
يو 7
52 - 37
السنة الثالثة \ العدد  \ 29أيار – 2016

 نصلي مع قداسة البابا لكي تكرم النساء و تحترم في جميع الدول و تقدر مساهمتهن
االجتماعية التي ال تعوض
5 \ 16
متى 18
20 - 10
بسام و
كلود أحمر
دقنو

5 \ 17
متى 4:23
الى13\5
نصري و
روال حداد

5 \ 18
متى 5
26-20

5 \ 19
متى 5
32-27

5 \ 20
متى 5
41-33

5 \ 21
متى 5
48\42

5 \ 22
متى 10
38-32

 نصلي لنطلب عون الروح القدس ليكون عونا و سندا و منيرا لعائالتنا .
5 \ 23
متى 6
34-31

5 \ 26
5 \ 25
5 \ 24
يو 6
متى 7
متى 7
55-48
23-21
21 - 15
رسامة األب جورج بيروتي
بشير و وداد أصلو

5 \ 28
5 \ 27
متى 7
متى 9
8–1
17-14
جوزيف و بهاء خياط

5 \ 29
متى 4
23-18
نعوم و أمل
خربوط

 نصلي على نية شبابنا و شاباتنا المتقدمين على االمتحانات كي يوفقهم هللا و ينير عقولهم
بالمعرفة و الحكمة ليجنوا ثمرة أتعابهم
5 \ 30
متى36 :9
10:8

5 \ 31
متى 10
15-9

6\1
متى 10
22-16

6\2
متى 10
31-23

6\3
متى- 10
32
1 :11

6\4
متى :7
24
الى 4 \ 8

6\5
متى 6
33-22

 نصلي مع قداسة البابا لكي تنشر ممارسة عبادة صالة المسبحة الوردية ضمن العائالت
و الجماعات على نية التبشير و السالم .
القداس القادم  \ 5حزيران \  2016بكنيسة مارجرجس – المزار الساعة  5مساء
www.end-arab.com http://m.facebook.com/endsyria
الطباعة  :مطبعة اإلحسان للروم الكاثوليك – السريان الجديدة – كنيسة القديسة تيريزيا -المدخل الجانبي

عيد العائلة في إطار السنة اليوبيلية للرحمة اإللهية 2016
يصادف في الخامس عشر من أيار عيد العائلة العالمي في إطار السنة اليوبيلية للرحمة اإللهية التي
أعلنها قداسة البابا فرنسيس هي مناسبة للتبصر في أهمية و دور العائلة في حياة اإلنسان و الكنيسة و
األوطان و هي تشمل األسرة البشرية ككل فتقيم معها شركة روحية و تتضامن و تتقاسم و تتماسك بروح
المحبة و الترابط خيورها ال زمنية و الثقافية و الروحية و اإلنسانية .
لقد طرأ على مؤسسة الزواج و العائلة في عصرنا تغيرات واسعة و سريعة فهناك عائالت على الرغم من
التطور تعيش محافظة على أمانتها التي تكون أساس العائلة و عائالت تشكو الحيرة و القلق أمام ما
عليها من واجبات و ما تعاني من تحديات جراء الحرب و الفقر و التهجير و أيضا يعتريها الجهل بحقيقة
الحياة الزوجية و العائلية و ما لها من معنى عميق في بناء اإلنسان و تطوره على الصعيد السيكولوجي
و االجتماعي و الروحي  .إن هذه الصعوبات الكبيرة أقل ما يقال فيها أنها تعرض مصير العائلة بصفتها
خلية المجتمع األساسية لخطر التفكك و التحلل و التشرذم .
من قدسية العائلة اإلل هية في السماء نشأت العائلة المقدسة على األرض عائلة الناصرة و كل عائلة
بشرية تنشأ على األرض تضع أمامها صورة العائلة اإللهية و صورة العائلة المقدسة  .إن العائلة مدعوة
لتعيش فرح الحب في زمن اليوبيل هذا ألنها المكان المميز لتعيش المصالحة مع هللا في التوبة و المغفرة
المصالحة بين الزوجين  ،المصالحة بين األخوة  ،المصالحة مع الكنيسة  ،مع المجتمع  ،بيتنا المشترك .
إن العائلة تبقى المكان األول لنقل اإليمان  ،و المكان المفضل لتربية الضمير و التنشئة على القيم .
عائالتنا المسيحية مدعوة  ،خالل سنة الرحمة  ،لتصبح المكان اآلمن لهذا الحج حيث يتمكن المرء من
اختبار فرح المغفرة  .في كنف العائلة يتربى المرء على المغفرة ألنه يملك اليقين بأن هناك من يفهمه و
يعضده بالرغم من األخطاء التي يقوم بها  .فال تفقدن إذا الثقة في العائلة ! ما أجمل أن نفتح على الدوام
قلوبنا لبعضنا البعض بدون أن نخفي شيئا  .فحيث هناك الحب يكون التفهم و الغفران  .أيتها العائالت
الحلبية لنعيش هذا الحج البيتي اليومي و هذه الرسالة المهمة التي يحتاجها العالم و الكنيسة أكثر من أي
وقت مضى  .اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوجه بتحية محبة و تضامن و تقدير إلى عائالت حلب  ،و
بخاصة إلى كل العائالت التي التقيت بهم و عملت معهم و أحبوني و أحببتهم ( عائالت مريم ) و لمدة
سنتين على التوالي و يذهب بي الحنين إلى تلك االجتماعات و التحضيرات و االستعدادات لعيد العائلة
 ، 2015و الذي كان عيدكم بامتياز رغم وحشة الحرب  .هاهي عائالتكم قد أثبتت على مر التاريخ و
حتى اليوم  ،أنها منبت رجال و نساء المستقبل و مختزن مكرمات  .قبلتم كل أنواع التضحيات و الشدة
في زمن الحرب لتبقى عائالتكم محمية و تعيش اإليمان و تنظر إلى ما بعد الصليب  ،حيث القيامة و
الحياة .

ال تبنى العائلة إال من الرب و ال تنمو العائلة إال في الرب !
اآلباتي سمعان أبو عبدو
منسق مكتب راعوية الزواج و العائلة – بكركي
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1

الكلمات المتقاطعة

كيف أصبح مسيحيا
1

أوال و قبل كل شيء  ،عليك أن تدرك أنك خاطئ و قد أخطأت الهدف و هذا ينطبق على كل
واحد منا  ،إذ تعد ينا الحدود بتعمد مرات عديدة  .يقول الكتاب المقدس " الجميع أخطئوا و
أعوزهم مجد هللا " رومية (  ) 23:3و هذا اعتراف يصعب على الكثيرين قبوله  ،و لكن إن
كنا ال نرغب أن نسمع األخبار السيئة  ،فال يمكننا أن نقدر و نتجاوب مع األخبار السارة و
المفرحة .
ثانيا علينا أن ندرك أن يسوع المسيح مات على الصليب ألجلنا فبسبب خطايانا كان على هللا
أن يتخذ إجراء قاسيا بغية الوصول إلينا  .لذلك جاء إلى أرضنا و عاش عليها كانسان لكن
الرب يسوع كان أكثر من رجل صالح  .كان هو هللا اإلنسان  ،هللا المتجسد  ،لذلك كان موته
على الصليب بالغ األهمية – ففي الصليب أخذ نفسه في شخص المسيح يسوع مكاننا و حمل
خطايانا  .لقد دفع أجرتها كاملة و حصل لنا فداء .
ثالثا علينا التوبة عن خطايانا  ،لقد أمر هللا الناس في كل مكان أن يتوبوا  .يعلن لنا سفر
األعمال  " 1:3توبوا و ارجعوا لتمحي خطاياكم  ،لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب "
ماذا تعني هذه الكلمة " توبوا " ؟ إنها تعني تغيير االتجاه – عملية تحويل المسار باالتجاه
اآلخر من الحياة  .إنها تعني التوقف عن نمط الحياة السابق لنبدأ بنمط حياة آخر وفقا للكتاب
المقدس  .علينا اآلن أن نتغير و نكون راغبين و مستعدين لوضع حد للماضي .
رابعا علينا أن نقبل يسوع المسيح في قلوبنا و حياتنا  ،فأن تكون مسيحيا حقيقيا يعني أن
يسكن هللا نفسه في حياتك .
يخبرنا يوحنا (  ) : 12قائال  " :و أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أوالد هللا "
فعلينا قبول المسيح  .و يقول يسوع  " :ها أنذا واقف على الباب و أقرع  .إن سمع أحد
صوتي و فتح الباب أدخل إليه  " ...رؤيا يوحنا  20:3فعلى كل واحد منا أن يقرر منفردا أن
يفتح الباب و لكن كيف نفتحه ؟ من خالل الصالة فان كنت لم تسأل المسيح يسوع لغاية اآلن
أن يدخل حياتك يمكنك أن تفعل اآلن ......

لنتشبه باملسيح ألنه تشبه بنا
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أفقيا  . 1ترتيلة للسيدة العذراء  -والدة مريم العذراء. .2 .مطلع ترتيلة لزمن الميالد
.3مخترع المصباح الكهربائي  -حاكم المدينة .4 .مثالنا ونموذجنا – أواخر ونهايات األشياء.
 .5قيظ – مبال ومهتم – يحسب ويخال  .6أحرف متشابهة – من الفنون الجميلة – يقرض ماال.
 .7يغيران ويخفيان المعالم – تسمية عامية تطلق على اإلصبع المتورم الملتهب.
 .8طبيعة وخليقة – مرسل من هللا – أحد أقاربي.
 .9مدينة عراقية على دجلة كانت كرسيا اسقفيا للسريان – للتمني – متشابهان.
-10عملي وطلبي للرزق– البشرى -11.ألّف الشعر وقفّاه– مدينة بريطانية كاتدرائيتها من القرن الثاني عشر
 -12والدة – فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية (384-322ق.م)  -امتطى.
عموديا. 1 :ترتيله للعذراء مريم – ضياء.2 .ترتيله للسيدة العذراء.
. .3نزيح ونبعد اللثام – والد العذراء مريم. 4 .أركب سنام الناقة – اسم لعدة ملوك أوروبيين.
.5عودنا الذي ننظف به أسناننا – إحسان .6 .وضع تأمينا للدين – ترحمتا وأشفقتا.
. 7ينظر مجزومة – سقطت – ابن أخي إبراهيم أنقذه هللا من سدوم.
 8حيوان منقرض يشبه الفيل – مدينة ايطالية شهيرة بقبة كاتدرائيتها.
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للمشاركة أرسل رسالة اوعلى الواتس 0946706037

إن أمثن اهلدايا و أقربها إىل اهلل صورة اهلل فينا

لنعكس الضياء الالئق بها اعتبارا لقيمتنا و إكراما ملثالنا ...
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الحل السابق  :يوسف الرامي
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كلمة السر
أفقي عمودي

7

فـنـجـان قـهـوة
قـصــة و عـبـرة

نحن صورة هللا أمام أوالدنا
ركعت أمام السرير أصلي مع أبني  ،صالة ما قبل النوم و طلبت منه التكلم بحرية مع
الرب  ،فقال " يا يسوع أنت القوي اضرب بالسيف كل األشرار المتواجدين في بلدنا "
فقلت له بسرعة  :إن يسوع ال يضرب بل يحب فقال " و ماذا يفعل بالسيف ..؟ "
أجبته " إنه ملك قوي لكنه ال يحمل سيفا بل يتكلم بلطف ألنه أمير السالم " فاكتفى
باإلجابة نعم .
هنا تبادر إلى ذهني األمهات و اآلباء الذين ال يتسنى لهم الوقت للصالة مع أبنائهم  ،أو
بالحري ال يريدون أن يجدوا وقتا ألن هذه الدقائق القليلة هي باعتقادهم مضيعة
لوقتهم الثمين غير واعين أن الثمين هو الوقت المقدس الذي نمضيه مع أوالدنا لنزرع
في نفوسهم األفكار الصحيحة .
إن التربية الدينية المسيحية هي من صلب مسؤوليتنا نحن األهل  ،و كل من يعتقد أنها
مسؤولية المدرسة أو الحياة هو على خطأ  ،فكلمة هللا تصلنا مع اهتمام والدينا و
عطفهما و حنانهما  ،و إال كيف سيتمكن الطفل من أن يحب هللا كأب له كما نقول في
صالة األبانا  ،إذا كان ال يشعر بمحبة أبيه له ...؟
و كيف سيصلي و يحب هللا إذا كان مثاله األول في الحياة ال يصلى و ال يضع ثقته بمن
هو أقوى منه ؟
أيها األهل صلوا مع أوالدكم لتربحوهم و تربحوا الملكوت  .ال تخافوا أن ترددوا معهم
و أمامهم أقوال اإلنجيل  :أحبوا بعضكم بعضا  ،صلوا و ال تملوا  ....إنها كلمات الحياة
 ،فلماذا ال نسلمها ألوالدنا كما تسلمناها نحن من أهلنا ؟ أليست هذه دعوة العائلة
المسيحية ؟
التربية هي عمل يومي دؤوب في سبيل البناء هي عيش القيم المسيحية و اإلنسانية
يوميا حتى تصبح عادة ال مفر منها فينطبع هذا العيش في نفس أوالدنا و ذاكرتهم
فيتطبعون على عادات أهلهم و تقاليدهم لتصبح جزء ال يتجزأ منهم .
أعطنا يا رب أن نكون الشجرة الطيبة التي تثمر الثمار الطيبة
فنظهر صورتك البهية أمام أوالدنا .

4

فنجان قهوتنا هذا الشهر كان متميزا مع عائلة تعيش حياتها و رسالتها في الحياة لتكون على
مثال العائلة المقدسة  ،محبة  ،مصلية  ،متواضعة.
التقينا بها لنتعرف عليهما أكثر أسرة بشير أصلوا و وداد عجم  ،الذين بدأو مشوارهما
معا في  26أيار  1985أسسا عائلة أثمرت ثالث أبناء  ،األكبر فراس الذي يسير على نهج
عائلته و بعد أن أنهى دراسته يدرس الالهوت و نور التي أصبحت شفيعة عائلتها في السماء
و ريم الصغرى الطالبة المجتهدة .
و حياتهم كانت حافلة بالنشاطات الكنسية حتى قبل الزواج في جمعية التعليم المسيحي و لقد
اختصت السيدة \ وداد في إعداد أبناء المناولة األولى و في الليجو ماري .
و عند سؤالنا لهم عن تاريخ انتسابهم للعائالت و ماذا أثر في حياتهم هذا االنتساب ؟
انتسبنا للعائالت أول مرة عام  2000ثم توقفنا ألسباب خاصة ثم عدنا لالنتساب منذ ثالث
سنوات في األخوية ( ) 13
حيث شعرنا أنهم عائلة لنا و
خاصة وقوفهم معنا في محنتنا
و لقد انتسبنا لألخوية عن قناعة
و كنا نتمنى لو أكملنا مشوارنا
ضمن العائالت منذ االنتساب
األول و لكن الظروف شاءت و
ما نرجوه من العائالت هو
التعاضد و التعاون و محبة
بعضنا البعض بشكل أكبر .
و كان ال بد من سؤالهم عن
الرجاء ( رجاءهم بالمسيح ) الذي اختبروه في محنتهم ( حمل الصليب مع المسيح ) فلقد كان
جوابهم :
لقد حملنا الصليب مع المسيح و شاركناه آالمه و في حمل صليبنا طلبنا من أمي العذراء التي
هي شفيعتي أن تقف إلى جانبنا و تساعدنا على الثبات و الوقوف تحت خشبة صليبنا .
و في كثير من األحيان نشعر بالضعف فنجد أن شفيعتنا ( صغيرتنا ) لم تفارقنا بل هي ترافقنا
من السماء بجانب شفيعتنا أمنا العذراء و هي تستجيب لصلواتنا  ،و لقد اختبرنا هذه التجربة
في فترة مرض بشير  ،استجابت نور لصالته و لقد رأيناها ترافقنا في أصعب لحظات المرض
فنحن كل يوم نجدد رجائنا بالمسيح و نطلب من هللا أن يمسك بأيدينا لنكمل مسيرتنا بكل إيمان
على رجاء فرح القيامة بالمسيح .
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أيقونة العنصرة

فرح الحب
تسع نصائح يقدمها اإلرشاد الرسولي " فرح الحب " إلى المتزوجين
خصص وقتا لبعضكم البعض حتى لو كنتم منشغلون  :يحتاج الحب الى الوقت و المساحة كل شىء
آخر يمكن أن ينتظر عليكم أن تتحدثوا باستمرار حتى تتشاركوا األفكار و أن يصغي الواحد لآلخر.
فلينظر كل واحد بعيني اآلخر مقدرين بعضكم بعضا و مواظبين على بناء عالقة متينة أحيانا إن الوتيرة
التي نعيشها و ضغوطات الحياة تولد المشاكل الناتجة عن فقدان نوعية الوقت معا إذ تتشاركون الغرفة
نفسها إنما ال أحد يلتفت إلى اآلخر
أحيانا أصغوا ليس إال  :عوض تقديم رأي أو مشورة علينا أن نثق بأننا أصغينا إلى كل ما يريد أن
يقوله اآلخر  ...غالبا ما ال يحتاج الشريك اآلخر أي حل لمشاكله إنما أن يصغى إليه بكل بساطة و أن
يشعر بأن اآلخر يقدر ألمه و خيبة أمله و خوفه و غضبه و آماله و أحالمه .
تقبل نقاط ضعف شريكك يملك الحب جانبا كبيرا من التعاطف الذي يقود إلى تقبل اآلخر كجزء من
هذا العالم حتى لو أن األخر يتصرف بشكل ال يعجبني فإن كان الحب غير كامل فهذا ال يعني أنه غير
حقيقي .
كونوا أسخياء بتقبل نقائص الشريك  :علينا أن ندرك بأننا كلنا مكونون من مزيج من األمور
الحسنة و األمور السيئة إن الشخص اآلخر هو أهم بكثير من األمور الصغيرة التي تزعجني  .ال يجب
على الحب أن يكون كامال حتى نقدره  .إن الشخص اآلخر يحبني بكل طاقته إنما إن كان الحب غير
كامل فهذا ال يعني أنه غير حقيقي و غير واقعي .
ال تذهبوا الى النوم غاضبون :العناق يمكن أن يساعد في هذه الحاالت " أنصحكم أن ال تدعوا
النهار ينتهي من دون تحقيق السالم في العائلة " كتب البابا فرنسيس و نقل عن نفسه هذا الكالم الذي قاله
عام  ": 2015و كيف علي أن أحقق السالم ؟
من خالل الركوع على ركبتي ..؟ كال ! من خالل القيام بلفته صغيرة  ،أمر بسيط  ،فيعاد التناغم إلى
ليس إال فال حاجة للكلمات .
العائلة  .عناق صغير َ
حاولوا أن تجدوا شريككم جميال و محبوبا حتى لو أنه يصعب األمر عليكم "أن نحب اآلخر يضم
فرح تأمل و تقدير جماله الداخلي و قدسيته التي هي أهم من حاجاتي و هذا يدفعني ألن أبحث عن
األمور الحسنة التي فيه .
قولوا " من فضلك  ،شكرا و أعتذر  :اقتبس فرنسيس من عظته التي ألقاها عام " 2013
نحن بحاجه إلى ثالث كلمات و أريد أن أكررها  :من فضلك  ،شكرا و اعتذر  .إنها ثالث كلمات أساسية
لنكن أسخياء في استخدام هذه الكلمات و تكرارها يوما بعد يوم "
الثقة هي المفتاح  :هذا ال يقضي بأن نفترض بأن اآلخر ال يكذب أو يخون  .هذا يعني بأنه علينا
أن ال نسيطر على الشخص اآلخر و أن نراقب كل خطوة يقوم بها  ...إن الحب يثق يحرر ال يحاول أن
يسيطر و يتملك و أن يسيطر على كل شيء .
ليس من المفيد أن نحلم بحب مثالي و كامل من دون أن نحفز
تذكروا " الحب يتطلب عمال " َ :
هذا الحب على النمو أحيانا ننسى أن الخمرة الجيدة تحتاج إلى السنين لتصل إلى ما هي عليه  ،علينا أن
نكون أكثر واقعيين بشأن حدودنا و نقائصنا و عيوبنا و أن نستجيب إلى دعوة النمو معا و أن نقود الحب
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تقول طروبارية العيد لقد صعدت بمجد أيها المسيح إلهنا  ،و ف َرحت تالميذك بموعد الروح القدس إذ
أيقونوا بالبركة أنك أنت إبن هللا المنقذ العالم إن كل ما في األيقونة مطابق برواية االنجيل و نرى السيد
يبارككم و بينما هو يباركهم اختفى عنهم  ،و اختتطف الى السماء بسحابة  ،نرى في األيقونة أشجار
الزيتون فوق رؤوس الرسل و المالئكة فهي توحي بالطمأنينة و تشير إلى أن الطبيعة أيضا تشترك في
الترنيم الكوني  ،األيقونة كلها في حركة مستمرة و أشخاصها في انتفاضة و حيوية ما عدا مريم نراها
منتصبة في وسطهم و فيها ثبات ال يتزعزع و إلنتصابها معنى عميق ترمز الى الكنيسة التي تولد اآلن
المسيح رأسها و والدة اإلله صورتها و الرسل أسسها  ،لم يذكر الكتاب المقدس وجود مريم مع الرسل
في حادثة الصعود و لكن التقليد يثبت ذلك في صلوات الكتب المقدسة إذ نسمع النشيد التالي " أقبلت مع
تالميذك إلى جبل الزيتون فكانت معك والدتك يا بارىء الكل  ،فإن التي توجعت حين آالمك أكثر من
الجميع وجب أن تتمتع أكثر من الكل بالفرح بتشريف إنسانيتك أيها المسيح "  ،و في األيقونة نالحظ
رقة مريم  ،تتعارض مع وجوه الرسل ذات المالمح الحادة تحيط بها  ،انتصابها متوجه نحو السماء
و جسدها ممشوق نحو العالء و ترتل لها الكنيسة نهار
الصعود  " ،إفرحي أيتها الملكة فخر العذارى و
األمهات "  ،يداها تتوسالن من أجل اإلنسانية و هي
تنظر دائما إلى البشرية و تدعوها إلى اإلشتراك في
حياة الثالوث .ينقسم الرسل في االيقونة إلى قسمين
متوازيين الرسل الستة الواقفين الى الشمال يعبرون
عن توق النفس الى العالء ألنهم يحدقون الى فوق ،
أما الرسل الستة الواقفين الى اليمين فهم يحدقون الى
مريم واقفون أمام السر الكامل فيها  -تشكل أطراف
ذراعي المالكين المرتفعة و قدما البتول ثالث نقاط
بمثلث منتظم و يميز هذا عن مجموع الرسل ليميز
عالمة الثالوث االقدس .من فوق نرى المسيح محاطا
بعدة دوائر كروية كونية حيث يتألأل مجده و يدعمه
بتحقيقه مالكان ثيابهما من نفس لون ثياب الرسل ،أنهما
مالكا التجسد  ،يلفتان بانتباه إلى أن المسيح الذي ترك األرض بجسده لن ينفصل عتها و عن المؤمنين
المرتبطين به و بدمه الكريم  ،يبسط المسيح يده اليمنى ليبارك و يمسك بيسراه ملف الكتاب المقدس فال
يحول صعوده الى السماء دون رسالته هذه" لن أتتركم يتامى " و المالكين بجانب المسيح يقوالن
للتالميذ أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هوالذي ارتفع عنكم الى
السماء وسيأتي هكذا كما عاينتموه منطلقا الى السماء  -و مريم ترمز النجوم الثالثة على جبينها و كتفيها
الى بتوليتها الدائمة قبل و أثناء و بعد الوالدة .المسيح في وداعه هذا يقول لنا ال تتبعوني في سمائي ،
بل سمائكم عليكم أن تربحوها أنتم بعرق جبينكم خالصكم حصل يقول الرب و لكن لكي يتحقق يجب أن
يمر بجلجلتكم  ،إن أنتم حملتم صليبكم و تبعتموني  ،خالصكم تصنعونه بأنفسكم  ،أنا مهدت ُ لكم الطريق
فسيروا عليها بأنفسكم حينئذ لم أترككم يتامى إذا اعتبرتموني أبا و أخا  ،حينئذ تصبحون لي شعبا و
أصبح لكم إلها  ،أنا معكم و ليسى أحد عليكم .
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