
 مةقدم

 امسك الخشبة
 

فيخاف اآلخر من ضرر    ...  افالن صحته كويسة جد   ...  في أثناء الحديث مع األحباء، يعلق البعض      

 يتخيل   فللحال -خشب يمسكونها )  طرابيزة(أمسك الخشبة ويبحثون عن كرسي أو       ...  يصيبه أو حسد فيقول   

 .لن يصيبه ضرر) فالن(الناس أن 

وكلمة شي  ).  شي إ ثؤاف  :  (ألنه كلمة الصليب باللغة القبطية هي     .  هي الصليب الحقيقة أن الخشبة    

 ).خشبة: (يعني

وكلمة .  فالصليب باللغة القبطية اسمه الخشبة المقدسة، فكلمة أمسك الخشبة يعني أمسك الصليب             

 .ال وجود لها باللغة القبطية غير كلمة الخشبة المقدسة" الصليب"

 . فهي كلمة يونانية" إستافروس: "أما كلمة

 Toucher le bois ; Touchفيا أحبائي دائما أمسكوا الخشبة المقدسة فهي تحفظكم من كل شيء            
wood  

الرب قد ملك علي    :  "فالخشبة المقدسة في كل اللغات هي بركة وحصانة من كل شر فالمزمور يقول            

 .  اآلثمتحت ظل جناحيه أعتصم إلى أن يعبر". خشبة

 . الخشبة المقدسة هي قضيب اللوز الذي قطر عليه دم الحمل 

 )طرح عيد الصليب(

 . الصليب رد إلى رتبته مرة أخرى) خشبة(من قبل شجرة واحدة نفى آدم، ومن قبل شجرة  

 )طرح عيد الصليب(

 .أمسكوا الخشبة في كل وقت



 هل مسيحك مازال حيا؟
 

ل مسيحك مازال   ه:  "حدى البالد فسأله القاضي   إية في   قف شاب مسيحي أمام المحكمة الشيوع      و

 !جسد بشري غير قابل للموت؟بله إؤله يوهل يعقل أن ... ،!"حيا؟

. 1970 مارس سنة    14ليوم هو   ا:  يضأجاب القا فليوم؟  اما تاريخ هذا    :  رد عليه الشاب متسائالً   ف

لبشرية الجديد لم يبدأ إال من      ا تاريخ   ذا أن ه؟ هل معنى    1970لماذا تذكرون سنة    :  ائالًق  لشاباعندئذ أجاب   

 ! سنة أي بميالد المسيح؟1970

 بجسد إنسان، ومن    - الرب يسوع  -لمة اهللا   كعني اتحاد   يفهل تعلم أيها القاضي أن ميالد المسيح          

 .يومها ولدت البشرية كلها إلى يومنا هذا

.  كله يستخدم التاريخ الميالدي    العالمفجل العالم كله لهذا     ألهل تعلم أيها القاضي أن المسيح ولد         و

كلهم يذكرون المسيح   ..  .يستخدمه المسيحيون وغير المسيحيين، البوذيون والهنود والمسلمون والشيوعيون        

 ! ا في العالم ال تخضع لتاريخ الميالد المسيحياحدوأيها القاضي ارني بلدا ... ن يدرواألمولود ألجلهم دون ا

ون رالق  يوم واحد في    س في اد مع الغط  الد المي يع  ديأن تع   ادةت مع ةنيس كانت الك  دلق...   الحبيب االبن

 : ميالديناالمسيحيون لن فنحن: يددالج ميالدي ينر أن ميالد المسيح يعبت تعتنكا  ألنها-ىلاألو

وشكل آدم الجسدي الترابي الذي من األرض ثم          األول جسدي من آدم األول، وفيه نأخذ مالمح        -1

 .ض ونموتالبد أن ننتهي لألر

ألن الكلمة اهللا الذي من السماء      ).  47:  15  كو1( الرب من السماء     -الثاني سماوي من آدم الثاني      -2

 الذي  أبانا( ونصير أوالد اهللا     - بالماء والروح  -فولد من فوق  .  بحلول الروح القدس على العذراء     جسدا  صار

ش على الصالة وكلمة اهللا، ونأخذ جسد ابن        ونعي)  المحبة والوداعة (، ولنا صفات اآلب السماوي      )في السموات 

وكما أن الميالد الجسدي ترابي ينتهي بنا بالتراب، كذلك فالميالد الثاني           .  اهللا ونشرب دمه ونسلك حسب إنجيله     

 ... سنة بل إلى األبد فنحن أخذنا في المسيح عمرا أبديا1976روحاني ينتهي بنا باألبدية، ليس فقط 

 !؟لجديدهل علمت يا أخي عمرك ا

 .أهنئك بهذا الميالد الجديد الذي به قد أخذت عمرا أبديا



 نور أم النور قد أعمى عيني
 

االمتحان دائما تفكر في االمتحان إلى الدرجة        القطن مضطربة خائفة من    بمعهد  )فالنة(كانت الطالبة   

ما، كانت ذاهبة إلى المعهد     وبينما هي في حالة ضعف اإليمان عند       .  التي أضعفت إيمانها واتكالها على اهللا     

 ظهرت لها فتاة سوداء و قالت لها ال تتكلي على اهللا وأنا سوف أنجحك وبدأت تخبرها عن أسرار معهدها                    

تنصت إليها باهتمام خاصة بعد أن وعدتها بأنها ستعرفها بأسرار           )  فالنة(فبدأت الطالبة   ..  .وأسماء األساتذة 

 .االمتحان

، )16:  16أع(هي التي ذكرها سفر األعمال        ست أن هذه الفتاة السوداء    جاءت إلي تحكي قصتها، وأحس    

 .وقد استغلت ضعف إيمان الطالبة وحاجتها للنجاح

عندئذ طلبت منها أن تعمل قنديل في البيت ثم تتكل على اهللا  وتصلي وتتناول من األسرار المقدسة                   

) الكاهن فالن ( تدعي أبوِك    أنإياك  "التي قالت لها    التالي قابلت الطالبة الفتاة السوداء        وفي اليوم ...  اإللهية،

 ".معاييسوع : " فردت عليها األخت وقالت بوداعة."ويعمل قنديل وإال سأهدم عليكم البيت

قنديل أمام أيقونة قديمة للسيدة العذراء ثم رش البيت بالماء            الفي اليوم التالي عمل أبونا الكاهن        

لبة للمعهد كعادتها فوجدت هذه الفتاة السوداء مكسحة على األرض وهي           المصلى، وفي اليوم التالي ذهبت الطا     

وسوف ال  أعود أراِك في البيت ما عدا في الحمام فقط الذي             "  نور أم النور قد أعمى عيني     "  :تقول في مسكنة  

بل تقوت    اومنذ ذلك الوقت لم تعد تراه       ومضى أبونا ثانية للبيت ورش الحمام بالماء،      ...  لم يرشه أبونا بالماء   

 .في اإليمان بشفاعة العذراء ونجحت بقوة المسيح وليس بقوة الشرير

واالتكال على اهللا    هذه قصة واقعية تبين أن ضعف اإليمان الناتج من قلة الصالة وقراءة اإلنجيل              

 .يجعل عدو الخير يدخل البيت ليلعب دوره... والخوف من االمتحان واألمور المادية

 .نذكرها اليوم في صومها المبارك صالة القنديل وشفاعة السيدة العذراء التيوهذه القصة تبين قوة 

 .شفاعتها تكون معنا آمين
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 هنا تُبنى الكنيسة
 

 كنا في اجتماع للخدام وكان      1976وفي بداية عام    ...   الماضي عام المرأة العالمي    1975كان عام   

ولكننا أحسسنا أن الروح القدس يقودنا      .  ر كثيرة بيننا نيافة األنبا مرقس أسقف طولون ودار الحديث حول أمو         

أحسسنا أن   الذي دفعنا لذلك أننا   .  عام المحبة    هو 1976إلى قرار هام جدا وهو أننا قررنا أن يكون عام             

 .المحبة هي السالح المسيحي، والذي يلقي سالحه يكون قد فقد خالصه

قريبك هو أي إنسان من كل      (يبك كنفسك   فتحب قر ...  ألن اهللا محبة  ...  حدود المحبة هي ما النهاية    

 ).37 -30: 1لو) ( مثل السامري الصالح-جنس ودين

وإن لم تقدر أن تصنع هذا فصلي ألجل الذي           ...تحب عدوك وتبارك العنيك وتحسن إلى مبغضيك      

وهذا الجزء الرابع من وصية المحبة في مقدرة كل واحد منا ألنها تنقلنا من                ).  44  :5مت  (يسيء إليك   

 ).عن كتاب حياة الصالة(. اجهة اإلنسان إلى الوقوف أمام اهللامو

 .ألن اهللا محبة ) 8: 13 كو 1(والمحبة ال تسقط أبدا 

 ).14: 3 يو 1 ( رف اهللا ألن اهللا محبة1والذي ال يحب أخاه لم يع

 حب  فالمسيحية كلها محبة ال تعرف الكراهية وال الحقد وال الحسد وال العنصرية وال الطائفية وال               

 .، والمحبة هي عالمة كنيسة المسيحاالنتقام

 الهيكل، وبحث عن مكان فلم يعجبه إال مكان ما،           نيأن سليمان الحكيم أراد أن يب     :  ويقول التلمود 

ثم في الظالم يقوم األخ األكبر      .  وقصة هذا المكان تحكي عن أخوين اقتسما محصول األرض إلى كومين           

: فعل األخ األصغر ويقول   يأخي أكثر احتياجا مني، وبالمثل      :  يه ويقول وينقل جزءا من كومته إلى كومة أخ      

 بينما كانا يعمالن هذا     يالليالوبذلك يظل الكومان متساويين وفي إحدى       .  أخي له أوالد وهو أكثر احتياجا مني      

 ... وتعانقاالطريقالعمل تقابال في 

 .هنا تُبنى الكنيسة... هنا مكان المحبة
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 !ثة؟هل نحن نعبد ثال
 

باسم اآلب  : "ا لماذا نقول  هل نحن نعبد ثالثة؟ فقلت له ال نحن نعبد إله واحد، فقال إذً            : سألني أحد األحباء    

 ".واالبن والروح القدس؟

ولكن لست ترى معي أن اهللا لم يره أحد قط؟        . نحـن نقول في قانون اإليمان نؤمن بإله واحد        : قلـت لـه    

 معه وتأكل   وتتعاملفمثالً هل ترضى أن تعيش مع إنسان        !... يع؟فكيف نعبد إله واحد ولكنه مجهول للجم      

 ربما يكون شريرا، ربما يكون مريضا، ربما        -وتشـرب وتـنام معـه وأنت ال تعرف عن طبيعته شيء           

 !أم يجب أن تبحث طباعه؟! هل يكفي أن تقول إنه إنسان؟... يؤذيك

 .ثك عن طبيعة اهللافدعني أحد! كذلك كيف تعبده وأنت ال تعرف عن طبعه شيًئا؟ 

لذلك فاهللا آب لكل البشرية، وعندما خلق هذا الكون         . وأروع صور المحبة فيه هي األبوة     . اهللا حـب كامل    

أال وهي طبيعة األبوة، لذلك فاهللا بطبعه آب        ...  أودعها في الحيوان والحشرات    -أودع فـيه هـذه الطبيعة     

 .حنون للبشرية كلها

 ويعطينا من حبه اإللهي     -ته الوحيد ليتحد بجسد إنسان من العذراء      واهللا اآلب يحبـنا جـدا فأرسـل كلم         

وكلمة اهللا أزلي أي ليس له بداية ألن اهللا ناطق منذ األزل، لذلك          !... وبـركاته، فـأي حب أعظم من هذا؟       

نقول أن الكلمة مولود أزلي من اآلب وليس مخلوقًا مثل آدم الذي له بداية زمنية وخلق من التراب، وكذلك                   

أما المسيح كلمة اآلب فأزلي بال بداية       . ء أصلها ترابي، لذلك ينبغي أن يعودا وكل جنسهما إلى التراب          حوا

 .من اآلب فهو الذي ليس له نهاية

 .واآلب أحبنا فأرسل روحه القدوس يسكن فينا 

ي، فاهللا الواحد يحبن  .   وله روح قدوس يحل في اإلنسان      يبطبيعتفاهللا اآلب واحد وله كلمة أزلي أتحد        

، أعرفه بذاته التي تحبني وروحه      )فالن(مثلما أعرف صديقي    .  فهو ليس مجهوالً لي   ...  وأنا أدرك حبه لي   

 .ة هذا صديق واحدث مع أن ثال-معي طيف التي تعطيه الحياة والمحبة للجميع، ولكلمته العاقلة  المتحدثةلال
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 رأت يسوع يبذل نفسه عنها عندما سقطت
 

وقد قامت جارتها   ...  تنكر الهوت المسيح   ت فريسة لجماعة شهود يهوه التي     كانت هذه السيدة قد وقع    

بكل جهدها لكي تبعدها عنهم، مرة بالنصح ومرة بالتصريح ومرة أخرى باإلنذار بأن الكنيسة أعلنت عدم                  

  التعليم إن كان أحد يأتيكم وال يجيء بهذا       :  "السماح لهذه الطوائف الغريبة بدخول البيوت كقول الرسول         

 ماله الشريرة  ع في أ  يسلم عليه يشترك    نن م أل  ؛ سالم تقولوا له قبلوه في البيت، وال     تفال  )   متجسد هلإ  سيحالم(

 ).10 يو 2(

ئس ي  اوأخير.  ..تراا عدة م  هراز أن   عدبا  ناهقإاول  ح  اعبثًو)  فالن  (ألبونا  لتع لها قا  سم ولما لم ت  

  !...يعلجمها امن

د صعكنت أ الليلة في حلم    :  " له وقالت  )فالن( أبونا   ىجة إل ع السيدة منز  هءت هذ جايام  األ في أحد   

ضت ف فر بخطورة الطريق   ونصحونيون  قاء كثير دص أ نيبلقاريق  ط، وفي ال  طيرةخينتهي بهوة   ل  عا جبل   يعل

 ...رأيي إرجاعي عنولوا حاا ، وباطلًئكة ومال، كهنةنيم قابلثم، تهورشم

صامتين   ووقفواجميع  ال  الخطيرة تركني ة الهوة   فحابل، وعلى   ج نهاية ال  وصلت إلى ندما  عا  وأخير

 ...!وعاجزين ومتألمين

وفي نفس اللحظة سمعت صوت إنسان رمى بنفسه         .  وفجأة سقطت من أعلى الجبل إلى قاع الهوة        

 ". أنا أحملك- عنكيفسنال تخافي أنا يسوع، أنا أبذل : "قبلي إلى قاع الهوة وهو بيقول لي

 وتعلمنا جميعا معنى أن المسيح الراعي الصالح يبذل نفسه عن           - الحلم تأثرت هذه السيدة جدا من هذا     

 . الخراف

ولكن واحد فقط   ...  صحيح أن الكاهن واألخوة والماليكة ينصحونا ويتأملون ألجلنا ويصلون عنا           

 وإذا مشينا في النار فال نلدغ     "،  "في كل ضيقتنا يتضايق   .  "الذي يبذل ذاته على الصليب من أجل كل واحد منا         

"       الممسك بيمينك "،  )2:  43أش  "  (ال تخف ألني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي         "...  "واللهيب ال يحرقنا  

 ). 13-8 : 41أش (

 ). 11: 40أش " (كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحمالن، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات"
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 نهاية من ينكر المسيح
 

ا، وكان يسكن بجواره    وكان غنيا جد  )  فيلكسينوس( أسمه   كان رجال يهوديا في مدينة اإلسكندرية      

لم نعبد المسيح ونحن فقراء وهذا       :  "فوسوس الشيطان ألحدهما حتى جعله يجدف قائالً       .  فقيران مسيحيان 

مال الدنيا ليس به عند اهللا قدر، ولو له قدر لما كان اهللا             :  "فأجابه الثاني قائالً  !".  اليهودي فيلكسينوس غنيا جدا؟   

 ".أخوتي الفقراء: "عطاه لعابدي األوثان والزناة واللصوص والقتلة، والرب يقولأ

فقال له  .  ولكن األول خضع لرأي الشيطان وقام وأتى إلى فيلكسينوس وسأله أن يقبله في خدمته               

ا خذني عندك وأن  :  "فأجابه ذلك المسكين قائالً   ".  ال يحل لي أن يعاشرني إال من كان من أهل ملتي          :  "اليهودي

أحقًا :  "فسأله الرئيس أمام جماعة اليهود قائالً     .  ، فأخذه إلى مجمعهم   "أدخل دينك وأعمل جميع ما تأمرني به      

وهكذا جحد المخدوع المسيح اإلله أمام جماعة اليهود،          ".  نعم"تجحد مسيحك وتصير يهوديا مثلنا؟ فقال        

عمل له صليب من خشب ودفعوا له قصبة        فأمر الرئيس أن ي   .  وأضاف إلى فقره من المال فقره من اٌٌٌإليمان       

ابصق على هذا الصليب، وقدم له هذا الخل، واطعنه بالحربة،          :  " مملوءة خال ثم حربة وقالوا له      ةعليها إسفنجي 

 ". أطعنك أيها المسيح: "وقل

وعندما طعن بيديه اآلثمتين الصليب المجيد جرى من الصليب دم وماء إلى             .  ففعل كل ما أمروه به    

 ...فسقط ذلك الجاحد ميتًا. لى األرضأن نزل ع

ثم أخذوا من الدم    "...  واحد هو إله النصارى ونحن مؤمنون به      :  "عندئذ آمن كثيرون وصاحوا قائلين    

ومسحوا بهم عيونهم ووجوههم، وأخذ منه أيضا فيلكسينوس ورش الدم على ابنة له ولدت عمياء فأبصرت                  

ثم ذهبوا إلى البابا ثاوفيلس البابا الثالث والعشرين        ...   اليهود للوقت، فآمن هو وأهل بيته وكثيرون آخرون من       

  .  حيث تحقق من صدق إيمانهم وعمدهم فرجعوا إلى بيوتهم مسيحيين فرحين
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 زوجة أبونا مرقس بتطعم الدجاج

 5 ،3 ،12 ،9 ،6الساعة 
 

 السطح عشه بها   المتنيح أبونا مرقس يسكن بجوار كنيسة السيدة العذراء باألقصر؛ وكان على              كان

، 6بعض الفراخ، ولكن الغريب أن زوجة أبونا مرقس كانت تصعد على السطح كل يوم في ساعات محددة هي                    

9 ا 12ثم  .  ا صباحا أراد أحد أفراد أسرتها أن يتحقق       ).  بحجة إطعام الفراخ  ( بعد الظهر    5 ،   3ثم  .   ظهروأخير

 ثم  –)  ا صباح 9( الثالثة   -) صباحا 6(باكر  .  جبيةفأكتشف أن هذه ساعات صلوات األ     .  من سر هذه المواعيد   

، وكانت زوجة أبونا تصعد في هذه       ) عصرا 5( ثم الغروب    -) بعد الظهر  3( فالتاسعة   -) ظهرا 12(السادسة  

 . الساعات لتعيش مع المسيح ساعات في صلوات األجبية

بطنا بحياة يسوع المسيح    إن صلوات األجبية يا ابني العزيز هي الساعات التي وضعتها الكنيسة لتر            

 ظهرا حيث صلب    12ثم  .   صباحا، وكذلك حيث حل الروح القدس في هذه الساعة          9  حيث جلد وحكم عليه   

  .  بعد الظهر حيث أسلم الروح، ثم الغروب حيث أنزلوه من على الصليب3ربنا، و

 لك أن تحفظ    فهل.  إنها ساعة صلب المسيح   ...  أنت يا أخي تسمع كل يوم آذان الظهر من المسجد          

 3ثم تسمع آذان العصر الساعة      ...  بعض مزامير الساعة السادسة مع اإلنجيل والقطع وترددها في هذا الوقت          

ثم الغروب إنها ساعة نزول الرب من على الصليب ثم آذان الفجر            .  إنها الساعة التي أسلم فيها المسيح الروح      

 . حيث صالة نصف الليل

هللا يذكرنا فيها مرة أخرى بصلوات األجبية المرتبطة بحياة ربنا           إنها بال شك بركات عظيمة من ا       

وبهذه الطريقة تعيش مع المسيح طول اليوم في تأمل مستمر          .  يسوع يوم الجمعة العظيمة التي صلب فيها عنا       

 . في صلبه وموته عنا وحلول روح قدسه علينا
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 أول مايو
 

 . تحتفل بالدنا المصرية في أول مايو بعيد العمال 

 . تحتفل كنيستنا المصرية في أول مايو بعيد استشهاد أمير الشهداء القديس مارجرجسو 

    وهـذا اليوم دائم  فهو . فشهادة مارجرجس هي تعبير عن قوة القيامة      . ا من عيد القيامة المجيد    ا بيكون قريب

وة تخلق من   والقيامة هو ق  . شـاب في العشرين من عمره، ولكنه مات عن العالم وشهواته وقام مع المسيح             

فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من األموات بمجد           . "أخذناها بالمعمودية ... الموت حياة 

4 :6رو " (ا في جدة الحياةاآلب نسلك نحن أيض.( 

أين ". والقيامة هي حياة تغلب الموت فقد مات مارجرجس ثالث مرات ولكن قوة القيامة فيه غلبت الموت                

 ). 35: 11عب (والحياة فيه كانت أقوى من الموت فلم يقبل النجاة ). 55 :15كو 1" (موت؟شوكتك يا 

وعاش مارجرجس الشاب قوة القيامة في حياة الطهارة فلم يسقط في شهوة النجاسة، بل استطاع أن يتوب                  

خالعتي لقد أحضروني ألسقطك بسحر     "الفتاة التي جاءت إلغرائه ويحولها إلى مؤمنة وشهيدة وهي تقول           

 ". فجذبتني بسحر طهارتك

 . وقوة القيامة فيه ظهرت في شجاعته فلم يخف من بطش دقلديانوس بل ضرب أصنامه بقدميه 

ا يخضع لمحبة العالم بل عندما وعده دقلديانوس بأن يصير من سكان            وقـوة القـيامة لم تجعل منه إنسانً        

ي مفتوحا على مصراعيه، فال تغلق باب       لقد تركت باب قصر   "قصره حول الملكة إلى مؤمنة شهيدة تقول        

 !". فردوسك في وجهي يا إلهي

فالقـيامة يـا أخـي الشـاب هي حياة غالبة للعالم وشهواته، وهي حياة نصرة وصالة وشجاعة واحتقار                   

 . صورة حية ناطقة عن قوة القيامة في حياة الشباب) 22في سن (فشهادة مارجرجس . ألباطيل العالم
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 !!ارة للمستشفى الجامعي باإلسكندريةمارمينا في زي
 

فرج أقالديوس الذي بنى كنيسة مارجرجس       /   حضر لألرض المقاول األستاذ     1973في صيف   

ا وقال لي إن المعلم يوسف رزق الذي        حضر مضطرب .  سبورتنج ويقوم ببناء كاتدرائية مار مينا بديره العامر       اب

 متر فنزف   40الدير أثناء البناء من أعلى ارتفاع حوالي         وقع من فوق الكنيسة ب     - وهو يحبه جدا   -يعمل عنده 

        وطلب مني أن أتحدث     ا وهو بحالة خطيرة بالمستشفى الجامعي،     دم من فمه، ثم فقد المقدرة على الكالم نهائي 

 . مع األستاذ الدكتور صموئيل بقطر من أجله

نه سيسأل عنه ويرد    وفعال أتصلت بالدكتور الذي أخبرني أن المريض ليس في القسم بتاعه ولك             

علي ...  

   وبعد نصف ساعة ر الحالة ميئوس منها  :   وقال لي  د عليHopeless       فهناك كسر خطير في قاع 

 ... الجمجمة، والموضوع متروك بين يدي اهللا

    ةالروشت(ا حضر دكتور ضابط للمريض وكتب له دواء معين في            وفي صباح اليوم التالي مبكر (

واء وأعطى للمريض وللحال فتح يوسف رزق عينيه وتكلم مع أخيه وطلب الخروج             وعلى الفور تم صرف الد    

 !!من المستشفى

فقد ...  وبعد ساعات حضر الطبيب كالمعتاد فوجد المريض يمشي ويتكلم وليس به أي أثر لإلصابة              

 ...فمجد الجميع اهللا. فسهنكان الطبيب الضابط هو مار مينا 

ومار مينا يدعى   ...  ويحدثك كم صنع به الرب    )  عامل البن (ويمكنك يا أخي أن تقابل يوسف رزق        

 . بالعجايبي من كثرة معجزات الشفاء العجيبة التي تتم بواسطة صلواته

 . والثاني في نوفمبر) عيد استشهاده( نوفمبر 25ولمار مينا عيدين األول في 

 . صلوات القديس وبركاته تكون معنا آمين

 


