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الكلمـــــــــــة
Celebration of the Serbian Orthodox Church on the Commemoration of the Sixth Annual Metropolitanate
Day and Name Day held at Federation Square, Melbourne - Saturday 5th September 2015. The event was
attended by His Grace Bishop Suriel - Coptic Orthodox Church, His Grace Bishop Irinej - Serbian Orthodox
Church, His Imminence Archbishop Paul - Anglican Church, and some other reverend fathers.
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BOARD OF DEACONS ELECTIONS
LIST OF NOMINEES FOR EACH PARISH
SEPTEMBER 2015
Archangel Michael & St Anthony
Church
Mark Gerges (under 35)
Meena Iskandar (under 35)
Samuel Farag (under 35)
Joseph Zamer
Ehab Abdou
Tony Tadros
Magdy Sourial

St Athanasius Church
Mina Samuel (under 35)
Mina Guirguis (under 35)
Nabil Abdelmalek
Bassem Azmy
Emad Hanna
Hany Rezek
Jimmy Salib
Maged Yacoob
Mark Attalla

St Bishoy & St Shenouda
Church
Ayman William (under 35)
George Martin (under 35)
Atef Asham
Rodeny Aziz
Ehab Aboud
Ibrahim Attallah

St George Church

Mina Tawadros (under 35)
Michael Ghally (under 35)
Nashaat Mikhail
Mark Rizk
Ehab Girgis
Maher Luka
Adel Moussa

St Macarius Church
Anthony Shehata (under 35)
Antonios Ragheb (under 35)
George Shehata (under 35)
Hany Abdelmalek
Sameh Hanna
Shady Henry
Mourad Mankarios
Raouf Elkomos
Jospeh Khalil

St Mark Church
Stephen Khalil (under 35)
Peter Yanny (under 35)
Zac Traversa (under 35)
Maher Elias
Atef Hanna
Rafik Hanna
Sameh Habeshy
Hatem Mikhail

“For I say to
you, among
those born
of women
there is not
a greater
prophet
than John
the Baptist
but he who
is least in the
kingdom of
God is greater
than he.”
(Luke 7:28)
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BOARD OF DEACONS ELECTIONS
LIST OF NOMINEES FOR EACH PARISH

SEPTEMBER 2015
St Mary Church
John Sharobeam (under 35)
Mena Mikhail (under 35)
Safwat Mesiha
Robear Hanna
Fady Malek
Fouad Habashy
Michael Hanna
Aiman Tawadros

St Mina & St Marina Church

Sam Kares (under 35)
John Christofidis (under 35)
Michael Nasseralla (under 35)
Adel Tadross
Ashraf Luke
Nagy Banoub
Nabil Botros
Hani Ghaly
Victor Nasserallah
Moheb Michael
Anwar Nan
Saleh Tawfik
Nader Athanasious

St Paul Church
Mina Fam (under 35)
Michael Kirilos (under 35)
Youssef Swiss (under 35)
Safwat Hanna
Sammer Gayed
Ashraf Mansour

St Verena & St Bishoy Church

Bishoy Nasserallah (under 35)
Ben Tawfik (under 35)
David Sedrak (under 35)
Adel Fawzy Makary
Joseph McWilliams
David Gnandurai
Sherif Youssef

St Mark Church, ACT
Abram El-Sabagh (under 35)
Frady Gouany (under 35)
Anthony Tadros (under 35)
Ashraf Hanna
Joseph Ghobreal
Ashraf Bolis
Karim Fahim Mosaad
Michael Guirguis
Mokhtar Saad
Emil Abd ElShahid

Why Did They Love Martyrdom?
The Thrice Blessed
His Holiness Pope Shenouda III
Our fathers the martyrs received
martyrdom, not only in tolerance and
satisfaction, but mostly with joy.
Thousands of the faithful traveled from
Damanhore to Alexandria to be martyred, they were
singing and chanting joyfully all the way.
It was also said about the twelve Apostles that when they
were flogged and thrown in prison, “They departed,
rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for
His name.” (Acts 5:41)
St. Abu Pham the soldier, when he was called for
martyrdom, he dressed up in his best attire saying, "This
is my wedding day." Why were our fathers joyful about
martyrdom?
They considered martyrdom the shortest way leading to
the joys of heaven. It is a matter of moments or hours, and
then one will be in the bosom of Abraham, Isaac and
Jacob in the assembly of the saints.
Therefore, in the story of the martyrdom of St. Ignatius of
Antioch. The people of Rome wanted to kidnap him to
save him from death, he sent them a message to stop
them from doing that, saying "My beloved, I am afraid that
your love will do me harm and after I reach my destination,
I'll turn back my life-journey all over again."
They also looked at martyrdom as means of sharing in
Christ's passion, in His death and subsequently in His
glory.
They used to look at the Bible's saying, "If indeed we suffer
with Him, we may also be glorified together.” (Rom. 8:17).
Some of them personally saw the crowns that they were
striving to receive. Or saw the crowns of those who were
martyred before them. Moreover, without seeing anything,
they were confident through faith, of what God has
prepared for those who love His Holy name, those who
accept suffering for His sake.
They also used to look at martyrdom as the best way to
express their love for God and the truth of their faith.
Moreover, as it says in the Bible, "Greater love has no one
than this, to lay down His life for His friends." (John 15:13).
How much more deserving then for faith?
They loved martyrdom because they were certain of being
strangers in this world. They also loved eternity in a way
that took hold over their hearts and they never looked at
death except as a release from the prison of the body.

لماذا أحبوا اإلستشهاد؟
مثلث الطوبى قداسة البابا األنبا شنوده الثالث
 ليس فقط، إستقبلوا اإلستشهاد،آباؤنا الشهداء
 إن آالفا. وإنما باألكثر بفرح،باحتمال ورضى
من لمؤمنين إنتقلت من دمنهور إلى اإلسكندرية
.لتستشهد وهى ترتل في الطريق تراتيل الفرح
 لما جلدوهم،وقيل عن اآلباء الرسل اإلثني عشر
،وألقوهم في السججججججمن إنهمو فرجوا فرحين
ألنهم حسججججججبوا مسججججججتججج هلين أن يهجججانوا ألججججل
)41 و5  (أع.اسمه
، لما دُعي لالسججججتشججججهاد،والقديس آبا فام المندي
 وقجججالو "إن هجججها هو يوم،لبس أفخر ثيجججابجججه
."عُرسي
فلماذا فرح آباؤنا باإلستشهاد
كانوا يرون اإلسججتشججهاد هو أقرججر ؤريق يؤد
 إنهجججا ممرد لت جججا..إلى أفراح السججججججمجججاء
 يكونون بيدها في أحاججججججان آبا نا، وسججججججاعا
. وفي مممع القديسين،إبراهيم وإستق وييقوب
لهلك فإنه في ق رة ا ست شهاد القديس أغناؤيوس
 لما أراد أهل روما أن يخطفوه لكي،األن طاكى
 أرسججججل إليهم رسججججالة يمنيهم، ينقهوه من المو
من ذلك ويقول لهمو
 أفشى أن متبتكم تسبب لي ضررا؛،"يا إفوتي
 أعود وأركط حججججوؤ حياتي،فبيد أن وصججججلت
!"من جديد
،وكانوا يرون االستشهاد حركة في آالم المسيح
 وبالتالي حجججركة ميه في،وحجججركة ميه في موته
.ممده
وكجججانوا يقفون أمجججام قول الكتجججابو إن كنتم
 فسججججججود تتممدون ميه أياججججججا،تت لمون ميه
 وبياهم كان ير بنفسه اإلكليل.)17 و8 (رو
 أو كجججان ير أكجججاليجججل الجججهين.الجججهي ينت ره
 كانوا، ومن غير الرؤيا.اسججججججتشججججججهدوا من قبله
يثقون باإلي مان ب ما أ عده الرب لمتبي اسجججججج مه
. الهين يقبلون اآلالم ألجله،القدوس
وكانوا يرون أن اإلسججججججتشججججججهاد هو فير تيبير
 وكما.ييبرون به عن متبتهم هلل وصدق إيمانهم
 أن ياع،يقول الكتابو ليس حب أكثر من هها
) فكم باألولى13 و15أحد نفسه عن أحبا ه (يو
.عن اإليمان
 ألنهم يوقنون من،وكانوا يتبون االسججججججتشججججججهاد
 ويتبون األبدية حبا ملك،غربتهم في هها اليالم
 ومجا كجانوا يرون المو إال.عليهم كجل قلوبهم
.انطالقا من سمن المسد
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YIC - Monthly Youth Fellowship
The meeting for YIC (Youth in Christ) will be tonight, Sunday the 13th of September at St. Bishoy & St.
Shenouda Church (1-9 Prospect Rd. Bulleen) starting at 6:30 pm. The speaker will be His Grace Bishop
Suriel with the topic "Built on Their Blood". There will also be time for Questions & Answers with His Grace
!so please follow this link to send in your questions! Hope to see you all there
https://www.surveymonkey.com/s/youthqanda

برنامج زيارة
نيافة األنبا دانيال إلى ملبورن

Visit Program of His Grace
Bishop Daniel to Melbourne

األحد  - 9/13القداس اإللهي بكنيسة المالك واألنبا Sun 13/9 - Divine Liturgy at Archangel & St. Anthony
Church.
أنطونيوس.
Mon 14/9 - Visit to St. Anthony Monastery, Heathcote.
اإلثنين  - 9/14زيارة دير األنبا أنطونيوس بهيثكو .
7 pm, Bible Study at St. Mark Church.
 7مساءا ،درس الكتاب المقدس بكنيسة مارمرقس.
الثالثاء  - 9/15القداس اإللهي  9صباحا بكنيسة Tuesday 15/9 - Divine Liturgy, 9 am at St. George Church.
5 pm departure to Sydney - VA867.
مارجرجس .ثم السفر  5مساءا إلى سدني VA867 -

معرض كنيسة القديسة فيرينا
تقيم كنيسة القديسة فيرينا اليوم األحد  13سبتمبر يوم عيد
القديسة فيرينا .والكنيسة ترحب بالمميع.

معرض كنيسة األنبا بيشوي واألنبا شنوده
تقيم كنيسة األنبا بيشوي واألنبا حنوده ميرضها السنوي
يومي السبت  ،19واألحد  20سبتمبر وذلك بمقر الكنيسة
ببولين .والكنيسة تدعو المميع للتاور لدعم الميرض
والتمتع ب نشطته.

ذكرى األربعين
ستقام اليوم األحد  13سبتمبر ذكر األربيين للمرحوم
جبران نميب ،زوج السيدة نلي؛ ووالد كل من المرحومة
ميري زوجة د .مسيود أندرياس ،يوسي زوج مورين ،و د.
إيفا زوجة جرجس يوسف ،وعم د .يوحنا يوسف .وذلك
بكنيسة األنبا بيشوي واألنبا حنوده ببولين أثناء صالة القداس
اإللهي الساعة  11-9صباحا .نس ل الرب أن ينيح نفسه في
فردوس النييم ويمنح اليزاء ليا لته.

ذكرى األربعين
ستقام اليوم األحد  13سبتمبر ذكر األربيين للمرحومة
آمال دا ُود ،زوجة سمير دا ُود؛ ووالدة مينا ،ومارينا؛ وقريبة
د .فايز ونوفريت دا ُود .وذلك بكنيسة مارمينا والقديسة مارينا
بهاالم أثناء صالة القداس اإللهي الساعة  11-9صباحا.
نس ل الرب أن يُنيح نفسها في فردوس النييم ويمنح اليزاء
ليا لتها.

ذكرى األربعين

St. Verena Feast Day

St. Verena Church Feast Day is held today Sunday 13th
September. The church welcomes all.

St. Bishoy & St. Shenouda Annual Fete
St. Bishoy & St. Shenouda annual fete will be held on
Saturday 19th and Sunday 20th September at the church
premises, 1- 9 Prospects Road, Bulleen. The church invites
all to come to support and enjoy the activities.

40th Day Memorial
40th

The
Day Memorial for the Late Mr Gobran Naguib,
husband of Mrs Nelly; father of late Mary wife of Dr Masoud
Anderyas, Youssey husband of Maurine, and Dr Eva wife of
Mr Gerguis Youssef; and uncle of Dr Youhanna Youssef will
be held today Sunday 13th September at St. Bishoy & St.
Shenouda Church, Bulleen during the Liturgy prayers 9 - 11
am. May the Lord repose his soul in the paradise of Joy and
grant comfort to his family.

40th Day Memorial

The 40th Day Memorial for the late Mrs Amal Dawood, wife
of Samir Dawood; mother of Mina and Mirna; relative to Dr
Fayze and Nofreet Dawood will be held today Sunday 13th
September at St. Mina & St. Marina Church, Hallam during
the Liturgy prayers from 9 - 11 am. May the Lord repose her
soul in the paradise of joy and grant comfort to her family.

40th Day Memorial
The 40th Day Memorial for the late Mrs Faiza Gohar Zakhari,

ستقام يوم األحد 20سبتمبر ذكر األربيين للمرحومة فايزه
sister of Mr Bebawi Zakhari will be held on Sunday
جوهر زفاري ،حقيقة بباوي زفاري بكنيسة مارجرجس September at St. George Church during the Liturgy prayers
أثناء صالة القداس اإللهي الساعة  11 – 9صباحا .الرب 9 – 11 am. May the Lord repose her soul in the paradise of
joy and grant comfort to her family.
ينيح نفسها في فردوس النييم ويمنح اليزاء ليا لتها.
20th

القلب المتسع
قداسة البابا تاوضروس الثاني
القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة .كما أن حرارة الشمس تميل األحياء تتمدد ،هكها
حرارة المتبة تميل قلب اإلنسان يتسع  .وهنا يوجد فايلة اسمها اتساع القلب بالتب للكل.
امثلة من الكتاب المقدس تقرب لنا الرورة.
 قرة ابراهيم و لوؤ وكيف عالج إبراهيم المشكلة! أقام لوؤ و قال له افتار األرض التى تتبها وهنا تتملىالتكمة و القلب المتسع مع ان ابراهيم هو االكبر.
 الثالثة أيام التى نييشهم كل سنة ،وهي صيام يونان ،هنا نمد قلب هللا الي يم المتسع و قلب اإلنسان يونانالايق اله يتب فاصته فقط ،و كيف قدم أهل نينو التوبة وقبل هللا توبة الشيب باكمله.
السؤال هنا هل قلبك واسع أم ضيق
اذا كان قلبك ضيق كن متاكدا أنك ستتيب فى حياتك كتير اما اذا كان قلبك واسع ستمد نيم كثيرة فى حياتك.
 المراة السامرية والتى كانت لها حياتها الخاصة وما حدث فى البداية عندما تتدثت ميه بايق ولكن قلبالمسيح المتسع جيل من ههه المرأة كارزة ،وحتى لم نيرد إسمها.
 تالميه المسيح الهين افتارهم المسيح بنفسه ُ .ربيهم وقع فى غلطا كبيرة ،واحد أنكر ،وآفر حك فيه ،وواحدفان ،ييني بنسبة  .%25مع إنك أنت يارب اللى افترتهم بنفسك  .آه إنه الايف البشري.
ماذا فيل المسيح بيد القيامة جاء المسيح لبطرس اله فانه وقال له هل تتبني يا بطرس حب المسيح جيل
قلب بطرس يتسع و جيله الرخرة التي يبنى عليها كنيسته أما توما الشكاك جيله يلمس المروح بيديه أما يهوذا
فكان ينبهه حتى آفر وقت و ألنه لم يرجع عن فطيته هلك.
 مثل اإلبن الاال واألب  .اإلبن تاه و ضل ووصل إلى أسوأ الخطايا .أرجوكم ،تخيلوا ميي مشاعر األبوةوهكها يمب أن تكون هى األبوة فى كنيستنا .كان ينت ر إبنه كل يوم ولم يكل أو يمل وعندما رآه آتيا من بييد
وك ن التياة دبت فى قلبه من جديد ومع اتساع حبه اتسع قلبه أياا .لهلك يمب أن تكون األبوة فى الكنيسة بالقلب
المتسع.
 مثل التنطة و الزوانو س ل المزراعين هل نقتلع الزوان من التنطة يقول الرب اتركوهما ينميان كليهما ميا.و هها دليل على القلب الواسع و عندما ياتى وقت التراد يستطيع الترادين التفرقة بسهولة بين التنطة التى
تستخدم لألكل و بين الزوان االهي يتتوي على سم.
 مشهد المسيح و هو على الرليب و حوله ناس عماله تشتمه و تررخ أصلبوه و حوله لرين و أمه اليهراءتبكي من بييد و لك أن تترور هها المو المشتون؛ والمسيح بقلبه المتسع وهو ميلق على الرليب يرد على
الناس التى تررخ أصلبوه أصلبوه ،يا أبتاه اغفر لهم ؛ واللص اليمين ين ر له بقلب متسع وهو يقول له أذكرنى
يا رب متى جئت فى ملكوتك و يرد المسيح عليه اليوم تكون ميى فى الفردوس  .أياا السيدة اليهراء ين ر
لها بقلب متسع ويقول لها يا إمرأة هوذا إبنك .
 بيط األمثال أياا من تاريخ الكنيسة القديس أبو مقار اله كان مدبر الرتراء .جاء إليه بيط الرهبانيقولون ’إن أفا ينام في الكنيسة‘ إسمع ماذا يقول القلب المتسع ’إذهب واعطي له مخدة‘.
سما القلب المتسعو
 -1قلبه يتسع للكل قبول اآلفرين بتنوعهم فكل إنسان فينا فرد فريد متنوع و يرلح للملكو .
 -2قلبه يتسع لايف اآلفر  .فالقلب المتسع يرفح و ينسي و يغفر.
 -3القلب المتسع يتسع للمستقبل فال يتتدث فى الماضى و إنما عن المستقبل.
 -4القلب المتسع يتسع إلى الفكر المديد.
 -5القلب المتسع يتسع لكل تا ب.
القلب الواسع يتتاجه كل أب وأم .كل اإلكليروس كل فى موقيه .كل من يقدم المشورة .يتتاجه كل قادة الفكر
واإلستنارة.
أنت تتتاج أيها التبيب فى كل مواقف التياة القلب المنفتح واليد المتسية للكل .قل له ’يا رب إدينى من قلبك‘
واؤلب من ربنا ههه الفايلة و صلي باستمرار.

WRITINGS OF SAINT ATHANASIUS
THE APOSTOLIC
To the Bishops of Egypt

مقتطفات من كتابات األنبا شنودة رئيس المتوحدين
بيوت هللا

Continued from the last Issue …

Arguments from Scripture against Arian statements:
For maintaining these and the like opinions Arius was declared a heretic; for myself, while I
have merely been writing them down, I have been cleansing myself by thinking of the contrary
doctrines, and by holding fast the sense of the true faith. For the Bishops who all assembled
from all parts at the Council of Nicaea, began to hold their ears at these statements and all
with one voice condemned this heresy because of them, and anathematized it, declaring it
alien and estranged from the faith of the Church.
It was no compulsion, which led the judges to this decision, but they all deliberately vindicated
the truth: and they did so justly and rightly. For infidelity is coming in through these men, or
rather a Judaism counter to the Scriptures, which has close upon it Gentile superstition, so
that he who holds these opinions can no longer be even called a Christian, for they are all
contrary to the Scriptures.
John, for instance, says, `In the beginning was the Word;' but these men say, `He was not,
before He was begotten.' Again, he wrote, `And we are in Him that is true, even in His Son
Jesus Christ; this is the true God, and eternal life;'
Nevertheless, these men, as if in contradiction to this, allege that Christ is not the true God,
but that He is only called God, as are other creatures, in regard of His participation in the
divine nature. Moreover, the Apostle blames the Gentiles, because they worship the creatures,
saying, `They served the creature more than' God `the Creator.'
Nevertheless, if these men say that the Lord is a creature, and worship Him as a creature,
how do they differ from the Gentiles? If they hold this opinion, is not this passage also against
them; and does not the blessed Paul write as blaming them?
The Lord also says, `I and My Father are One:' and `He that hath seen Me, hath seen the
Father;' and the Apostle who was sent by Him to preach, writes, `Who being the Brightness of
His glory, and the express Image of His Persons.'
However, these men dare to separate them, and to say that He is alien from the essence and
eternity of the Father; and impiously to represent Him as changeable, not perceiving, that by
speaking thus, they make Him to be, not one with the Father, but one with created things.
Who does not see, that the brightness cannot be separated from the light, but that it is by
nature proper to it, and co-existent with it, and is not produced after it?
Again, when the Father says, `This is My beloved Son,' and when the Scriptures say that `He
is the Word' of the Father, by whom `the heavens were established,’
In short, `All things were made by Him;' these inventors of new doctrines and fictions represent
that there is another Word, and another Wisdom of the Father, and that He is only called the
Word and the Wisdom conceptually on account of things endued with reason, while they
perceive not the absurdity of this.
To continue in the next issue…

... تابع العدد السابق

أليس التمر ثقيال هل هو أمر بالشيء البسيط أن يُرفع إلى أماكن عالية لكي يوضع فوق عامود من
 ويتتاج إلى تيب،الريب أن يُشد الماهل فارجا عن أهوا ه التقيرة وأكثر صيوبة من رفع الشيء الثقيل
.وجهد حتى ييود لطاعة المسيح ليمد رحمة في يوم حدته
.الناس ين رون إلى الزينة الخارجية للبيو ولكن يسوع ين ر إلى الزينة الدافلية للبيو المبنية
ما هو المكان الهي ال يمأله يسوع في السموا وعلى األرض وباألحر بيته ولكني أقول أياا و أن
البيت ال اهر هو بيت الناس ال ُميد لهم ليسكنوا به ولكن الدافل هو ملك المسيح يسكن به حسب ما هو
 هللا ال يسكن في بيت لنفسه وال. يكون الناس غرباء عن يسوع إذا جيلوا البيت غريبا عنه بالدنس.مكتوب
 أال ترون ماذا يقول الكتاب سليمان بنى له. سماء السماء وسموا السموا كرسيه.ييوزه مكان سكن
 ولكنه،بيتا و اليلي ال يسكن في صنع يد بشر و أي بيت تبنوه لي أليست يدي فلقت كل ههه األحياء
.يسكن فيها من أجلنا إذا كنا أؤهارا
 فهل،إذا كان هللا لم يرحم الهين كانوا يدنسون المكان الهي يقدمون له فيه اليمول والماعز أو اليرافير
 وإذا كان ذلك الشيب. إنه حقا يربر علينا.. يرحم الهين يدنسون المكان الهي يقدمون فيه له جسد ودم إبنه
 وإذا كنا،إحتاج إلى القراص من حين آلفر فهل ننمو نتن اآلفرين! أما نتتاج أن يؤدبنا مرا عديدة
نهرب منه في هها المكان فإلى أين نهرب منه في ذلك اليوم
 بل سود نخلص إذا كنا نتفظ،يرير اإلنسان بارا يتمتع بممال البيت وتناسق بنا ه ونرير نتن كهلك
.اليدل ونُطيع كتبه وقوانينه

""بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السموات
 إذا كنت تخشى إستهزاء الناس.إذا كنت تخشى السهام فإنك ال تستطيع أن تقف في الميركة ولكنك ستهُزم
فلن تستطيع أن تفرل كلمة التق بإستقامة ولكنك سود تلبس ثوب الرياء كما يفيل كثير من الاياد
 إذا كنت تخاد أن تمرح يدك أو رجلك أو أي عاو آفر في جسمك.عندما يريبهم المرح أو ههه الاربة
. ألنه ليس أحد ي فه إكليال إن لم يماهد،فال تقدر أن تماهد حتى ت فه اإلكليل
 يخملون من الناس، فبدال من أن يقولوا التق يكهبون،أما من جهة الهين ال يخشون الوقوع بين يدي هللا
. ويرجون ممد الناس أكثر من ممد هللا،أكثر من هللا
 أنت أياا إحمل التق حتى تقول لك الكلمةو عدله يتيط بك مثل،إن للمندي أسلتة ويمكنه أن يرمي السهام
 إذا كنت تريد أن تطفيء نارا سرييا. فال تخشى من فود الليل وال من سهم يطير في النهار،السالح
 المندي له منطقته يلبسها. فه درع اإليمان الهي به تستطيع أن تُطفيء سهام الشر الملتهبة.فاسكب عليه ماء
. وفوق كل حيء تشمع ألنك لبست المسيح، أنت أياا أُعطيت منطقة التق لتتمنطق بها.في الميركة
من الهي يستطيع أن يُتزنك إذا كنت ترغب في أن تغلب كل حزن وكل كآبة
إذا كانوا جدفوا على المسيح بسببك ألنه أتى لكي يخلرك من كل حر فهلك لكي نممده بتسب ما قيلو بهم
 كيف ال يشتمونك. ولكن بهم أي من ناحية المنس المبارك يتممد،أي من ناحية األحرار والخطاة يُ َم َّدد
 من أجلك أنت إذا كانوا كهبوا نتو المسيح.من أجله ينبغي أن ي فه الممد بك إذا كانوا يتتقرونك من أجله
 فكيف ال يكهبون ضدك من أجله،حسبما قيلو كهب أعداء الرب ضده
 فكيف ال يقولون عنك كالما حريرا إذا،إذا كانوا قالوا كالما حريرا وتفوهوا بالشر على هللا الهي فلقهم
كانوا نسبوا فطية للهي يرفع فطية اليالم يسوع حسبما قال رؤساء الكهنةو تهكرنا أن هها ال ُمال قال
... يتبع في العدد القادم
وهو حيو سود أقوم بيد ثالثة أيام كيف ال يدعونك ماال

