
Office address:  

506 Templemead Drive  

Hamilton, ON. L8W 2H2 

Parish Priest: 

Rev. Fr. Dheyaa Shammas 

Phone: (905) 977-4880      

Confession:  
Before Mass or by re-
quest. 

قبل القداس أو سر األعتراف: 
 عند الطلب.
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1st Reading/ Genesis 21: 1-21 

A reading from the book of Genesis: Barikhmar  
Now the LORD was gracious to Sarah as he had said, and the LORD did for Sarah 

what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old 

age, at the very time God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son 

Sarah bore him. When his son Isaac was eight days old, Abraham circumcised him, as 

God commanded him. Abraham was a hundred years old when his son Isaac was born 

to him. Sarah said, "God has brought me laughter, and everyone who hears about this 

will laugh with me." And she added, "Who would have said to Abraham that Sarah 

would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age."  The Word of Lord.  

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians: Barekhmar. 
Now, it is good to have such a deep interest if the purpose is good - this is true always, 

and not merely when I am with you.   My dear children! Once again, just like a mother 

in childbirth, I feel the same kind of pain for you until Christ's nature is formed in you.   

How I wish I were with you now, so that I could take a different attitude toward you. I 

am so worried about you!   Let me ask those of you who want to be subject to the Law: 

do you not hear what the Law says?   It says that Abraham had two sons, one by a 

slave woman, the other by a free woman.    His son by the slave woman was born in 

the usual way, but his son by the free woman was born as a result of God's promise.    

             The grace and peace be with you all brothers. Amen. 

and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh 

2nd Reading /Galatians 4: 18-31 

The idea of ritual: 

 We are called on this 

first Sunday following the 

birth of Jesus to reflect on 

the freedom given to us 

by the birth of Jesus and 

we are reminded to use 

this freedom to love and 

worship God and be con-

structive in our lives.  

Gospel Reading/Mathew 2: 1-23 

A reading from the Holy Gospel  according to  Mathew  

After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi 

from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born king 

of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King 

Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called 

together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the 

Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the 

prophet has written: " `But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least 

among the rulers of Judah; for out of you will come a ruler who will be the shepherd of 

my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the 

exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a 

careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go 

and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star 

they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the 

child was. When they saw the star, they were overjoyed.              Continue on P7 

St Thomas the Apostle  
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برنامج القداديس ألعياد الميالد ورأس السنة 
2018/2019 

ب ظ 1:00 -قداس عيد الختانة     -   2019/  1/  1يوم الثالثاء   

ب ظ  1:00   -قداس عيد الدنح     -   2019/ 12/  6يوم االحد     

 مالحظة مهمة :

 العماذات في هذا اليوم ستكون في الساعة الثانية والنصف ظهرا  

يرجى تسجيل أسماء االطفال قبل خمسة عشر يوما  من تاريخ العماذ.   

Christmas & New Year Masses Schedule 

2018/2019 

Tuesday, January 1, 2019 

New Year's Day mass -1:00 pm  

Sunday, January 6, 2019 

Epiphany - Baptism of Jesus mass -1:00 pm  

Important note:                                                                                                              

Baptisms will commence @ 2;30 afternoon  

(Children must be registered for Holy Baptism 15 days prior) 

December 30 2018/ No.94 

Followed from P8 

On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. 

Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And hav-

ing been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route 

P: Glory be to God forever.. All: Glory be to Christ Our Lord. 

 القديس يوحنا ذهبي الفم      " في عظة يوم ميالد المخلص" 
 

 ألن اليهودية ولدت المسيح ، بينما المسكونة قبلته 
 المجمع غذاه بالنبوات ،والكنيسة أخذته وأثمرت فائدة منه 

 في المجمع نبت فرع الكرم ،بينما نحن تمتعنا بالكرمة الحقيقية 
 المجمع قطف العنب، واألمم شربوا الشراب السري

  المجمع بذر بذرة القمح في اليهودية ، واألمم حصدوا السنابل بمنجل اإليمان 
 األمم باإليمان قطفوا الرمان ، أما اليهود فبقي لهم شوك عدم اإليمان  

 العصفور طار ، بينما األغبياء يجلسون ويحرسون العش
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 ماذا قال 

  ومريم  يوسف

 ليسوع لّما ُولد؟
التي وضعها القديس مار أفرام السرياني” تسابيح الميالد“من    

 مناجاة على لسان يوسف 
كان يوسف ُيدلِّل يسوع كطفٍل، لكّنه يقّدم له العبادة كإله! 

كإله صالح وجد فيه مسّرته، وكإله عادل كان يوسف 
 يرتعب أمامه في دهشة عظيمة!

 من الذي أعطاني هذا، أن يكون ابن هللا العظيم ابناً لي؟!“
لقد كنت أغار على أّمك حتى صّممُت أن أخليها، ولم أكن 

 أعلم أّن في أحشائها قد اختبأ كنز عظيم يغنيني فجأة!
 لقد خرج داود الملك من جنسي، ولبس التاج.

أّما أنا فقد بلغُت إلى حالة بسيطة، فلسُت ملكاً بل نّجار، 
لكن هوذا قد جاءني التاج، إذ صار رب التيجان في 

  ”حضني!

 مناجاة على لسان مريم
بمثل تلك الكلمات التهبت أحشاء مريم، وكأنها تداعبه 

 قائلة:
من الذي وهبني أنا البتول أن أحمل في بطني وألد ذاك “

الواحد الذي يمأل الكل؟ إنه طفل صغير، لكّنه عظيم! 
 فهو بكلّيته معي، وهو بكلّيته يمأل كل مكان!

في اليوم الذي جاء فيه جبرائيل إلى ضعفي صرُت حّرة 
وليس عبدة! فأنا أمة أللوهيتك، وأم لناسوتيتك، يا إلهي 

لقد صارت بك العبدة فجأة ابنة … وابني! يا ابن الملك
 للملك.

هوذا أحقر من في بيت داود وهي ابنة األرض، قد 
 دخلت بك يا ابن داود السماء!

كم أنا مندهشة، فإّن الطفل الراقد أمامي هو أقدم من كل 
 شيء.

 –عيناه تحملقان في السماء بغير انقطاع، وفمه يبدو 
ثاً هللا –حسب ظّني  …يلهج بسكونه محدِّ  
كيف أفتح لك ينبوع اللبن؟! أو كيف … أيها الينبوع

أُطعمك، وأنت تقوت الكّل من مائدتك؟! كيف أقمتك 
 باللفائف يا من تلتحف بأشّعة المجد!؟

إّن فمي ال يعرف كيف يدعوك! فإنني … يا ابن الواحد
أرتعب عندما أتجاسر فأدعوك ابناً ليوسف، ألنك لست 
 من زرعه، وأخاف أن أنكر اسم ذاك الذي خطبت له.

أأدعوَك إذاً ابناً لكثيرين، وأنت ابن هللا الواحد؟! إّن 
عشرة آالف اسم ال تكفيك، فأنت ابن هللا وابن اإلنسان 

 أيضاً. نعم، أنت ابن داود ورب مريم!
من الذي جعل إله كّل فم يصمت؟! فقد قام الناس علّي 

…بسبب حملي الطاهر بك  
من أجلك يا محّب الكّل صرت أنا مطّوبة! هوذا أنا الذي 

حصناً للناس، صرت مضطهدة! حملت وولدت  
لقد هاج البحر على أّمك، كما سبق وهاج على يونان! 

سعت لكي ُتغرق  –الموجة الغاضبة  –هوذا هيرودس 
 رب البحار!

أأهرب أم ال؟ فأنت هو مرشدي يا إله أّمك! سأهرب بك 

لكي أقتني لي فيك الحياة في كّل مكان، فالسجن معك 

”ليس هو بسجٍن، إذ بك ينطلق اإلنسان إلى السماء.  

  الخوري سامر الياستأّمل في التوبة الكاملة     

 أخي اإلنسان،

 ال تكن توبتك فقط ألّن هناك جنة.

 ال تكن توبتك فقط ألّن هناك جهنم.

 ال تكن توبتك فقط ألنك إنسان خاطىء.

 ال تكن توبتك فقط لكي تكون بحالة النعمة.

 ال تكن توبتك فقط ألّن ذلك يعطيك راحة نفسيّة معيّنة.

 ال تكن توبتك فقط لكي ترضي هللا عنك.

بل لتكن توبتك أيضاً ألّن هللا يحبّك، ألنك شعرت كم هللا 

يحبك لدرجة الجنون. ألنَّك إكتََشْفَت ُحّب هللا َوُحُضوَرهُ في 

 حياتك.

https://ar.zenit.org/articles/author/samerelias/
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LoPresti Pharmacy 
“Your Neighbourhood Pharmacy &         

Healthcare Center” 

 

(905) 383 - 2189  
770 Concession St.. Hamilton, ON 

L8V1C8 

Thank you to all our sponsors. If you would 

like to sponsor  please see Mr. Ameer Hormiz 

for more information! 
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Most Blessed Sacrament Roman Catholic 

Church   
(Address:                      عنوان الكنيسة

   

305 E 37th St, Hamilton, ON L8V 

4B5 ) 
 

Sundays Mass                قداس األحد   
1.oo pm         

Choir practice:           الجوقة   تدريب  

Wednsdays                   يوم األربعاء
    6.30-8.30pm                                

 

Bible study:        درس الكتاب المقدس  
Saturday سبت                  يوم ال      

6:30-8.30pm  

 

Youth group:                لقاء الشبيبة    
Sunday              االحديوم               

6:30-8:30pm 

 

Sunday school:            التعليم المسيحي

   Saturday  السبت                 يوم      
9.30 am-12:00pm 

 

* Baptism: By appointment with 

PP. at least one month ,Sponsor 

must be an Adult. 
ترتيب الموعد مسبقًا مع الكاهن بمدة العماد:   

 سنة 81والقريب  فوق  التقل عن الشهر. 
* Weddings: By appointment with 

PP. Minimum notice of 

 6 months required.  

اشهر مسبقا  6إعالم الكاهن :  الزواج   
 للتواصل االجتماعي 

Facebook.com/ 
St. Thomas Chaldean Church 
 www.http: 
stthomaschaldean.ca 

 على الشبكة االلكترونية 

Mass Times  

Parish Activities 

 أوقات القداديس والنشاطات

 قال يسوع: انا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا.       
 انًا نًا قيَمةًا وخٍَيا 

We pray for our deceased brothers and sisters 
جققمققيقع االنقق ققس نققققدم رقمققار هقيح الققيبقيقق ققة األققهققيقة عققن را ققة أنق ققس كقل مققن الققمقق مقنققيققن  و

السقالم فقي شق قام مقريقي/ نقيقات  قاصقة / المطهرية / نيات القداديقس القمق بقدة فقي االبقرشقيقة/ 
 العراق وسوريا. 

 ونورك الدائم يشرق عليهم . آمين  -الراحة األبدية أعطهم يا رب   

 عتوصيـــــــات االسبو 
اقتضى التيكير لقلقرايقبقيقن بقتقسقديقد القتق امقاتقهقم  8181* مع اقتراب انتهام السنة المالية 

 المالية قبل انتهامها ليتسنى لنا اصدار ايصاالت الضريبة في موعدها المقرر.
 * يرجى اأنتباح الى مواعيد اأ ت ال بالمناسبات المتبقية من  برنامج اأعياد.
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يمان قائلين : استجب يا رب   لنقم حسنًا ونصلِّ بفرٍح وا 
، فهم المجوس لغة النجوم التي كلمتهم بها فآمنوا وجاؤا وسجدوا. لكي نفهم كلمتك * يا رب

الينا لنؤمن ونأتي بيت لحم الى كلمة هللا المتجسد في طفل المغارة ونسجد نحن أيضاً. 

 نطلب منك

، حمل ملوك الشرق هداياهم )الذهب واللبان والمر( التي ترمز الى الملوكية * يا رب

والكهنوت والموت. فلتكن هدايانا ) األيمان والبر والقداسة( فنعلن بأنك الهنا وربنا 

 ومخلصنا. نطلب منك

، نرفع صلواتنا لتكون قرابين مرضية على نية جميع الموتى ونية * يا رب
  السالم في المسكونة كلها وأن يغشى الظالم بنورك البهي. نطلب منك  

Please Respond: Lord hear our prayers. 
 

* Lord, the magi understood your message through the star and came and 

worshiped. We pray that we may understand your word through the baby 

Jesus and worship him too. We ask you. 

* Lord, the kings of the east carried their gifts (gold, frankincense and myrrh) 

as a symbol of kingship, deity, and death.; help us to carry faith, righteousness 

and holiness as our gifts to proclaim you as our God, Lord, and savior. We ask 

you 

* Lord we lift our prayers to be an offering on your altar for all the deceased, 

and for peace in the world. We ask you 

 البابا فرنسيس
إن كنتم مسيحيين، أتمّنى لكم أن تجدوا في الكنيسة عائلة حقيقية حيث 

تختبرون حرارة الحّب األخوي. وإلى كّل من هم بعيدون عن عائالتهم، 

أكانوا مسيحيين أم غير مسيحيين، أقول: إّن أبواب الجماعة المسيحية هي 

.مفتوحة، يسوع ُولد من أجل الجميع ويمنح للجميع محّبة هللا  

https://www.google.ca/search?rlz=1C2SKPM_enIL486NZ537&biw=1366&bih=638&q=blessed+sacrament+church+hamilton+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzTE4xStKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEhL9JULgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjmnZLVmN7RAhXn1IMKHQEDASsQ6BMIfjAO
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 كيف عرف المجوس ميالد المسيح ؟
 

هذا السؤال كثيراً ما يطرح نفسه في كل عام أثناء أحتفالنا بعيد الميالد 
المجيد ، فكيف لمجموعة من علماء الفلك يأتون سعياً وراء أحد النجوم 

وهم علي يقين شديد أنه يعلن ميالد شخص ملك جديد ويعرفونه 
وينتظرونه ؟ من أين عرفوا أن هذا النجم مميز عن كل النجوم التي 

يرونها يومياً ؟ ومن أين عرفوا أن الشخص المولود هو ملك عظيم ؟ 
 : فيرجع السبب في معرفة المجوس بميالد السيد المسيح لألسباب التالية

 ) 72:51-71)عدنبوة بلعام بن بعور   +

الذي تنبأ بمجئ المسيح وهم ” بلعام ” يقال أن المجوس يتبعون مذهب  –
كانوا يعرفون نبوته ، وينتظرون هذا المولود العجيب الذي قال عنه 

” بلعام ،وقد تكلم بلعام عن هذا النجم الذي رأه المجوس ولكنه سماه 
سنة ، وكان كالمه نطقاً 7111وذلك قبل المجوس بحوالي ” كوكباً 

 . مباشراً من هللا كنبؤة صادقة أخذها المجوس رسمياً كأشارة إلي المسيا

عدو ” باالق ” فكان من بين النهرين وقد دعاه ” بلعام بن بعور ” أما  –
” اليهود،لكن يلعن له اليهود الذين يحاربونه ، وقال له المالك في طريقه 

( فوضع الرب كالماً  22:55)عد” إنما تتكلم بالكالم الذي أكلمك به فقط 
في فم بلعام فنطق بلعام بنبؤة تعتبر أول وأقوي نبؤة قيلت عن المسيح ونجمه من فم هذا النبي األممي فقال ) وحي بلعام 
بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع أقوال هللا ويعرف معرفة العلي ، الذي يري رؤيا القدير ساقطاً 

وهو مكشوف العينين أراه ولكن ليس اآلن ، أبصره ولكن ليس قريباً ، يبرز كوكب من يعقوب ، ويقوم قضيب من 
 .( 72:51-71عد” ) إسرائيل ، فيحطم طرفي موآب ، ويهلك كل بني الوغي 

وهكذا بناء علي نبوة بلعام يكون النجم حقيقة وتصديقاً لنبؤة سابقة من فم هللا نفسه علي لسان نبي أمم ، والمجوس وبلعام 
من بلد واحد وزمالء مهنة واحدة مشتركة ، فبلعام رأي والمجوس طبقوا الرؤيا علي الواقع ، وبهذا يكون المجوس قد 

 . سنة7111حققوا ما رآه جدهم منذ 

 ” القرن السابع قبل الميالد” زرادشت زعيم المجوس   + 

في كتابه مختصر الدول فيقول  ”أبو الفرج بن العبري ” زعيم المجوس ونبيهم كما روي عنه العالمة ” زرادشت  ”كان 
بأنه في أخر الزمان يكون أن بكراً تحمل بجنين من غير أن يمسها رجل وعند ميالده يظهر بالنهار ” أنه أخبرهم قائالً 

كوكب وتري في وسطه صورة صبية عذراء ، وأنتم يا أوالدي ستحسون بظهوره قبل جميع األمم فإذا شاهدتم هذا 
 ” الكوكب فأذهبوا معه إلي حيث يقودكم واسجدوا لذلك المولود واحملوا له القرابين والهدايا فهو مقيم السماء

وقد تحققت نبؤة زرادشت وسار أتباعه إلي أورشليم بهدي النجم وسجدوا للمولود ملك اليهود والعالم كله ،ويري البعض 
 . أن زرادشت قد علم بذلك من نبؤة بلعام بن بعور

 ) 4:31-41+ نبؤة دانيال النبي )دا 

والملك نبوخذنصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة ” نعرف من الكتاب المقدس أن دانيال كان كبير المجوس 
كنت أري في رؤي الليل وإذا مع سحب السماء مثل  ”( وقد تنبأ عن مجئ المسيح قائالً  77:2دا “. والكلدانين والمنجمين 

أمامه ، فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واألمم            ابن إنسان أتي وجاء إلي القديم األيام فقربوه
 .( 72:1-71)دا” واأللسنة ، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ال ينقرض 

فال شك أن المجوس الذين تعلموا في مدرسة دانيال النبي كانوا يعلمون بكتاباته ونبواته ، حيث أستخلص المجوس من هذه 
 : النبوة مايلي

 ” حب السماء مثل ابن إنسان أتي وجاءوإذا مع سُ ” ظهور حادثة فلكية أو ظاهرة سماوية وذلك من قوله   –

والنجوم تظهر بوضوح في الليل حيث األفالك ” كنت أري في رؤي الليل ” ستكون الحادثة مرتبطة بالنجوم حيث قال   –
 . والنجوم

 .“ مثل ابن إنسان” الملك األتي هو إنسان متجسد وهذا من قوله   –

 . هذا الملك هو ملك الملوك وصاحب الملكوت األبدي  –

  فهذه األسباب الثالثة كانت هي مرجع المجوس في معرفتهم بميالد السيد المسيح



 من الرسالة بولس الّرسول الى أهل غالطية  يقول يا إخوة: بارك يا سيد )بارخمار(
إنّهُ لََحَسٌن أن تَغاروا على الّصالحاِت في كلِّ حيٍن ال حيَن أكوُن عندكم فقط، يا أوالدي الذين 

ر المسيُح فيكم، كنُت أَودُّ لو أكوُن اآلَن عندكم فأُغيُّر صوتي  ُض بكم ثانيةً إلى أن يتصوَّ أَتمخَّ

ألنّي قد تحيَّرُت فيكم، قولوا لي أنتُم الذين تُحبُّون أن تكونوا تحَت النّاموِس أما تسمعون 

ة، غيَر أنَّ الذي  النّاموس، فإنَّهُ مكتوٌب إنَّه كان إلبراهيَم ابناِن أحُدهما من األََمِة واآلَخُر من الُحرَّ

ِة فصار بالموِعد   من األََمِة ُولِد بالجسِد أّما الذي من الُحرَّ

                    12-2: 12 التكوين سفر القراءة االولى/ 

   12-21: 4  القراءة الثانية/ غالطية

 :الفكرة الطقسية
تقققدعقققونقققا صقققلقققوات هقققيا اال قققد 
للتأمل في ال قريقة القمقعقطقاة لقنقا 
بيسوع المقسقيق  ا فقالق قريقة هقي 
المس ولة التي تبني وتسقعقد اال 
تقققعقققنقققي الققق قققوضقققى القققتقققي تقققهقققدم 
وتققنققهققي كققل شققيم إنققهققا  ققريققة 
االبققنققام الققنققابققعققة عققن القق ققب ال 

 عن المن عة أو ال وف.
لنصغ الى كالم اهلل بشوق 

 والتزام

خورنة مار توما 

الرسول الكلدانية 

 الكاثوليكية
كندا-هاملتون  

 نشرة األحد األول بعد الميالد

                11-2: 1متى / إنجيل اليوم
 إنجيل سيدنا يسوع المسيح  للقديس متى 

ولّما ُولِد يسوُع في بيَت لحَم اليهوديِة في أيام هيرودَس الملِك إذا مجوٌس وافوا من المشِرِق إلى 
أين هو المولوُد ملُك اليهود فإّننا رأينا نجَمُه في المشرِق فواَفينا لنسُجَد لُه،  :أُوَرشليم، قائلين

فلّما سِمع هيرودُس الملُك اضطَرب هو وجميُع أوَرشليم معُه، فَجمع كلَّ رؤساِء الكهنِة وكتبَة 
في بيَت لحَم اليهودّيِة ألنُه هكذا مكتوٌب بالّنبي،  :الشَّعِب واستخَبرهم أين يولُد المسيح، فقالوا

وأنِت يا بيَت لحَم يهوذا لسِت الصغيرَة في ُملوِك يهوذا ألّنُه منِك يخُرُج الملُِك الذي يرعى 
شعبي إسرائيل، حينئٍذ دعا هيرودُس المجوس سراً وتحقّق منهم في أيِّ زماٍن ظهر لهم النَّجم، 

بيِّ باجتهاًد وإذا وجدّتموهُ فتعالوا  :وأرسلَهم إلى بيَت لحَم قائالً  اذهبوا وابحثوا عِن الصَّ
أخبروني ألمضَي أنا أيضاً واسُجَد لُه، فلّما سمعوا من الملِك ذهبوا فإذا النجُم الذي رأوهُ في 

بّي، فلّما رأوا النجم فِرحوا فرحاً عظيماً  ُمهم حتى جاَء ووقف فوُق حيث كان الصَّ المشرِق يتقدَّ
بيَّ مع مريَم أمهِ  موا  .جّداً،ودَخلوا إلى البيِت فوجدوا الصَّ فخّروا ساجدين لُه وفتحوا كنوَزُهم وقدَّ

 المجد للمسيح ربنا الشعب : الكاهن :المجد هلل دائما       .لُه قرابيَن ذهباً وُمراً ولُباناً 
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 :  بارخمار)بارك يا سيد(. التكوينأنصتوا الى قراءة من سفر 

وذكر الربُّ سارَة كما قال وفعل الربُّ لسارَة كما تكلَّم، فحَملت سارةُ وولَدت إلبراهيم ابناً في 
شيخوختِه في الوقِت الذي تكلّم معُه هللا، ودعا إبراهيُم اسَم ابنِه المولوِد لُه الذي ولدْتُه لُه سارةُ 
إسحق، وخَتَن إبراهيم اسحَق ابَنُه وهو ابُن ثمانيِة أياٍم كما أمرهُ بِه هللا، وكان إبراهيُم ابَن مئِة 
سنًة حيَن ُولِد لُه إسحُق ابُنُه، وقالت سارةُ فرحاً عظيماً قد صنع لي الربُّ اليوَم فكلُّ َمن سِمع 

 َمن قال إلبراهيَم إّن سارَة سُترضُع بنين فقد َولَْدتُّ لُه ابناً في شيخوختِه،      :يفرُح لي، وقالت
 كالم الرب


