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 أعطاها اُهللا عن ثَالث وصايا من الوصايا العشْرِ التي الدرس التعليمي السابق تَحدثْنا في
يهموسى أال و هي " ، أوالً : لنبيامى َأمةٌ ُأخْرآِله لَك كُنوتًـا، " ، ثانياً ؛ " ال ينْحثَاالً ممت لَك نَعالَ تَص 

ـتتَح ـنم ـاءي الْما فمتُ، وتَح نضِ مي اَألرا فمقُ، وفَو نم اءمي السا فما مةً مورالَ صو 
 ". الَ تَنْطقْ بِاسمِ الرب ِإلهِك باطالً " ، ثالثاً ؛ " الَ تَسجد لَهن والَ تَعبدهن . اَألرضِ

 : نُتابِع حديثَنا عن ما تَبقَّى من الوصايا العشْرِ ل

 ه الوصية عـن تخصـيص تتحدث هذ . " اُذْكُر يوم السبت ِلتُقَدسه " : الوصيةُ الرابعةُ تَقوُل
 . يوم في األسبوع للراحة، والشركة، والخدمة البنَّاءة

 وَأمـا الْيـوم السـابع فَفيـه . ستَّةَ َأيامٍ تَعمُل عملَك " : ١٢ : ٢٣ نقرأ في سفْر الخروج
كتَأم ناب تَنَفَّسيو ،كارمحو كرثَو تَرِيحسي ِلكَي ،تَرِيحتَس الْغَرِيبمثل نَ . " و نالغاية م رى هنا أن 

 . هذا اليوم في األسبوع هي الراحة وتجديد الطاقة

 ستَّةَ َأيامٍ يعمُل عمٌل، وَأما الْيوم السابع فَفيه سبتُ " : ٣ : ٢٣ كما نقرأ في سفْر الالويين
سقَدفٌَل محم طْلَةرى هنا غايةً أخ نَ . " ع رى م ـ نهتخصيص مثل هذا اليوم في األسبوع أال و ي 

االجتماع مع المؤمنين اآلخرين والشَّرِكَة الةللص . 

 الوصـايا م أهـ ن في هذه الوصية واحدة مـ د جِ نَ . " َأكْرِم َأباك وُأمك " : الوصيةُ الخامسةُ
وقد كانت شريعة العهد القـديم تُعاقـب األبنـاء . المتعلقة بحياة كل عائلة أال وهي إكرام الوالدين



 نقرأ في سفْر الخـروج . حد القتل الذين يتمردون على آبائهم وأمهاتهم عقاباً صارماً قد يصل إلى
 كما نقرُأ في . " ومن شَتَم َأباه َأو ُأمه يقْتَُل قَتْالً ... ومن ضرب َأباه َأو ُأمه يقْتَُل قَتْالً " : ١٧ : ٢١

 ِإذَا كَان ِلرجل ابن معاند ومارِد الَ يسمع ِلقَوِل َأبِيه والَ ِلقَوِل ُأمـه، " : ٢١ - ١٨ : ٢١ سفْر التثنية
 وِإلَى بـابِ مكَانـه، يمسكُه َأبوه وُأمه ويْأتيانِ بِه ِإلَى شُيوخِ مدينَته . ويَؤدبانه فَالَ يسمع لَهما
هينَتدوخِ مقُوالَنِ ِلشُييو : كِّيرسرِفٌ وسم وهِلنَا، وِلقَو عمسالَ ي ارِدمو دانعنُنَا هذَا ماب . ـهمجرفَي 

 . " فَتَنْزِع الشَّر من بينكُم . جميع رِجاِل مدينَته بِحجارة حتَّى يموتَ

 ما زال األبناء في العهد الجديد مطالبين باحترام وإكرام وإطاعة آبائهم وأمهاتهم في كـل
 َأيهـا اَألوالَد، َأطيعـوا " : ٢٠ : ٣ فنقرأ في رسالة كولوسي . ما ال يتعارض مع ما تُعلِّمه كلمة اهللا

بي الرف يضرهذَا م َألن ءي كُلِّ شَيف يكُماِلدس و . " وـا " : ٣ - ١ : ٦ نقرُأ أيضاً في رسالة أفسهَأي 
 َأكْرِم َأباك وُأمك، الَّتي هي َأوُل وصية بِوعـد، . اَألوالَد، َأطيعوا واِلديكُم في الرب َألن هذَا حق

 . " ِلكَي يكُون لَكُم خَير، وتَكُونُوا طواَل اَألعمارِ علَى اَألرضِ

 نرى في هذه الوصية أن اهللا أعطى لحياة اإلنسـان قيمـة . " الَ تَقْتُْل " : الوصيةُ السادسةُ
 كمـا أن . وهذا يعني أن االنتحار خطيـة . ألخيه اإلنسان لنفسه أو كبيرة ونهى عن قتل اإلنسان

 نقرأ في سـفْر الالويـين العهد القديم وضع عقوبة اإلعدام لكل شخص يقتل اآلخر متعمداً حيث
 أو مـا يعـرفُ ( كما نقرأ في العهد القديم أن الفدية . " وِإذَا َأماتَ َأحد ِإنْسانًا فَِإنَّه يقْتَُل " : ١٧ : ٢٤

 : ٣٥ لم تكن مقبولة في حاالت القتل المتعمد حيث ورد في سـفْرِ العـدد ") ية الد " عند البعضِ بـ
 . " خُذُوا فديةً عن نَفْسِ الْقَاتِل الْمذْنبِ ِللْموت، بْل ِإنَّه يقْتَُل والَ تَْأ " : ٣١

 لكن يجب أن نَعلم أن عقوبة اإلعدام لم تكن تُفْرض على الشخصِ الذي يقتل آخر غيـر
 مـن " : ة بحسبِ الترجمة التفسـيري ١٣ - ١٢ : ٢١ فنحن نقرأ في سفْر الخروج . أو بالخطأ ا متعمد

دثَ اَألمـر . ضرب إنْساناً وقَتَلَه، فَالضارِب حتْماً يموتُ ْل حـب ،ذَِلك ارِبالض دمتَعي لَم ِإن نلَكو 
هُأ ِإلَيلْجكَاناً يم لَه نيُأعاِهللا فَِإنِّي س اءبِقَض " . 

 . تحريماً قاطعـاً للزنـى نجد في هذه الوصية . " تَزنِ الَ " : السابِعة الوصية نأتي اآلن إلى
 ِإذَا " ٢٢ والعـدد ٢٢ حيثُ نقرُأ في سفْر التثنيـة ني في العهد القديم اإلعدام عقوبة الز وقد كانت

ن سفْر ونرى في األصحاح العشرين م . " وجِد رجٌل مضطَجِعا مع امرَأة زوجة بعل، يقْتَُل االثْنَانِ



 كما أننا نجد في العهد الجديد تحذيراً . الالويين أن العهد القديم حرم جميع أشكال اإلباحية الجنسية
ى  صارماً لألشخاص الذين يمارسون جميع أنواع الخطايا الجنسية حيث نقرأ فـي الرسـالة إـل

 وَأما الْعـاهرون . لِّ واحد، والْمضجع غَير نَجِسٍ ِليكُنِ الزواج مكَرما عنْد كُ " : ٤ : ١٣ العبرانيين
 . " والزنَاةُ فَسيدينُهم اُهللا

 . بهذه الوصية، صان اُهللا حقوقَ اآلخرين وحماها . " الَ تَسرِقْ " : فتقوُل الوصيةُ الثَّامنَةُ أما
ونرى م اهللا هو ما ن س أنقداإلنسان ، لك كل شيء خالل الكتاب الم د وأنرجوكيل علـى مـا م 

 لَك يا رب الْعظَمةُ والْجبـروتُ " : ١٢ - ١١ : ٢٩ نقرُأ في سفْر أخبار األيام األول . ائتمنه اهللا عليه
 : ١٩ في سفْر الالويين أيضاً نقرأ . " والْجالَُل والْبهاء والْمجد، َألن لَك كُلَّ ما في السماء واَألرضِ

 الَ تَرتَكبوا جـورا فـي ... الَ تَسرِقُوا، والَ تَكْذبوا، " : نَهياً عنِ السرقة والغشِّ ٣٦ و ٣٥ و ١٠
 . " الْقَضاء، الَ في الْقياسِ، والَ في الْوزنِ، والَ في الْكَيِل

 فإن سرق . " التعويض " أو " د الر " وهو مبدأ وهناك مبدأ وضعه اهللا فيما يتعلق بالسرقة أال
أح ن دفَيعإلى صاحبه ض هدالسارق أتلف ما قـد . ماالً أو شيئاً ما، يجب عليه أن ير وفي حال أن 

 يمكنك أن تقرأ المزيد عـن هـذا . ة أضعاف أو خمس ة سرقه، يجب عليه أن يرده لصاحبه أربع
 كما أن الرسوَل بولُس يقوُل في رسـالة . رين من سفْر الخروج األمر في األصحاحِ الثاني والعش

 الَ يسرِق السارِقُ في ما بعد، بْل بِالْحرِي يتْعب عامالً الصاِلح بِيديه، ِليكُون لَه " : ٢٨ : ٤ أفسس
اجيتاح لَه نم يطعي َأن " . 

 هذا أن اهللا حريص يرينا . " الَ تَشْهد علَى قَرِيبِك شَهادةَ زورٍ " : فتقوُل ةُ الوصيةُ التَّاسع أما
معتنا، وأنه يريدنا أنمعة اآلخرين – نحن أيضاً – نحرص جداً على سلهذا، يجب علينا . على س 

 . على أي شخص كما يجب علينا أالَّ نشهد زوراً . أالَّ نَتَفَوه باألكاذيب أو اإلشاعات على اآلخرين
 الَ تَقْبْل خَبرا كَاذبا، والَ تَضع يدك مع الْمنَافق ِلتَكُون شَاهد " : ١ : ٢٣ لهذا نقرأ في سفْر الخروج

 فَِإن فَحص الْقُضاةُ جيدا، " : ١٩ - ١٨ : ١٩ أما عقاب من يفعل ذلك فقد ورد في سفْرِ التثنية . " ظُلْمٍ
. " فَافْعلُوا بِه كَما نَوى َأن يفْعَل بَِأخيه شَّاهد شَاهد كَاذب، قَد شَهِد بِالْكَذبِ علَى َأخيه، وِإذَا ال



 الَ تَشْـتَه . الَ تَشْتَه بيتَ قَرِيبِك " : واألخيرةُ من الوصايا العشْرِ فهي الوصيةُ العاشرةُ أما
و ،َأةَ قَرِيبِكرام ـا ِلقَرِيبِـكمًئا مالَ شَيو ،هارمالَ حو ،هرالَ ثَوو ،تَهالَ َأمو ،هدبالَ ع " . ي هـذه  ـف

 . الوصية تحذير لنا من الرغَبات والطموحات الخاطئة التي قد توقعنا في الخطية

 . للشعب العبراني القديم هذه هي الوصايا العشر التي أعطاها اهللا لعبده موسى لكي يعلِّمها
 . وما زال اُهللا يطالب اإلنسان في كل زمانٍ ومكانٍ بتطبيق هذه الوصايا وااللتزام بها

 التي كانت تُمـارس فـي ، فإن الشرائع الطقسية ذكرنا في الدرس التعليمي السابق وكما
 كمـا أن . المسيحيون مطالبين بتطبيقهـا وبالتالي، لَم يعد . بمجيء المسيح قد ُأبطلَتْ العهد القديم

م . الشرائع المدنية كانت ترمي إلى تنظيم الحياة المدنية للشعب العبراني القديم  وبالتالي، فهـي ـل
 لكن يجب أن نعرف أن الشرائع الطقسية والشرائع المدنيـة . تَعد مطَبقَةً على المؤمنين المسيحيين

 لهذا، ما زالت بعض جوانـب . الشريعة األخالقية متَضمنَة في ئ دينية وأخالقية تحتوي على مباد
 فمثالً، إذا . على المسيحيين؛ في حين أن بعضها اآلخر ال يسري عليهم ي سر تَ الشريعة األخالقية

م " سه اُذْكُر يوم السبت ِلتُقَد " : أخذنا الجانب الطقسي للوصية الرابعة التي تقول  فسوف نجد أنه ـل
 كما أن هناك الكثير من الشرائع األخالقية موجودة في العهد القـديم . يعد ينْطَبِق على المسيحيين

 . " محبة القريب " و " النهي عن الكذب " ومن األمثلة على ذلك . رغم أنها لم تَرِد في الوصايا العشْر

 اهللا ة ع ي المعنى الحقيقي لشر بتشويه ن في زمن يسوع و القادة الديني لألسف الشديد، فقد قام
 الثَ ة وثَـ َئ م تُّ سـ ( ٦١٣ فقد أضافوا إلى شريعة اهللا . الكثير من القوانين البشرية إليها بأن أضافوا

شْ ع ةَ ر ( و عندهم ص نة مي . نهو أنهـم هذا كله واألسوأ م أن لَّمـوا النـاسشَـ األعمـاَل ع طٌ ر 
. للخالص

تَّى وقال في يسوع رفض هذا التشويه لشريعة اهللا لكنالَ تَظُنُّوا َأنِّـي " : ١٧ : ٥ إنجيل م 
اءَأوِ اَألنْبِي وسالنَّام َل . جِْئتُ َألنْقُضْل ُألكَمب ا جِْئتُ َألنْقُضعلِّمنا كيف . " متابع يسوع حديثه فيوي 

قها في ينبغي علينا أنة . العهد الجديد نفهم هذه الشرائع وأن نُطبشـرح يسـوع الوصـيفمثالً، ي 
 السادسة المتعلِّقة بتحريم القتل فيقول إن الفهم والتطبيق الصحيحين لهذه الوصية يشـمالن أيضـاً

م إيذاءدالفهم . مشاعر اآلخرين ع تعلِّقة بتحريم الزنى فيقول إنة السابعة المشرح الوصيكما أنه ي 
. لهذه الوصية يشمالن أيضاً النظرات واألفكار الشهوانية بالجنس اآلخر والتطبيق الصحيحين



 كما أن الرسول بولُس شَدد على أهمية الشريعة األخالقية حيث نقرأ في رسـالة روميـة
 فَِإنَّنَا نَعلَـم ... . ِإذًا النَّاموس مقَدس، والْوصيةُ مقَدسةٌ وعادلَةٌ وصاِلحةٌ " : ٢٢ و ١٤ و ١٢ : ٧

ةيتَ الْخَطتَح بِيعم يدسا َأنَا فَجَأمو ،يوحر وسالنَّام ـبِ ... . َأنسوسِ اِهللا بِحبِنَـام رفَِإنِّي ُأس 
 الفكرة التي كـان يـروج لهـا القـادة بولُس في الوقت نفسه، رفَض الرسوُل . " اِإلنْسانِ الْباطنِ

 : ٢٨ : ٣ لهذا فهو يقول في رسالة رومية . ون بأن األعمال هي التي تؤدي إلى الحياة األبدية ديني ال
 . " ِإذًا نَحسب َأن اِإلنْسان يتَبرر بِاِإليمانِ بِدونِ َأعماِل النَّاموسِ "

المؤمنين المسيحي لَّم بأنكما أنه ع روا مرين قد تَح ن نَةالناموس حيث يقول في رسالة لَع 
 حيث أنه لم يكُن بإمكان أي شـخص أن و . " اَلْمسيح افْتَدانَا من لَعنَة النَّاموسِ " : ١٣ : ٣ غالطية

ق شريعة العهد القديم تطبيقاً كامالً، أصطَبي ب تْ ح ةً نَ هذه الشريعة لَع جميـع على الجميع ألنها تُدين 
 ! هذه اللعنة ن لكن الخالص بيسوع حررنا م . ليهم بالهالك البشر وتَحكُم ع

 : ويذْكُر الرسول بولُس ستَّ وظائف مختلفة للشريعة األخالقية

 فـنحن . ما هي الخطية فَ رِ ع نَ حيث أنها تُعلِّمنا أن األخالقية تعمل كمرآة أوالً، الشريعة
ه َألنَّه " : ٢٠ : ٣ نقرأ في رسالة رومية امـَأم رـرتَبالَ ي د سـي جوسِ كُـلُّ ذاِل النَّـاممبَِأع . َألن 

ةيرِفَةَ الْخَطعوسِ مبِالنَّام " . 

 حيث أنها تُساعدنا علـى إدراك ضـخامة األخالقية تعمل كعدسة مكَبرة ثانياً، الشريعة
 وَأما النَّـاموس فَـدخََل ِلكَـي تَكْثُـر : " ٢٠ : ٥ فنحن نقرأ في رسالة رومية . وبشاعتها خطايانا
 ". الْخَطيةُ

 فنحن نقـرأ . وتُحاسبنا أمام اهللا تُدينُنا حيث أنها ثالثاً، الشريعة األخالقية تعمل كديانٍ لنا
 بِه الَّذين في النَّـاموسِ، ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ ما يقُولُه النَّاموس فَهو يكَلِّم : " ١٩ : ٣ في رسالة رومية

". ِلكَي يستَد كُلُّ فَمٍ، ويصير كُلُّ الْعالَمِ تَحتَ قصاصٍ من اِهللا



 . حيث أنها تجعلنا نُدرك حاجتنا للمسيح ولبِـره رابعاً، الشريعة األخالقية تعمل كمعلِّمٍ لنا
 : بِحسبِ الترجمة التفسـيرية ٢٤ : ٣ رسالة غالطية فنحن نقرأ في . كما أنها تقودنا إلى المخَلِّص

 ". ِإذَن، كَانَت الشَّرِيعةُ هي مَؤدبنَا حتَّى مجِيء الْمسيحِ "

 حيث أنها تُخبرنا كيف ينبغي علينا أن نَسلُك خامساً، الشريعة األخالقية تعمل كمرشد لنا
 ١٠ - ٨ : ١٣ فنحن نقرأ في رسالة روميـة . ال سيما في المحبة و – في حياتنا كمؤمنين مسيحيين

ةالتفسيري بِ الترجمةسضاً " : بِحعب كُمضعب بحي ِإالَّ بَِأن ،دنٍ َألحيي دالَ تَكُونُوا ف . ـبحي نم فَِإن 
 تَزنِ، الَ تَقْتُـْل، الَ تَسـرِقْ، الَ تَشْـهد زوراً، الَ الَ « غَيره، يكُون قَد تَمم الشَّرِيعةَ، َألن الْوصايا

تَشْتَه .... « ةمالْكَل هذي هف ا، تَتَلَخَّصايصي الْواقبو : » ـككَنَفْس كقَرِيب بةُ » ! َأح بـحـُل فَالْممالَ تَع 
 ". ِللشَّرِيعة كُلِّها وهكَذَا تَكُون الْمحبةُ ِإتْماماً . سوءاً ِللْقَرِيبِ

 نقـرأ فـي . حيث أنها تَكْبح الخطية في العالم سادساً، الشريعة األخالقية تعمل كَلجامٍ لنا
 ِإذْ نُـدرِك َأن : " بِحسبِ الترجمة التفسيرية ١٠ - ٩ : ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس

نلَى مقُ عةَ الَ تُطَبالشَّرِيع ،ِئينالْخَـاطو لَى الْفَاجِرِينع ،يندرتَمالْمارِ ولَى اَألشْرْل عاً، بارب كَان 
 والزنَاة ومضاجِعي الذُّكُورِ، وخَطَّافي والنَّجِسين والدنسين، وقَاتلي آباِئهِم وُأمهاتهِم، وقَاتلي النَّاسِ،

 ". وذَوِي كُلِّ شَرٍّ آخَر يخَاِلفُ التَّعليم الصحيح . ابِين وشَاهدي الزورِ النَّاسِ والْكَذَّ

الشريعةَ وقد لَخَّص ةَ يسوعاألخالقي أال و واحدة في كلمة ه ة " يفـي حيـثُ قـاَل " المحب 
 ك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ فكْـرِك، وتُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِ : " ٣١ - ٣٠ : ١٢ قُس ر م إنجيِل

كتركُلِّ قُد نمةُ اُألولَى . ويصالْو يه ههذ . يا هثْلُهةٌ ميثَانو : ككَنَفْس كقَرِيب بةٌ . تُحـيصو سلَـي 
 ". ُأخْرى َأعظَم من هاتَينِ

 سوف نالحظ أن الوصايا األربع األولى تتعلَّق بعالقتنـا نا إلى الوصايا العشْرِ ع ج إن ر و
ى وكما قرأنا قبـل قليـٍل . األخرى فتتعلَّق بعالقتنا بعضنا ببعض تِّ أما الوصايا الس . مع اهللا  عـل

 لبيةَ شـرائعِ وفي حين أن غا ". فَِإن من يحب غَيره، يكُون قَد تَمم الشَّرِيعةَ " : لسانِ الرسوِل بولُس
 ، فإن يسـوع وبـولُس ") ال تَسرِقْ " أو " ال تَزنِ " و أ " ال تَقْتُل : " مثل ( العهد القديمِ تَرِد بصيغة النهي

. صاغا الشريعةَ بعبارات إيجابية تَحضنا على أن نُحب اآلخرين كأنفُسنا



 نا مثاالً فريداً وقدوةً ال تُنسى أبداً حيث أنـه وقد تَوج يسوع تعاليمه عنِ المحبة بأن قَدم ل
 وهذا هو . وقد أوصانا يسوع أن نُحب أحدنا اآلخَر كما أحبنا هو . أحبنا إلى المنتهى وماتَ ألجلنا

 بـوا َأن تُح : وصيةً جديدةً َأنَا ُأعطيكُم : " على لسان المسيح ٣٥ - ٣٤ : ١٣ ما نقرأه في إنجيل يوحنَّا
م . كَما َأحببتُكُم َأنَا تُحبون َأنْتُم َأيضا بعضكُم بعضـا . بعضكُم بعضا  بِهـذَا يعـرِفُ الْجميـع َأنَّكـُ

 ". ِإن كَان لَكُم حب بعضا ِلبعضٍ : تَالَميذي

 ا فإننا ال نُطَبقُ الشـريعةَ بـأن لهذ . ريعة اِهللا فيسوع هو مثالنا وقدوتنا في تطبيق شَ ! نعم
ةً فاتبحم اآلخرين بنُح نا بها يسوع ربة التي أحنُحبهم بذات المحب ةً، بل بأنمكننا . ةً أو عاديوال ي 

 ويجب أن نتـذكَّر أن . أن نَفعل ذلك إالَّ إذا كان الروح القُدس ساكناً في قلوبنا وعامالً في حياتنا
 ب اآلخرين كما أحبـك تُح لهذا، حين يطْلُب يسوع منك أن . نا تَ ر د يفوق قُ طاِلبنا بأي شيء ي اهللا ال
 حيـث ٥ : ٥ هذا هو ما نقرأه في رسـالة روميـة . في قلبك ه تَ ب ح م يسكُب أنه س فمن المؤكَّد هو،

 ". وبِنَا بِالروحِ الْقُدسِ الْمعطَى لَنَا َألن محبةَ اِهللا قَد انْسكَبتْ في قُلُ : " يقول الرسول بولس

نصـير يجب علينا أن الرئيسية للحياة المسـيحية أال وهـي أن أنفسنا دائماً بالغاية نُذَكِّر 
 بأننـا ال كما يجب علينا أن نُذَكِّر أنفُسنا دائمـاً . واقتدائنا به مشابهين للمسيح من خالل طاعتنا له

اَهللا نُطيع لكي نَخْلُص قُ شريعتَهوال نُطَب . باإليمانِ ال باألعماِل حيث نقرأ فـي رسـالة فالخالص 
 لَيس مـن . هو عطيةُ اِهللا . َألنَّكُم بِالنِّعمة مخَلَّصون، بِاِإليمانِ، وذِلك لَيس منْكُم : " ١٠ - ٨ : ٢ أفسس

دَأح رفْتَخالَ يال كَيمقَ اُهللا َألنَّ . َأعبس قَد ،ةاِلحال صمَألع وعسيحِ يسي الْمف ينخْلُوقم ،لُهمع ننَا نَح 
 ". فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها

 وهكذا، نحن نُطيع اَهللا ونُطَبقُ شريعتَه األخالقيةَ بدافعِ شُكرنا وامتناننا للخالصِ الثمـينِ
نا إيبهنا الخاِلصة له الذي وتبحعِ موبداف ،اه . أن كعف على وصـايا اهللا وأن تبـدأ لهذا، ُأشَجتتعر 

 وليعطك الرب القوة والقدرة والمثابرة التي تحتاج إليهـا لكـي . في تطبيقها في حياتك الشخصية
 . تُطيعه وتُمجده في حياتك

في درسٍ جديد نَلقاكُم وإلى أن جبرنام نـات ، " تلمذة " موالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


