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 يفْهم طَبيعةَ الخَطية التلميذُ
____________________________________________________________ 

إذا أر تَ تَ د تَ أن مها لآلخرين فينبغي عليك أنتُقَد عـرف بعـض فهم رسالة الخالص وأن 
لهذا . اهللا لِّمها كلمة األمور المهمة التي تُع ، فقد خَص نا خَ ص م س لْقات الحح نم لْقاتظ للحـديث فْ ح 

 هبـة ، و ة ارة الخطيـ كَفَّ ، و ة عقوبة الخطي ، و طبيعة الخطية : ي ه أال و هامة ات ع و عن خمس موض
 في نا د ساع تُ آيةً الخمس سوف نحفظ معاً ة من هذه الحلْقات وفي كل حلْقَ . سوع قبول ي ، و الخالص

 . نُمونا وخدمتنا كتالميذ ليسوع المسيح

لْقَ موضوع ح م طَ التلميذُ : نا لهذا اليوم هو تفْهالخَ بيعةَ ي ط التي سنحفظها معاً هي واآليةُ . ة ي 
 . " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا " : والتي تقول ٢٣ : ٣ رومية

 فنحن نقرأ فـي رسـالة . فيه تْ د ر ياق الذي و نقرأ الس ل جيداً، تعال هذه اآلية م ه فْ ولكي نَ
 وَأما اآلن فَقَد ظَهر بِر اِهللا بِدونِ النَّاموسِ، مشْهودا لَـه مـن النَّـاموسِ " ٢٤ - ٢١ : ٣ رومية

،اءاَألنْبِيو عيحِ، ِإلَى كُلِّ وسالْم وعسانِ بِياِهللا بِاِإليم بِر نُونْؤمي ينقَ . لَى كُلِّ الَّذالَ فَـر َألنَّه . ِإذ 
 . " متَبررِين مجانًا بِنعمته بِالْفداء الَّذي بِيسوع الْمسيحِ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا،

 ناعة الخطية شَ عندما أدرك داود ف ". ة ي ط خَ " سوف نتحدث أوالً عنِ التعريف الكتابي لكلمة
فَ التي اقترفها، ر ع ص الةً قال فيها هللا ح س ٥ - ١ : ٥١ ما نقرأ في المزمور ب : 

" كتمحر بسا اَُهللا حي ينمحرا . حام كْأفَتر ةكَثْر بسح ـياصعي . مـلْناغْس 
نا ميري كَثِإثْم نمي ، وتيخَط ري طَهـي . نتيخَطو ،ـياصعـارِفٌ بِمَألنِّي ع 

 ِإلَيك وحدك َأخْطَْأتُ، والشَّر قُدام عينَيك صنَعتُ، ِلكَي تَتَبرر في . َأمامي داِئما
اِئكي قَضف كُوتَزو ،اِلكبِلَتْ . َأقْوح ةيبِالْخَطتُ، وروي هَأنَذَا بِاِإلثْمِ صبِي ُأم " .



على وصايا اهللا وشـرائعه ي يهدستخدم داود في هذه الصالة ثالث كلمات لإلشارة إلى تَع 
 ". ة ي ص ع م " و " م إثْ " و " ة ي ط خَ : " أال وهي

 والمعنـى ". عدم إصابة الهـدف " فإنه يعني بها " ة ي ط خَ " عندما يذْكُر الكتاب المقدس كلمة
 فهدف اهللا لحياة كل إنسـان هـو أن ". ابة الهدف الذي وضعه اهللا لحياتك عدم إص " الدقيق هنا هو

 لكن ألن الناس ال يتمتعون . فعل الصواب أثناء حياته على األرض معه وأن ي سليمة ع بعالقة يتمتَّ
بعالقات سليمة م مع اهللا، وال مع اآلخرين، وال حتى مع أنفسهم، فإنعوهـدس يقَـدالكتـاب الم 

 . في عيني اهللا ب ِئ ا ألنهم ال يفعلون ما هو ص " خُطاة " كما أنهم يدعون ". طاة خُ "

 فقـد ". ستوى المطلوب في عالقتنا مـع اهللا الم بلوغنا عدم " تعني " خطية " كذلك فإن كلمة
وضع اهللا م يعـنِ ن لهذا حي . نة لنا كبشر وللحياة البشرية عموماً عايير منـه أ اإلنسـان نقـول ع 

 فالخاطئ هـو شـخص . م رِ أو مج ُئ األخالق ي أو س ير ر فهذا ال يعني بالضرورة أنه ش " خاطئ "
 نطبق على جميع الناس دون استثناء، عريف ي ت وحيث أن هذا ال . ف اهللا لحياته د ه أخفق في تَحقيق
 لك في نظر اهللا ألن وحتى أن األشخاص الصالحين في نظرنا ليسوا كذ ". خُطاة " فإن جميع الناس

القداسة اهللا كُلي . بعبارة أخرى، ي م مكننا القول إن ونحن . %) ١٠٠ ( هو مَئة بالمئة الدائم يار اهللا ع 
 لهذا يقول الرسول بولس فـي رسـالة . خرى ُأ ويخطُئ في أحيانٍ أن اإلنسان يصيب أحياناً م لَ ع نَ

 . " َأعوزهم مجد اهللا ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا و " ٢٣ : ٣ رومية

ع م ةٌ الوة على ذلك فإنبيسفما يعتبره فُ . عند الناس عايير الصواب والخطأ ن الن واب ص 
 لهذا، فـإن . رفوضاً عند شعبٍ آخر بٍ ما قد يكون م ع وما هو مقبول عند شَ . د تعتبره أنت خطأ ق
و . عيار الصواب والخطأ عند المؤمن هو كلمة اهللا م ي شابهاً ليسوع هدف كل مؤمن هو أنصير م 

 . المسيح

 اهللا وتَعدينا على ا عنِ نَ د ع الكلمة األولى التي يستخدمها الكتاب المقدس لوصف حالة ب إذاً،
 م إصـابة د ع " عني في الكتاب المقدس تَ وكما رأينا هنا فإن كلمة خطية . " ة ي ط خَ " وصاياه هي كلمة

". عايير اهللا وضعه اهللا لحياتنا، وعدم بلوغنا م الهدف الذي



ى د ع اهللا وتَ عنِ الكلمة الثانية التي يستخدمها الكتاب المقدس لوصف حالة بعدنا أما  ينا عـل
 وحيـث . المرسـومة ي على الحدود د ع تعني التَّ " معصية " وكلمة ". معصية " وصاياه وشرائعه فهي

 تعنـي " ة صـي مع " ى هذه الكلمة في ضوء ما يقوله الكتاب المقدس، فإن كلمة أننا نتحدث عن معن
ي على الحدود التي وضعها اهللا لنا ولحياتنا التعال " فعلى سبيل المثال نقرأ في الوصايا العشـر ". د 
 س قُ ر في إنجيل م كما نقرأ ". د على قريبك شهادة زور ه ال تَشْ " .. " ال تَسرِق " .. " نِ ال تَز " .. " تَقْتُل
 وتُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ فكْـرِك، ومـن كُـلِّ " ٣١ - ٣٠ : ١٢

كترةُ اُألولَى . قُديصالْو يه ههذ . يا هثْلُهةٌ ميثَانو : ككَنَفْس كقَرِيب بالناس . " تُح جميعاً وحيث أن 
ال ي لتزمون بالحدود التي ر س اة ف ، ها اهللا لحياتهم مصم بالعفُهصس يقدالكتاب الم . 

 رد مـ تَ والمقصود بذلك في الكتاب المقدس هـو أن تَ ". تَمرد " تعني " ة معصي " كما أن كلمة
 على اهللا عـن سـابق عـزمٍ ردون م تَ وما أكثر األشخاص الذين ي . طيع كالمه تُ ال أن على اهللا و

 بعبارة أخـرى، فالعصـيان . اهللا لهم ولحياتهم رسمها بالحدود التي االلتزام ، ويرفضون وتصميمٍ
 يان على ص الع شتمل قد ي و . ريده اهللا ما ي ال - ل ما نريده نحن ع فْ وأن نَ ، عيش على هوانا يعني أن نَ

ى عدم االلتزام بالقيم األخالقية، أو على حكومة، أو أو ال ان ضعها الوالد ي ي الحدود التي طِّ خَ تَ  عـل
ى حـ د عـ هو التَّ المعصية كن أسوأ أشكال لَ . جميع أشكال النُّصح والمشورة تجاهل  دود اهللا ي عـل

 . وشرائعه

عس لوصف حالة بقدا الكلمة الثالثة التي يستخدمها الكتاب المأم نِ دى نا ع  اهللا وتَعدينا عـل
 لهذه عنى الكتابي والم . " تحريف الحقيقة " أصالً تعني " م إثْ " وكلمة ". م إثْ " شرائعه ووصاياه فهي كلمة

 فرغم أن اهللا يتحدث إلينا بوضـوحٍ ". الذي أعلنه اهللا في الكتاب المقدس قِّ تحريف الح " الكلمة هو
فَسالكثيرين ما زالوا ي خالل كلمته المقدسة، إالَّ أن نر م قَ ون كلمته الم د توافق مع أهوائهم سة بما ي 

 نقـادين مين الكذبة واألشـخاص الم لِّ ع الم ود الكثير من ج هذا هو سبب و و . ومصالحهم الشخصية
 واإلثم ليس خطًأ غير مقصود يقترفه اإلنسان؛ بل هو خطأ مقصود قائم . والضالالت عِ د وراء البِ

 . ة ير ر ودوافع ش ف رِ ح منْ رٍ كْ ف على

 راه نحاول تحريف الواقع الذي يـ عني أن هذا ي و ". تحريف الواقع " تعني " إثم " كما أن كلمة
 فقد أصبح لكـل . راه في الفلسفات والمعتقدات في كل مكان في وقتنا الحاضر وهذا هو ما نَ . اهللا

كل شيء في هذا ن ع القيم، و نِ اهللا ، وع نِ الوجود، وع نِ الحياة، وع الخاصة عنِ ه تَ ر ظْ شخصٍ نَ



 كمـا أنـه . المسيح والكتاب المقـدس يسوع لكن اهللا أعلن لنا نظرته الصحيحة من خالل . الكون
ريدنا أ أعلن لنا كل الحقائق التي ي ن هذه الحياة وع ننعرفها ع لألسـف . أنفسنا وعنـه ن ـنلك 

 ع واقعه الخاص نَ ص ي رر أن وقَ ، ه اهللا الشديد، فقد رفض اإلنسان هذا الواقع وهذا الحقَّ الذي أعلن
 . وأن يكَون نظرته الخاصة لنفسه وللعالم وهللا أيضاً

 و " ة يـ ط الخَ رِ ذْ جـ " الخطية بمعناها الكتابي، يجب علينا أن نُميز بين ث عنِ د ح تَ وحين نَ
 واألكثـر فـالمعنى األعمـق . اهللا ا عنِ واستقاللن الخطية هو اكتفاؤنا الذاتي ر ذْ ج فَ ". ة الخطي رِ م ثَ "

 عيش حياتك وهذا يعني أن تَ . نقطعة بين اإلنسان وإله الكتاب المقدس للخطية هو العالقة الم شموالً
 ؤمن بأفكارك ومعتقداتك ٍل عن أهداف اهللا، وأن تُ زِ ع م بِ الشخصيةَ ك أهدافَ ضع اهللا، وأن تََ بعيداً عنِ

 . سة د قَ في كلمته الم اُهللا وما يقوله نت تتعارض مع نظرة اِهللا كا وإن الخاصة حتى

سوعندما ي م ح ينمو في حياته فإنه يؤدي إلى ظهور سـلوكيات رِ ذْ اإلنسان لج الخطية أن 
 اهللا اك ه والمقصود بثمر الخطية هو أن تفعل األشياء التي نَ ". ر الخطية م ثَ " جديدة يمكن أن نُسميها

 بع من داخل اإلنسان حيث نقـرأ فـي د بين يسوع أن الخطية تَنْ ق و . ه ، وأن تتجاهل وصايا عنها
 َألنَّه من الـداخِل، . ِإن الَّذي يخْرج من اِإلنْسانِ ذِلك ينَجس اِإلنْسان " ٢٣ - ٢٠ : ٧ إنجيل مرقُس

 زِنى، فسقٌ، قَتٌْل، سرقَةٌ، طَمع، خُبثٌ، مكْر، عهـارةٌ، : ريرةُ من قُلُوبِ النَّاسِ، تَخْرج اَألفْكَار الشِّ
 . " جميع هذه الشُّرورِ تَخْرج من الداخِل وتُنَجس اِإلنْسان . عين شريرةٌ، تَجديفٌ، كبرِياء، جهٌل

 على عدم اإليمان، والكذب، والسـرقة، والقتـل، والممارسـات يشْتَمُل الخطية ر م ثَ إذاً،
 وتلخيصاً لهذه الفكـرة األخيـرة، . الجنسية الخاطئة، والسحر، والفساد، وعبادة األوثان، وغيرها

مكننا القول إني " ذْرنِ ي " الخطية جا . اهللا عني االكتفاء الذاتي واالستقالل عثََ " أم م فيعنـي " الخطية ر 
 . األشياء التي أوصانا اُهللا بالقيامِ بها ، وأن نتجاهل ا اهللا عنه األشياء التي نَهانا أن نفعل

راِهللا " ٢٣ : ٣ رومية : خرى ُأ ةً لنقرأ آية الحفظ م د جـم مهزوَأعَأخْطَُأوا و يعمالْج لقد . " ِإذ 
 ؟ " د اهللا مج " كن ما المقصود بعبارة لَ . " خطية " المقصود بكلمة ما هو عرفنا

هناك العديد م االستخدامات لكلمة ن " م س " د جقدفمثالً، نقرأ فـي رسـالة . في الكتاب الم 
فَِإذَا كُنْتُم تَْأكُلُون َأو تَشْربون َأو تَفْعلُون شَيًئا، فَافْعلُوا كُـلَّ شَـيء " ٣١ : ١٠ كورنثوس األولى



 َألنَّهم لَما عرفُوا اَهللا لَـم يمجـدوه َأو يشْـكُروه " ٢١ : ١ ة كما نقرأ في رسالة رومي . " ِلمجد اِهللا
وتسبيح . " كَِإله عبادة نهذا ليس هـو . والمقصود بتمجيد اهللا هنا هو إعطاء اهللا ما يستحقه م نلك 

 . في آية الحفظ التي قرأناها قبل قليل " مجد " ود بكلمة ص المعنى المق

 فَِإنِّي َأحسب َأن آالَم الزمـانِ الْحاضـرِ الَ تُقَـاس " ١٨ : ٨ الة رومية في رس أيضاً نقرأ
 هكَـذَا َأيضـا " ٤٣ - ٤٢ : ١٥ ونقرأ في رسالة كورنثوس األولى . " بِالْمجد الْعتيد َأن يستَعلَن فينَا

اتوةُ اَألماميق : مِ فَسدي عف قَاميو ادي فَسف عرزي اد . دجي مف قَاميانٍ ووي هف عرزنقرأ فـي . " ي 
 َألجِل ذِلك َأنَا َأصبِر علَى كُلِّ شَيء َألجـِل الْمخْتَـارِين، ِلكَـي " ١٠ : ٢ رسالة تيموثاوس الثانية

َأب دجم عم ،وعسيحِ يسي الْمي فلَى الْخَالَصِ الَّذا عضَأي ملُوا هصحي يد " . 

في هذه اآليات كلمة ، تَرِد " م ـُل " د جصةً إلى المجد األبدي الذي سنَحشيرم ختلفم بمعنى 
 لكَن هذا لـيس هـو المعنـى . بعد مجيء المسيح ثانيةً – نحن المؤمنون بيسوع المسيح – عليه

 . في آية الحفظ لهذا اليوم " مجد اهللا " المقصود أيضاً من عبارة

 ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا " ٢٣ : ٣ إذاً، ما الذي قَصده الرسول بولُس حين قال في رسالة رومية
 : ١ على صورته حيث نقرأ في سفْر التكوين اإلنسان قَ لَ خَ ؟ نحن نَعلَم أن اَهللا " وَأعوزهم مجد اِهللا

٢٧ " هتورلَى صع انلَى . فَخَلَقَ اُهللا اِإلنْسع اِهللا خَلَقَه ةورص . ـمُأنْثَى خَلَقَها وعنـدما . " ذَكَر نلَك 
طَ قَ س اهللا اإلنسان دجم سكعالذي كان ي كَمالَه صورة اهللا ألنه فَقَد سكعي دعة لم يكمـا . في الخطي 

 . ل عصيانه وسقوطه أن اإلنسان فَقَد قداستَه وبِره ومحبتَه التي كان يتمتَّع بها قب

اهللا كُلي اِهللا ألن نم قْتَرِبي بإمكانِ اإلنسان أن دعوهكذا، لم ي ةونرى هذا واضحاً . القداس 
 فعندما أراد اُهللا أن يتكلَّم مع موسى، وقف الشعب العبراني من بعيد خوفاً مـن . في سفْرِ الخروجِ

 وكَان جميع الشَّعبِ يرون الرعود والْبروقَ وصوتَ " ١٩ و ١٨ : ٢٠ الخروج نقرُأ في سفْرِ . اِهللا
خِّندَل يبالْجو ،وقى . الْبوسقَالُوا ِلمو ،يدعب نقَفُوا مووا ودتَعار بَأى الشَّعا رلَمَأنْـتَ : و تَكَلَّـم 

عمنَا فَنَسعم . تَكَلَّمالَ يوتَ ونَا اُهللا ِلَئالَّ نَمعوهكذا، أصبح الناس جميعاً يقفون بعيداً ويرتعـدون . " م 
 . ألنهم أدركوا قداسة اهللا من جِهة، ونجاستَهم من جِهة ُأخرى

 فكما يقول الرسول . في آية الحفظ لهذا اليوم " اهللا مجد " وهذا هو المعنى المقصود بعبارة
جةً لذلك، فَقَد فَقَدوا تلك الصورة المجيدة التـي خلقهـم اهللا ي نت . ع الناس قد أخطأوا بولُس فإن جمي



 كما أنهـم فَقَـدوا . عليها، وأصبحوا يفْتَقرون للصالح والبِر والمحبة التي خُلقوا عليها في األصل
 ن ذلـك، أصـبح كُـلُّ مـا وعوضاً ع . تلك البركات واالمتيازات العظيمة التي وهبهم اُهللا إياها

ستَ ي ونَ قُّ ح قوط الجنس البشر . هو الدينونة والموت هة في سبت الخطيبكله فصـار ي وبهذا، فقد تَس 
 . عاجزاً عن بلوغ ما يمجد اهللا

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم ا وكَما ا الدرس لهذ ة لْقاتنا في حذَكَر فْظلح 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 . وعرفْنا معناها ٢٣ : ٣ رومية اآلية بَل قليٍل حين تأملنا في وهذا هو ما فَعلناه قَ . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة اآليةَ الكتابيةَ على بِطاقَة اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلك، اكْتُب "). طية طبيعةُ الخَ : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح وه اليوم تابينا الكداكتب اآليـةَ ). ٢٣ : ٣ رومية : شاه ثُم 

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ ي اآل احفظ : ثالثاً
 . وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة دة لم يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم تمكَّن ةاآلي النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . جوأر تُعيد س ما أن اآلن أقولُه : 

 طَبيعةُ الخطية
 ٢٣ : ٣ رِسالةُ رومية

. " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا "



ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 طَبيعةُ الخطية
 ٢٣ : ٣ رِسالةُ رومية

 . " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا "

م ةً ُأخرى نُعيدر ةاآلي ةهايفي ن تابيالك دالشَّاه إضافَة عم : 
 طَبيعةُ الخطية
 ٢٣ : ٣ رِسالةُ رومية

 " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا "
٢٣ : ٣ رومية

تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رآخ ال لْ في الح قات سابقة : 

 : ِإن كَان َأحد في الْمسـيحِ فَهـو خَليقَـةٌ جديـدةٌ " : ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ ، المسيح ، أوالً
 . ١٧ : ٥ كورنثوس ٢ – " اَألشْياء الْعتيقَةُ قَد مضتْ، هوذَا الْكُلُّ قَد صار جديدا

 لَيس بِـالْخُبزِ وحـده يحيـا : مكْتُوب " : ع أجاب يسو : ٤ : ٤ إنجيل متَّى ، كَلمةُ اِهللا ، اً ني ثا
 . ٤ : ٤ إنجيل متَّى - " اِإلنْسان، بْل بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ اِهللا

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيـدون " : ٧ : ١٥ ، إنجيل يوحنَّا الصالة ، ثالثاً
كُونفَي ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا . " لَكُم . 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَمـا هـو فـي " : ٧ : ١ ، رسالةُ يوحنَّا األولى الشَّرِكَة ، رابعاً
ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعسي مدضٍ، وعب عنَا مضعيوحنَّـا ١ ". النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ ب 

٧ : ١ .



 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِـي قُـدام النَّـاسِ " : ٣٢ : ١٠ ، إنجيل متَّى الشَّهادة عن يسوع خامساً،
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَرِفُ َأنَا َأيتَّى . " َأع٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

ة : حفظْناها في حلْقَتنا هذه أخيراً، لنُراجِع معاً اآليةَ الكتابيةَ التي رسـالة ، طَبيعةُ الخطيـ 
 . ٢٣ : ٣ رومية . " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا " : ٢٣ : ٣ رومية

 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعـة حفَظَ المزيد من تَ ظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الخاصة بالحفْ الدروس

كدكثيراً في ستُساع كياتح ةاليومي كتمدوخ . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . م اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع وسال


