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 أو " ( إدارةُ المـاِل " سوف نتطرق اليوم إلى موضوعٍ يعني كُـلَّ واحـد منَّـا أال وهـو
" االستخدام نون تَدبير أم . ) " للمال الصحيحسحفالكثيرون ال ي شكالتوقعهم في ما يمة مورهم المالي 

 . عويصة كان بإمكانهم تَجنُّبها لو أنهم طَبقوا المبادئ الكتابية بهذا الشأن

 . على األرض، إالَّ أن تأثيره السلبي ال يخفى على أحد منَّا حياتنا ورغْم أن المال الزم ل
 من " ١٢ - ١٠ : ٥ نقرأ في سفْر الجامعة فنحن . إلنسان جشعاً فالنظرة الخاطئة إلى المال تَجعل ا

 ِإن كَثُرت . وهذَا َأيضاً باطٌل . يحب الْفضةَ الَ يشْبع منْها، والمولَع بِالْغنَى الَ يشْبع من رِبحٍ
 نَوم الْعامِل هنيء . الَّ َأن تَكْتَحَل عينَاه بِرْؤيتها الْخَيراتُ كَثُر آكلُوها َأيضاً، وَأي جدوى ِلماِلكها ِإ

 بعبارة ُأخرى، فإن المال . " سواء َأكْثَر من الطَّعامِ َأم َأقَلَّ، َأما الْغَني فَوفْرةُ غنَاه تَجعلُه قَلقاً َأرِقاً
شْبِععطي اإلنسان ال يةَ البال ه وال يراح . 

 في األشياء المهِمة وغالباً ما تؤدي النظرة الخاطئة إلى المال إلى إبعاد اإلنسان عنِ
 ِإنْسان غَني " : فقال ٢١ - ١٣ : ١٢ وقد ضرب يسوع مثَالً عنِ الطَّمعِ في إنجيل لوقا . حياته

 ‘ مُل، َألن لَيس ِلي موضع َأجمع فيه َأثْمارِي؟ ماذَا َأع ’ : َأخْصبتْ كُورتُه، فَفَكَّر في نَفْسه قَاِئالً
 َأهدم مخَازِني وَأبني َأعظَم، وَأجمع هنَاك جميع غَّالَتي وخَيراتي، وَأقُوُل : َأعمُل هذَا ’ : وقَاَل

 استَرِيحي وكُلي واشْربِي . كَثيرة يا نَفْس لَك خَيراتٌ كَثيرةٌ، موضوعةٌ ِلسنين : ِلنَفْسي
 " ‘ ! وافْرحي

تابع يسوع قائالً ثُماُهللا " : ي ا ’ : فَقَاَل لَهي ي ! غَبِيالَّت هفَهذ ،نْكم كنَفْس لَةَ تُطْلَباللَّي ههذ 
 وفي هذا تَحذير قوي لنا من . " هو غَنياِ ِهللا هكَذَا الَّذي يكْنز ِلنَفْسه ولَيس ‘ َأعددتَها ِلمن تَكُون؟

. خُطورة الطَّمعِ



 لألسف الشديد، فإن النظرة الخاطئة إلى المال تَدفَع البعض إلى سلوكيات خاطئة مثل
الى ا عي الس يرةشر قأو إلى إنفاقه بطُر ةيررش قفعلى سبيل المثال، . لحصول على المال بطُر 

 دفْع ُأجرة َأجِيرِك ِإلَى تُرجِْئ والَ ، والَ تَسلُب ... ، الَ تَسرِقْ " ١٣ - ١١ : ١٩ نقرأ في سفْر الالويين
ي " ٢١ : ٣٧ كما نقرأ في المزمور . " الْغَدفالَ يو تَقْرِضسي يرفْر التثنية . " الشِّرنقرأ أيضاً في س 
 الَ تَحتَفظْ في كيسك بِمعيارينِ مخْتَلفَينِ كَبِيرٍ وصغيرٍ، " ) يرية بِحسبِ الترجمة التفس ( ١٥ - ١٣ : ٢٩

يححص يلُككَايمو انُكزَأو ْل ِلتَكُنب ،يرغصو فَانِ كَبِيرخْتَلاالَنِ مكْيم كتيي بف لَك كُنالَ يشَّ وةً الَ غ 
 . " فيها

 ة يدفَعون الرشو األشخاص الذين دس يتحدث عن العواقب التي تَنتظر كما أن الكتاب المق
 الشِّرير يْأخُذُ الرشْوةَ من الْحضنِ ِليعـوج طُـرقَ " ٢٣ : ١٧ نقرأ في سفْر األمثال ). ها ن أو يقْبضو

اءفْر التثنية ". الْقَض١٩ : ١٦ كما نقرأ في س " ،اءالْقَض فرذْ الَ تُح  والَ تَنْظُر ِإلَى الْوجوه، والَ تَْأخـُ
ينيقدالص كَالَم جوتُعو اءكَمالْح نيي َأعمةَ تُعشْوالر ةً َألنشْوفْر إشـعياء . " ر٢٣ : ٥ ونقرأ في س : 

 ". قُّ الصديقين فَينْزِعونَه منْهم لَّذين يبررون الشِّرير من َأجِل الرشْوة، وَأما ح ل ... ويٌل "

لَمس وغيره – ونحن نَعخالل الكتاب المقد نم – الـذين أمثال هـؤالء األشـخاص أن 
 أنفسهم، على يظْلمون األبرياء، ويدافعون عنِ األشرار، ويجلبون المتاعب يسيئون استخدام المال

 للمال بأن يعمي عينيـه مح س ي لذلك فإن اهللا يحذِّّر كُلَّ شَخْصٍ . عائالتهم وكنائسهم وبالدهم على و
 . وقلبه بأن هناك عقاباً عسيراً ينتظره إن لَم يتُب ويتوقَّف عن هذه الممارسات الشريرة

 مـن وكما أن المال يمكن أن يتحول إلى لَعنَة على اإلنسان إن هو أسـاء اسـتخدامه، فَ
 لذلك فـإن الرسـول . الممكن أيضاً أن يكون بركَةً عظيمةً له ولآلخرين إن هو أحسن استخدامه

جنوا المال بطريقةي بولُس يوصي المؤمنين أن حيث يقول في رسالته الثانية إلى أهـل صحيحة 
 نَا يسوع الْمسيحِ َأن يشْـتَغلُوا بِهـدوء، فَمثُْل هُؤالَء نُوصيهِم ونَعظُهم بِرب " ١٢ : ٣ تسالونيكي

هِمَأنْفُس زْأكُلُوا خُبيفْر األمثال . " وليمان يوصينا في سكيم سالح ـُل " : قائالً ٥ - ٤ : ١٠ كما أناماَلْع 
 يف فَهو ابن عاقٌل، ومن ينَام في من يجمع في الص . بِيد رخْوة يفْتَقر، َأما يد الْمجتَهِدين فَتُغْني

. " الْحصاد فَهو ابن مخْزٍ



 في األمـور المهِمـة نُهمَل في الوقت نفسه، يجب علينا أالَّ نَعمل لساعات طويلة لكي ال
 كُفَّ عـن . يا الَ تَتْعب ِلكَي تَصير غَن " ٥ - ٤ : ٢٣ فنحن نقرأ في سفْر األمثال . األخرى في الحياة

كطْنَتف . هونَح كنَييع رْل تُطَيأي نحو المال ( ه ( ؟ َألنَّهوه سلَيو ) أي المال ( ـهِلنَفْس نَعصا يِإنَّم 
 . " كَالنَّسرِ يطير نَحو السماء . َأجنحةً

 يحذِّرنا اهللا لهذا فإن . و نعمةٌ من عنْد اهللا ومن المهِم جِداً أن نُدرك أن المال الذي نَجنيه ه
 قُـوتي : ِلَئالَّ تَقُوَل في قَلْبِـك " : من خَطَرِ االفتخار بأنفُسنا ويقول لنا ١٨ - ١٧ : ٨ في سفْر التثنية

 هو الَّذي يعطيك قُوةً الصـطنَاعِ بِل اذْكُرِ الرب ِإلهك، َأنَّه . وقُدرةُ يدي اصطَنَعتْ ِلي هذه الثَّروةَ
ةوعطينا القوة والقُدرة علـى العمـل . " الثَّرنَشكر اهللا كل يومٍ ألنه هو الذي ي دعونا إلى أنوهذا ي 

 . المال كسب و

 الذي يكسبه المرء من عرق جبينه فنقرأ في سفْر المال جزء من توفير أما في ما يتعلَّق ب
 ماُل الظُّلْمِ يتَبدد سرِيعاً، والْماُل الْمدخَر من تَعبِ " ): بحسب الترجمة التفسيرية ( ١١ : ١٣ مثال األ

اددزي در المؤمنون بعض المال لمواجهة أي ظـروف طارئـة، أو . " الْيخدي لهذا، ال بأس في أن 
 . و غير ذلك اإلجازات، أو لتعليم األبناء، أ لقضاء الستخدامه

 الَ تَكْنزوا لَكُم كُنُوزا علَى اَألرضِ " ٢٤ و ٢١ - ١٩ : ٦ بالمقابل، فإننا نقرأ في إنجيل متَّى
رِقُونسيو ارِقُونالس نْقُبثُ  ييحُأ، ودالصو وسالس دفْسثُ ييـي . حا فكُنُـوز وا لَكُـمزِل اكْنب 

 يفْسد سوس والَ صدٌأ، وحيثُ الَ ينْقُب سارِقُون والَ يسرِقُون، َألنَّه حيثُ يكُون السماء، حيثُ الَ
د ... . كَنْزك هنَاك يكُون قَلْبك َأيضا احـالْو ضغـبي ا َأن ِإمـ نِ، َألنَّهيديس مخْدي َأن دَأح رقْدالَ ي 

 لهذا، يجـب . " الَ تَقْدرون َأن تَخْدموا اَهللا والْماَل . ر، َأو يالَزِم الْواحد ويحتَقر اآلخَر ويحب اآلخَ
 فيجب أن يكـون والؤنـا . أن نَحترس من التعلُّق بالمال أو من أن يصبح المال سيداً علينا علينا

 . األول واألخير للرب يسوع المسيح

 يجب أن يـتم بطريقـة إنفاق المال ن كَسب المال يجب أن يتم بطريقة سليمة، فإن كما أ و
 َأفْكَار الْمجتَهِد ِإنَّما هي ِللْخصبِ، وكُلُّ عجـول " ٥ : ٢١ فنحن نقرأ في سفْر األمثال . سليمة أيضاً

ي إلى النجاح والتوفيق؛ في حين أن التخطيط هذا يعني أن التخطيط السليم يفْض . " ِإنَّما هو ِللْعوزِ



 أن نضـع – كمـؤمنين مسـيحيين – لهذا، يجب علينا . السيئ أو عدم التخطيط يفضي إلى الفقر
 . خطَّةً لنفقاتنا تتناسب مع دخلنا المالي ومقاصد اهللا لحياتنا

 ، اطلب من زوجتـك أوالً : اتك وربما تساعدك المبادئ التالية على وضع خطَّة مالية لحي
 . حسب أولويتها وأهميتهـا ب احتياجاتك دون ، ثانياً . وأبنائك أن يساعدوك في وضع الخطَّة المالية

 ، خامسـاً . ضع أهدافاً واقعيةً لإلنفـاق ، رابعاً . ، احذف أية أشياء أو نشاطات غير ضرورية ثالثاً
 . ، كُن حكيماً عند شراء أي شيء سادساً . رٍ خاص دون جميع نفقاتك الشهرية في دفْتَ

 وحيث أننا نتحدث عن كيفية إدارة أمورنا المالية بطريقة صحيحة، فال بد مـن الحـديث
 فالكتاب المقدس يحذِّرنا بصورة عامة من اقتراض المال حيث نقرأ في سفْر . عن اقتراض المال

 لذلك، فإن القاعدة العامـة . " ني يتَسلَّطُ علَى الْفَقيرِ، والْمقْتَرِض عبد ِللْمقْرِضِ اَلْغَ " ٧ : ٢٢ األمثال
 الكتـاب المقـدس لكـن . ) ذلـك إن أمكَن ( قتراض من اآلخرين اإل للمؤمنين المسيحيين هي عدم

 ك فََأعطه، ومن َأراد َأن يقْتَـرِض من سَألَ " ٤٢ : ٥ في إنجيل متَّى – في الوقت نفسه – يوصينا
هدفَالَ تَر نْكم " . 

 . أن يخبر شيوخ كنيسته باألمر عليه ، يجب في حال تَعرض المؤمن لظروف مالية قاهرة
 أما إذا كـان . فإن رأت الكنيسة أنه بحاجة فعلية للمساعدة فيجب عليها مساعدته بقدر استطاعتها
 يقترض مـن المؤمن بحاجة إلى بعض المال لتوسيع أعماله أو لشراء الكماليات، فيجب عليه أالَّ

 . وغيرها ) البنوك ( مثل المصارِف سات المالية ، بل من المؤس أو من المؤمنين الكنيسة

 وعدم السماح للديون بـالتراكُم وبالتالي، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو عدم االقتراض
 ، ثـقْ أن اهللا أوالً : وربما تُساعدك المبادئ التالية على التحرر بصورة دائمة من الـديون . عليك

 ١٠ و ٩ : ٣٤ نقرأ فـي المزمـور . ئيسية مثل الطعام والشراب والمالبس سيسدد احتياجاتك الر
" يهتَّقِلم زوع سلَي َألنَّه ،يهيسدا قي بفَالَ . اتَّقُوا الر بو الرا طَاِلبَأمتْ، واعجتْ وتَاجاُل احاَألشْب 

 فال يجـوز أبـداً أن تُنفـق . بر الرب في األمور المالية ال تَخت ، ثانياً . " يعوِزهم شَيء من الْخَيرِ
 ، ال تُسارع ثالثاً . الرب أن يتدخَّل لمعالجة أخطائك من ب لُ طْ أموالك بطريقة عشوائية متهورة ثُم تَ

ضك أليشخصٍ حال تعر أي نة ة إلى اقتراض المال مال تَسـتخدم بطاقـات رابعاً . ضائقة مالي ، 
، ال تُبدل أثاث بيتك وسيارتك إالَّ عندما يصـبح ذلـك خامساً . ئتمان، بل اشتَرِ ما تحتاجه نقداً اال



 ، يمكنك في كثيرٍ من األحيان أن تشتري سلعاً مسـتعملةً بحالـة جيـدة سادساً . ضرورياً بالفعل
 األشياء التي قد تُعجبك، بل ، ال تُسرِع في شراء سابعاً . وبأسعارٍ أرخص بكثير من السلَع الجديدة

 . أمهِْل نفسك يوماً أو يومين قبل شرائها

 واآلن، ما هي أنماط الحياة التي يعيشها الناس من حولنا؟ إذا نَظَرنا إلى النـاس عمومـاً
 : رئيسية نَجِد أربعةَ أنْماط معيشية فسوف

 وما أكثر ما قرأنـا . ياةً مسرِفَةً إلى أبعد الحدود كثيرون يعيشون ح . أوالً، الحياة المسرِفَة
 عشرات أو ربمـا مئـات أثرياء العالم في القُمامة يكفي إلطعام يطْرحه وسمعنا أن الطعام الذي

نـفْر . الفقراء اآلالف محيـث نقـرأ فـي س رِفَةسنِ الحياة المنهانا عس يالكتاب المقد لهذا فإن 
 َأتَحسبون َأنَّه َأمر تَافه َأن تَرعـوا فـي " ): بحسب الترجمة التفسيرية ( ١٩ و ١٨ : ٣٤ حزقيال

تُعو ةيافالص اهيالْم نوا مبتَشْر َأني؟ واعرةَ الْميقب كُملجوا بَِأروستَديبِ وى الْخَصعروا الْمكِّـر 
كُماما بَِأقْدتَهيقب لُكُمجَأر تْهرا كَدم بتَشْرو كُمامَأقْد تْهاسا دى معتَر ي َأنلَى غَنَمع تَّمتَح؟ فَي " . 

 هناك أشخاص يعيشون فقـط إلشـباع . والملَذَّات ع ثانياً، الحياة الدنيوية القائمة على المتَ
فْر األمثـال لكن كلمة اهللا تُدين مثل هذه . رغباتهم الدنيوية ١٧ : ٢١ السلوكيات حيث نقرأ في سـ 

" وِزعم انحِ ِإنْسالْفَر بحي . متَغْنسنِ الَ يهالدرِ والْخَم بحم " . 

 - ١١ : ١٩ سفْر الالويـين نحن نقرأ في . الغشِّ والخداع ثالثاً، الحياة القائمة على الكذب و
 تَسرِقْ، والَ تَكْذب، والَ تَغْدر بِصاحبِك، الَ تَحلـفْ بِاسـمي الَ " ): بحسب الترجمة التفسيرية ( ١٣

ِإلَهِك ماس نِّسباً، فَتُدكَاذ . بِإلَى . فََأنَا الر َأجِيرِك ةرُأج فْعد جِيءالَ تُرو لُبالَ تَسو ،كقَرِيب مالَ تَظْل 
الْغَد " . 

 فكما أن اهللا ال يرضى عنِ الحياة المسرِفَة، فإنه . والطَّمع ى البخْل رابعاً، الحياة القائمة عل
 انْظُـروا " ١٥ : ١٢ لذلك فإننا نقرأ فـي إنجيـل لوقـا . ال يرضى أيضاً عن حياة البخِْل والطَّمع

. " ه من َأمواِله وتَحفَّظُوا من الطَّمعِ، فَِإنَّه متَى كَان َألحد كَثير فَلَيستْ حياتُ



 أن تَ أن نَعيش على هـذه األرض؟ إذا أرد – كمؤمنين مسيحيين – إذاً، كيف يجب علينا
 : راعي المبادئ التالية تُ أن ك علي جب حيا حياةً ماليةً مرضيةً أمام اهللا في تَ

 نقرأ . جاه الحاجات الحقيقية والثروة الحياة المسيحية تتطلَّب حساً عالياً بالمسئولية ت أوالً،
 لهذا، يجـب . " فَِإن كَان لَنَا قُوتٌ وكسوةٌ، فَلْنَكْتَف بِهِما " ٨ : ٦ في الرسالة األولى إلى تيموثاوس
 وإن كُنَّا أغنياء فيجب علينـا . حاجاتنا الرئيسية مسددة طالما أن علينا أن نَكون راضين وشاكرين

 دائماً أن اهللا هو مصدر غنانا وأنه يريدنا أن نَفعل الخيـر، وأن نكـون أسـخياء فـي أن نتذكَّر
 . العطاء، وأن نُشارك بركاتنا مع اآلخرين

ي . لممتلكات للمال وا ثانياً، الحياة المسيحية تتطلَّب إدارةً سليمةً  ففي ضوء الفقـر المتَفَشـِّ
 حدوداً للمال الذي نُنفقه على الطعام والمالبـس والهـدايا، وكـل في العالم، يجب علينا أن نرسم

 أي بين الحاجـات ( يجب علينا أن نُفَرق بين ما نحتاج إليه وما نرغب في الحصول عليه . شيء
ة والكماليق بين . ) ات األساسينُفَر د كما يجب علينا أنعيشي الجياإلسـراف حيـاة و المستوى الم 

 أن نَبتعد عـن تقليـد األشـخاص – كمؤمنين مسيحيين – ة عامة، يجب علينا وبصور . والتبذير
نغمسين في ملذات هذا العالم وأنت أنظارنا على ملكوت اهللا المغْم أننا نعـيش فـي هـذا . نُثَبفر 

 . العالم، إالَّ أننا لسنا من هذا العالم

ى . فراد العائلة ورعايتهم ثالثاً، الحياة المسيحية تتطلَّب االهتمام بأ  نقرأ في الرسالة األوـل
 ِإن كَان َأحد الَ يعتَني بِخَاصته، والَ سيما َأهُل بيته، فَقَد َأنْكَر اِإليمان، وهو " ٨ : ٥ إلى تيموثاوس

 وفِّر لهـم الحاجـات لهذا، يجب عليك أن تَعتني بأفراد عائلتـك وأن تـ . " شَر من غَيرِ الْمْؤمنِ
 . الرئيسية

 فيجب علينا أن نُعطي مـن مالنـا لتسـديد . رابعاً، الحياة المسيحية تشتمل على العطاء
 ِإن كَان َأخٌ وُأخْتٌ عريـانَينِ " ١٦ و ١٥ : ٢ نقرأ في رسالة يعقوب . حاجات الفقراء والمحتاجين

 ولكن لَم تُعطُوهما ‘ امضيا بِسالَمٍ، استَدفَئا واشْبعا ’ : اَل لَهما َأحدكُم ومعتَازينِ ِللْقُوت الْيومي، فَقَ
 كما يجب علينا أن نُخَصص جزءاً من مالنا لنشر اإلنجيل وتسـديد " حاجات الْجسد، فَما الْمنْفَعةُ؟

ام الرب١٧ : ٥ ى تيموثاوس فنحن نقرأ في الرسالة األولى إل . حاجات خُد " ونربدوخُ الْما الشُّيَأم 
. " حسنًا فَلْيحسبوا َأهالً ِلكَرامة مضاعفَة، والَ سيما الَّذين يتْعبون في الْكَلمة والتَّعليمِ



ى فقد قال يسوع عن نفسه في إنجي . خامساً، الحياة المسيحية تتطلَّب بعض التضحية  ل متـَّ
٢٠ : ٨ " ـهْأسر دنسي نَأي لَه سانِ فَلَياِإلنْس نا ابَأمو ،كَارَأو اءمورِ السِلطُيةٌ وجِراِلب َأوِللثَّع " . 

 ِإلَـى هـذه " : على لسان الرسول بولُس ١١ : ٤ كما نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس
وهكذا، قد تتطلَّب حياتنا المسيحية بعض . " ونَعرى ونُلْكَم ولَيس لَنَا ِإقَامةٌ الساعة نَجوع ونَعطَشُ

 . التضحية أحياناً من أجل امتداد ملكوت اهللا ومساعدة اآلخرين

 فقد قال يسوع لتالميـذه . سادساً، الحياة المسيحية تتطلَّب منَّا أن نكون مواطنين صالحين
درما و بستَّى ح؟ " ١٦ - ١٣ : ٥ في إنجيل ملَّحماذَا يفَبِم لْحالْم دفَس ِإن نلكضِ، واَألر لْحم َأنْتُم 

 الَ يمكـن َأن . َأنْتُم نُـور الْعـالَمِ . الَ يصلُح بعد ِلشَيء، ِإالَّ َألن يطْرح خَارِجا ويداس من النَّاسِ
ينَةٌ مدتُخْفَى م ةنَارلَى الْمْل عاِل، بكْيتَ الْمتَح ونَهعضيا واجرس وندوقالَ يل، وبلَى جةٌ عوعضو 

تيي الْبف ينيعِ الَّذمِلج يءضفَي . الَكُم مـا َأعوـري النَّـاسِ، ِلكَـي امهكَذَا قُد كُمــْئ نُورضفَلْي 
دجمينَةَ، وسالْح اتاومي السي فالَّذ اكُموا َأب " . واطنين صالحين، وأننكون م لهذا، يجب علينا أن 

 . نَخْدم مجتمعاتنا التي نَعيش فيها، وأن نكون نُوراً ألفراد عائالتنا وأصدقائنا وأفراد مجتمعنا

د المقدس ال كتاب فال ! هْل من الخطأ أن يكون المؤمن غَنياً؟ ال : وقد يتساءل البعض نْتَقـي 
 فطالما . ه سوء استخدام من عبودية المال، و من محبة المال، و يحذِّرنا من المال في حد ذاته؛ لكنه

 لَكن من المهِم جداً أن نُدرك أننـا . أن المؤمن يكسب ماله بطريقة تُرضي اهللا، فال مشكلة في ذلك
 . يعطينا اهللا إياه ُأمناء على كُلِّ ما

كُكالرسالة األولى إلى تيموثـاوس وفي الختام، أتر نباركة مهذه اآليات الم ع٩ : ٦ م - 
١١ : 

" اتوشَهفَخٍّ وو ةرِبي تَجف قُطُونسفَي ،اءيكُونُوا َأغْني َأن ونرِيدي ينا الَّذَأمو 
 َألن محبةَ الْماِل َأصٌل . غَرقُ النَّاس في الْعطَبِ والْهالَك كَثيرة غَبِية ومضرة، تُ

 ِلكُلِّ الشُّرورِ، الَّذي ِإذ ابتَغَاه قَوم ضلُّوا عنِ اِإليمانِ، وطَعنُوا َأنْفُسهم بَِأوجاعٍ
ةيرهذَا . كَث نم براِهللا فَاه انا ِإنْسا َأنْتَ يَأمو اناِإليمى والتَّقْوو عِ الْبِراتْبو ، 

". والْمحبةَ والصبر والْوداعةَ



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


