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 سوف نتحدث اليوم عن تدريب المؤمنين على ممارسـة التأديـب ورد الخُطـاة
عوالمقصود بالتأديب هنا هو وضع بعض الضوابط والقواعـد التـي . اهللا التائبين إلى الشَّرِكَة م 

 المؤمنون المسيحيون هم خُطاةٌ نالوا الخالص بِفَضِل نَعمـة اهللا ف . تَحكُم حياة المؤمنين في الكنيسة
 . عليهم

 قُدس فـي ورغم أن المؤمنين المسيحيين يتقدسون بصورة دائمة من خالل عمل الروح ال
 يـا " ١ : ٢ نقرأ في رسالة يوحنَّا األولى . قلوبهم وحياتهم، إالَّ أنهم معرضون للوقوع في الخطية

 وِإن َأخْطََأ َأحد فَلَنَا شَفيع عنْـد اآلبِ، يسـوع الْمسـيح . َأوالَدي، َأكْتُب ِإلَيكُم هذَا ِلكَي الَ تُخْطُئوا
ارعترف غالباً ". الْبلهـذا، يقـول . ينال الغُفـران والتطهيـر ف المؤمن بخطاياه ويتوب عنها ما ي 

 ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل، حتَّى يغْفـر لَنَـا " ٩ : ١ الرسول يوحنَّا في رسالته األولى
 ". خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ

ى أخطأ قد إما لجهله بأنه – قاتٌ يخطئ فيها المؤمن وال يعترف بخطاياه لَكن هناك أو  إـل
ناده الربحاول المؤمن تبرير نفسه أو إلقاء اللوم على اآلخرين . ، أو لعوفي هذه الحالـة، . وقد ي 

 ا يجب على المؤمنين اآلخرين أن ينَبهوا هذا المؤمن إلى الخطية التي اقترفها لكي يعتـرف بهـ
 ِإن َأخْطََأ ِإلَيك َأخُـوك فَاذْهـب " ١٥ : ١٨ في إنجيل متَّى لهذا، يقول السيد المسيح . ويتوب عنها

 كما أن الرسول بولُس يقول في رسالته األولى إلى أهل كورنثـوس ". وعاتبه بينَك وبينَه وحدكُما
 ذين من خَارِجٍ؟ َألَستُم َأنْتُم تَدينُون الَّذين من داخل؟ َأما الَّذين َألنَّه ماذَا ِلي َأن َأدين الَّ " ١٣ - ١٢ : ٥

مينُهدخَارِجٍ فَاُهللا ي نم . كُمنيب نزِلُوا الْخَبِيثَ مى ". فَاع  وهذا يرينا أن الكتاب المقدس يحضـنا عـل
. ن والكنيسة عموماً ممارسة التأديب لما فيه مصلَحة المؤمني



 فقد كان اهللا يـؤدب بنـي . التأديب اإللهي فمثالً، هناك . أنواع عديدة من التأديب هناك
 وقد كان أيضاً يؤدب األمم بسـبب عبـادتهم لألوثـان وفسـادهم . إسرائيل عندما يبتعدون عنه

 . األخالقي

 بحسـب الترجمـة ( ٤ - ٣ : ١٣ حيث نقرأ في رسـالة روميـة التأديب الحكومي وهناك
ي َأن . فَِإن الْحكَّام الَ يخَافُهم من يفْعُل الصالَح بْل من يفْعُل الشَّـر " ): التفسيرية فـ ِإذَن غَـبَأفَتَر 

 ا خَادمةُ اِهللا لَـك َألنَّه ٤ تَكُون غَير خَاِئف من السلْطَة؟ اعمْل ما هو صاِلح، فَتَكُون ممدوحاً عنْدها،
 ، َأما ِإن كُنْتَ تَعمُل الشَّر فَخَفْ، َألن السلْطَةَ الَ تَحمُل السيفَ عبثاً، ِإذْ ِإنَّها خَادمةُ اِهللا . َألجِل الْخَيرِ

ِلغَض مي تَنْتَقالَّت يهو ُل الشَّرفْعي نمم بِه ." 

 من يمنَـع " ٢٤ : ١٣ فنحن نقرأ في سفْر األمثال . واُألمهات ألبنائهم تأديب اآلباء وهناك
يبالتَّْأد لَه طْلُبي هبَأح نمو ،نَهاب قُتمي اهصفْر األمثـال ". ع١٧ : ٢٩ كما نقرأ في س " نَـكبِ ابَأد 

لَذَّات كنَفْس يطعيو كرِيحفَي ." 

 أي االنضـباط ( التأديب الـذاتي و ، التأديب الكَنَسي من التأديب مثل وهناك أنواع أخرى
 أي المساءلة المتبادلة بين المـؤمنين بعضـهم ( والتأديب المتبادل ، ) لذاته الذاتي ومحاسبة المؤمن

 . ذلك غير ، و ) تجاه بعض

منها ما يلي للتأديب فوائد كثيرة وفي الحقيقة أن نَذْكُر : 

 ١١ : ٨ نقرأ التحذير التالي في سـفْر الجامعـة . تَفَشِّي الخطية يحوُل دون ، التأديب أوالً
 عـِل َألن الْقَضاء علَى الْعمِل الرديء الَ يجرى سرِيعا، فَلذِلك قَد امتََأل قَلْب بني الْبشَـرِ فـيهِم ِلفَ "

فْر األمثال ". الشَّريـبِ " ١٧ : ١٠ كما نقرأ في سالتَّْأد ضافرو ،اةيالْح ي طَرِيقف ويمِ هلظُ التَّعافح 
 لذلك، يجب علينا أن ال نتهاون في موضوع التأديب سواء في البيت، أو في الكنيسـة، أو ". ضالٌّ

 . في المجتمع لكي نَحد من تَفَشِّي الخطية

 اََألحمقُ يسـتَهِين بِتَْأديـبِ " ٥ : ١٥ نقرأ في سفْر األمثال . لى القداسة يقود إ ثانياً، التأديب
أي [ َألن ُأولِئـك " ١١ - ١٠ : ١٢ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين ". َأبِيه، َأما مراعي التَّوبِيخِ فَيذْكَى



ي "] تأديب اهللا " أي [ ذَا َأدبونَا َأياما قَليلَةً حسب استحسانهِم، وَأما ه "] آباؤنا "  فََألجـِل الْمنْفَعـة، ِلكـَ
هتاسي قَدف نِ . نَشْتَرِكـزْل ِللْححِ بِللْفَر ى َأنَّهررِ الَ ياضي الْحيبٍ فكُلَّ تَْأد نلكا . ويـرـا َأخَأمو 

 ، فإن التأديب عنْصر ال غنى عنه من أجل نُمونـا لذلك ". فَيعطي الَّذين يتَدربون بِه ثَمر بِر ِللسالَمِ
س أكثـر فـأكثر فـي و . الروحية، ويتقـدكْمالح نكتسب المزيد مُل التأديب يقْبالشخص الذي ي 

 . شخصيته، ويزداد إثْماراً في أفعاله

 ٢٣ : ٦ في سفْر األمثـال نقرأ . التأديب يقود إلى اختبار المحبة والحياة الحقيقيتين ثالثاً،
" اةيبِ طَرِيقُ الْحاَألد بِيخَاتتَوو ،ةَ نُورالشَّرِيعو ،احبصةَ ميصالْو فْر األمثال ". َألنكما نقرأ في س 
١٢ - ١١ : ٣ " ـهبحي يالَّذ َألن ،بِيخَهتَو هالَ تَكْرو بالر يبتَْأد رتَقي، الَ تَحنا ابي ،ـهبَؤدي بالـر 

بِه رسنٍ يكََأبٍ بِابريد األفضل لنا ". وته لنا ألنه يستخدم التأديب أيضاً إلظهار محبوهكذا، فاهللا ي . 

،مكننا كيف واآلنين – يسيحيكمؤمنين م – أي االنضـباط ( الـذاتي نُمارس التأديب أن 
 ؟ ) الذاتي ومحاسبة أنفسنا بأنفسنا

 نـا الشخصـية وعادات نـا من خطايا يمكننا أن نُمارس التأديب الذاتي بأن نتخلَّص ، الً أو
ي ’ : َأو كَيفَ تَقْدر َأن تَقُوَل َألخيك " ٤٣ - ٤٢ : ٦ قال يسوع في إنجيل لوقا . السيئة نـعي، دا َأخي 

كنيي عي فالْخَ ‘ ُأخْرِجِ الْقَذَى الَّذ َأنْتَ الَ تَنْظُري ، و  َأخْـرِج َأوالً ! شَبةَ الَّتي في عينك؟ يـا مرائـِ
يكنِ َأخيي عي فالْقَذَى الَّذ تُخْرِج ا َأنديج رصتُب ينَِئذحو ،كنيع نةَ مالْخَشَب . ةرشَـج نا مم َألنَّه 

يدر ةرالَ شَجا، ويدا ررثَم رتُثْم ةديا جديا جرثَم رتُثْم لذلك، ابدأ بنفسك واعتـرف بخطايـاك، ". ة 
 . وتُب عنها، وابذل قصارى جهدك للتخلُّص من عاداتك السيئة

 في وقـوع اآلخـرين فـي نَحذَر من التَّسبب يمكننا أن نُمارس التأديب الذاتي بأن ، ثانياً
د َأن تَـْأتي ! ويٌل ِللْعالَمِ من الْعثَرات " ٩ - ٧ : ١٨ فقد قال يسوع في إنجيل متَّى . الخطية فَـالَ بـ 

دك َأو رِجلُـك فَاقْطَعهـا ! الْعثَراتُ، ولكن ويٌل ِلذِلك اِإلنْسانِ الَّذي بِه تَْأتي الْعثْرةُ يـ تْكثَرَأع فَِإن 
نْكا عهَألْقخَُل . وتَد َأن لَك رخَي انِ َأود يـ لَكو ةيدي النَّارِ اَألبتُلْقَى ف َأن نم َأقْطَع َأو جراةَ َأعيالْح 

ي . وِإن َأعثَرتْك عينُك فَاقْلَعها وَألْقها عنْك . رِجالَنِ تُلْقَى فـ َأن نم رواةَ َأعيخَُل الْحتَد َأن لَك رخَي 
". ارِ ولَك عينَانِ جهنَّمِ النَّ



 األشخاص الذين يصنَعون الشِّقاقات عنِ يمكننا أن نُمارس التأديب الذاتي بأن نَبتعد ، ثالثاً
 وَأطْلُب ِإلَيكُم َأيها اِإلخْـوةُ " ١٨ - ١٧ : ١٦ نقرأ في الرسالة إلى أهل رومية . وعنِ المعلِّمين الكَذَبة

ظُوا الَّذتُالَح َأن مـنْهوا عرِضَأعو ،وهتُملَّمي تَعيمِ الَّذلالَفًا ِللتَّعخ ،اتثَرالْعو الشِّقَاقَات وننَعصي ين . 
مطُونَهْل بب يحسالْم وعسنَا يبر ونمخْدالَ ي ثَْل هُؤالَءم َألن . ـنَةساِل الْحاَألقْـوبِ وبِالْكَالَمِ الطَّيو 

ي اءلَمالس قُلُوب ونعي " ١٠ - ٩ كما نقرأ في رسالة يوحنَّا الثانية ". خْد ـتْ فـثْبي لَمى ودتَع نكُلُّ م 
د . ومن يثْبتْ في تَعليمِ الْمسيحِ فَهذَا لَه اآلب واالبن جميعا . تَعليمِ الْمسيحِ فَلَيس لَه اُهللا َأحـ كَان ِإن 

 ". تيكُم، والَ يجِيء بِهذَا التَّعليمِ، فَالَ تَقْبلُوه في الْبيت، والَ تَقُولُوا لَه سالَم يْأ

 أن نُمارس التأديب المتبادل؟ – كمؤمنين مسيحيين – وكيف يمكننا

 . خطيـة ة أي المؤمنين اآلخرين في حال وقوعهم في يوبخ يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن ، أوالً
 َأيها اِإلخْوةُ، ِإنِ انْسبقَ ِإنْسان فَُأخذَ في زلَّـة مـا، " ١ : ٦ فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل غالطية

 ". يضا فََأصلحوا َأنْتُم الروحانيين مثَْل هذَا بِروحِ الْوداعة، نَاظرا ِإلَى نَفْسك ِلَئالَّ تُجرب َأنْتَ َأ

ى . إليه حال أنه أخطأ أخاه المؤمن في يوبخ يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن ، ثانياً  فيجـب عـل
 شـيوخ المؤمنين اآلخرين و مشاكل فيما بينهم قبل اللجوء إلى ال المؤمنين أن يحاولوا حلَّ

 وِإن َأخْطََأ ِإلَيك َأخُوك فَاذْهب وعاتبه بينَك وبينَـه " ١٥ : ١٨ نقرأ في إنجيل متَّى . الكنيسة
 وِإن لَم يسمع، فَخُذْ معك َأيضا واحدا َأوِ اثْنَـينِ، . ِإن سمع منْك فَقَد ربِحتَ َأخَاك . وحدكُما

م . وِإن لَم يسمع منْهم فَقُْل ِللْكَنيسـة . و ثَالَثَة ِلكَي تَقُوم كُلُّ كَلمة علَى فَمِ شَاهدينِ َأ  وِإن لـَ
 وهكذا، في حال فَشَل كل المحـاوالت . " يسمع من الْكَنيسة فَلْيكُن عنْدك كَالْوثَني والْعشَّارِ

 أديب الكَنسـي لحل المشكلة بين الطرفين المتخاصمين، يجب على الكنيسة أن تُمارس الت
ى أن  بِحقِّ المؤمن المخطئ عن طريق حرمانه من الشَّرِكَة مع المـؤمنين اآلخـرين إـل

 . يتوب ويعتذر عنِ الخطأ الذي قام به

 قال . يحلَّ أية مشكلة فوراً في حال أنه أخطأ تجاه اآلخرين يجب على كل مؤمنٍ أن ، ثالثاً
 فَِإن قَدمتَ قُربانَك ِإلَى الْمذْبحِ، وهنَاك تَذَكَّرتَ َأن َألخيك شَيًئا " ٢٤ - ٢٣ : ٥ يسوع في إنجيل متَّى

 وقَـدم علَيك، فَاتْرك هنَاك قُربانَك قُدام الْمذْبحِ، واذْهب َأوالً اصطَلح مع َأخيك، وحينَِئـذ تَعـاَل
انَكبقُر ."



 التأديـب الكنسـي ينا قبل قليٍل، فقد تَطْرأ أمور تَقتضي من الكنيسة أن تُمارس وكما رأ
 وقد ذَكَرنا مثاالً على ذلك حين تَحدثنا عنِ المؤمن الـذي يخطـئ بحـقِّ أخيـه . بحقِّ أعضائها

 مثلـة ومـن األ . ويرفُض االعتراف بخطئه أو االعتذار عما فعله رغم كل المحاوالت المبذولـة
 األخرى على ذلك ما ورد في األصحاح الثالث من الرسالة الثانية إلى أهـل تسـالونيكي عـنِ

 كما نقرأ في األصحاح الثالث من الرسالة إلى . المؤمن الذي ال يعيش وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس
 يتسـبب فـي حـدوث تيطُس عن حالة أخرى تستدعي التأديب الكنسي أال وهي حالة األخ الذي

 وردت فـي األصـحاح أخرى تستدعي التأديب الكنسـي ت وهناك حاال . انقسامات في الكنيسة
 الزنى، والطَّمـع، وعبـادة األوثـان، : الخامس من الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس أال وهي

 التأديـب الكنسـي ففي مثل هذه الحاالت، يجب على الكنيسـة أن تُمـارس . والسكْر، والسرقة
 : بالطريقة التالية

 يجب على شيوخ الكنيسة أن يوبخوا هذا الشخص بحضور . وتوبيخه الخاطئ إنذار ، أوالً
 أنه يجب على المؤمنين أن ١١ - ١٠ : ٣ نقرأ في الرسالة إلى تيطُس . إليهم األشخاص الذين أخطأ

 . مرتين مرةً أو ينْذروا الخاطئ

 إن لَم يتُب الخاطئ بعد إنذاره . الخاطئ الغ جميع أعضاء الكنيسة عن سلوك هذا إب ، ثانياً
 وتوبيخه، فيجب على شيوخ الكنيسة أن يبلغوا جميع أعضاء الكنيسة لكي يحذروا منه ويتوقفـوا

 . يعاملوه كعدو الَّ لكن يجب عليهم أ . عن مخالطته

 إذا استمر الخاطئ فـي . الخاطئ سة عنِ الشَّرِكَة مع هذا توقُّف جميع أعضاء الكني ، ثالثاً
 عناده ورفضه للتوبة، فيجب على جميع المؤمنين أن يقطعوا عالقتهم به بصورة نهائية على أمل

 . أن يدفعه ذلك إلى التوبة

 خطيـة فإذا استمر الخاطئ في السير في طريق ال . من الكنيسة الخاطئ طَرد هذا ، رابعاً
 ويجب علينـا أن نُـدرك أن . فيجب على الكنيسة أن تَطرده منها وأن تُعامله كشخصٍ غير مؤمن

 ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق هدف سـامٍ أال وهـو رد المـؤمن الطَّرد الكَنَسي
. الخاطئ وخالص روحه



 د قادة الكنيسة؟ لَكن ماذا لو أخطأ أحد شيوخ الكنيسة أو أح

ى " ٢٠ - ١٩ : ٥ نقرأ في الرسالة األولى إلى تيموثاوس  الَ تَقْبْل شكَايةً علَى شَيخٍ ِإالَّ علـَ
ودشُه ثَالَثَة نِ َأويدفٌ . شَاهخَو يناقالْب نْدع كُوني يعِ، ِلكَيمالْج امَأم مخْهبو ُئونخْطي ينوهذا ". اَلَّذ 

ى جميـع . ني أن شيوخ الكنيسة وقادتها ليسوا مستَثْنَيين من التأديب الكنسي يع  لذلك، يجـب عـل
 وفي حال وجود تعـاليم أو سـلوكيات . المؤمنين أن يراقبوا تعاليم قادتهم الروحيين وسلوكياتهم

 حقِّهـم ب الكنسي خاطئة لدى هؤالء الشيوخ أو القادة، فيجب تنبيههم، وتحذيرهم، وممارسة التأديب
ر إناألم الرسول بولُس لم . لَزِم ة كيف أنالرسالة إلى أهل غالطي نونقرأ في األصحاح الثاني م 

 . يتردد في مواجهة الرسول بطْرس عالنيةً بسبب سلوك خاطٍئ قام به الرسول بطرس آنذاك

،أحد واآلن دف لرتتصر الخُطاة التائبين؟ كيف يجب على الكنيسة أن

ى . ال نُخطئ إن قُلنا إن التأديب هو عقاب لَطيفٌ إلى حد ما  لكنَّه ليس عقاباً يهـدف إـل
ى  التخفيف من غَضبِنا، بل إلى رد الخاطئ إلى طاعة الرب يسوع المسيح، وإلـى التوبـة، وإـل

 إن تاب المؤمن الخاطئ فـي أي وقـت، لذلك، . تغيير سلوكه بما يتوافق مع مشيئة الرب لحياته
 ِإن َأخْطََأ ِإلَيك َأخُوك فَوبخْـه، " ٣ : ١٧ فقد قال يسوع في إنجيل لوقا . يجب على الكنيسة أن تَقبله

لَه رفَاغْف تَاب ِإنوصي الكنيسة في رسالته الثانية إلى أهل كورنثـوس ". و٢ والرسول بولُس ي : 
 رد الخاطئ التائب فيقول إن الخطية التي اقترفها ذلك المؤمن تُحـزِن جميـع بشأن كيفية ١١ - ٥

 وكما أن جميع المؤمنين يشتركون في الحزن وفي تأديب الخاطئ، فيجب . المؤمنين دون استثناء
 . عليهم أن يشتركوا أيضاً في رده، واحتضانه، ومسامحته، وتعزيته، وإظهار المحبة له

 عند التعامل مـع المشكلة الظاهرية وجذْر المشكلة جدر التنويه إلى أهمية التمييز بين ي و
 وحـين . رى شخصاً منجذباً للتعـاليم الخاطئـة ت فعلى سبيل المثال، قد . المؤمنين الذي يخْطئون

 لك، إذا أردنا مسـاعدة لذ . يعاني من عدمِ النُّضج الروحي بحث عن جذْر المشكلة قد نكتشف أنه ت
 وقد نَجِد مؤمناً . مثل هؤالء المؤمنين، يجب علينا أن نُعالج جذور المشكلة ال مظاهرها الخارجية

ل مع المؤمنين اآلخرين بفَظاظَةتعامي . ـنعـاني مه ي  وحين نبحث عن جذْر المشكلة قد نَجِد أـن
. الشعور بالرفض أو عدمِ االنتماء



 : ي الختام، إليك بعض المبادئ الكتابية العملية المهِمة بشأن التأديب وف

 فال يجوز أن نَحكُم على اآلخرين بحسب مظهرهم أو بحسـب . وبخ الخاطئ بالحقِّ ، أوالً
 فيجب علينا أن نَبني أحكامنا على ُأسـس متينـة، وأن نَسـمع جميـع . إشاعات سمعناها عنهم

 ال تَنْسى أبداً أن الكتاب المقدس هو معيار الحـقِّ . ل الحكْم على هذا الشخص أو ذاك األطراف قب
 . الوحيد لنا ولحياتنا

 فال يجوز أن تَظْلم أحداً، وال أن تُحابي بين شخصٍ وآخر، وال . وبخ الخاطئ بعدٍل ، ثانياً
 – كمؤمنين مسيحيين – كذلك، يجب علينا . م الناس أن تَدفع رشْوةً أو تَقبضها لتعويج القضاء وظُلْ

 أن نَحلَّ مشكالتنا داخل الكنيسة دون اللجوء إلى المحاكم المدنيـة وغيرهـا وذلـك ألن غيـر
 . المؤمنين ال يعرفون شيئاً عنِ المبادئ الكتابية أوِ القيم الكتابية

 اَلتَّوبِيخُ الظَّاهر خَير مـن " ٥ : ٢٧ في سفْر األمثال فنحن نقرأ . وبخ الخاطئ بحزمٍ ، ثالثاً
 فإن كُنْتَ تُحب المؤمنين حقَّاً فال تتردد في مواجهتهم بخطاياهم، وفـي إقنـاعهم ". الْحب الْمستَترِ

 خهم، وفـي بأن ما فعلوه يتعارض مع ما تُعلِّمه كلمة اهللا، وفي تَبكيتهم عن خطاياهم، وفي تـوبي
 . لَزِم األمر ن دحض حججِهِم الواهية، وفي رفْع األمر إلى شيوخ الكنيسة وقادتها إ

ى . وبخ الخاطئ بمحبة ، رابعاً  فالقَصد النهائي من توبيخ الخاطئ وتأديبـه هـو رده إـل
 أن نُمارس كُلَّ – مسيحيين كمؤمنين – لذلك، يجب علينا . الشركة مع اهللا ومع المؤمنين اآلخرين

خالصة ةنواجهه، . توبيخٍ وتأديبٍ بمحب ة دون أنفي اقتراف الخطي يستمر نا للخاطئ أنحمس فإن 
 لذلك، يجب . وإن قَسونا عليه أكثر من الالزِمِ فقد نَخْسره . فسوف نكون شُركاء في دماره وهالكه

 . األشخاص كُلَّ محبة وقبول عند توبتهم ورجوعهم عن خطيئتهم علينا أن نُظهر ألمثال هؤالء

ـعـِل مالتعام ـنم ةً فائقةً لكي تتمكَّنكْموح ،ةفْق والمحباً بالرمفْعقَلْباً م الرب كطعولي 
 وليت الرب يستخدمك لرد . المؤمنين الذين يخْطئون تَعامالً قائماً على كلمة اهللا، وتَعامالً يمجد اهللا

َأيها اِإلخْوةُ، ِإن ضلَّ : " ٢٠ و ١٩ : ٥ فكما نقرأ في رسالة يعقوب . الحظيرة الخراف الضالَّة إلى



 ص نَفْسـا مـن َأحد بينَكُم عنِ الْحقِّ فَرده َأحد، فَلْيعلَم َأن من رد خَاطًئا عن ضالَِل طَرِيقه، يخَلِّـ
 ". الْموت، ويستُر كَثْرةً من الْخَطَايا

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


