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 يحب اآلخَرين كما أحبه المسيح التلميذُ
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نثُ فيها عس نَتحدقددروس الكتاب الم نلسلةً جديدةً مسوف نبدُأ اليوم س تِّ عالقـاتس 
 ، العالقة بـين ثالثاً الصداقة؛ ة ، عالق ثانياً المحبة؛ ة ، عالق أوالً : مهِمة في الحياة المسيحية أال وهي

 ، سادسـاً العالقة بـين اآلبـاء واألبنـاء؛ ، خامساً بين األزواج؛ ة ، العالق رابعاً الرجال والنِّساء؛
 . العالقات غير المتكافئة

 نَرى ما الذي يقوله الكتاب المقدس عنِ العالقـة األولـى فـي الحيـاة واآلن، تَعاَل بِنا
 السابقة، سوفَ نَسـتخدم هنـا طَريقَـةً الدروس وكما فَعلْنا في . المسيحية أال وهي عالقةُ المحبة

 ": الخمس لدراسة الكتاب المقدس طريقة الخطوات " : معينَةً لدراسة الكتابِ المقدسِ تُعرِفُ بـ

 المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 : حيث يقول الرسوُل بولُس ١٣ - ١ : ١٣ رسالة كورنثوس األولى

" الَِئكَةالْمالنَّاسِ و نَةبَِألْس كُنْتُ َأتَكَلَّم تُ ِإنـرص د  ولكن لَيس ِلي محبةٌ، فَقـَ
رِنا ينْجص َأو نطا ياسكُـلَّ . نُحارِ وراَألس يعمج لَمَأعةٌ، ووكَانَتْ ِلي نُب ِإنو 

 ستُ علْمٍ، وِإن كَان ِلي كُلُّ اِإليمانِ حتَّى َأنْقَُل الْجِباَل، ولكن لَيس ِلي محبةٌ، فَلَ
 وِإن َأطْعمتُ كُلَّ َأمواِلي، وِإن سلَّمتُ جسدي حتَّى َأحتَرِقَ، ولكن لَيس . شَيًئا

 الْمحبةُ الَ . الْمحبةُ الَ تَحسد . الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُقُ . ِلي محبةٌ، فَالَ َأنْتَفع شَيًئا
الَ تَنْتَفو ،تَتَفَاخَر الَ تَظُـنو ،تَـدالَ تَحا، وها ِلنَفْسم الَ تَطْلُبو ،حالَ تُقَبخُ، و 

قُ كُـلَّ وء، السـدتُصو ،ءُل كُلَّ شَيتَمتَحقِّ، وبِالْح حْل تَفْربِاِإلثْمِ ب حالَ تَفْرو 
ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصو ،ءو كُلَّ شَيجتَرو ،ءا اَ . شَيدقُطُ َأبةُ الَ تَسبحا . لْمَأمو 

 َألنَّنَا نَعلَم بعض الْعلْمِ . النُّبواتُ فَستُبطَُل، واَأللْسنَةُ فَستَنْتَهِي، والْعلْم فَسيبطَُل
لَمـا . و بعض ولكن متَى جاء الْكَامُل فَحينَِئذ يبطَُل ما ه . ونَتَنَبُأ بعض التَّنَبِؤ



رفْل كُنْتُ َأفْتَككَطو ،فْل كُنْتُ َأفْطَنكَطو ،فْل كُنْتُ َأتَكَلَّمفْالً كَطا . كُنْتُ طلَم نلكو 
 فَِإنَّنَا نَنْظُر اآلن في مرآة، في لُغْزٍ، لكن حينَِئذ . صرتُ رجالً َأبطَلْتُ ما ِللطِّفِْل

هجا ِلوهجرِفْتُ . وا عرِفُ كَمَأعس ينَِئذح نلك ،رِفَةعالْم ضعرِفُ بَأع ا . اآلنَأم 
 ". اِإليمان والرجاء والْمحبةُ، هذه الثَّالَثَةُ ولكن َأعظَمهن الْمحبةُ : اآلن فَيثْبتُ

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : ؤال التالي الس أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ

 كأن ف . ٣ - ١ اآليات في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 نظر إليها ي أشياء سبعة في الكَفَّة اُألخرى زانٍ، ويضع ي م المحبة في كَفَّة يضع الرسول بولس
 معرفة ، و موهبة النبوءة امتالك ، و لُغات ُأخرى التكلم ب : أال وهي وتقدير احترامٍ ةَ ر ظْ جميع الناس نَ

 في سبيل ل النفس ذْ ب ، و الفقراء دق على ص التَّ ، و الراسخ اإليمان ، و الكثير م لْ الع و ، الخفايا واألسرار
 ال " هو حبة، ف م ه عند ، لَكن ليس هذه األشياء كل فعل ي أن استطاع نِ إ حتى و وهو يقول هنا إنه . اهللا

 ، ه خالل كالم ن قادراً على التأثير في عقول الناس وقلوبهم م إن كان ماهراً في الوعظ و و ! " شيء
 ه ليس عند ن ك للفقراء، لَ ه بكل أموال ع ر ب تَ ن وإ . وفاء ج ه كلمات تكون محبة، فسوف ه ليس عند ن ك لَ

 تْ ه تَ انْ عظيمة ضحيات تَ قَدم ن إ حتى و . فكل ما قام به هو إراحة ضميره المعذَّب محبة،
 بعبارة ُأخرى، ! نتفع شيئاً ي ن ل ه محبة، فإن ه ليس عند ن ك ، لَ في سبيل إعالن كلمة اهللا ه باستشهاد

 " ! قيمة في نَظَرِ اهللا عديمة ال محبة هي معزٍِل عنِ ال فإن كل األشياء التي يقوم بها اإلنسان بِ

 - ٨ اآليات في ن لَ المع قُّ هو الح الذي لَمس عقلي وقلبي قُّ الح " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
 دوم تَ ألنها حياة المؤمن المسيحي إن المحبة هي أعظم شيء في يقول هنا س الرسول بولُ ف . ١٣

 ا األشياء أم . نْتَهي ؛ وهذا يعني أنها ال تَ " اً د أب طُ قُ ال تَس بةُ ح الم : " ٨ د د فهو يقول في الع . إلى األبد
األخرى التي ي ةً عتبرها الناسهِماألمثلة على ذلك النبوءات، واللُّ . زول فسوف تَ م نغات، وم 

 . فسوف يأتي وقتٌ تَزول فيه هذه األشياء وال يعود لها أي قيمة . وغيرها والمعرفة، والعلْم،
 لكنه يعني أنها لن تدوم إلى ؛ ذاتها حد س ال يعني هنا أن هذه األشياء خاطئة في الرسول بولُ و

ثالثة ناك ه قد بين الرسول بولُس أن و . تُقدم أشياء خالدةً ، يجب على النفس الخالدة أن ذلك ل . األبد



 أن ١٣ في نهاية العدد ؤكِّد هو ي و . ة ب ح ، والم جاء ، والر اإليمان : أال وهي ستبقى إلى األبد أشياء
 ! " بة ح اهللا م " ألن األهم المحبة هي

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

 : اآليات

 لديها االستعداد للتأنِّي المحبةُ الحقيقية هي محبة ؟ " الْمحبةُ تَتََأنَّى " ما معنى : األول السؤال
 ة المحب كذلك، فإن . األناة على اآلخرين ِل و طُ الحقيقية بالصبر و وعادةً ما تَبدُأ المحبة . واالنتظار

 . نتظر إرشاد اهللا بل تَ ؛ رة تهو م بطريقة تَتصرفُ ال و ، نَفْسها على الناس رغماً عنهم ض رِ فْ ال تَ
 أو ( ألناة وكما أنَّنا نَستخدم اللِّجام للسيطرة على الحصان، فإن اهللا يدعونا إلى استخدام طول ا

 جعل فالصبر هو الذي ي . اآلخرين مشاعرنا وإظهار المحبة من نحو للسيطرة على ) الصبر
إلى نتظر المؤمن ي أن ي حيطة قوم اهللا بالعمل في حياة اآلخرين وفي الظروف الم . وكما أن الص ر ب 

 بور فالمؤمن الص . ء ومتواضعين يساعدنا أيضاً على أن نكون ودعا فإنه ، إلى االنتظار يدفَعنا
ي تَ ح ُل م قَّ شَ الم ات واأللم وضعف اآلخرين دون أن شْ ي ع باالستفزاز أوِ ر الغَ أوِ اإلحباط ب ض . 

 دوماً ثُ ح ب ي رفْق فال . ة العاملة ب ح هو الم رفْق ال ؟ " الْمحبةُ تَرفُقُ " ما معنى : الثاني السؤال
 لهذا، فإننا نَقرُأ في سفْر أعمال الرسل . مساعدة اآلخرين على ين وقادر ين نافع نا لُ ع ج تَ ق ر عن طُ

 وهكذا، فالمؤمن . " يصنَع خَيرا ويشْفي جميع الْمتَسلِّط علَيهِم ِإبليس " أن يسوع كان يجوُل ٣٨ : ١٠
 ستطيع أن نَ ال نا ورغم أن . طْف وتهذيب الحقيقي هو شخص يتَرفَّقُ باآلخرين ويتعامل معهم بلُ

ص بأننا نَ إالَّ داقة جميع الناس، نَكْس فَّقَ ب ستطيع أنوكما قال أحد األشخاص . الجميع نتَر : " ح ثُ ي 
 أستغل وقتي في القيام باألعمال سوف ، ف فقط واحدةً ةً ر أعيش هذه الحياة سوى م ن لَ أنني

 ماطلة وسوف أبدأ بالقيام بذلك منذ هذه اللحظة دون م . الناس الصالحة وإظهار اللُّطْف من نحو
 !" أخرى رةً هذه الحياة م ر ب ع َأ ن أو تأجيل ألنني لَ

 بما قانعة حبةٌ حسد هي م المحبة التي ال تَ ؟ " د س ح ال تَ المحبةُ " ما معنى : الثالث السؤال
 حاول القيام تُ قد ف . المنافسة التي قد يفرضها اآلخرون عليك د في أجواء تَصم محبة كما أنها . لديها

نفسه بإتقانٍ تكتشف أن هناك أشخاصاً آخرين قادرين على القيام بالعمل لكنك بعمٍل صالحٍ ما،



 بالطبع فضل؟ تَبقى أنْتَ األ فقدوا مهارتهم تلك لكي ي تمنى أن على ذلك وتَ م ه د س ح تَ س فهل . أكبر
 هللا على ر ، وشاك ه بما لدي ع ان مؤمن ق و ة الحقيقية ه المحب لماذا؟ ألن المؤمن الذي اخْتَبر . ال

 . ويتمنَّى لهم الخير دائماً ، يحترم قُدرات اآلخرين ومواهبهم كما أنه . مهاراته وقُدراته

 محبة متواضعة هي غير المتفاخرة ة المحب ؟ " ر فاخَ تَ ال تَ المحبةُ " ما معنى : الرابع السؤال
 أعمال يتفاخَر ب ال تواضع الم فالمؤمن . تَظْهر أثناء وبعد صبرِنا ولُطْفنا وسخاِئنا من نحو اآلخرين

 ت انطباعا ك ر تَ يسعى إلى في تقدير كفاءته وإنجازاته، وال بالغُ كما أنه ال ي . ا م به ا ي ق ت الخير ال
عم نَ ي نَظَرِ الناس أو لدى اآلخرين ة إليه لَفْت . 

 حبة متواضعة هي م تَنْتَفخ المحبة التي ال ؟ " تَنْتَفخ ال المحبةُ " ما معنى : الخامس السؤال
 فالمؤمن الذي يحب . ها وإخفاء جوانب ضعفها ت و جوانب قُ ن سارع إلى اإلعالن ع ال تُ ألنها أيضاً

 ته، ا در قُ ب ال تباهى بأهميته، و ي ال و وه . بشأن ما يمكنه القيام به اً واقعي اآلخرين محبةً حقيقيةً يكون
 شأن ن قلِّل م ي وال ، على اآلخرين أفضل من رى نفسه ي كما أنه ال . نجازاته ال بإ متلكاته، و م ال ب و

 . اآلخرين

 تُقَبح هي محبة تقود المؤمن ة التي ال المحب ؟ " تُقَبح ال المحبةُ " معنى ما : السادس السؤال
 ف في المواقف االجتماعية ر ص التَّ ، وتَجعله يحسن وقاحة إلى التصرف بتهذيب، وتُبعده عنِ ال

 . وعاداتهم وتقاليدهم هم راعاة مشاعر م أنها محبة تَدفَعنا إلى التعاطُف مع اآلخرين و كما . المختلفة
غيرةنتقدهم في كُلِّ صيوب اآلخرين لكي يع نبحث عة ال ية اهللا الحقيقيبحم رالذي اخْتَب فالمؤمن 

 . يمتدح الجوانب اإليجابية فيهم و هم وكَبيرة، بل هو مؤمن يراعي ضعف

 محبة غير الحقيقية هي المحبة ؟ " ها تَطْلُب ما ِلنَفْس ال المحبةُ " ما معنى : السؤال السابع
 إلى ال يسعى الشخصية، و ه موحات طُ فالمؤمن الذي اختبر محبة اهللا ال يخْدم بهدف تحقيق . أنانية
 فيسوع . ؛ بل هو مؤمن معطاء مثْل سيده اآلخرين عن طريق استغالل صالحه الشخصية م تحقيق

 فهو الذي قال في إنجيل متَّى . هو مثالنا األعلى في المحبة المضحية التي ال تَطْلُب ما ِلنَفْسها
. " من َأراد َأن يكُون فيكُم عظيما فَلْيكُن لَكُم خَادما " : ٢٦ : ٢٠



 ن فما م . ريعاً س ز فَ تَ المحبة التي ال تُس إنها ؟ " تَحتَد ال المحبةُ " ما معنى : الثامن السؤال
 ة ي ساس الح ُل م تَشْ الحادةُ الطِّباع و . ة الطِّباع الحاد ن م للعالقات بين الناس أكثر مرٍ يء مد شَ

 حين يكون المؤمن و . عدم المسامحة ، و تذمر ة، والغضب، والقسوة، والكبرياء، والعناد، وال طَ رِ المفْ
 . بعد ى ه لَم تُشْف فس في نَ ة ق ي م ع جروحٍ وجود يكون السبب في ذلك هو غالباً ما حاداً في طباعه ف

 وفي الحقيقة أنك ال تَستطيع . وقت دون سابق إنذار طفو هذه الجروح على السطح في أي تَ قد و
 . سوع المسيح ي للرب ك حيات ن م زء ج لِّ كُ عن طريق إخضاع إالَّ أن تُهذِّب هذه الطِّباع الحادة

 . فيض في كيانك بأكمله وتَ ك ق المحبة في قلب فَّ د تَ ، سوف تَ فقط فعندها

 ال المحبة التي ال تَظُن السوء هي محبة ؟ " تَظُن السوء ال المحبةُ " ما معنى : التاسع السؤال
 والمحبة . ومتسامحة رة و ف حبة غَ م بعبارة ُأخرى، إنها . أخطاء اآلخرين لتدوين ت الَّ جِ بس حتفظُ تَ

 فالمؤمن الذي يسمح لسوء . تنا لآلخرين حتى وإن أساؤوا إلينا في يومٍ ما ب ح وام م ة تعني د ر و ف الغَ
 الظن بالدخول إلى حياته يصبح متَشَكِّكاً في جميع الناس من حوِله، ويفقد ثقته بالجميع، ويخْسر

 هؤالء إلى فاء الشِّ ب ل ج ي ء أن ي شَ مكن ألي ال ي في الحقيقة أنه و . عالقاته مع القريبين والبعيدين
 ها، فسوف ر كُ ذْ ي له خطاياه ولم يعد ر فَ أن اهللا غَ المؤمن فعندما يدرك . سوى محبة اهللا األشخاص

تَ ي كَّ م ن هو اآلخر م ن نسيئون إليه والتوقُّف عسامحة األشخاص الذين يبأخطائهم هم تذكير م 
 . وإساءاتهم السابقة

 . مخْلصة ة ب ح م إنها ؟ " تَفْرح بِالْحقِّ الَ تَفْرح بِاِإلثْمِ بْل المحبةُ " ما معنى : العاشر السؤال
 فالمحبة المخْلصة . أخطائهم و هم ف ع ض محبتنا لآلخرين على الرغم من وام د يعني واإلخالص

 والمؤمن الذي اخْتَبر محبة اهللا الحقيقية ال . تُساعدنا على تَقَبل اآلخرين حين يقترفون األخطاء
 . ر والبِ قِّ في الح ملموساً ماً د قَ تَ ون رِز يح يفْرح حين بل ؛ وسقوطهم اآلخرين فشل ب يتلذَّذُ

 الحقيقية تَحتمل ضعفَ ة المحب ؟ " تَحتَمُل كُلَّ شَيء المحبةُ " ما معنى : الحادي عشر السؤال
 كَما أنها محبةٌ تَدفع المؤمن . حماية أنفسهم ن ماية األشخاص العاجزين ع ح إلى سعى تَ اآلخرين، و

 . إلى ستْرِ عيوب اآلخرين وأخطائهم، والحفاظ على سمعتهم، وإبعاد الخَطَر عنهم

 يء شَ لَّ ة التي تُصدق كُ المحب ؟ " ء ي شَ لَّ كُ دقُ تُص المحبةُ " ما معنى : الثاني عشر السؤال
إلى قبول المؤمن ع فَ فهي تَد . هي محبة واعية وناضجة ليست محبة غَبِية أو سطحية، بل هي



 دون التشكيك في دوافعهم ونواياهم اً إيجابي اآلخرين كما هم، والى التفكير في اآلخرين تَفكيراً
 . ) لذلك ة قوي ب ا سب أ ناك ه إالَّ إذا كانت ( وأفعالهم

 التي تَرجو كُلَّ شَيء هي ة المحب ؟ " ء ي شَ لَّ و كُ ج ر تَ المحبةُ " ما معنى : الثالث عشر السؤال
 إنها محبة تَمُأل قَلْب . محبة متفائلة من نحو األشخاص الذين قد يعتقد اآلخرون أنه ميئوس منهم

 ة كذلك، فإن المحب . المؤمنِ بالرجاء في أن اهللا قادر على العمِل في قلوب اآلخرين وتَغيير حياتهم
 ها ولَ يح اهللا أن ن ع م قَّ و تَ تَ ْل منها، ب يئوس إلى المواقف الصعبة على أنها م ر ظُ نْ جاء ال تَ مليئة بالر ال

 شَيء نافعٍ وصالحٍ للمؤمن؟ إلى

 صبِر على ة التي تَ المحب ؟ " ء ي شَ لِّ كُ تَصبِر على المحبةُ " ما معنى : الرابع عشر السؤال
 . اهللا ي نَ ي في ع واب ما هو ص تَدفع المؤمن إلى فعل ة ب ح م إنها . وتدوم دوم ة تَ ب ح هي م ء ي شَ لِّ كُ

ةً كما أنها ليست متَ حبطِّ قَ م تَ ةً عذَ ، وال م ب ذ ة ةً بلمؤمنِ النابضة في قلب ا ؛ بل هي القو في المسيحي 
كل يوم م أيام حياته ن . 

 أبداً هي سقُطُ ة التي ال تَ المحب ؟ " اً د ب َأ تَسقُطُ ال المحبةُ " ما معنى : الخامس عشر السؤال
 لآلخرين في كُلِّ متاحةٌ كما أنها محبة . دوم إلى األبد ة الحقيقية تَ فالمحب . ة محب النموذج الكامل لل

قْتة اهللا لنا . وبحة قائمة على مبحنا أوالً . والسبب في ذلك هو أنها مبأح اَهللا ألنَّه بفنحن نُح . 
عطى لنا، فقد أصبحنا قادرين على أنس الموح القُدته التي انسكبت في قلوبنا بالربحوبسبب م 

،اآلخرين بنُح وأن ،هبنا أيضاً نُحأنْفُس بنُح وأن . 

 من استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . اآليات التي درستَها

 : التي درسناها معاً

 ، يجب علينا أن نَتعامل بمحبة ولُطْف مع جميع الناس؛ بِمن في ذلك األشخاص الذين أوالً
. يسيئون إلينا



 ، يجب علينا أن نُسامح جميع األشخاص الذين أساؤوا إلينا في الماضي، والذين ثانياً
 . يسيئون إلينا في الحاضر

 . اآلخرين وأن نَتَجنَّب أي كالمٍ مسيء عنهم ، يجب علينا أن نُحافظ على سمعة ثالثاً

 . ، يجب علينا أن نؤمن أن اهللا قادر على تَغيير األشخاص الذين ربما يِئسنا منهم رابعاً

 . ، يجب علينا أن نَجعَل محبة اهللا واآلخرين هدفاً رئيسياً لحياتنا خامساً

جتَخْراس أن دعتَ ب ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

 غاضباً ألتفه أنني أثور رى حين ُأقَيم طريقة تعاملي مع أفراد عائلتي في ضوء هذه اآليات، أ "
 وأنا على يقينٍ أن . لذلك، أريد أن ُأدرب نفسي على أن أكون أكثر صبراً ولُطْفاً معهم . األسباب

 . " في هذا األمر ويعينُني اهللا سيساعدني

 حيث أن ن ك لَ . اآلخرين في دوافع كثير الشَّك أنني تُ ظْ لقد الح " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
الم ح ظُ ة ال تَ ب ن الس تُ ، ف وءرقد قَر ُأ أن د بطريقة في دوافع اآلخرين ب نفسي على التفكير ر 

 ". إيجابية

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أعتَرِفُ أنني بحاجة إلى تَعلُّم الكثيـر عـنِ أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 لذلك، أرجوك أن تُعطيني نعمةً لكي أكون أكثر لُطفاً وصبراً مع أبنائي، ولكـي . المحبة الحقيقية
 ". آمين . باسمِ يسوع . أنتظر إلى أن تَعمَل أنْتَ في قلوبهم وحياتهم

 لقد اكتشفتُ أننـي ال أسـتطيع أن ُأحـب ! أبي السماوي : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
لذلك، أرجوك أن تَسكُب محبتَك في قَلبي من خـالل الـروحِ . اآلخرين ما لَم أخْتَبِر محبتَك أوالً

". آمين . اسمِ يسوع ب . ك اللُّطْفَ والصبر والرحمة القُدس، وأن تُساعدني على أن أتَعلَّم منْ



 نَرجو أن تَكون قد عرفْتَ بعض الجوانـبِ التـي تُميـز المحبـةَ هذا الدرس في نهاية
 . المسيحيةَ عن أنواعِ المحبة اُألخرى في العالم

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


