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____________________________________________________________ 

 لمؤمنين ا خَمسة قرارات يجب على تَتَعلَّق ب من آيات الحفْظ جديدةً سلْسلَةً سوف نبدُأ اليوم
نَعوها أنصي دعواج بالز يهوااللتصاق أوالً : أال و كة ثانياً . ، التَّروالقياد بثالثـاً . ، الح ـبالح ، 

 . ، األمانة خامساً . ، تَسوية الخالفات رابعاً . والخُضوع

درسِ إذاً، موضوع صي ِل قَرارٍ ينبغي على المؤمنين أنلَّقُ بأوتَعواجِ اليوم يالز دعنَعوه ب 
وهوااللتصاق : " أال و كوسوف ". التَّر حضبـ نُو قْصودالم " صاقوااللْت كقليل " التَّر دعب . 

 ِلـذِلك " : والتي تقول ٢٤ : ٢ هذا اليوم فَهِي تكوين درسِ أما اآلية التي سنَحفَظُها معاً في
ُأمو اهُل َأبجالر كتْرا يداحا ودسكُونَانِ جيو هَأترقُ بِاملْتَصيو ه " . قبل أن ننبـدَأ بِ لَك فْـ ح هـذه ظ 

 فـنحن نَقـرُأ فـي . من األصحاح الثاني من سفْر التكوين اآليات بعض اآلية، تعال بنا نتأمُل في
 : ٢٤ - ١٨ اآليات

" اِإلله بقَاَل الرا َأ « : وديج سينًـا لَيعم لَـه ـنَعفََأص ،هـدحو مآد كُوني ن 
هيرـورِ . » نَظكُـلَّ طُيو ة يـرالْب انَاتويضِ كُلَّ حاَألر نم اِإلله بَل الربجو 

 السماء، فََأحضرها ِإلَى آدم ِليرى ماذَا يدعوها، وكُلُّ ما دعا بِـه آدم ذَاتَ
 فَدعا آدم بَِأسماء جميع الْبهاِئمِ وطُيـور السـماء . فْسٍ حية فَهو اسمها نَ

ةيرالْب انَاتويح يعمجو . هيرينًا نَظعم جِدي فَلَم ها ِلنَفْسَأمو . بالـر قَعفَـَأو 
 . واحدةً من َأضالَعه ومَأل مكَانَهـا لَحمـا اِإلله سباتًا علَى آدم فَنَام، فََأخَذَ

ما ِإلَى آدهرضَأحَأةً ورام مآد نا مي َأخَذَهالَّت لْعالض اِإلله بنَى الربفَقَاَل . و 
مي « : آدملَح نم ملَحي وظَامع نم ظْمع اآلن هَأةً َأل . هذرى امعتُد ها هذنَّه



 ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَـانِ . » منِ امرِء ُأخذَتْ
 . " جسدا واحدا

 ذلـك وسوفَ نُلَخِّص . واآلن، تَعاَل بنا نَتعرفُ على ما يقولُه الكتاب المقدس عنِ الزواجِ
 : أال وهي ية رئيس نقاط في ستِّ

 فاهللا هو الذي وهب كُال مـن الرجـل . اُهللا هو الذي خَلَقَ الذَّكَر واُألنثى : النُّقْطَةُ األولى
 . فعندما خَلَقَ اُهللا الكَون، أوجد نظاماً يضمن حفْظَ جميع الكائنات وتُناسلها . والمرأة طَبيعةً جسديةً

٢٧ : ١ فْر التكوين ونحن نقرُأ في س " : هتورلَى صع انفَخَلَقَ اُهللا اِإلنْس . اِهللا خَلَقَـه ةـورلَى صع . 
مُأنْثَى خَلَقَها والحيوانات وسائر المخلوقـات ". ذَكَر خَلْق نختلفاً عوهكذا، فقد كان خَلْقُ اإلنسانِ م 

ي وجبَل : " ٧ : ٢ فنحن نقرُأ في سفْر التكوين . اُألخرى نَفَخَ فـضِ، واَألر نا مابتُر مآد اِإلله بالر 
اةيةَ حمنَس هةً . َأنْفيا حنَفْس مآد اررينا أنه وهذا ". فَصي اَهللا خَلَقَ الح في حين أن نْـه، يرٍ موانات بأم 

 جعَل آدم نَفْساً حيةً فقد يةً بأمرٍ منه، وفي حين أن اهللا جعَل الحيوانات نُفوساً ح . فقد جبَل آدم بيديه
هفي أنْف ةَ حياةمنَفَخَ نَس بأن . 

د . لغاية محددة واإلناثَ كور الذُّ ونرى من خالل الكتاب المقدسِ أن اهللا خَلَقَ جـكما أنه أو 
ةً قَوِيدة وِحوجوالز جوَل الزعجلكي ي حافظـا الجِنْسة، ولكـي يتَّعا بحياتهما الزوجيتَمةً، ولكي ي 

فـي . على استمرار الجِنْسِ البشري ةدوِح غَرما أصالزوج والزوجة ه ميعنا، فإنرِفُ جوكَما نَع 
 ورة وكما قرأنا قبل قليٍل، فإن الرجَل والمرأةَ هما ص . كما أن العائلة هي نُواة كُلِّ مجتمع . العائلة

 . اهللا

بهاهللا و َل ا وكما أنجة والمرأةَ لرسدية طَبيعةً جما أيضاً طَبيعةً روحيهبهفنحن . ، فقد و 
 والمقصود بـذلك ". نَعمُل اِإلنْسان علَى صورتنَا كَشَبهِنَا : وقَاَل اُهللا : " ٢٦ : ١ نقرُأ في سفْر التكوين

م . يعةً روحيةً يستَطيع من خاللها أن يتواصَل معه هو أن اهللا أعطى اإلنسان طَب  وهذا فَـرقٌ مهـِ
 وهكذا، فقد ميـز . فما من كائنٍ آخَر من الكائنات الحية يحمُل صورةً اِهللا . بين اإلنسان والحيوان

بيديه لَهبج ألنه هدسبِج اُهللا اإلنسان . زيم كَما أنَّه هِهكَشَب هتعلى صور لَهعج ألنه هبروح ه . ـنونَح 
 َأثْمروا واكْثُروا وامـُألوا اَألرض، « : وباركَهم اُهللا وقَاَل لَهم : " ٢٩ - ٢٨ : ١ نَقرُأ في سفْر التكوين

و اءمرِ السلَى طَيعرِ وحالْب كملَى سلَّطُوا عتَسا، ووهعَأخْضى و علَـى كُـلِّ حيـوانٍ يـدب علـَ



 ِإنِّي قَد َأعطَيتُكُم كُلَّ بقْل يبزِر بِزرا علَى وجه كُلِّ اَألرضِ، وكُلَّ شَجرٍ فيه « : وقَاَل اُهللا . » اَألرضِ
 م مباشَرةً مع اإلنسانِ وأوكََل إليه وهذا يرينا أن اهللا تَكَلَّ ". » ثَمر شَجرٍ يبزِر بِزرا لَكُم يكُون طَعاما

 مهِمةَ التكاثُر والتناسل على األرض، ومهِمة الحفـاظ علـى األرض، وإخضـاعها، واسـتغالل
 وهذا يعني أن اهللا خَلَقَ األرض ألجل البشَر، وأنه جعَل البشَر وكالء . الحيوانية والنباتية اتها ثرو

ه على خَليقَت . 

 عـن ٢٤ - ١٨ : ٢ فنحن نَقرُأ في سفْر التكـوين . كذلك، فقد جعَل اُهللا المرأةَ معيناً للرجل
 أن ٢٠ و ١٩ فعلى سبيل المثال، نقرُأ في العددين . تَكْريمِ اِهللا للمرأة وعن إنشائه للعالقَة الزوجية

ميقَةً في نَفْس آدم ال يةً عقَظَ حاجها إالَّ المرأة اهللا أيشْبِعي أن تْ هـذه الحاجـة . مكن ألحدزروقد ب 
 وقد فَهِم آدم طبيعـة الحيوانـات . عند آدم من خالل مراقبته للحيوانات وعالقتها بعضها ببعض

 كما أنه عرفَ أنه مخلوقٌ مختلفٌ عنِ الحيوانات، وأنـه . وأطْلَقَ عليها أسماء بحسب طبيعتها تلك
 للعالقة العميقة وقد قام اهللا بتسديد حاجة اإلنسان . ال يمكن للحيوانات أن تُشْبِع حاجاته االجتماعية

 وقَـاَل : " ١٨ : ٢ فنحن نقرُأ في تكـوين . االجتماعية والجسدية والروحية عن طريق خَلْقه للمرأة
اِإلله بالر : » مآد كُوني ا َأنديج سلَي لَه نَعفََأص ،هدحو هيرينًا نَظعم « ." والمقصود بذلك هـو أن 

 وكإنسانة مخلوقَة، فإن المرأة مسـاوية . اهللا جعَل حواء مكَملَةً للرجل، وقادرةً على تسديد حاجاته
 مُل المسـؤولية نَفسـها فـي كما أنها تَتَح . ألنَّها خُلقَتْ على صورة اهللا هي اُألخرى تماماً للرجل

 لَكن اَهللا لـم يخْلـق . التواصِل مع اهللا وفي التعاونِ معه في المهام التي يوكلها إليها على األرض
ى أهـل . المرأة لتعيش بمعزٍِل عنِ الرجل ي رسـالته األولـى إـل  لهذا، يقول الرسول بولُس ـف

 خْلَقْ من أجِل المرأة، بل إن المرأة خُلقَتْ من أجل الرجـل؛ أي إن الرجَل لَم ي ٩ : ١١ كورنثوس
عيناً لَهفْر التكوين . لتكون منْهـا ٢٣ : ٢ ونقرُأ في سنـى مم وبأضالع آد نةً مداَهللا أخَذَ واح أن 

 م من عظَامي ولَحـم مـن هذه اآلن عظْ : " وعندها، قال آدم مندهشاً . حواء، ثُم أحضرها إلى آدم
 وقد كان هذا إقرار منْه بأن المرأة مساوية له في ". هذه تُدعى امرَأةً َألنَّها منِ امرِء ُأخذَتْ . لَحمي
 . فهي تَمتَلك نَفْس الطبيعة الجسدية والروحية التي يمتلكها الرجل . الخَليقَة

 : ٢٤ : ٢ فنحن نَقرُأ في سفْر التكوين . اُهللا هو الذي أنشَأ مؤسسةَ الزواج : نية النُّقْطَةُ الثا
 وهذا يرينا أن فكرة الزواج ". ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا "

 فاُهللا نَفْسه هو الذي أوجد الحاجة لوجود مثـل هـذه . و ثَقافَة ما ليست من نتاجِ إنسانٍ أو مجتمعٍ أ
وقد كانت خطَّـةُ اهللا تَقضـي . العالقة بين الرجل والمرأة حتى قبل سقوط آدم وحواء في الخطية



 رِ، وأن تَقْتَصـر العالقـةُ أن يتْرك كُلٌّ من الرجِل والمرأة أباه وُأمه، وأن يلْتَصق أحدهما باآلخَ ب
 ورغم أن اإلنسان ابتعد كثيراً عن خطَّة اِهللا األصلية للزواج، إالَّ أن . الجنسيةُ على الزوجين فقط

 إلى العودة إلى تَعاليمه ووصـاياه – في كُلِّ مكانٍ على األرض – اهللا ما زال يدعو البشَر جميعاً
 . سسة الزواج في ما يتعلَّقُ بمؤ

 حين يتزوج الرجُل، يجب عليه أن يتْرك أباه . ن ي د الواِل رك يعني تَ الزواج : النُّقْطَةُ الثالثة
 وتَشْـتَمُل هـذه . وما ينْطَبِقُ على الرجِل ينطبقُ على المرأة أيضـاً . وُأمه؛ أي أن يستَقلَّ عنْهما

 : ى الجوانب التالية االستقاللية عل

 فال يجوز للزوج أو الزوجة أن يستمرا في تَعلُّقهما باألهل كما : االستقالل العاطفي : أوالً
 الزوجان في االستقالل عن أبويهما وُأمهِما عاطفياً، فهـذا يعنـي أن أخْفَقَ فإن . كانا في السابق

 . ل عالقتهما الزوجية ستكون مهددة بالفَشَ

 فال يجوز للزوج والزوجة أنْ يستمرا في االتِّكال على أبويهمـا : االستقالل المالي ، ثانياً
رـة قَـدي حياتهمـا المادي  وُأمهِما في األمور المالية؛ بل يجب عليهما أن يعمال وأن يسـتَقالَّ ـف

 . اإلمكان

 وفـي هـذه . فقد يكون األب واُألم غير مؤمنين بالسيد المسيح : االستقالل الروحي ، ثالثاً
هما األبديخالص نحثا عبي ما بأنفسهما، وأنختارا طَريقَهي الحالة، يجب على الزوج والزوجة أن 

 . لهالك إلى ا إلى الطريق المؤدي بالتأثير فيهما وجرهما دون السماح لألهل
 فال يجوز للزوج والزوجة أن يستمرا في االتِّكال على األهـل : الفكري االستقالل ، رابعاً

 في التفكير نيابةً عنْهما أو في اتخاذ القرارات بدالً عنْهما؛ بل يجب على كُلٍّ منهما أن ينمو فـي
 علـى إيمانـه فاهللا سيحاسب كُلَّ إنسانٍ . فكره وعقيدته وقناعاته وقيمه بعيداً عن تأثيرات األهل

 . وأعماله هو شخصياً

 فيجب على الزوج والزوجة أن يجِدا بيتـاً مسـتقال عـن : االستقالل االجتماعي ، خامساً
 ، وأن يسعيا إلى إنشاء عالقاتهما وصـداقاتهما الشخصـية، وأن يربيـا ) إن أمكَنَهما ذلك ( أهلهما

. وليس بحسب عادات األهل وتقاليدهم – أبنائهما بحسب تعاليم الكتاب المقدسِ



 فرغم أن الكتاب المقدس يدعونا إلى إطاعة آبائنا، إالَّ أنـه : االستقالل السلْطَوي ، سادساً
 فالزوج والزوجة مطالبان قبل كل شيء . يدعونا أيضاً إلى تركهما واالستقالل عنهما عند الزواج

 لتقليل من احترامنا آلبائنا وُأمهاتنا بعد زواجنا، لكنه يعني أالَّ نَسـمح وهذا ال يعني ا . بإطاعة اهللا
 . لَهما بِفَرضِ أفكارهما وسلطتهما علينا أو على أبنائنا

 فعندما يتزوج الرجـُل . ين أحدهما باآلخر الزوج التصاق الزواج يعني : النُّقْطَةُ الرابعة
 ولكي تَفْهم هذه العالقة الفريدة بين الزوجين، تَخَيل أنك . فَريد رباط يجمع بينهما ب بالمرأة فإن اهللا

 فهل يمكنك أن تَفْصَل بينهما دون أن تُمزقهمـا؟ . أحضرتَ ورقَتَينِ وألْصقْتَهما بالصق قوي جداً
 فال يمكن فَصُل شَخصينِ متزوجين دون إلحاق . الذي باركَه اُهللا وهذا هو حاُل الزواجِ ! بالتأكيد ال

 وهو عهد . لهذا، فالزواج الذي يتَحدثُ عنه الكتاب المقدس هو زواج يدوم العمر كُلَّه . األذى بِهِما
 خَر، وأن يبقى أمينـاً مقَدس يقوم به الزوجان أمام اهللا والناس يتَعهدان بموجبه أن يحب الواحد اآل

 من َأجِل َأن الـرب : " ١٦ - ١٣ : ٢ نقرأ في سفْر مالخي لهذا، فإننا . له إلى أن يفَرقَ الموتُ بينهما
ابِكشَب َأةرام نيبو نَكيب دالشَّاه وه ... ابِهشَب َأةربِام دَأح رغْدالَ يو كُموحوا ِلرذَرفَاح " . 

 فحين يرتَبِطُ الرجُل بـالمرأة . الزواج يعني أن يصبح الزوجان واحداً : النُّقْطَةُ الخامسة
صبحان واحداً في كُلِّ شَيءسِ أمام اهللا والناس، فإنهما يقدواجِ المالز دهنبغـي . بععني أنه يوهذا ي 

 وهكذا، حـاَل اكتمـاِل . الجتماعي، والجسدي أيضاً عليهما أن يصبحا واحداً بالمعنى الروحي، وا
وجة أنوج والزمكن للزواج، يراسيمِ الزاً مدا جنسيتَّحواج . يَل الزا قَبطاقَ العالقة ( أمأو خارج ن 

 . محرمةٌ في نَظَرِ اِهللا هي عالقة ، فإن كُلَّ عالقة جنسية بين رجٍل وامرأة ) الزوجية

 نَرى من خـالل الكتـاب . الزواج هو احتفاٌل اجتماعي وديني علَني : النُّقْطَةُ السادسة
الزواج س أنالصحيح المقد رفي الس متعيشا معاً ما لم . ال يي أن ٍل وامرأةجر ألي جوزلهذا، ال ي 

 واج الذي يرضى عنْه اُهللا هو زواج يتم بواسـطة الجهـات والز . يتَزوجا زواجاً يرضى عنْه اهللا
ةختصالم ةِل واألقارب واألصدقاء و الدينيـة هكذا، و . بحضورِ األهاالجتماعي العـادات أن غْمر 

 ماعي يتم في العلَـنِ والثقافية قد تَختلف من بلَد إلى آخَر، إالَّ أن حفَْل الزواجِ هو حفٌْل ديني واجت
روليس في الس .



 تَلخيصاً لما سبق، فإن اهللا هو الذي خَلَقَ الذَّكَر واُألنثى، وهو الذي أنشأ الـزواج، وهـو
 الذي شاء أن يستَقلَّ الزوجين عن والديهما من الناحية العاطفية، والمالية، والروحية، والفكريـة،

 كذلك، فإن إرادةَ اِهللا للمتزوجين هي أن يلْتَصقَ الرجُل بامرأته ويصـبحا . تماعية، وغيرها واالج
 . جسداً واحداً

رفي الس لَناً وليسع متي واجرضي اهللا هو زالذي ي واجالز وقد رأينا أيضاً أن . ،فاُهللا نُور 
 وحيـثُ أن . كوا في النُّورِ وأن يمجدوه في كُلِّ ما يفْعلوه على األرض وهو يريد ألوالده أن يسلُ

 البيتَ المسيحي هو بيتٌ يمجد اَهللا ويعكس محبتَه، فينبغي على المؤمنين أن يكونوا قُدوةً صـاِلحةً
 . ، وفي تربية األبناء، وفي كُلِّ شَيء وجية ألبناء جيلهِم في فَتْرة ما قَبَل الزواج، وفي العالقة الز

 الحفْـظ دروسِ ا فـي ذَكَرن وكَما . لهذا الدرس الكتابية المخَصصة اآلية إلى حفْظ نأتي
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و : 

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه كتابية ال ة اآلي في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 ). ٢٤ : ٢ تَكوين ( معنى اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : ة بالطريقة التالي صغيرة الكتابيةَ على بِطاقَة ة اآلي اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلـك، "). التَّرك وااللْتصاقُ : " الحفْظ لهذا اليومِ هو ة آي موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

م ). ٢٤ : ٢ سفْر التَّكْوين : شاهدنا الكتابي اليوم هو و ( التي ستَحفَظُها ة لآلي الشَّاهد الكتابي اكْتُب  ثـُ
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً ة اآلي اكتب

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ة اآلي احفظ : ثالثاً
 . ة د أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلي وكما ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجي . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ ة اآلي راجِع : وأخيراً رابعاً
. أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً



،ةَ ع نبدأ ل واآلنإل ملي فْظالح تَ ت ى أن نم تمكَّن النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ اآلية هذه رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 التَّرك وااللْتصاقُ
 ٢٤ : ٢ تكوين

" و هَأترقُ بِاملْتَصيو هُأمو اهُل َأبجالر كتْري ا ِلذِلكداحا ودسكُونَانِ جي ." 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
 التَّرك وااللْتصاقُ

 ٢٤ : ٢ تكوين
 ". ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا "

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخيرة نُعيد مرةً
 التَّرك وااللْتصاقُ

 ٢٤ : ٢ تكوين
 ". ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا "

٢٤ : ٢ تكوين

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم ردروس في ال آخ السابقة : 

 الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمـْؤمنين، " : ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ . شَريكان مؤمنان ، أوالً
 . ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ " َألنَّه َأيةُ خلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمة؟

 عـاموس " عا ِإن لَم يتَواعدا؟ هْل يسير اثْنَانِ م : " ٣ : ٣ عاموس . نَفْس أهداف الحياة ، اً ني ثا
٣ : ٣ .



 : َألن هـذه هـي ِإرادةُ اِهللا " : ٥ - ٣ : ٤ ، رسالة تسـالونيكي األولـى ضبطُ النَّفْس ، ثالثاً
تُكُماسقَد . اسبِقَد هِإنَاء يقْتَني َأن نْكُمم داحرِفَ كُلُّ وعي نَا، َأننِ الزوا ععتَنتَم ي َأنالَ ف ،ةامكَرو ة 

 . ٥ - ٣ : ٤ رسالة تسالونيكي األولى " . هوى شَهوة كَاُألممِ الَّذين الَ يعرِفُون اَهللا

م " : أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة : التوقيتُ المناسب ، رابعاً  . قَلْب الْحكيمِ يعرِفُ الْوقْتَ والْحكـْ
 . أ ٦ - ب ٥ : ٨ سفْر الجامعة ". ما َألن ِلكُلِّ َأمرٍ وقْتًا وحكْ

 لكنِ اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ اِهللا وبِره، وهذه " : ٣٣ : ٦ إنجيل متَّى : األولويات السليمة ، خامساً
لَكُم ادا تُزتَّى ". كُلُّه٣٣ : ٦ إنجيل م . 

 : ٢ تكـوين : ك وااللْتصـاقُ التَّر : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع اآلية التي حفظْناها معاً في
 . ٢٤ : ٢ تكوين ". ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا : " ٢٤

 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
ةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي الحفْظ دروس مـكَل كدستُسـاع 

 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
سوع وسالمسيحِ يفي الم كُموأفكار كُمفَظُ قُلوبحقٍْل يآمين . اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ ع .


