16/11/2013

كيف ندفع العشور و العطايا و التقدمات عن
طريق االنترنت
لكنيستنا العربية االنجيلية

How to donate to the
Edmonton Arabic Evangelical Church
On Line

نذهب إلى صفحة االنترنت الخاصة ب Beulah
Go to Beulah church website:

www.beulah.ca
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… إمأل بياناتك الشخصية
Fill out your personal information …

إذهب إلى بريدك االلكتروني حيث
تجد كلمة السر لحسابك
Check your email account
to find the password sent
to you from Beulah
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أدخل اسمك الشخصي و كلمات السر
Enter your user name and password

4

16/11/2013

في نهاية الصفحة ستجد إسم كنيستنا العربية
You’ll find the church’s nameunder
“Other Designations”

Pay the amount and click add

أدخل الممبلغ المراد اعطاؤه
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 فقط فيزا أو ماستر:أضف بيانات كرت االئتمان التابع لك
Fill out you credit card information
(Visa or Master cards only)

سيصلكم تأكيد الدفع مباشرةً في بريدك االلكتروني
Confirmation will be sent to your email
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 1تيموثاوس 19-17 :6
ص األَ ْغ ِن َيا َء فِي ال َّدهْ ِر ْال َحاضِ ِر أَنْ الَ َيسْ َت ْك ِبرُواَ ،والَ ي ُْلقُوا
 17أَ ْو ِ
هللا ْال َحيِّ الَّذِي َي ْم َن ُح َنا ُك َّل
َر َجا َء ُه ْم َعلَى َغي ِْر َيقِي ِن َّي ِة ْال ِغ َنىَ ،ب ْل َعلَى ِ
صالَحً اَ ،وأَنْ َي ُكو ُنوا أَ ْغ ِن َيا َء فِي
َشيْ ٍء ِب ِغ ًنى لِل َّت َم ُّت ِعَ 18 .وأَنْ َيصْ َنعُوا َ
صال َِحةٍَ ،وأَنْ َي ُكو ُنوا أَسْ ِخ َيا َء فِي ْال َع َطا ِءُ ،ك َر َما َء فِي
أَعْ َمال َ
ين ألَ ْنفُسِ ِه ْم أَ َسا ًسا َح َس ًنا ل ِْلمُسْ َت ْق َب ِل ،لِ َكيْ ُي ْمسِ ُكوا
يعُ 19 ،م َّدخ ِِر َ
ال َّت ْو ِز ِ
ِب ْال َح َيا ِة األَ َب ِد َّي ِة.
أعمال الرسل 35 :20
ض َع َفا َء،
ُون َو َتعْ ُ
ون ال ُّ
ض ُد َ
فِي ُك ِّل َشيْ ٍء أَ َر ْي ُت ُك ْم أَ َّن ُه ه َك َذا َي ْن َبغِي أَ َّن ُك ْم َت ْت َعب َ
ُوع أَ َّن ُه َقا َل:
ين َكلِ َما ِ
ت الرَّ بِّ َيس َ
ُم َت َذ ِّك ِر َ
َم ْغب ٌ
ُوط ه َُو ْال َع َطا ُء أَ ْك َث ُر م َِن األَ ْخ ِذ
رومية 13 :12
ضا َف ِة ْال ُغ َر َبا ِء.
اجا ِ
ِين َعلَى إِ َ
ينَ ،عا ِكف َ
ت ْال ِق ِّديسِ َ
ِين فِي احْ ِت َي َ
ُم ْش َت ِرك َ
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