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 1اصحاح 

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح: 1 يَن، ِفي هللِا اآلِب َوالرَّ َسالُوِنيِكيِّ بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِنْعَمٌة لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن هللِا أَِبيَنا  ُبولُُس َوِسْلَواُنُس َوِتيُموَثاُوُس، إِلَى َكِنيَسِة التَّ  .َوالرَّ

اُكْم ِفي َصلََواِتَنا، 2  َنْشُكُر هللاَ ُكلَّ ِحيٍن ِمْن ِجَهِة َجِميِعُكْم، َذاِكِريَن إِيَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيحَ  3 ِتُكْم، َوَصْبَر َرَجاِئُكْم، َربَّ ِريَن ِبالَ اْنِقَطاٍع َعَمَل إِيَماِنُكْم، َوَتَعَب َمَحبَّ  .َماَم هللِا َوأَِبيَنا، أَ ُمَتَذكِّ

َها اإلِْخَوةُ اْلَمْحُبوُبوَن ِمَن هللِا اْخِتَياَرُكْم، 4  َعالِِميَن أَيُّ

وِح اْلقُُدِس، َوِبَيِقيٍن َشدِ  5 ِة أَْيًضا، َوِبالرُّ ا َبْيَنُكْم ِمْن أَْجلُِكمْ  يٍد، َكَما َتْعِرفُوَن أَََّّ أَنَّ إِْنِجيلََنا لَْم َيِصْر لَُكْم ِباْلَكالَِم َفَقْط، َبْل ِباْلقُوَّ  .ِرَجال ُكنَّ

وِح اْلقُدُ  6 ، إِْذ َقِبْلُتُم اْلَكلَِمَة ِفي ِضيق َكِثيٍر، ِبَفَرِح الرُّ بِّ لِيَن ِبَنا َوِبالرَّ  ِس،َوأَْنُتْم ِصْرُتْم ُمَتَمثِّ

َة وَ  7  .ِفي أََخاِئَيةَ َحتَّى ِصْرُتْم قُْدَوًة لَِجِميِع الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِفي َمِكُدوِنيَّ

َة َوأََخاِئَيَة َفَقْط، َبْل ِفي ُكلِّ َمكَ  8 ، لَْيَس ِفي َمِكُدوِنيَّ بِّ ُه ِمْن ِقَبلُِكْم َقْد أُِذيَعْت َكلَِمُة الرَّ اٍن أَْيًضا َقْد َذاَع إِيَماُنُكْم ِباِهِل، َحتَّى لَْيَس لََنا َحاَجٌة أَْن َنَتَكلََّم ألَنَّ
 .َشْيًئا

ُهمْ  9 ا، أََُّّ ُدُخول َكاَن لََنا إِلَْيُكْم، َوَكْيَف َرَجْعُتْم إِلَى هللِا ِمَن األَْوَثاِن، لَِتْعُبُدوا  ألَنَّ ،ُهْم ُيْخِبُروَن َعنَّ  هللاَ اْلَحيَّ اْلَحِقيِقيَّ

َماِء، الَِّذَّ أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َيُسوَع، الَِّذَّ ُينْ  10  .ِقُذَنا ِمَن اْلَغَضِب اآلِتيَوَتْنَتِظُروا اْبَنُه ِمَن السَّ

 

 

 2اصحاح 

ُه لَْم َيُكْن َباِطالً،1 َها اإلِْخَوةُ َتْعلَُموَن ُدُخولََنا إِلَْيُكْم أَنَّ ُكْم أَْنُتْم أَيُّ  ألَنَّ

 .ِهَنا أَْن ُنَكلَِّمُكْم ِبإِْنِجيِل هللِا، ِفي ِجَهاٍد َكِثيرٍ َبْل َبْعَد َما َتأَلَّْمَنا َقْبالً َوُبِغَي َعلَْيَنا َكَما َتْعلَُموَن، ِفي ِفيلِبِّي، َجاَهْرَنا ِفي إِل 2

 ألَنَّ َوْعَظَنا لَْيَس َعْن َضالَل، َوالَ َعْن َدَنٍس، َوالَ ِبَمْكٍر، 3

َنا ُنْرِضي ا 4 ا ِمَن هللِا أَْن ُنْؤَتَمَن َعلَى اإلِْنِجيِل، هَكَذا َنَتَكلَُّم، الَ َكأَنَّ  .لنَّاَس َبِل هللاَ الَِّذَّ َيْخَتِبُر قُلُوَبَناَبْل َكَما اْسُتْحِسنَّ

َنا لَْم َنُكْن َقطُّ ِفي َكالَِم َتَملُّق َكَما َتْعلَُموَن، َوالَ ِفي ِعلَِّة َطَمٍع. هللَاُ َشاِهدٌ  5  .َفإِنَّ

َنا َقا 6  .ِدُروَن أَْن َنُكوَن ِفي َوَقاٍر َكُرُسِل اْلَمِسيحِ َوالَ َطلَْبَنا َمْجًدا ِمَن النَّاِس، الَ ِمْنُكْم َوالَ ِمْن َغْيِرُكْم َمَع أَنَّ

ا ُمَتَرفِِّقيَن ِفي َوَسِطُكْم َكَما ُتَربِّي اْلُمْرِضَعُة أَْوالََدَها، 7  َبْل ُكنَّ

ا َنْرَضى أَْن ُنْعِطَيُكْم، الَ إِْنِجيَل هللِا َفَقْط َبْل  8 ا َحانِّيَن إِلَْيُكْم، ُكنَّ ُكْم ِصْرُتْم َمْحُبوِبيَن إِلَْيَناهَكَذا إِْذ ُكنَّ  .أَْنفَُسَنا أَْيًضا، ألَنَّ

ا َنْكِرُز لَُكْم ِبإِْنِجيِل هللِا، َوَنْحُن َعا 9 َنا، إِْذ ُكنَّ َها اإلِْخَوةُ َتَعَبَنا َوَكدَّ ُكْم َتْذُكُروَن أَيُّ  .مْ ِملُوَن لَْيالً َوَنَهاًرا َكْي الَ ُنَثقَِّل َعلَى أََحٍد ِمْنكُ َفإِنَّ

ا َبْيَنُكْم أَْنُتُم اْلُمْؤِمِنينَ  10  .أَْنُتْم ُشُهوٌد، َوهللاُ، َكْيَف ِبَطَهاَرٍة َوِبِبّر َوِبالَ لَْوٍم ُكنَّ

ُعُكْم، 11 ا َنِعُظ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم َكاألَِب ألَْوالَِدِه، َوُنَشجِّ  َكَما َتْعلَُموَن َكْيَف ُكنَّ
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 .ُكوا َكَما َيِحقُّ ِِهِل الَِّذَّ َدَعاُكْم إِلَى َملَُكوِتِه َوَمْجِدهِ َوُنْشِهُدُكْم لَِكْي َتْسلُ  12

ا َكلَِمَة َخَبٍر ِمَن هللاِ  13 ُكْم إِْذ َتَسلَّْمُتْم ِمنَّ ا ِهَي ِباْلَحِقيَقِة َكَكلَِمِة هللِا، ، َقِبْلُتُموَها الَ َكَكلَِمِة أَُناٍس، َبْل َكمَ ِمْن أَْجِل ذلَِك َنْحُن أَْيًضا َنْشُكُر هللاَ ِبالَ اْنِقَطاٍع، ألَنَّ
 .الَِّتي َتْعَمُل أَْيًضا ِفيُكْم أَْنُتُم اْلُمْؤِمِنينَ 

ِة ِفي اْلَمِسيِح َيسُ  14 لِيَن ِبَكَناِئِس هللِا الَِّتي ِهَي ِفي اْلَيُهوِديَّ َها اإلِْخَوةُ ِصْرُتْم ُمَتَمثِّ ُكْم أَيُّ ُكْم َتأَلَّْمُتمْ َفإِنِّ أَْنُتْم أَْيًضا ِمْن أَْهِل َعِشيَرِتُكْم ِتْلَك اآلالََم  وَع، ألَنَّ
 َعْيَنَها، َكَما ُهْم أَْيًضا ِمَن اْلَيُهوِد،

بَّ َيُسوَع َوأَْنِبَياَءُهْم، َواْضَطَهُدوَنا َنْحُن. َوُهْم َغْيُر ُمْرِضيَن ِِهِل َوأَْضَداٌد لِجَ  15  .ِميِع النَّاسِ الَِّذيَن َقَتلُوا الرَّ

ُموا َخَطاَياُهْم ُكلَّ ِحيٍن. َولِكْن َقْد أَْدرَ يَ  16 َهاَيةِ ْمَنُعوَنَنا َعْن أَْن ُنَكلَِّم األَُمَم لَِكْي َيْخلُُصوا، َحتَّى ُيَتمِّ  .َكُهُم اْلَغَضُب إِلَى النِّ

َها اإلِْخَوةُ، َفإِْذ َقْد َفَقْدَناُكْم َزَماَن َساَعٍة، ِباْلَوْجهِ  17 ا َنْحُن أَيُّ  .الَ بِاْلَقْلِب، اْجَتَهْدَنا أَْكَثَر، ِباْشِتَهاٍء َكِثيٍر، أَْن َنَرى ُوُجوَهُكمْ  َوأَمَّ

ْيَطانُ  أََنا ُبولَُس  لِذلَِك أََرْدَنا أَْن َنأِْتَي إِلَْيُكْم  18 َما َعاَقَنا الشَّ َتْيِن. َوإِنَّ ًة َوَمرَّ  .َمرَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي َمِجيِئِه؟ألَْن َمْن ُهَو َرَجاُؤَنا َوَفَرُحَنا َوإِكْ  19  لِيُل اْفِتَخاِرَنا؟ أَْم لَْسُتْم أَْنُتْم أَْيًضا أََماَم َربِّ

ُكْم أَْنُتْم َمْجُدَنا َوَفَرُحَنا 20  .ألَنَّ

 

 

 3اصحاح 

ا أَْن ُنْتَرَك ِفي أَِثيَنا َوْحَدَنا 1  .لِذلَِك إِْذ لَْم َنْحَتِمْل أَْيًضا اْسَتْحَسنَّ

َتُكْم َوَيعِ َفأَ  2  َظُكْم ألَْجِل إِيَماِنُكْم،ْرَسْلَنا ِتيُموَثاُوَس أََخاَنا، َوَخاِدَم هللِا، َواْلَعاِمَل َمَعَنا ِفي إِْنِجيِل اْلَمِسيِح، َحتَّى ُيَثبِّ

َنا َمْوضُ  3 ُكْم أَْنُتْم َتْعلَُموَن أَنَّ يَقاِت. َفإِنَّ  .وُعوَن لِهَذاَكْي الَ َيَتَزْعَزَع أََحٌد ِفي هِذِه الضِّ

َنا َعِتيُدوَن أَْن َنَتَضاَيَق، َكَما َحَصَل أَْيًضا، وَ  4 ا ِعْنَدُكْم، َسَبْقَنا َفقُْلَنا لَُكْم: إِنَّ ا ُكنَّ َنا لَمَّ  .أَْنُتْم َتْعلَُمونَ ألَنَّ

َبُكْم، َفَيِصيَر َتَعُبَنا َباِطالً ِمْن أَْجِل هَذا إِْذ لَْم أَْحَتِمْل أَْيًضا، أَْرَسْلُت لَِكْي أَْعِرَف إِيَماَنُكْم،  5 َب َيُكوُن َقْد َجرَّ  .لََعلَّ اْلُمَجرِّ

ِتُكْم، َوِبأَنَّ عِ  6 َرَنا ِبإِيَماِنُكْم َوَمَحبَّ ا اآلَن َفإِْذ َجاَء إِلَْيَنا ِتيُموَثاُوُس ِمْن ِعْنِدُكْم، َوَبشَّ ْم ُمْشَتاقُوَن أَْن َتَرْوَنا، َكَما َنْحُن ْنَدُكْم ِذْكًرا لََنا َحَسًنا ُكلَّ ِحيٍن، َوأَْنتُ َوأَمَّ
 أَْيًضا أَْن َنَراُكْم،

َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِتُكْم ِفي ِضيَقِتَنا َوَضُروَرِتَنا، ِبإِيَماِنُكمْ  7 ْيَنا أَيُّ  .َفِمْن أَْجِل هَذا َتَعزَّ

بِّ  8 ْم أَْنُتْم ِفي الرَّ َنا اآلَن َنِعيُش إِْن َثَبتُّ  .ألَنَّ

َض إِلَى هللِا ِمْن ِجَهِتُكْم َعْن ُكلِّ اْلَفَرِح الَِّذَّ َنْفَرُح ِبِه ِمْن أَجْ ألَ  9 ُه أَََّّ ُشْكٍر َنْسَتِطيُع أَْن ُنَعوِّ اَم إِلِهَنا؟نَّ  لُِكْم قُدَّ

َل َنَقاِئَص إِيَمانِ  10  .ُكمْ َطالِِبيَن لَْيالً َوَنَهاًرا أَْوَفَر َطلٍَب، أَْن َنَرى ُوُجوَهُكْم، َوُنَكمِّ

َنا َيُسوُع اْلَمِسيُح َيْهِدَّ َطِريَقَنا إِلَْيُكمْ  11  .َوهللاُ َنْفُسُه أَُبوَنا َوَربُّ

ِة َبْعَضُكْم لَِبْعٍض َولِْلَجِميِع، َكَما َنْحُن أَْيًضا لَُكْم، 12 بُّ ُيْنِميُكْم َوَيِزيُدُكْم ِفي اْلَمَحبَّ  َوالرَّ
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يِسيهِ لَِكْي ُيَثبَِّت قُلُوَبُكْم ِبالَ  13 َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِع ِقدِّ  .لَْوٍم ِفي اْلَقَداَسِة، أََماَم هللِا أَِبيَنا ِفي َمِجيِء َربِّ

 

 

 4اصحاح 

ُكْم َكَما َتَسلَّْمُتْم ِمنَّ 1 بِّ َيُسوَع، أَنَّ َها اإلِْخَوةُ َنْسأَلُُكْم َوَنْطلُُب إِلَْيُكْم ِفي الرَّ  .َف َيِجُب أَْن َتْسلُُكوا َوُتْرُضوا هللاَ، َتْزَداُدوَن أَْكَثرَ ا َكيْ َفِمْن َثمَّ أَيُّ

بِّ َيُسوعَ  2 َة َوَصاَيا أَْعَطْيَناُكْم ِبالرَّ ُكْم َتْعلَُموَن أَيَّ  .ألَنَّ

َنا، 3  ألَنَّ هِذِه ِهَي إَِراَدةُ هللِا: َقَداَسُتُكْم. أَْن َتْمَتِنُعوا َعِن الزِّ

 ٍد ِمْنُكْم أَْن َيْقَتِنَي إَِناَءهُ ِبَقَداَسٍة َوَكَراَمٍة،أَْن َيْعِرَف ُكلُّ َواحِ  4

 .الَ ِفي َهَوى َشْهَوٍة َكاألَُمِم الَِّذيَن الَ َيْعِرفُوَن هللاَ  5

بَّ ُمْنَتِقٌم لِهِذِه ُكلَِّها َكَما 6  .قُْلَنا لَُكْم َقْبالً َوَشِهْدَنا أَْن الَ َيَتَطاَوَل أََحٌد َوَيْطَمَع َعلَى أَِخيِه ِفي هَذا األَْمِر، ألَنَّ الرَّ

َجاَسِة َبْل فِي اْلَقَداَسةِ  7  .ألَنَّ هللاَ لَْم َيْدُعَنا لِلنَّ

وسَ  8  .إًِذا َمْن ُيْرِذُل الَ ُيْرِذُل إِْنَساًنا، َبِل هللاَ الَِّذَّ أَْعَطاَنا أَْيًضا ُروَحُه اْلقُدُّ

ُة َفالَ  9 ُة األََخِويَّ ا اْلَمَحبَّ ُكْم أَْنُفَسُكْم ُمَتَعلُِّموَن ِمَن هللِا أَْن ُيِحبَّ َبْعُضُكْم بَ َوأَمَّ  .ْعًضاَحاَجَة لَُكْم أَْن أَْكُتَب إِلَْيُكْم َعْنَها، ألَنَّ

َما أَْطلُُب إِلَ  10 َة ُكلَِّها. َوإِنَّ ُكْم َتْفَعلُوَن ذلَِك أَْيًضا لَِجِميِع اإلِْخَوِة الَِّذيَن ِفي َمِكُدوِنيَّ َها اإلِْخَوةُ أَْن َتْزَداُدوا أَْكَثَر،َفإِنَّ  ْيُكْم أَيُّ

َة، َوَتْشَتِغلُوا ِبأَْيِديُكْم أَْنتُ  11  ْم َكَما أَْوَصْيَناُكْم،َوأَْن َتْحِرُصوا َعلَى أَْن َتُكوُنوا َهاِدِئيَن، َوُتَماِرُسوا أُُموَرُكُم اْلَخاصَّ

 .َن ُهْم ِمْن َخاِرٍج، َوالَ َتُكوَن لَُكْم َحاَجٌة إِلَى أََحدٍ لَِكْي َتْسلُُكوا ِبلَِياَقٍة ِعْنَد الَِّذي 12

اِقِديَن، لَِكْي الَ َتْحَزُنوا َكاْلَباِقيَن الَِّذينَ  13 َها اإلِْخَوةُ ِمْن ِجَهِة الرَّ  . الَ َرَجاَء لَُهمْ ُثمَّ الَ أُِريُد أَْن َتْجَهلُوا أَيُّ

ا ُنْؤِمُن أَنَّ يَ  14 ُه إِْن ُكنَّ اقُِدوَن ِبَيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم هللاُ أَْيًضا َمَعهُ ألَنَّ  .ُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذلَِك الرَّ

، الَ َنْسبِ  15 بِّ َنا َنْحُن األَْحَياَء اْلَباِقيَن إِلَى َمِجيِء الرَّ : إِنَّ بِّ َنا َنقُوُل لَُكْم هَذا ِبَكلَِمِة الرَّ اِقِدينَ َفإِنَّ  .ُق الرَّ

بّ  16 َماِء َواألَْمَواُت ِفي اْلَمِسيحِ  ألَنَّ الرَّ ْفَسُه ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت َرِئيِس َمالَِئَكٍة َوُبوِق هللِا، َسْوَف َيْنِزُل ِمَن السَّ ََ الً  َن  .َسَيقُوُموَن أَوَّ

بِّ  17 ُحِب لُِمالََقاِة الرَّ بِّ ُثمَّ َنْحُن األَْحَياَء اْلَباِقيَن َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم ِفي السُّ  .ِفي اْلَهَواِء، َوهَكَذا َنُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّ

وا َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبهَذا اْلَكالَمِ  18  .لِذلَِك َعزُّ
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ُكْم أَنْ  2 بِّ َكلِصٍّ ِفي اللَّْيِل هَكَذا َيِجيءُ ألَنَّ ْحِقيِق أَنَّ َيْوَم الرَّ  .ُتْم َتْعلَُموَن ِبالتَّ

ُه ِحيَنَما َيقُولُوَن: 3  .، ِحيَنِئٍذ ُيَفاِجُئُهْم َهالٌَك َبْغَتًة، َكاْلَمَخاِض لِْلُحْبلَى، َفالَ َيْنُجونَ «َسالٌَم َوأََمانٌ »ألَنَّ

ا أَْنُتْم أَيُّهَ  4 صٍّ َوأَمَّ َِ  .ا اإلِْخَوةُ َفلَْسُتْم ِفي ُظْلَمٍة َحتَّى ُيْدِرَكُكْم ذلَِك اْلَيْوُم َكَل

 .َجِميُعُكْم أَْبَناُء ُنوٍر َوأَْبَناُء َنَهاٍر. لَْسَنا ِمْن لَْيل َوالَ ُظْلَمةٍ  5

 .َفالَ َنَنْم إًِذا َكاْلَباِقيَن، َبْل لَِنْسَهْر َوَنْصحُ  6

 .َيَناُموَن َفِباللَّْيِل َيَناُموَن، َوالَِّذيَن َيْسَكُروَن َفِباللَّْيِل َيْسَكُرونَ ألَنَّ الَِّذيَن  7

ِة، َوُخوَذًة ِهَي َرَجاُء اْلَخالَ  8 ا َنْحُن الَِّذيَن ِمْن َنَهاٍر، َفْلَنْصُح الَِبِسيَن ِدْرَع اإلِيَماِن َواْلَمَحبَّ  .ِص َوأَمَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،ألَنَّ هللاَ لَْم َيْجَعْلَنا  9  لِْلَغَضِب، َبْل الْقِتَناِء اْلَخالَِص ِبَربِّ

 .الَِّذَّ َماَت ألَْجلَِنا، َحتَّى إَِذا َسِهْرَنا أَْو ِنْمَنا َنْحَيا َجِميًعا َمَعهُ  10

وا َبْعُضُكْم َبْعًضا َواْبُنوا أََحُدُكُم اآلَخَر، َكَما َتْفَعلُوَن أَْيًضا 11  .لِذلَِك َعزُّ

بِّ َوُينْ  12 ُروَنُكْم ِفي الرَّ َها اإلِْخَوةُ أَْن َتْعِرفُوا الَِّذيَن َيْتَعُبوَن َبْيَنُكْم َوُيَدبِّ  ِذُروَنُكْم،ُثمَّ َنْسأَلُُكْم أَيُّ

ِة ِمْن أَْجِل َعَملِِهْم. َسالُِموا َبْعُضُكْم َبْعًضا 13 ا ِفي اْلَمَحبَّ  .َوأَْن َتْعَتِبُروُهْم َكِثيًرا ِجّدً

ُعوا ِصَغاَر النُّفُوِس. أَْسِنُدوا الضُّ  14 َها اإلِْخَوةُ: أَْنِذُروا الَِّذيَن ِبالَ َتْرِتيٍب. َشجِّ ْوا َعلَى اْلَجِميعِ َوَنْطلُُب إِلَْيُكْم أَيُّ  .َعَفاَء. َتأَنَّ

ِبعُ  15  .وا اْلَخْيَر َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َولِْلَجِميعِ اْنُظُروا أَْن الَ ُيَجاِزََّ أََحٌد أََحًدا َعْن َشّر ِبَشّر، َبْل ُكلَّ ِحيٍن اتَّ

 .اْفَرُحوا ُكلَّ ِحينٍ  16

 .َصلُّوا ِبالَ اْنِقَطاعٍ  17

 .اْشُكُروا ِفي ُكلِّ َشْيٍء، ألَنَّ هِذِه ِهَي َمِشيَئُة هللِا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن ِجَهِتُكمْ  18

وحَ  19  .الَ ُتْطِفُئوا الرُّ

اتِ  الَ َتْحَتِقُروا 20 ُبوَّ  .النُّ

ُكوا ِباْلَحَسنِ  21  .اْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء. َتَمسَّ

 .اْمَتِنُعوا َعْن ُكلِّ ِشْبِه َشرّ  22

َماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِملًَة ِبالَ لَوْ  23 ُسُكْم ِبالتَّ الَِم َنْفُسُه ُيَقدِّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ ٍم ِعْنَد َمِجيِء رَ َوإِلُه السَّ  .بِّ

 .أَِميٌن ُهَو الَِّذَّ َيْدُعوُكُم الَِّذَّ َسَيْفَعُل أَْيًضا 24

َها اإلِْخَوةُ َصلُّوا ألَْجلَِنا 25  .أَيُّ

َسةٍ  26  .َسلُِّموا َعلَى اإلِْخَوِة َجِميًعا ِبقُْبَلٍة ُمَقدَّ
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َسالَ  27 بِّ أَْن ُتْقَرأَ هِذِه الرِّ يِسينَ أَُناِشُدُكْم ِبالرَّ  .ُة َعلَى َجِميِع اإلِْخَوِة اْلِقدِّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَعُكْم. آِمينَ  28  .ِنْعَمُة َربِّ

 


