
  ِرسالَةُ بولُس اَلرسوِل ِإىل أَهِل غَالَِطيةَ
1 
ومجيع اإلخوِة 2بولُس، رسولٌ ال ِمن الناِس وال بإنساٍن، بل بيسوع املَسيِح واِهللا اآلِب الَّذي أقامه ِمن األمواِت، 1

الَّذي بذَلَ نفسه 4ِب، وِمن ربنا يسوع املَسيِح، ِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن اِهللا اآل3: الَّذين معي، إىل كنائِس غَالطيةَ
  .آمني. الَّذي له املَجد إىل أبِد اآلِبدين5ألجِل خطايانا، لينِقذَنا ِمن العالَِم احلاِضِر الشريِر حسب إرادِة اِهللا وأبينا، 

  اإلجنيل الواحد
لَيس هو آخر، غَري أنه 7! عن الَّذي دعاكُم بِنعمِة املَسيِح إىل إجنيٍل آخرسريعا  إني أتعجب أنكُم تنتِقلونَ هكذا6

ولكن إنْ بشرناكُم نحن أو مالك ِمن السماِء بغِري ما 8. يوجد قَوم يزِعجونكُم ويريدونَ أنْ يحولوا إجنيلَ املَسيِح
 كُنفلي ،رناكُمشاكما 9 !"أناثيما"بقنا فقُلنا أقولُ اآلنَ أيضسب : كُنفلي ،مِري ما قَِبلتبغ كُمرشبي دإنْ كانَ أح

أفأستعِطف اآلنَ الناس أِم اَهللا؟ أم أطلُب أنْ أُرضي الناس؟ فلو كُنت بعد أُرضي الناس، مل أكُن عبدا 10"! أناثيما"
 .للمسيِح

  دعوة اهللا لبولس
  
11ِب إنساٍنوأُعسحب لَيس هبِه، أن رتشةُ اإلجنيلَ الَّذي بها اإلخوأي فُكُمِعنِد إنساٍن وال 12. ر ِمن لهي مل أقبألن

هلّمتاملَسيِح. ع سوعةَ 13. بل بإعالِن يكنيس أضطَِهد ي كُنتِة، أنهوديِة الييانيت قَبالً يف الدبسري مِمسعت كُماِهللا فإن
وكُنت أتقَدم يف الديانِة اليهوديِة على كثريين ِمن أترايب يف ِجنسي، إذ كُنت أوفَر غَريةً يف 14. بإفراٍط وأُتِلفُها
بشر بِه بني أنْ يعِلن ابنه يفَّ ُأل16ولكن لَما سر اَهللا الَّذي أفرزين ِمن بطِن أُمي، ودعاين بِنعمِتِه، 15. تقليداِت آبائي

وال صِعدت إىل أورشليم، إىل الرسِل الَّذين قَبلي، بل انطَلَقت إىل العربيِة، 17اُألمِم، للوقِت مل أستِشر لَحما ودما، 
شقا إىل ِدمأيض عتجر 18. ثُمطربب فرعألت ليمشإىل أور ِعدتص ثَالِث ِسنني عدب ةَ ثُممسخ هِعند كَثتفم ،س

والَّذي أكتب بِه إلَيكُم هوذا قُدام اِهللا أني 20. ولكنين مل أر غَريه ِمن الرسِل إالَّ يعقوب أخا الرب19. عشر يوما
ري معروٍف بالوجِه ِعند ولكنين كُنت غ22َ. وبعد ذلك ِجئت إىل أقاليِم سوريةَ وكيليكية21َ. لَست أكِذب فيِه

أنَّ الَّذي كانَ يضطَِهدنا قَبالً، يبشر اآلنَ باإلمياِن الَّذي : "غَري أُم كانوا يسمعون23َ. كنائِس اليهوديِة الَّيت يف املَسيِح
تِلفُهدونَ اَهللا يف24َّ". كانَ قَبالً يجمفكانوا ي.  

  
  

  بولس موافقة الرسل على خدمة
2 
وإنما صِعدت مبوجِب 2. ثُم بعد أربع عشرةَ سنةً صِعدت أيضا إىل أورشليم مع برنابا، آِخذًا معي تيطُس أيضا1

إعالٍن، وعرضت علَيِهِم اإلجنيلَ الَّذي أكِرز بِه بني اُألمِم، ولكن باِلانِفراِد على املُعتبرين، لئالَّ أكونَ أسعى أو قد 
ولكن بسبِب اإلخوِة الكَذَبِة 4. لكن مل يضطَر وال تيطُس الَّذي كانَ معي، وهو يوناينٌّ، أنْ يختِتن3. سعيت باِطالً



ِعن هلُم الَّذين مل نذ5املُدخلني خفيةً، الَّذين دخلوا اخِتالسا ليتجسسوا حريتنا الَّيت لنا يف املَسيِح كي يستعِبدونا، 
 مهما كانوا، ال فرق ِعندي، اُهللا ال -وأما املُعتبرونَ أُم شيٌء 6. باخلُضوِع وال ساعةً، ليبقَى ِعندكُم حق اإلجنيِل

 إجنيِل الغرلَِة بل بالعكِس، إذ رأَوا أني اؤتِمنت على7.  فإنَّ هؤالِء املُعتبرين مل يشريوا علَي بشيٍء-يأخذُ بوجِه إنساٍن 
فإذ عِلم بالنعمِة 9. فإنَّ الَّذي عِملَ يف بطرس لِرسالَِة اِخلتاِن عِملَ يفَّ أيضا لُألمِم8. كما بطرس على إجنيِل اِخلتاِن

 لنكونَ نحن لُألمِم، وأما هم املُعطاِة يل يعقوب وصفا ويوحنا، املُعتبرونَ أُم أعِمدةٌ، أعطَوين وبرنابا يمني الشِركَِة
  .وهذا عينه كُنت اعتنيت أنْ أفعله. غَري أنْ نذكُر الفُقَراَء10. فللِختاِن

  بولس يواجه بطرس
ِد يعقوب كانَ قَوم ِمن ِعن ألنه قَبلَما أتى12. ولكن لَما أتى بطرس إىل أنطاكيةَ قاومته مواجهةً، ألنه كانَ ملوما11

وراَءى معه باقي اليهوِد 13. يأكُلُ مع اُألمِم، ولكن لَما أتوا كانَ يؤخر ويفِرز نفسه، خائفًا ِمن الَّذين هم ِمن اِخلتاِن
إىل ريائِهم ا انقادرنابا أيضى إنَّ با، حت14! أيضٍة حسلُكونَ باسِتقامُم ال يأ ا رأيتلكن لَم اإلجنيِل، قُلت قح بس

نحن 15" إنْ كُنت وأنت يهودي تعيش أُمميا ال يهوديا، فلماذا تلِزم اُألمم أنْ يتهودوا؟: "لبطرس قُدام اجلميِع
لناموِس، بل بإمياِن يسوع املَسيِح، إذ نعلَم أنَّ اإلنسانَ ال يتبرر بأعماِل ا16بالطَّبيعِة يهود ولَسنا ِمن اُألمِم خطاةً، 

. ألنه بأعماِل الناموِس ال يتبرر جسد ما. آمنا نحن أيضا بيسوع املَسيِح، لنتبرر بإمياِن يسوع ال بأعماِل الناموِس
!  خطاةً، أفاملَسيح خاِدم للخطيِة؟ حاشافإنْ كُنا ونحن طاِلبونَ أنْ نتبرر يف املَسيِح، نوجد نحن أنفُسنا أيضا17
ألني مت بالناموِس للناموِس ألحيا 19. فإني إنْ كُنت أبين أيضا هذا الَّذي قد هدمته، فإني أُظِهر نفسي متعديا18
 يف اجلَسِد، فإنما أحياه يف اإلمياِن، إمياِن فما أحياه اآلنَ. مع املَسيِح صِلبت، فأحيا ال أنا، بل املَسيح يحيا يف20َّ. ِهللا

ألنه إنْ كانَ بالناموِس بر، فاملَسيح إذًا مات بال . لَست أُبِطلُ ِنعمةَ اِهللا21. ابِن اِهللا، الَّذي أحبين وأسلَم نفسه ألجلي
  !سبٍب

  
  

  اإلميان أم أعمال الناموس
3 
 من رقاكُم حتى ال تذِعنوا للحق؟ أنتم الَّذين أمام عيوِنكُم قد رِسم يسوع املَسيح بينكُم أيها الغالطيونَ األغبياُء،1

! أهكذا أنتم أغبياُء3أبأعماِل الناموِس أخذتم الروح أم خببِر اإلمياِن؟ : أُريد أنْ أتعلَّم ِمنكُم هذا فقط2! مصلوبا
فالَّذي يمنحكُم الروح، 5! أهذا اِملقدار احتملتم عبثًا؟ إنْ كانَ عبثًا4تم بالروِح تكَملونَ اآلنَ باجلَسِد؟ أبعدما ابتدأ

 اعلَموا إذًا أن7َّ". آمن إبراهيم باِهللا فحِسب له برا"كما 6ويعملُ قواٍت فيكُم، أبأعماِل الناموِس أم خببِر اإلمياِن؟ 
نو إبراهيمم به اإلمياِن أولئك م ِمنه 8. الَّذين إبراهيم رشفب قسب ،ماُألم رربفرأَى أنَّ اَهللا باإلمياِن ي قإذ سب والِكتاب

مجيع الَّذين هم ِمن ألنَّ 10. إذًا الَّذين هم ِمن اإلمياِن يتباركونَ مع إبراهيم املؤِمِن9". فيك تتبارك مجيع اُألمِم"أنْ 
كتوبم هٍة، ألنلَعن م حتتاموِس هاموِس : "أعماِل النيف ِكتاِب الن كتوبيف مجيِع ما هو م تثبال ي نلعونٌ كُلُّ مم



ولكن الناموس 12". حياالبار باإلمياِن ي"ولكن أنْ لَيس أحد يتبرر بالناموِس ِعند اِهللا فظاِهر، ألنَّ 11". ليعملَ بِه
اَملَسيح افتدانا ِمن لَعنِة الناموِس، إذ صار لَعنةً ألجِلنا، ألنه 13". اإلنسانُ الَّذي يفعلُها سيحيا ا"لَيس ِمن اإلمياِن، بل 

كتوبٍة: "مبشعلى خ لّقع نلعونٌ كُلُّ مِم 14". ملُألم كَةُ إبراهيمرب صريلت وِعدنالَ باإلمياِن ملن ،سوعيف املَسيِح ي
  .الروِح

  الناموس والوعد
وأما املَواعيد 16. لَيس أحد يبِطلُ عهدا قد متَكَّن ولو ِمن إنساٍن، أو يزيد علَيِه: أيها اإلخوةُ، حبسِب اإلنساِن أقول15ُ

الَّذي هو " ويف نسِلك:"كأنه عن كثريين، بل كأنه عن واِحٍد" نساِلويف األ:"ال يقولُ. فقيلَت يف إبراهيم ويف نسِلِه
ما أقولُ هذا17. املَسيحوإن : ِمن كَّنفتم قا قد سبهدع خنسةً، ال يسن ِعِمئٍَة وثَالثنيأرب عدب الَّذي صار اموسإنَّ الن

طّلَ املَوِعدبى ياملَسيِح حت حووِعٍد18. اِهللا نم ا ِمنأيض اموِس، فلم تكُنالن ِت الِوراثَةُ ِمنإنْ كان هاَهللا . ألن ولكن
  .وهبها إلبراهيم مبوِعٍد

  غاية الناموس
.  وسيٍطفلماذا الناموس؟ قد زيد بسبِب التعدياِت، إىل أنْ يأيتَ النسلُ الَّذي قد وِعد له، مرتبا مبالئكٍَة يف يِد19
ألنه لو أُعطي ! فهل الناموس ِضد مواعيِد اِهللا؟ حاشا21. ولكن اَهللا واِحد. وأما الوسيطُ فال يكونُ لواِحٍد20

 ِعدلكن الِكتاب أغلَق على الكُلّ حتت اخلَطيِة، ليعطَى املَو22. ناموس قاِدر أنْ يحيي، لكانَ باحلَقيقَِة الِبر بالناموِس
ولكن قَبلَما جاَء اإلميانُ كُنا محروسني حتت الناموِس، مغلَقًا علَينا إىل 23. ِمن إمياِن يسوع املَسيِح للذين يؤِمنونَ

علَنتيِد أنْ يباإلمياِن24. اإلمياِن الع ررنتب نا إىل املَسيِح، لكَيبدمؤ اموسما جاَء 25. إذًا قد كانَ الن عدولكن ب
  .إلميانُ، لَسنا بعد حتت مؤدٍبا

  أبناء اهللا
26سوعا أبناُء اِهللا باإلمياِن باملَسيِح يمجيع كُم27. ألناملَسيح مباملَسيِح قد لَِبست مدتماعت الَّذين 28: ألنَّ كُلَّكُم لَيس

فإنْ كُنتم 29. نكُم مجيعا واِحد يف املَسيِح يسوعلَيس ذَكَر وأُنثَى، أل. لَيس عبد وال حر. يهودي وال يوناينٌّ
  .للمسيِح، فأنتم إذًا نسلُ إبراهيم، وحسب املَوِعِد ورثَةٌ

  
  
 
4 
بل هو حتت أوصياَء 2 .ما دام الواِرثُ قاِصرا ال يفِرق شيئًا عن العبِد، مع كوِنِه صاِحب اجلميِع: وإنما أقول1ُ

. لَما كُنا قاِصرين، كُنا مستعبدين حتت أركاِن العالَِم: هكذا نحن أيضا3. ىل الوقِت املؤجِل ِمن أبيِهووكَالَء إ
ليفتدي الَّذين حتت الناموِس، 5ولكن لَما جاَء ِملُء الزماِن، أرسلَ اُهللا ابنه مولودا ِمِن امرأٍة، مولودا حتت الناموِس، 4



لنينبا6. نالَ التصاِرخ ابِنِه إىل قُلوبكُم لَ اُهللا روحأبناٌء، أرس كُممبا أن ثُم":ا، 7". يا أبا اآلبا بل ابنبدع عدب إذًا لَست
  .وإنْ كُنت ابنا فواِرثٌ ِهللا باملَسيِح

  قلق بولس على أهل غالطية
8ال تعِرفونَ اَهللا، است مئٍذ إذ كُنتةًلكن حينِة آِلهلَيسوا بالطَّبيع للذين م9. عِبدت اَهللا، بل باحلَري مفترا اآلنَ إذ عوأم

عِرفتم ِمن اِهللا، فكيف ترِجعونَ أيضا إىل األركاِن الضعيفَِة الفَقريِة الَّيت تريدونَ أنْ تستعبدوا هلا ِمن جديٍد؟ 
  !أخاف علَيكُم أنْ أكونَ قد تِعبت فيكُم عبثًا11وِسنني؟ أتحفَظونَ أياما وشهورا وأوقاتا 10
12ما كما أنتي أنا أيضةُ، كونوا كما أنا، ألنها اإلخوأي إلَيكُم عرضيئًا. أتي 13. مل تظِلموين شتعلَمونَ أن كُمولكن

كُمرتشِد بعِف اجلَسِل بض14. يف األويت الَّيت يف جاِهللا وجتِرب الٍك ِمنموها، بل كما وال كِرهت روادي مل تزدس
سوعموين، كاملَسيِح يموين15. قَِبلتوأعطَيت كُميونع ملَقَلَعت لو أمكَن هلكُم أن دي أشه؟ ألنكُمفماذا كانَ إذًا تطويب .

م لَيس حسنا، بل يريدونَ أنْ يصدوكُم لكَي تغاروا يغارونَ لك17ُأفقد ِصرت إذًا عدوا لكُم ألني أصدق لكُم؟ 16
يا أوالدي الَّذين أتمخض 19. حسنةٌ هي الغريةُ يف احلُسنى كُلَّ حٍني، ولَيس حني حضوري ِعندكُم فقط18. هلُم

 حاِضرا ِعندكُم اآلنَ وأُغَير صويت، ألني ولَِكني كُنت أُريد أنْ أكون20َ. بكُم أيضا إىل أنْ يتصور املَسيح فيكُم
  !متحير فيكُم

  مثَل هاجر وسارة
أنه كانَ : فإنه مكتوب22ألَستم تسمعونَ الناموس؟ : قولوا يل، أنتم الَّذين تريدونَ أنْ تكونوا حتت الناموِس21

رِة واآلخاجلاري ِمن ابناِن، واِحد ِةإلبراهيماحلُر 23.  ِمن ا الَّذي ِمنِد، وأماجلَس بسح ِلدِة واجلاري الَّذي ِمن لكن
وكُلُّ ذلك رمز، ألنَّ هاتِني هما العهداِن، أحدهما ِمن جبِل سيناَء، الواِلد للعبوديِة، الَّذي هو 24. احلُرِة فباملَوِعِد

رلُ س25. هاجبج رِةألنَّ هاجبيرنيها. يناَء يف العةٌ مع بدعبستها مةَ، فإناحلاِضر ليمشقاِبلُ أوري ها 26. ولكنوأم
ِاهِتفي واصرخي . افرحي أيتها العاِقر الَّيت مل تِلد: "ألنه مكتوب27. أورشليم العليا، الَّيت هي أُمنا مجيعا، فهي حرةٌ

وأما نحن أيها اإلخوةُ فنظري إسحاق، أوالد 28".  مل تتمخض، فإنَّ أوالد املوِحشِة أكثَر ِمن الَّيت هلا زوجأيتها الَّيت
. ولكن كما كانَ حينئٍذ الَّذي وِلد حسب اجلَسِد يضطَِهد الَّذي حسب الروِح، هكذا اآلنَ أيضا29. املَوِعِد
إذًا أيها اإلخوةُ لَسنا 31". اطرِد اجلاريةَ وابنها، ألنه ال يِرثُ ابن اجلاريِة مع ابِن احلُرِة"الِكتاب؟ لكن ماذا يقولُ 30

  .أوالد جاريٍة بل أوالد احلُرِة
  

  احلرية يف املسيح
5 
إنه إِن : ها أنا بولُس أقولُ لكُم2. ا بنِري عبوديٍةقد حررنا املَسيح ا، وال ترتِبكوا أيض فاثبتوا إذًا يف احلُريِة الَّيت1

قد تبطَّلتم 4. لكن أشهد أيضا لكُلّ إنساٍن مختِتٍن أنه ملتِزم أنْ يعملَ بكُلّ الناموِس3! اختتنتم ال ينفَعكُم املَسيح شيئًا
ألنه يف 6. فإننا بالروِح ِمن اإلمياِن نتوقَّع رجاَء بر5. سقَطتم ِمن النعمِة. عن املَسيِح أيها الَّذين تتبررونَ بالناموِس



فمن صدكُم حتى ال . كُنتم تسعونَ حسنا7. املَسيِح يسوع ال اِخلتانُ ينفَع شيئًا وال الغرلَةُ، بل اإلميانُ العاِملُ باملَحبِة
ولكنين أِثق 10". خمريةٌ صغريةٌ تخمر العجني كُلَّه"9. ِه املُطاوعةُ لَيست ِمن الَّذي دعاكُمهِذ8تطاِوعوا للحق؟ 

ريئًا آخِكرونَ شال تفت كُمأن بيف الر كانَ. بكُم نم ةَ أيينونحِملُ الدسي كُمزِعجالَّذي ي ها 11. ولكنا أنا أيوأم
يا لَيت الَّذين يقِلقونكُم 12.  فإنْ كُنت بعد أكِرز باِخلتاِن، فلماذا أُضطَهد بعد؟ إذًا عثرةُ الصليِب قد بطَلَتاإلخوةُ

  !يقطَعونَ أيضا
. ِد، بل باملَحبِة اخِدموا بعضكُم بعضاغَري أنه ال تصيروا احلُريةَ فُرصةً للجس. فإنكُم إنما دعيتم للحريِة أيها اإلخوة13ُ
فإذا كُنتم تنهشونَ وتأكُلونَ بعضكُم 15". تِحب قريبك كنفِسك:"ألنَّ كُلَّ الناموِس يف كِلمٍة واِحدٍة يكمل14ُ

  .بعضا، فانظُروا لئالَّ تفنوا بعضكُم بعضا
  الروح واجلسد

ألنَّ اجلَسد يشتهي ِضد الروِح والروح ِضد اجلَسِد، 17. ا بالروِح فال تكَملوا شهوةَ اجلَسِداسلُكو: وإنما أقول16ُ
. ولكن إذا انقَدتم بالروِح فلَستم حتت الناموِس18. وهذاِن يقاِوم أحدهما اآلخر، حتى تفعلونَ ما ال تريدونَ

ِعبادةُ األوثاِن، ِسحر، عداوةٌ، ِخصام، غَريةٌ، 20ِزىنً، عهارةٌ، نجاسةٌ، دعارةٌ، : الَّيت هيوأعمالُ اجلَسِد ظاِهرةٌ، 19
وأمثالُ هِذِه الَّيت أسِبق فأقولُ لكُم عنها كما سبقت . حسد، قَتلٌ، سكر، بطَر21سخطٌ، حتَزب، ِشقاق، بدعةٌ، 

محبةٌ، فرح، سالم، طولُ : وأما ثَمر الروِح فهو22. فعلونَ ِمثلَ هِذِه ال يِرثونَ ملكوت اِهللاإنَّ الَّذين ي: فقُلت أيضا
ولكن الَّذين هم للمسيِح قد صلَبوا 24. ِضد أمثاِل هِذِه لَيس ناموس. وداعةٌ، تعفُّف23أناٍة، لُطف، صالح، إميانٌ، 
مع األهواِء والش دواِتاجلَسوِح25. هِب الرسا حبأيض سلُكوِح، فلنبالر عيشا ن26. إنْ كُن عِجبنيم كُنال ن

  .نغاِضب بعضنا بعضا، ونحِسد بعضنا بعضا
  
  

  فلنعمل اخلري للجميع
6 
 ِمثلَ هذا بروِح الوداعِة، ناِظرا إىل نفِسك فأُِخذَ يف زلٍَّة ما، فأصِلحوا أنتم الروحانيني أيها اإلخوةُ، إِن انسبق إنسان1ٌ

ألنه إنْ ظَن أحد أنه شيٌء وهو 3. ِاِمحلوا بعضكُم أثقالَ بعٍض، وهكذا متّموا ناموس املَسيِح2. لئالَّ تجرب أنت أيضا
هفسن شغي هيئًا، فإنش 4. لَيسكُلُّ واِحٍد ع ِحنمتولكن لي فِسِه فقط، ال ِمنِة نِجه ِمن الفَخر ئٍذ يكونُ لهوحين ،لهم

  .ألنَّ كُلَّ واِحٍد سيحِملُ ِحملَ نفِسِه5. ِجهِة غَِريِه
زرعه اإلنسانُ فإنَّ الَّذي ي. اَُهللا ال يشمخ علَيِه! ال تِضلّوا7. ولكن ليشاِرِك الَّذي يتعلَّم الكَِلمةَ املُعلّم يف مجيِع اخلَرياِت6

ألنَّ من يزرع جلَسِدِه فِمن اجلَسِد يحصد فسادا، ومن يزرع للروِح فِمن الروِح يحصد حياةً 8. إياه يحصد أيضا
لنا فُرصةٌ، فلنعمِل اخلَري فإذًا حسبما 10. فال نفشلْ يف عمِل اخلَِري ألننا سنحصد يف وقِتِه إنْ كُنا ال نِكل9ُّ. أبديةً

  .للجميِع، وال سيما ألهِل اإلمياِن



  اخلليقة اجلديدة
  مجيع الَّذين يريدونَ أنْ يعملوا منظَرا12! اُنظُروا، ما أكبر األحرف الَّيت كتبتها إلَيكُم بيدي11
 
ألنَّ الَّذين يختِتنونَ هم 13.  يضطَهدوا ألجِل صليِب املَسيِح فقطحسنا يف اجلَسِد، هؤالِء يلِزمونكُم أنْ ختتِتنوا، لئالَّ 

ِدكُمسِخروا يف جفتي لكَي مِتنوا أنتريدونَ أنْ ختتبل ي ،اموسحفَظونَ الن14. ال ي ِخريت، فحاشا يل أنْ أفتِجه ا ِمنوأم
ألنه يف املَسيِح يسوع لَيس اِخلتانُ ينفَع 15. قد صِلب العالَم يل وأنا للعالَِمإالَّ بصليِب ربنا يسوع املَسيِح، الَّذي بِه 

فكُلُّ الَّذين يسلُكونَ حبسِب هذا القانوِن علَيِهم سالم ورمحةٌ، وعلى إسرائيِل 16. شيئًا وال الغرلَةُ، بل اخلَليقَةُ اجلديدةُ
  . أحد علَي أتعابا، ألني حاِملٌ يف جسدي ِسماِت الرب يسوع يف ما بعد ال يجِلب17. اِهللا
  .آمني. ِنعمةُ ربنا يسوع املَسيِح مع روِحكُم أيها اإلخوة18ُ


