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إذا أر تَ تَ د تَ أن مها لآلخرين فينبغي عليك أنتُقَد عـرف بعـض فهم رسالة الخالص وأن 
فقد خَ ، لهذا . لِّمها كلمة اهللا األمور المهمة التي تُع ص نا خَ ص م س لْقات الحح نم لْقاتظ للحـديث فْ ح 

 هبـة ، و ة ارة الخطيـ كَفَّ ، و ة عقوبة الخطي ، و طبيعة الخطية : ي ه أال و هامة ات ع و عن خمس موض
 في نا د ساع تُ آيةً الخمس سوف نحفظ معاً ة من هذه الحلْقات وفي كل حلْقَ . سوع قبول ي ، و الخالص

 . وخدمتنا كتالميذ ليسوع المسيح نُمونا

 موضـوع أما . ، وعقوبة الخطية عن طبيعة الخطية درسي الحفْظ السابِقَين في درسنا لقد
لْقَ ح فَ نا لهذا اليوم ت ه ةُ " : وا كَفَّار والتي تقـول ٨ : ٥ رومية التي سنحفظها معاً هي واآليةُ . " ة لخطي : 
" ياَهللا ب نلكنَا ولَألج يحساتَ الْمخُطَاةٌ م دعب ننَحو لَنَا، َألنَّه تَهبحم ن " . 

 تعـال لهذا، . الذي وردتْ فيه ولكي نَفهم هذه اآلية جيداً، يجب علينا أن نقرأها في سياقها
األصحاح ١٠ - ٦ بنا نقرأ اآليات نم ُل فيها قَبرومية ونتأم رسالة نالخامسِ م ـةنبدأ بعملي َل أن 

د . َألن الْمسيح، ِإذْ كُنَّا بعد ضعفَاء، ماتَ في الْوقْت الْمعينِ َألجِل الْفُجـارِ " : الحفْظ هـبِالْج فَِإنَّـه 
ارِل بَألج دوتُ َأحموتَ . يمي ا َأنضَأي دَأح رسجاِلحِ يِل الصا َألجمبر . لَنَـا، و تَهبحم نياَهللا ب نلك 

 فَبِاَألولَى كَثيرا ونَحن متَبررون اآلن بِدمه نَخْلُص بِه . َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ الْمسيح َألجلنَا
 ِهللا بِموت ابنه، فَبِاَألولَى كَثيـرا ونَحـن َألنَّه ِإن كُنَّا ونَحن َأعداء قَد صوِلحنَا مع ا ! من الْغَضبِ

هاتيبِح نَخْلُص ونالَحصم ! " 

 كيفَ فَعَل اُهللا ذلـك؟ : وسؤالُنا األوُل هو ". ولَكن اَهللا بين محبتَه لنا " يقوُل الرسوُل بولُس
 ة هـي جـزء ال بـ ح ؛ أي أن الم " محبة " الكتاب المقدس أن اهللا كَيفَ بين اُهللا محبتَه لنا؟ يعلِّمنا : أو

 يبحثُ الراعي الصاِلح كما عنَّا ويبحثُ ، وهو يحبنا مثلما يحب الراعي خرافَه . يتجزُأ من طبيعته
. ه الخروف الضالِّ، ويحامي عنَّا مثلما يحامي الراعي الصالح عن خراف عنِ



 ورغْم أننا قد نُشَبه محبةَ اهللا لنا بمحبة الراعي الصالحِ لخرافه، أوِ بمحبة األبِ الصـالحِ
م إالَّ أن ،ألبنائه على األرض ح ةمحب بأي ة وال تُقاسة اهللا تبقى فريدةً . ببحة اهللا لنا ليست مفمحب 

ةٌ باذةً، بل هي محبةٌ عادييحضاُهللا فقد أخْلى ولهذا السبب، . لَةٌ وم ةً وجاءوأخذ صورةً بشري هنَفْس 
 . كما أنه ماتَ على الصليبِ بدالً عنَّا لكي يكَفِّر عن خطايانا . إلى أرضنا في هيئة يسوع المسيح

الواضح نم اَهللا، إالَّ أنه بأنَّنا قد نقوُل إننا نُح غْمالً ورنا أوباَهللا أح نـا . تماماً أنبفقد أح 
 والدليُل على محبته لنا هو أنه أرسَل ُأناسـاً لتوصـيل رسـالة . اُهللا واختارنا قبل تأسيسِ العالَمِ

 ا محبةً وكما قاَل النبي إرميا فإن اهللا أحبن . اإلنجيل لنا، وأرسَل الروح القُدس لكي يعمَل في قلوبِنا
 فهو يحبنا اليوم كما أحبنا قبل . وهذا يعني أن محبة اهللا ال تنتهي، وال تَضعفُ، وال تتالشى . أبديةً

نَةقْبِلَة ألفي سامِ والسنينِ المنا في األيبحنا على الصليب، وكما سيلعندما ماتَ ألج . 

 ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَـاةٌ : " لُس واآلن، ِلنُكْمُل ما قاله الرسوُل بو
 : حقيقتين مهمتين وإن كُنَّا نتحدثُ هنا عن الموت فينبغي علينا أن نعرفَ . " ماتَ الْمسيح َألجلنَا

الموتَ الحقيقة األولى هي أن ةُ لل الجسديعني انفصـال هو النتيجةُ الطبيعيوهو ي ،ةخطي 
م ". َألن ُأجرةَ الْخَطية هي موتٌ " ٢٣ : ٦ نقرُأ في رسالة رومية . الروحِ عنِ الجسد  لكن يسوع لـَ

 وعـاشَ فرغْم أنه جاء في الجسد، . قَطّ لم يرتَكب أي خَطية لماذا؟ ألنه . يكُن خاضعاً لهذا القانون
 فهو الوحيد على مر التـاريخ الـذي . رض كإنسانٍ، إالَّ أنه كان إلهاً كامالً وإنساناً كامالً على األ

 من مـنْكُم " ): ٤٦ : ٨ في إنجيل يوحنَّا حسب ما ورد ( وقف أمام الناس والقادة الدينيين وقال لهم
 َألن رِئـيس " ٣٠ : ١٤ في إنجيل يوحنَّـا كما أنه الوحيد الذي قال عن نفسه " يبكِّتُني علَى خَطية؟

ءشَي يف لَه سلَيي وْأتالَمِ يتْ ألنه يستحق الموت، بل مات ألجلنـا ". هذَا الْعموهكذا، فيسوع لم ي 
 . أنا وأنت

نَعرفها فهي أن ا الحقيقة الثانية التي ينبغي علينا أنالموتَ أم ُل على انفص األبديشْتَماِل ي 
 : ١ في رسالة تسالونيكي الثانيـة لهذا فإن الرسوَل بولُس يتحدثُ . عنِ اِهللا إلى أبد اآلبدين اإلنسانِ

 سيعاقَبون بِهالَك َأبدي من وجه الرب ومن " فيقول إنهم جميعِ من ال يؤمنون بيسوع عن عقاب ٩
هتقُو دجم ." يسوع نخاضعاً لهذا الموت أيضاً لك كُني فعندما كان . لَم هدسبقيـت فـي القبـر، ج



 ونحن نَعرِفُ هذا من خالل ما قاله يسـوع فـي إنجيـل . طبيعته اإللهية متَّحدةً بطبيعته البشرية
 لَيس َأحد يْأخُذُها منِّي، . ضا ِلهذَا يحبني اآلب، َألنِّي َأضع نَفْسي آلخُذَها َأي : " ١٨ و ١٧ : ١٠ يوحنَّا

 هذا أن يسوع يرينا ". ِلي سلْطَان َأن َأضعها وِلي سلْطَان َأن آخُذَها َأيضا . بْل َأضعها َأنَا من ذَاتي
 ن المـوت إذاً، رغْم أ . وهكذا، عندما مات يسوع، فإن طبيعته اإللهية لم تفارقه . قام بقُدرته الذاتية

 األبدي يشتمل على انفصال اإلنسان عنِ اِهللا إلى أبد اآلبدين، إالَّ أن يسوع لم يخْضع لهذا القانون
 . أيضاً ألنه هو واآلب واحد وال انفصال بينهما

د " : ما قاله الرسول بولُس في ضوء هاتين الحقيقتين يمكننا أن نَفهم معنى عـب ننَحو َألنَّه 
 الفريـدةَ نرى النتائج ل ألهمية موت يسوع ألجلنا، تعال بنا وتوضيحاً ". خُطَاةٌ ماتَ الْمسيح َألجلنَا

موت يسوع ألجلنا العديدةَ والمنافع نترتِّبة عالم : 

 والمقصود بأن يسوع كَفَّر عن خطايانا هو أنه . يسوع لكي يكَفِّر عن خطايانا مات أوالً،
 على هذه األرض يستحق الموت ألنه خاطئ، إالَّ د لَ و فرغم أن كل إنسانٍ ي . رها وغَطَّاها بِدمه ستَ

 بيسوع وبما لهذا، إذا كُنت تؤمن . ودفَع ُأجرة الخطية عن كل شخصٍ منَّا أن يسوع ماتَ بدالً عنا
 . ل دمِ المسيح فيراك باراً وبال خطية فعله ألجلك على الصليب، فإن اهللا اآلب ينظر إليك من خال

 بحسـبِ ( ١٠ و ٩ : ٤ وهذا هو ما قَصده الرسول يوحنَّا حين قال في رسـالة يوحنَّـا األولـى
ةالتفسيري الترجمة ( " : ينَح الَمِ ِلكَيِإلَى الْع دحاَألو نَهَل ابسلَنَا ِإذْ َأر تَهبحاُهللا م رَأظْه قَدو ي . ا بِه فـو 

 فَبِدافعِ محبته، َأرسَل ابنَه كَفَّـارةً . هذَا نَرى الْمحبةَ الْحقيقيةَ، الَ محبتَنَا نَحن ِلله، بْل محبتَه هو لَنَا
 ". ِلخَطَايانَا

 لرسوُل بولُس عن ذِلك بقوِله وقد عبر ا . يسوع لكي يبررنا ويصاِلحنا مع اهللا مات ثانياً،
 َألن الْمسيح، ِإذْ كُنَّا بعد ضعفَاء، ماتَ في الْوقْـت الْمعـينِ َألجـِل " ١٠ - ٦ : ٥ في رسالة رومية

 ، َألنَّه ونَحن بعـد خُطَـاةٌ ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا ... . فَِإنَّه بِالْجهد يموتُ َأحد َألجِل بار . الْفُجارِ
ه ِإن ! فَبِاَألولَى كَثيرا ونَحن متَبررون اآلن بِدمه نَخْلُص بِه من الْغَضبِ . ماتَ الْمسيح َألجلنَا  َألنـَّ

 " ! ثيرا ونَحن مصالَحون نَخْلُص بِحياته كُنَّا ونَحن َأعداء قَد صوِلحنَا مع اِهللا بِموت ابنه، فَبِاَألولَى كَ
 لَكن عندما يؤمن المرء بيسوع المسيح ويقْبلُـه مخَلِّصـاً . فالخطيةُ خَلَقَتْ عداوةً بين اإلنسان واهللا

وال يعود مدهاِهللا ي وبين ةَ بينهداوحاِئطَ الع قائماً لحياته فإن .



ى العبـرانيين . وع لكي يقَدسنا يس مات ثالثاً، م " ١٤ : ٩ فنحن نقرأ في الرسـالة إـل  فَكـَ
كُماِئرمض رطَهبٍ، ييِهللا بِالَ ع ِهنَفْس مقَد ِليوحٍ َأزي بِريحِ، الَّذسالْم مد كُوني رِيـال بِالْحمَأع نم 

يوا اَهللا الْحمِلتَخْد تَةيالشعور بالذَّنْب وهكذا ف " ! م نتقديس الخاطئ يعني تَطْهير ضميره م إن نمو 
 . مبرر ومقَدس فإنه مؤهٌل لخدمة اهللا الحي القُـدوس وألن المؤمن . الشريرة والممارسات األفكار

 أما التقديس . لِّصاً لحياتنا ويجب علينا أن نَعرِفَ أن التبرير يحدثُ لَحظَةَ إيماننا بيسوع وقبوِله مخَ
 . فيبدُأ من لحظة إيماننا بيسوع، ويستمر طوال حياتنا على األرض

 فنحن . يسوع لكي يبطَل الشريعةَ الطقسيةَ التي كانت سائدةً في العهد القديم مات رابعاً،
 ِإذْ قَد محا صك الْفَراِئضِ الْمكْتُوب ): " بِحسبِ الترجمة التفسيرية ( ١٤ : ٢ نقرُأ في رسالة كولوسي

 كما نقرُأ فـي ". علَينَا والْمنَاقض ِلمصلَحتنَا، بْل ِإنَّه قَد َأزالَه من الْوسط، مسمراً ِإياه علَى الصليبِ
 وهكذا، فقد جاء يسوع ومات ". ِئض مبطالً بِجسده نَاموس الْوصايا في فَرا " ١٥ : ٢ رسالة أفسس

 . لكي يضع حداً لكل ديانة تَجعُل الناس مستَعبدين لوصاياها وشرائعها

 خامساً، يسوع مات لكي يجرد الشـيطان واألرواح الشـريرة مـن سـلطانهم علـى
 ): ترجمـة التفسـيرية بِحسبِ ال ( ١٥ : ٢ لهذا يقول الرسول بولُس في رسالة كولوسي . المؤمنين

" هِملَـيراً عظَـاف بِـهكوي مف ماقَهسو ،يهاراً فجِه مهحفَض ،لُطَاتالسو اتَئاسالر الَحس عِإذْ نَزو ." 
زـريمينِ اآلبِ، أح نع هوجلوس ،إلى السماء هوصعود ،هتوقيام ،يسوع ِل موتفبفَض ) يسـوع ( 

 وبهذا، لَم يعد للشيطان واألرواح . ساحقاً ومجيداً على الشيطان وجميع األرواح الشريرة انتصاراً
 . الشريرة أي سلْطانٍ على المؤمنين

 فنحن نقرُأ في سفْرِ الرؤيا . سادساً، يسوع مات لكي يقيم ملكوتَه وكنيستَه على األرض
 َأنْتَ َأن تَْأخُذَ السفْر وتَفْـتَح خُتُومـه، مستَحقٌ : " ليسوع أن الشيوخ في السماء يقولون ١٠ - ٩ : ٥

ةً َألنَّك ذُبِحتَ واشْتَريتَنَا  ". ِهللا بِدمك من كُلِّ قَبِيلَة وِلسانٍ وشَعبٍ وُأمة، وجعلْتَنَا ِإللهِنَا ملُوكًا وكَهنـَ
 وهذه . أعمال الرسل أن يسوع المسيح اشترى الكنيسةَ بِدمه كما أن الرسوَل بولُس يقوُل في سفْرِ

 وهكـذا، فقـد دفـع . الكنيسة تتألَّف من المؤمنين من كل قبيلة ولسان وشَعب وُأمة في العالم كله
تيرح نيسوع بدمه الكريم ثَم ساً لهقَدباً ملَنا شَععنا وج .



 فنحن نقرأ في الرسالة . يحرر المؤمنين من الخَوف من الموت اً، يسوع مات لكي بع سا
 ِإذَن، بِما َأن هُؤالَء اَألوالَد متَشَـارِكُون ): " بحسب الترجمة التفسيرية ( ١٥ - ١٤ : ٢ إلى العبرانيين

 وهكَذَا . اللَّحمِ والدمِ بِاتِّخَاذه جِسماً بشَرِياً في َأجسامٍ بشَرِية من لَحمٍ ودمٍ، اشْتَرك الْمسيح َأيضاً في
،يسلِإب َأي ،تولْطَةُ الْمس لَه نلَى مع يقْضوتَ، ِليمي َأن كَّنتَم ـنفُ مالْخَـو كَـان نم ررحيو 

هِماتياَل حطَو مهبِدتَعسي توالموت وهكذا، فقد مات يس ". الْم ننا مفخَو ننا مررحوع أيضاً لكي ي . 

 وماذا عن دفْنِ يسوع؟ ولماذا من المهِم أن نَعرف عما حدث بعد موت يسوع؟

 فالدفْن يعني أن اإلنسان قد عاد إلـى التُّـراب . من اتِّضاعه اً أوالً، كان دفْن يسوع جزء
ى " ١٩ : ٣ ث نقرأ في سفْر التكوين حي الذي خُلقَ منه ى تَعـود ِإلـَ  بِعرق وجهِك تَْأكُُل خُبزا حتـَّ

 وقد كان يسوع متواضعاً حيـث أنـه ". َألنَّك تُراب، وِإلَى تُرابٍ تَعود . اَألرضِ الَّتي ُأخذْتَ منْها
 ". تَعلَّموا منِّي، َألنِّي وديع ومتَواضع الْقَلْـبِ احملُوا نيرِي علَيكُم و " ٢٩ : ١١ يقول في إنجيل متَّى

ى األرض  وهكذا، رغْم أن يسوع كان إنساناً كامالً وبال خطية، إال أنه اختار أن يعيش حياته عـل
 لكي يرينا أنه مجرب فـي . فكان يجوع، ويتعب، ويحزن، وغير ذلك لهذا، فقد . كأي إنسانٍ آخر

 َألن لَيس لَنَا رِئيس : " عن يسوع ١٥ : ٤ وهذا هو ما قاله كاتب الرسالة إلى العبرانيين . شيء كُلِّ
ةيثْلُنَا، بِالَ خَطم ءي كُلِّ شَيف برجْل منَا، بفَاتعِلض يثري رٍ َأنقَاد رغَي نَةكَه ." 

فْنرهاناً قاطعاً على ثانياً، كان دفقد تحقـق اليهـود والجنـود . مات بالفعل أنه يسوع ب 
 . ولكي يتأكَّدوا من موته، قام أحد الجنود بطَعن يسوع برمحٍ في جنْبِـه . الرومان من موت يسوع

 . لَفَّا جسده باألكفانِ مع األطياب قبل وضعه في القبر " نيقوديموس " و " يوسف " كما أن صديقاه

يسوع ي فْنين ثالثاً، دسيحيالم نِ المؤمنينرِ عةَ القَببهزيُل ر . سـيحيالم المؤمن أن غْمفر 
 يعرف أنَّه سيموت ويدفَن في يومٍ ما، إالَّ أنه ال يخشى ذلك ألنه يعلَم يقيناً أنه سيقوم ذاتَ يومٍ كما

بينِ األموات نم المسيح ليس النه . قام هناك حياةً أبديةً رائعـةً تنتظرنـا فالموتُ الجسدي اية ألن 
 . مع الرب يسوع

نأتي اآلن فْظإلى ح ةاآلي تابيالك ة صخَصالم وكَما . الدرس ا لهذ ة فْظالح لْقاتنا في حذَكَر 
ابِقَةنَ سوفَ ، الس نا طَريقَةً تْبه ع فْظللح عِ خُطْواتبعلى أر تَقوم يهأال و :



ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ الكتابية وافْهمها جيداً قَبَل أن اآلية في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 . وعرفْنا معناها ) ٨ : ٥ رومية ( اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة تابيةَ على بِطاقَة اآليةَ الك اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلك، اكْتُب "). كَفَّارةُ الخطية : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى
تابيالك دالشَّاه ةفَظُها لآليو ( التي ستَح نا الكدشاه وه اليوم اكتـب اآليـةَ ). ٨ : ٥ رومية : تابي ثُم 

 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . كاملةً

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

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الجديدةَ الكتابيةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . سابيع أ ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظت الح ترديد نم تمكَّن ةاآلي النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

 ية ط الخَ كَفَّارةُ
 ٨ : ٥ رومية

 ه لَنَا، ولكن اَهللا بين محبتَ

ةً ُأخرى نُعيدرم : 
 كَفَّارةُ الخَطية

 ٨ : ٥ رومية
ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا،



 : األخيرِ من اآلية الثاني و المقطعِ نُعيد مرةً ُأخرى مع إضافَة واآلن، سوفَ
 كَفَّارةُ الخَطية

 ٨ : ٥ رومية
" حم نياَهللا ب نلكنَا ولَألج يحساتَ الْمخُطَاةٌ م دعب ننَحو لَنَا، َألنَّه تَهب " . 

 : مع إضافَة الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية نُعيد مرةً ُأخرى
 كَفَّارةُ الخَطية

 ٨ : ٥ رومية
" دعب ننَحو لَنَا، َألنَّه تَهبحم نياَهللا ب نلكنَا ولَألج يحساتَ الْمخُطَاةٌ م " . 

٨ : ٥ رومية

تعاَل بنا واآلن ، عاً نُراجِعظْناها مفح سِ آياتخَم رآخ لْ في الح السابقة قات : 

 ِإن ثَبتُّم في وثَبتَ كَالَمي فيكُم تَطْلُبون ما تُرِيـدون " : ٧ : ١٥ ، إنجيل يوحنَّا الصالة ، أوالً
فَي لَكُم ٧ : ١٥ إنجيل يوحنَّا . " كُون . 

 ولكن ِإن سلَكْنَا في النُّورِ كَما هو في النُّورِ، " : ٧ : ١ ، رسالةُ يوحنَّا األولى الشَّرِكَة ، ثانياً
ةيكُلِّ خَط ننَا مرطَهي هنيحِ ابسالْم وعسي مدضٍ، وعب عنَا مضع٧ : ١ يوحنَّا ١ ". فَلَنَا شَرِكَةٌ ب . 

 فَكُلُّ من يعتَرِفُ بِي قُدام النَّاسِ َأعتَرِفُ " : ٣٢ : ١٠ ، إنجيل متَّى الشَّهادة عن يسوع ، ثالثاً
اتاومي السي فَأبِي الَّذ امقُد ا بِهضتَّى . " َأنَا َأي٣٢ : ١٠ إنجيل م . 

 . " ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجـد اِهللا " : ٢٣ : ٣ ، رسالة رومية طَبيعةُ الخطية ، رابعاً
 . ٢٣ : ٣ رومية

 َألن اَهللا سيدين كُلَّ عمٍل مهما كَـان خَفيـاً، " : ١٤ : ١٢ ، الجامعة دينونَةُ الخطية خامساً،
. ١٤ : ١٢ الجامعة ". سواء كَان خَيراً َأم شَراً



 : ٥ رومية ، كَفَّارة الخطية : اآليةَ الكتابيةَ التي حفظْناها في حلْقَتنا هذه أخيراً، لنُراجِع معاً
 . ٨ : ٥ رومية . " ولكن اَهللا بين محبتَه لَنَا، َألنَّه ونَحن بعد خُطَاةٌ ماتَ الْمسيح َألجلنَا " : ٨

 االسـتماعِ أن تُواظب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
 كَلمـةَ ألن اآليات الكتابية الرائعـة حفَظَ المزيد من تَ الحلْقات الخاصة بالحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي إلى
 . وخدمتك اليومية حياتك كثيراً في ستُساعدك اِهللا

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " درسٍ جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في
. آمين . وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكاركُم في المسيحِ يسوع


