
 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

        

 

        

 

 

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 

 

 

  



 أفسس أهل إلى الرسول بولس رسالة تفسير
 www.orthodoxonline.org   الخامس الفصلالشبكة األرثوذكسية العربية األنطاكية 

 تعريب وتعليق الشماس اسبيرو جبور   الشرح والحواشيتفسير وشرح القديس يوحنا الذهبي الفم 

 www.orthodoxtube.org    أرثوذكس تيوب

 

        

 

        

 


