الرسالة إىل رومية
الدرس السادس
(الطبعة اخلاصة)

الدرس السادس  -خطية الرب الذايت
إعداد وليم إس .إتش .بيرب ،دي .دي.
خاص بروغام الدولية.
http://rogma.org

حقوق الطبع لروغام الدولية  ،1989جميع الحقوق محفوظة
All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة  -الرجاء التقيد
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية
أو الكترونية أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية
للكرازة باإلنجيل .يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي فقط وليس
بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأية طريقة كانت ومهما كانت األسباب.
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة هللا
في العالم العربي عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب
المقدس مجانا ً للجالية العربية في أميركا الشمالية وبلدان العالم .باإلضافة إلى
مجموعة من األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل
والكتاب المقدس.
للمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم هللا ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
أسرة الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

info@arabicbible.com
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