
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom has
the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should look
at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he was
pierced for our transgressions; he was crushed for our iniqui�es;
upon him was the chas�sement that brought us peace, and with
his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every one
—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us
all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that
before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land of
the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu
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Call to Worship | Isaiah 53:1-9

Opening Prayer

Songs of Praise | Here I am to worship & I give myself
away

Scripture Reading | John 19:1-7;16-24
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Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 -
When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

A transcript of the sermon will be in your language on page 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해 
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل�� خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria

(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

One Voice Worship Service April 4, 2021

Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You

Respond in Song | Multilingual Grace

Songs of Praise | Psalm 27
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- 1 - 
Of this I am sure 
I will see God’s goodness 
My soul will rest in 
the land of the living 
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 - 
One thing I need 
One thing I ask you 
To dwell in your house 
Each day of my life 
Deligh�ng in you

- 3 - 
In troubled �mes 
He keeps me secure 
He covers me 
He li�s my head 
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wew,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him

One Voice Worship Service April 4, 2021

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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عظة عید القیامة:
العنوان" لقد أكمل - لذلك أنا أرسلك

عظة:

القس كریس ساكس

لقد سمعنا الیوم اإلنجیل من بشارة معلمنا یوحنا االصحاح ال ١٩، عن صلب المسیح. ھذا
حدث في یوم الجمعة. نطلق علیھا " الجمعة العظیمة" ولكن في الیوم الذي صلب فیھ

یسوع كان یوما عصیبا على أسرتھ وأتباعھ فھم ظنوا انھ یوم كئیب. ھذا الیوم كان نھایة
كل آمالھم وأحالمھم ولكن لن یكن نھایة خططھ هللا. 

خطة هللا كان أفضل من أي شيء یمكن أن  یتخیلھ أي من أتباع یسوع. 
الیوم سوف نلقي نظرة على اإلصحاح ١٩ وجزء بسیط من االصحاح ٢٠. 

سوف أبدأ بقرائة كل اآلیات اآلن ثم سوف نشارك بعض الخواطر عن كل ایھ.

ملحوظة:  لو لیس لدیك ترجمة، أرفع یدك. لدینا ترجمة للغات االماھریھ و العربیة
والفرنسیھ واالسبانیھ والصینیھ واألردو والویجر. 

لو أنت متابع للعظة بأي من ھذه اللغات فأنا سوف أشرح آیة تلو االخرى. 
رقم اآلیة في الورقة سوف یساعدك على المتابعة أثناء سماع الشرح

النقطة األولى ---  لقد تم.  یوحنا ١٩: ٢٨-٣٠

النقطة الثانیة-- القبر الفارغ . یوحنا ١٩: ٤١- ٢٠: ١

النقطة الثالثة-- النقطة الثالثة --- مخلصك القائم من األموات یرسلك 
یوحنا ٢٠: ١٩-٢٢

هللا اآلب أرسل هللا االبن لینجز مھام كثیرة. یسوع جاء لیشفي المرضى ویكشف لنا
الحقیقة. ھو جاء لیعیش حیاة الطاعة وینفذ شریعة هللا بكل دقة. ھذا العمل الذي لم یسبق

أحد في تاریخ البشریة أن یفعلھ.  ولكن اآلن حیاة المسیح على األرض قد انتھت.. 
ھذه ھي كانت الخطة. ألن أعظم شي جاد المسیح لینجزه ھو أن یموت كذبیحة عن

خطایانا.

لماذا؟ ھل الخطیة كانت مشكلة كبیرة جدا علي هللا لكي یرسل إبنھ لیموت من أجلھا؟
أنظر إلى العالم من حولك. أصدقائي أنظروا الى االم والفساد في كل العالم من حولك. في

بعض البلدان التي أتیتم منھا..الحكومات تضطھد أناس أبریاء.. في أماكن متعددة من
العالم نجد األطفال محتجزون كالعبید ..یبیعونھ كأنھم ممتلكات شخصیة لھم. في بعض
الدول الناس یكرھون بعضھم بسبب إختالف لون البشرة أو بسبب لمن أعطیت صوتي

في االنتخابات.

كذلك في بیوتنا.. فنحن غیر لطفاء مع من یعیشون معنا.  فنحن نكذب على بعض
ونغضب وغیر صبورین. ال نحترم والدینا وأزواجنا أو زوجاتنا. كلنا لنا أفعال مخزیة .
ألیس كذلك؟ كلنا نعرف أن عالقتنا غیر ناجحة سواء مع بعضنا البعض أو مع هللا. وھذا

بسبب ذنوبنا الكثیرة..

البد أن شخص یدفع الثمن لكل ذنوبنا ھذه التي اقترفناھا والذنوب لكل المالیین من البشر.
إما نحن أو المسیح سیدفع الثمن. هللا اآلب أحبنا كثیرا إلى درجة أنھ أرسل إبنھ الوحید 

لیموت عن ذنوبنا لینقذنا من موتنا االبدي. ألن خطایانا كانت عظیمة عقوبتنا أیضا كانت
عظیمة. الصلیب كانت عقوبة من أقسي العقوبات لقتل المذنبین في ذلك الوقت. ھم كانوا
یرھبون الناس لكي ال یفكروا في عصیان قیصر أو یخالفوا القانون الروماني. ھذا النوع

من القتل كان بمثابة عذاب بطیئ. بعض االحیان الشخص على الصلیب یستغرق عدة أیام
إلى أن یموت.
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األحد، 4 أبریل 2021

مقدمة

إنجیل یوحنا 19: 30-28

28 بعد ھذا رأى یسوع ان كل شيء قد كمل فلكي یتم الكتاب قال انا عطشان.

29 وكان إناء موضوعا مملّوا خال. فمألوا اسفنجة من الخل ووضعوھا على زوفا

وقدموھا الى فمھ.

30 فلما اخذ یسوع الخل قال قد اكمل. ونكس راسھ واسلم الروح

إنجیل یوحنا 19: 42-41

41 وكان في الموضع الذي صلب فیھ بستان وفي البستان قبر جدید لم یوضع فیھ احد قط.

42 فھناك وضعا یسوع لسبب استعداد الیھود الن القبر كان قریبا

إنجیل یوحنا 20: 1

1 وفي اول االسبوع جاءت مریم المجدلیة الى القبر باكرا والظالم باق فنظرت الحجر

مرفوعا عن القبر. 

إنجیل یوحنا 20: 22-19

19 ولما كانت عشیة ذلك الیوم وھو اول االسبوع وكانت االبواب مغلقة حیث كان

التالمیذ مجتمعین لسبب الخوف من الیھود جاء یسوع ووقف في الوسط وقال لھم سالم
لكم. 

20 ولما قال ھذا أراھم یدیھ وجنبھ. ففرح التالمیذ اذ رأوا الرب. 

21 فقال لھم یسوع ایضا سالم لكم. كما ارسلني اآلب ارسلكم انا. 

22 ولما قال ھذا نفخ وقال لھم اقبلوا الروح القدس. 

النقاط األساسیة

النقطة األولى ---  لقد تم.  یوحنا ١٩: ٢٨-٣٠

28 بعد ھذا رأى یسوع ان كل شيء قد كمل فلكي یتم الكتاب قال انا عطشان.
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السید المسیح ظل معلقا على الصلیب لمدة ٦ ساعات. وزن الجسم الثقیل معلقا من
الذراعین یجعل التنفس شیئ مؤلم جدا.  لكي  تستطیع أن تلتقط أنفاسك البد لك أن تدفع

جسمك إلى أعلي عن طریق الدفع من األقدام كل مرة. ولكن ھذا مؤلم جدا . ثم یعود
الجسم یحمل وزنھ على الذراعین مرة اخرى. وھلم جرة في كل مرة تلتقط فیھا نفس تعید

ھذه العملیة المؤلمھ.. لذلك لیست مفاجأه أن یسوع كان عطشان. في اآلیة ٢٨ تقول أن
كلمات المسیح قد حققت كل النبوات. 

في مزمور ٦٩ : ٢١ یقول "21 ویجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي یسقونني خال"

الرومان الذین صلبوا المسیح أعطوة لیشرب قبل أن یموت. ھو شرب القلیل من الخل من
إسفنجة مبللة بالخل. في اللیلة السابقة المسیح إجتمع مع أعز أصدقائھ على األرض

وشربوا نبیذ جید. في بشارة متي ٢٦: ٢٨ ھو خبرھم

هللا عمل عھد من شعبة في اإلنجیل، فھو قال "أنا أكن لكم إالھا وأنتم تكونون لي شعبا
یكن إلھا لنا ونحن نسعى وراء آلھة أخري.  نحن نكسر العھود وأیضا نكسر قلب هللا.

علي الصلیب المسیح شرب كأس عقوبتنا لكي ما نشرب نحن كأس البركات عندما نتقدم
لمائدة الرب.

سبب آخر جعل المسیح یسأل أن یشرب الن كان فمھ جاف جدا حتى أنھ ال یستطیع
الكالم.  الصلبوت یؤدي إلى جفاف جسد المصلوب من السوائل بشكل بشع. المسیح كان

لدیھ شيء مھم جدا یرید أن یشاركھ مع الناس. لذلك ھو سأل عن أن یشرب.

ھذا ھو الشيء المھم الذي أراد المسیح أن یقول " لقد أكمل" أنھا كلمة واحدة في اللغة
الیونانیة "TETELESTAI" ھذه الصورة أدناه ھي صورة لفاتورة دفع في سنة ٢١٥. 

الفاتورة توضح أن رسوم المواصالت قد تم دفعھا بالفعل . أول كلمة في الفاتورة تقول 
TETELESTAI. وھي تعني " تم - أكمل "

عندما قال یسوع على الصلیب" قد أكمل" ، فما ھو الذي تم؟ بعض االشیاء

ھو ولد من فتاة فقیرة في مذود للبقر لیس ملكھم. وعاش حیاة صعبة كان فیھا مرفوض
ومضطھد.  وحتى في آخر یوم في حیاتھ عانى أبشع العذابات وتم تتویجھ بتاج من الشوك

على رأسھ. ولكن اآلن عذاباتھ قد إنتھت

یوحنا ٣: ١٦-١٧ 

المسیح تم إرسالھ من قبل هللا اآلب لیتمم مھمة منحك حیاة أبدیة وخالص لك من خالل
موتھ. عندنا ینفذ الجندي المھمة المسندة إلیھ، یأتي إلى القائد ویقول " المھمة تمت". أنت

أرسلتني ھنا في مھمة وأنا أكملتھا.

ھل أي منكم قام بتسدید قرض من البنك تسدیدا كامال؟  أرفع یدك لو فعلت ھذا
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مزمور 69: 21

21 ویجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي یسقونني خال

29 وكان إناء موضوعا مملّوا خال. فمألوا اسفنجة من الخل ووضعوھا على

زوفا وقدموھا الى فمھ.

إنجیل متى 26: 28

28 ھذا ھو دمي الذي للعھد الجدید الذي یسفك لمغفرة الخطایا

30 فلما اخذ یسوع الخل قال قد اكمل. ونكس راسھ واسلم الروح 

١) آالم وعذابات المسیح قد إنتھت

٢) مھمة السید المسیح قد إنتھت

إنجیل یوحنا 3: 17-16

16 النھ ھكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي ال یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون

لھ الحیاة االبدیة. 

17 النھ لم یرسل هللا ابنھ الى العالم لیدین العالم بل لیخلّص بھ العالم. 

٣)الدین المكتوب علینا بسبب ذنوبنا قد تم دفعھ كامال
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ھل بعد سداد القرض تستمر بسداد أقساط للبنك؟ بالتأكید ال .. البنك سوف یرسل النقود
الیك مرة اخري ویبلغك أن قرضك قد تم سداده كامال..  ھل تعلم أن یسوع المسیح قام

بسداد دینك كامال ؟ في رسالة رومیة ٦: ٢٣ تقول

خطایانا ھي دین ثقیل ال نستطیع تسدیدة بأعمالنا الصالحة. عندما یؤنبك ضمیرك على
ذنوبك یأتي الروح القدس ویھمس في أذنك " قد أكمل" الخالص ھو ھیھ مجانیة .الن

المسیح دفعھا عنك كاملة.. دینك تم تسدیده كامالً! 

نعم ھي حقیقة أن هللا ین نعمل أعمال صالحة. سوف نتكلم عن ھذا في النقطة الثالثة. حتى
أكثر الناس قداسة ال یستطیعوا أن یضیفوا أي شي الي ھذا الخالص.  ال یجد شي أنت 

تفعلھ أو فشلت أن تفعلھ یستطیع أن یغیر محبة هللا لك. ألن هللا یحبك على أساس ما فعلھ
وأتمھ المسیح. 

أنا أدعو كل من یؤمن أنھ خلص في دم المسیح..وأن فداء المسیح كان خالص وفداء
شخصي. آن یتقدم..

أنا عملت ختم مكتوب علیھ “TETELESTAI" "تم-  لقد أكمل"
أدعوك أنك تتقدم وتمد یدك لكي تأخذ ختم على یدك یخبر كل من یلتقي بك أنك تم فداؤك

بدم یسوع. 
لو كنت تؤمن أن ذنوبك وخطایاك تم غفرانھا في موت المسیح عنك فتفضل إلى المقدمة .
ھل تؤمن أن عارك وخطایاك تحولت عن كتفك ونقلت على المسیح وھو علي الصلیب ؟
ھل تؤمن أن كل قداسة المسیح وكرامتھ وسیرتھ الحسنة تم نقلھا إلیك ألنك تثق فیھ وحده

أنھ ھو مصدر خالصك؟ إذا تفضل ھنا

لو لم تؤمن أو تفھم ھذه االمور بعد فھذا مفھوم وال داعي أن تشترك في ھذا.  ولكن لو
أنت تؤمن أن یسوع المسیح عاش ومات وقام من االموات من أجل فداؤك فأنا أدعوك أن

ً تتقدم وتضع ھذا الختم على یدك أو على ذراعك لكي تتذكر ھذا دائما

نحن نحتاج أن نكون متذكرین ھذا ألننا ننسى كالم هللا كل یوم. إبلیس یھمس في ضمائرنا
المذنبة ویقول " انت مازلت علیك عقوبة ودین ثقیل"  الشیطان دائما یریدنا أن نصدق أن
هللا ال یستطیع أن یحبنا من أجل ذنوبنا الكثیرة. فعال بعض الناس ال یستطیعوا أن یحبونا

الن ذنوبنا قبیحة. ولكن یمكن أن ترد علي إبلیس وتقول " ذنوبي قد غفرت كاملھ ..أنا إبن
� وال یستطیع أحد أن یأخذ خالص المسیح مني"

تذكر أن المسیح قد صلب یوم الجمعة . السبت یبدأ من غروب الشمس في یوم الجمعة .
وألنھم ال یریدون أن یلمسوا أجساد الموتى في یوم السبت فقاموا بدفنھ في قبر قریب من

مكان الصلب . اآلن دعنا نتكلم یوحنا ٢٠

الیوم االول في االسبوع ھو یوم األحد. والمسیح راقد في القبر منذ یوم الجمعة . وخرجت
مریم وھي واحدة من األصدقاء المقربین للمسیح مع بعض السیدات اللواتي تبعن یسوع
متوجھین إلى القبر في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس. نحن نعلم من إنجیل متى ٢٨ 

وإنجیل لوقا ٢٤ أن ھناك زلزال ومالك جاء و دحرج الحجر من علي باب القبر.

مریم وبعن النسوة دخلن إلى داخل القبر لیجدن القبر فارغا.. المسیح لن یكون موجودا
بالداخل !! النسوة ذھبن وأخبرت التالمیذ ولكن التالمیذ لن یصدقوا. وأنا أتفھم ھذا أن

شخص میت یقوم من الموت میعیش مرة أخري.  ولكن الغریب أن كل واحد من التالمیذ
شاھد قیامة أموات قبال.. المسیح أقام لعازر من القبر وھذا كان قبل أسبوع فقط من موت

المسیح.. ولكن المسیح تفھم صعوبة تصدیق ھذا لذلك ھو ذھب إلیھم في مساء األحد.

“ سالم لكم" في اللغة العبریة shalom aleichem- شالوم الیھوم. وھي قریبة جدا
لتحیة أحبائنا المسلمین " السالم علیكم..وعلیكم السالم" 

ھذه تحیھ غریبة أن تحیي بھا بعض الرجال الخائفین و المختبئین خلف أبواب مغلقة 
بسبب رعبھم من الیھود. ولكن المسیح كان یستطیع أن یقول ھذا لھم ألنھ ھو الوحید الذي
یستطیع أن یدخل ھذا للسالم إلى قلوبھم المضطربة.  ھو قال "سالم معكم الني انا معكم "

ھل تعلم ھذا؟ ھل تؤمن بھذا ؟ ال تنسي ھذا أبدا. في وسط المشاكل والضیقات التي
تعصف بنا من كل جھھ  وعندما نكن خائفین ومضطربیین ، نحتاج إلى ھذا السالم الذي

ینبع من شخص المسیح الحي.
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روما 6: 23

23 الن اجرة الخطیة ھي موت. واما ھبة هللا فھي حیاة ابدیة بالمسیح یسوع ربنا 

روما 8: 34

34 من ھو الذي یدین. المسیح ھو الذي مات بل بالحري قام ایضا الذي ھو ایضا عن

یمین هللا الذي ایضا یشفع فینا 

النقطة الثانیة-- القبر الفارغ . یوحنا ١٩: ٤١- ٢٠: ١

41 وكان في الموضع الذي صلب فیھ بستان وفي البستان قبر جدید لم

یوضع فیھ احد قط. 

42 فھناك وضعا یسوع لسبب استعداد الیھود الن القبر كان قریبا 

1 وفي اول االسبوع جاءت مریم المجدلیة الى القبر باكرا والظالم باق

فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. 

النقطة الثالثة-- النقطة الثالثة --- مخلصك القائم من
األموات یرسلك 

یوحنا ٢٠: ١٩-٢٢

19 ولما كانت عشیة ذلك الیوم وھو اول االسبوع وكانت االبواب مغلقة حیث

كان التالمیذ مجتمعین لسبب الخوف من الیھود جاء یسوع ووقف في الوسط
وقال لھم سالم لكم. 

20 ولما قال ھذا أراھم یدیھ وجنبھ. ففرح التالمیذ اذ رأوا الرب. 
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ھم كانوا فرحین!.بالطبع كانوا فرحین..المسیح حي !! یسوع دعاھم لیلمسھ یعاینوا مكان
الجراح والمسامیر في جسمھ. ھو أعطاھم ثقة أن قیامتھ حقا حقیقة.. ھم كانوا محتاجین

ھذه الثقة ألن معظمھم سوف یقتلوا بطرق قاسیة و یعانون آالم كثیرة في سنینھم المقبلة. 
سیذھبون إلى محافل قتلھم وھم یبشرون بقیامة المسیح من االموات. ھم كانوا رجاال

أمناء.

عندما یتفق المجرمون على تنفیذ جریمة فنجدھم یتعھدون لبعضھم البعض بأنھم یكذبون
علي البولیس لكي یتمكنوا من حمایة بعضھم لبعض. ولكن عندما یقبض علیھم و

ینفصلون عن بعضھم الستجوابھم نجدھم دائما یخونون عھودھم لبعض ویحاول كل منھم
اإلفالت بنفسة من السجن فیخون عھده مع زمیلھ  ویخبر الشرطة  بالحقیقة لینقذ نفسھ.

ھذا سبب من األسباب التي تعطیني طمأنینة أن القیامة حدثت فعال.  أتباع المسیح تم
إعدامھم بطرق بشعة ومؤلمة جدا ولكن كال منھم تقدم للموت وھو متمسك بحقیقة القیامة. 

بالتأكید ھم لن یكن لدیھم أي إستعداد أن یموتوا بسبب كذبھ . ولكنھم كانوا علي أتم
إستعداد لیموتوا لیعلنوا حقیقة مخلصھم الذي مات لینقذھم.

اآلب السماوي أرسل المسیح في مھمة : لیعیش حیاة بال عیب ویموت ذبیحة فداء عنا.
یسوع أتم ھذه المھمة.." لقد أكمل"

ولكن هللا لن ینتھي بعد من مساعدة ھذا العالم المتخبط الساقط وخالص الساقطین المذنبین
مثلنا وإصالح الخلیقة التي أفسدناھا. لذلك المسیح یرسلنا.

ھذه الكنیسة الصغیرة لدیھا مھمة كبیرة . نحن أتینا من حوالي ١٢ بلد ونتحدث لغات
كثیرة مختلفة .. أنا ال أتحدث كل ھذه اللغات. وال أفھم كل الثقافات الموجودة في مجتمعنا.

فعال أنا القس بالكنیسة ولكن أنتم القادة . آنا لست مرسل إلى الجیران من باكستان أو من
اإلثیوبیین أو من الویجر. أنتم مرسلون لكل ھؤالء!  نحن نحتاج بعضنا البعض لنكمل ھذه

المھمة.. كال منكم عدة فرصة لتشارك مع الناس الذین یتكلمون لغتك ومن نفس ثقافتك.
أیضا أطفالك مرسلون. أدعوا أصدقائك ورفقاؤك في الفریق الریاضي لیحضروا الكنیسة
معنا.   أعلم أن ھذا ممكن أن یكن مخیف لبعضكم لو رفضوا دعوتك أو أنتقدوا معتقداتنا.
تذكر أن یسوع نفسھ كان یعاني إضطھاد في تنفیذ مھمتھ..یسوع شخصیا كان یعتمد على

هللا اآلب والروح القدس كل یوم. كذلك مھمتنا سوف تكن صعبھ أحیانا ولكن البد أن نعتمد
على هللا لتنفیذ مھمتھ. 

أنظر إلي اآلیھ ٢٢

جسد المسیح موجود اآلن في السماء. ھو موجود مع اآلب یشفع فینا دائما . نحن جسد
المسیح علي االرض. نحن نرسل لننفذ ونكمل مھمتھ . ولكننا ال نذھب بمفردنا. في اللیلة

السابقة لموتھ 
المسیح قال :

المسیح، ھو ملك السالم لالرسالیة. ھو یرسلك ویرسلني لمن حولنا لنشارك بشارة
اإلنجیل معھم. لكي یختبروا ھذا السالم ھم أیضاً. نحن ال نذھب بمفردنا ..نحن لبسنا

الروح القدس وھو یذھب معنا وھو یعیش بداخلنا.

أبانا الذي في السماوات ، نحن نصلي لك بقوة الروح القدس الذي یعیش فینا. نصلي في
إسم الرب یسوع. الذي خلصنا وأرسلنا. نصلي من أجل االمل والتشجیع الذي نریده لتنفیذ

ھذه المھمة.  نحن نرید أن جیراننا وأصدقائنا وعائالتنا أن یختبروا السالم الن خطایاھم
قد غفرت. یختبروا السعادة التي تغمرنا عندما ندعي أوالد هللا . نسألك أن تربطنا

كأعضاء الكنیسة  برباط  الحب األبوي فیك. ونسألك أن ترسلنا بقوة الروح القدس 
لنشارك ھذا الحب مع من حولنا. نصلي ھذا في إسم مخلصنا القائم من األموات یسوع

المسیح..آمین!!!
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21 فقال لھم یسوع ایضا سالم لكم. كما ارسلني اآلب ارسلكم انا. 

22 ولما قال ھذا نفخ وقال لھم اقبلوا الروح القدس. 

إنجیل یوحنا 14: 27-26

26 واما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ اآلب باسمي فھو یعلّمكم كل شيء ویذكركم

بكل ما قلتھ لكم 

27 سالما اترك لكم. سالمي اعطیكم. لیس كما یعطي العالم اعطیكم انا. ال تضطرب

قلوبكم وال ترھب. 

دعونا نصلي مع بعض
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