
Clément Tendo

Kevin & May Faulkner | English & Chinese

Psalm 118:15-29

15  在义人的帐棚里， 
      有欢呼和得胜的声音，说： 
      (Glad songs of salvation 
      are in the tents of the righteous:)

      “The right hand of the Lord does valiantly,

16  the right hand of the Lord exalts, 
      the right hand of the Lord does valiantly!”

17  我必不至于死，我要活下去， 
      并且要述说耶和华的作为。 
      (I shall not die, but I shall live, 
      and recount the deeds of the Lord.)

18  The Lord has disciplined me severely, 
      but he has not given me over to death.

19  请你们为我打开正义的门， 
      (Open to me the gates of righteousness,)

      that I may enter through them 
      and give thanks to the Lord.

20  这是耶和华的门， 
      义人才可以进去。   
      (This is the gate of the Lord; 
      the righteous shall enter through it.)

21  I thank you that you have answered me 
      and have become my salvation.

22  建筑工人所弃的石头， 
      成了房角的主要石头； 
      (The stone that the builders rejected 
      has become the cornerstone.)

23 This is the Lord’s doing; 
      it is marvelous in our eyes.

24 这是耶和华所定的日子， 
     (This is the day that the Lord has made;)

      let us rejoice and be glad in it.

25 耶和华啊！求你施行拯救； 
     耶和华啊！求你使我们亨通。 
      (Save us, we pray, O Lord! 
      O Lord, we pray, give us success!)

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord! 
      We bless you from the house of the Lord.

27 耶和华是 神， 
      他光照了我们。 
      (The Lord is God, 
      and he has made his light to shine upon us.)

     Bind the festal sacrifice with cords, 
      up to the horns of the altar!

28 你是我的 神，我要称谢你； 
      你是我的 神，我要尊崇你。 
      (You are my God, and I will give thanks to you; 
      you are my God; I will extol you.)
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29 Oh give thanks to the Lord, for he is good; 
      for his steadfast love endures forever!

Praise team | English

I see the King of glory 
Coming on the clouds with fire 
The whole earth shakes 
The whole earth shakes

   
I see His love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing 
The people sing  

Chorus
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest 
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest

   
I see a generation 
Rising up to take their place 
With selfless faith 
With selfless faith

   
I see a near revival 
Stirring as we pray and seek 
We’re on our knees 
We’re on our knees  

Bridge 
Heal our hearts and make them clean 
Open up our eyes to the things unseen 
Show us how to love 
Like You have loved us 

Break our heart for what breaks Yours 
Everything we are 
For Your kingdom’s cause 
As we walk from earth into eternity  

Chorus
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest 
Hosanna Hosanna 
Hosanna in the highest

Praise team | English

Hosanna, Hosanna, hosanna in the highest
Lord we lift up your name
With our hearts full of praise
Be exalted O Lord our God 
Hosanna in the highest

Sing glory, sing glory sing glory to the King of kings 
Lord we lift up your name 
With our hearts full of praise 
Be exalted O Lord our God 
Hosanna in the highest

Abrham | English & Amharic

Kebron & Nebiat | Amharic
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Song of Praise | Hosanna

Song of Praise | Hosanna (Hosanna in the Highest)

Opening Prayer

Scripture Reading | Matthew 21:1-11

إنجیل متى 21: 11-1

1 ولما قربوا من اورشلیم وجاءوا الى بیت فاجي عند جبل الزیتون حینئذ ارسل

یسوع تلمیذین 

2 قائال لھما. اذھبا الى القریة التي امامكما فللوقت تجدان اتانا مربوطة وجحشا معھا
فحالھما وأتیاني بھما. 

3 وان قال لكما احد شیئا فقوال الرب محتاج الیھما. فللوقت یرسلھما. 



All

All

Praise team | Swahili, Spanish, & English

[Swahili] 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa na biso

Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu! 

[Spanish] 
Jesucristo está aquí 
Jesucristo está aquí 
Jesucristo está en este lugar

Aleluya, Oh Aleluya, Aleluya a Jesús

[Spanish] 
Jesus Christ is here with us 
Jesus Christ is here with us 
Jesus Christ is here with us, He is here

Alleluia, O Alleluia, Alleluia... He is here 

[Swahili] 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa 
Yesu azali awa na biso

Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu!

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

Leader: Louez Louez Louez 
        All: Amen, Alleluia

You are full of grace & truth  (men) 
You are full of grace & truth   (ladies) 
Jalali Yesu  (men) 
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4 فكان ھذا كلھ لكي یتم ما قیل بالنبي القائل 

5 قولوا البنة صھیون ھوذا ملكك یأتیك ودیعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. 

6 فذھب التلمیذان وفعال كما امرھما یسوع. 

7 وأتیا باالتان والجحش ووضعا علیھما ثیابھما فجلس علیھما. 

8 والجمع االكثر فرشوا ثیابھم في الطریق. وآخرون قطعوا اغصانا من الشجر

وفرشوھا في الطریق. 

9 والجموع الذین تقدموا والذین تبعوا كانوا یصرخون قائلین أوصنا البن داود.

مبارك اآلتي باسم الرب. أوصنا في االعالي. 

10 ولما دخل اورشلیم ارتّجت المدینة كلھا قائلة من ھذا. 

11 فقالت الجموع ھذا یسوع النبي الذي من ناصرة الجلیل 

Membership Vows

Prayer | Our Father

إنجیل متى 6: 13-9

9 فصلّوا انتم ھكذا. ابانا الذي في السموات. لیتقدس اسمك. 

10 لیأت ملكوتك. لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على االرض. 

11 خبزنا كفافنا اعطنا الیوم. 

12 واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ایضا للمذنبین الینا. 

13 وال تدخلنا في تجربة. لكن نجنا من الشریر. الن لك الملك والقوة والمجد الى االبد.

آمین. 

Baptism

Song of Praise | Yesu Azali Awa
Song of Praise | Jalali Yesu



Jalali Yesu   (ladies) 

Chorus
Jalali Yesu  (men) 
Jalali Yesu   (ladies) 

[Spanish] 
Grande y bueno eres tú  (men) 
Grande y bueno eres tú   (ladies)

Glorioso Cristo  (men) 
Glorioso Cristo   (ladies) 

Bridge  (All) 
You are glorious 
Over all the earth (3x) 
You are glorious!

You are making all things new  (men) 
You are making all things new   (ladies) 
Jalali Yesu  (men) 
Jalali Yesu   (ladies) 
         

Jalali Yesu  (men) 
Jalali Yesu   (ladies) 

Clément Tendo 

Clément Tendo | English

The sermon will be in your language on page 5.

Praise team | French, English & Spanish

Tu es digne 
You are worthy 
Eres digno 
Digno de recibir

Mi pasado 
Mi futuro 
Eres digno 
Digno de recibir

Chorus
Toda la gloria 
Toda la honra 
Lord, You are worthy   
     Lord, You are worthy, forever worthy! 
God

You are worthy 
Eres digno 
Tu es digne 
Digne de recevoir

Tout mon bonheur 
Toutes mes souffrances 
Tu es digne 
Digne de recevoir

Bridge  
Lord you are worthy, forever worthy 
Lord you are worthy, forever worthy 
Lord you are worthy, forever worthy 
God 

Chorus
Toda la gloria 
Toda la honra 
Lord, You are worthy   
     Lord, You are worthy, forever worthy! 
God

Chris Sicks | English

Who can participate in the Lord’s Supper?

One Voice Worship Service March 28, 2021

Tithes & Offerings

Sermon | Ephesians 4:1-8

Respond in Song | Digne/Digno/Worship Communion



 

The Lord’s Supper is a sacrament—a holy interaction
between God and His people. It celebrates the spiritual
union that Christians have with Christ. It is also called
communion, because it strengthens the community we
share with every brother and sister who trust in Jesus
alone for salvation.

God’s Word warns us that “Whoever eats the bread or
drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be
guilty concerning the body and blood of the Lord.” (1
Corinthians 11:27) We must think carefully about this
sacrament. It is only for those who:

1. have examined their conscience, 
2. who truly understand the nature of the body of

Christ, 
3. who have committed their entire life to following

Him, 
4. who are members of a bible-believing church.

Before you come to the table you must first come to
Jesus in faith!

We are not to judge people’s hearts. Ask the Holy Spirit to
examine your heart. If you are not sure about your
relationship with Christ, do not participate in the
sacrament. Instead, please let us pray for you. We love
you and want you to join our community! But first you must
be joined to Christ. Our leaders are available to talk and
pray with you, to help you on your journey.

“If you confess with your mouth that Jesus is Lord and
believe in your heart that God raised him from the dead,

you will be saved.  For with the heart one believes and is
justified, and with the mouth one confesses and is saved.”
(Romans 8:9-10)

Kashif | Urdu

Mae Klinger | English

Chris Sicks | 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 | English
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Communion Song | Tera Lahoo Say Pap

Prayer of Thanks

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

Benediction



عظة: 
الوحدة الروحیة في طریق الحیاة المسیحیة

عظة:

كلیمنت ندو

أبونا السماوي، نقف أمامك بقلوب شاكرة.. نشكرك على كلماتك وعلى ھذة الكنیسة. 
 نشكرك الننا نستطیع سماع صوتك في كلماتك لنا الیوم. 

بینما نحن ننصت لكلماتك نسألك ان تفتح عیونا وآذانا.  ساعدنا أن نستقبل كلماتك
بالفرح الغامر.  بینما أتكلم بكلماتك أسالك أن تستخدمني كأداة لتوصیل رسالتك

الوالدك.
نسألك ھذا واثقین في أسم ربنا یسوع المسیح. آمین

١) السیر في طریق المسیحیة
    ( االیات من ١-٣ )

٢) أساسات الوحدة بین المؤمنین
    ( االیات من ٤-٦ ) 

٣) عطایا الوحدة 

    ( االیات من ٧-٨ )

لبعض الوقت ونحن ندرس معا الرسالة إلى أھل أفسس. في ھذه الرسالة بولس لیس
فقط یتكلم عن تعلیم. بل ھو یتكلم عن منھج ینبغي علینا أن نعیشھ في حیاتنا الیومیة

مبني على أساس ھذه التعالیم. 
ھو یكتب الینا ویقول أننا لن نخلص علي أساس من نحن ولكن من خالل النعمة

وحدھا من خالل اإلیمان وحده ومن خالل یسوع المسیح وحده كما ھو مكتوب في
بشارة اإلنجیل وھذا لیتمجد اسم الرب وحده.

بغض النظر عن جنسیتنا ووطننا بمجرد أنك اتحدت بالمسیح  من خالل النعمة
المعطاة باإلیمان فأنت صرت عضو في جسد المسیح. 

في ھذه الكلمات من رسالة بولس ھو یرید أن یخبرنا أن وحدتنا صارت علي أساس
االتحاد بالجسد الواحد وھو جسد المسیح شخصیا. في جسد المسیح الواحد نحن
نشترك في إیمان واحد ومعمودیة واحدة ورجاء واحد. نحن مدعوین لنحیا حیاة

الوحدة الروحیة في طریق حیاتنا المسیحیة.  ھذا ھو موضوعنا الیوم

١- الدعوة للمسیحیة تسبق السیر في طریق المسیحیة. ھذا الننا خلصنا من قبل هللا
لذلك فنحن نستطیع أن نسیر في الطریق حسب كالمھ. وھذا ھو السر في مقدرتنا أن

نطیع وصایاه.

٢- كمؤمنین نحن نحیا حیاة التواضع واللطف.

في زمان روما القدیمة العالم كان ال فھم أو یقدر معنى التواضع واللطف. كل شخص
یرغب في الكرامة. ري الناس یحتقرون اآلخرین لكي یظھروا ھم بأكثر كرامھ.

ولكن ھنا نجد بولس یعلم أھل أفسس أال یبحثوا عن الكرامة ألنفسھم.  بل یتواضعوا
ألجل أعطاء كرامة لالخرین من المؤمنین. ھذا أیضا نداء لنا اآلن في طریق سعینا

في الحیاة المسیحیة أن نخضع لالخرین ونكن ودعاء. 
ترجمة كلمة لطفاء ھي أیضا تعني "الوداعة".

الرجل أو السیدة الودیعة صعب أن تراھم غاضبین أو یمكن استفزازھم بسھولھ.
أصدقائي ، ھذا شي غیر مألوف علیكم وعلي انا أیضا . ھذه عطیة الدعوة للحیاة

المسیحیة.
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األحد، 28 مارس 2021

دعونا نبدأ بالصالة

النقاط األساسیة

أفسس 4: 8-1

ّبِ، أْن تَْسلُُكوا َكَما یَِلیُق بِالدَّعَوةِ الَّتِي ١ فِي َضْوِء َھذَا، أُحثُُّكْم أنَا األِسیُر ِمْن أْجِل الرَّ
تَلَقَّیتُُموَھا ِمَن هللاِ.

٢  أظِھُروا فِي ُكّلِ َظرٍف تََواُضعًا َوَودَاَعةً َوَصبًرا، ُمحتَِمِلیَن بَْعُضُكْم بَْعًضا فِي
الَمَحبَِّة.

وُح بِالسََّالِم الَِّذي یَْربُِطُكْم ٣ َال تَْبَخلُوا بِأّيِ َجْھٍد ِللُمَحافََظِة َعلَى الِوحدَةِ الَّتِي یَْصنَعَُھا الرُّ

َمعًا.

٤ إْذ یُوَجدُ َجَسدٌ َواِحدٌ َوُروٌح َواِحدٌ، َكَما دُِعیتُْم أْیًضا فِي َرَجاٍء َواِحٍد ِعْندََما دُِعیتُْم.

٥ یُوَجدُ َربٌّ َواِحدٌ، َوإیَماٌن َواِحدٌ، َوَمعُموِدیَّةٌ َواِحدَةٌ.

. ، َوُھَو فِي الُكّلِ ، َویستَْخِدُم الُكلَّ ، َوُھَو َسیِّدُ الُكّلِ ٦ یُوَجدُ إلَھٌ َواِحدٌ َوآٌب َواِحدٌ ِللُكّلِ

٧ َوقَْد أُْعِطیَْت ِلُكّلِ َواِحٍد ِمنَّا َموِھبَةٌ بِالِمقیَاِس الَِّذي یََشاُؤهُ الَمِسیُح.

٨ ِلَھذَا یَقُوُل الِكتَابُ 
«ِعْندََما َصِعدَ إلَى األَعاِلي، 

َسبَى َغنِیَمةً ،َوأْعَطى النَّاَس َعَطایَا.»

مقدمة

١) السیر في طریق المسیحیة
    ( االیات من ١-٣ )

طریق المسیحیة یستلزم الوحدة. دعونا نلقي نظرة على االیھ رقم ١



السید المسیح ھو أعظم مثل للتواضع والخضوع.. في العبرانیین ٢: ٥-١١ نقرأ:

الرب یسوع اختار أن یأتي ویعیش معنا نحن الخطاة على الرغم من أنھ بال خطیة.
فھو خاض الموت الذي نستحقھ نحن. بعد ھو مازال متواضعا حتى وھو یواجھ

الموت كان یدعو األب " یا أبتي اغفر لھم النھم ال یعلمون ماذا یفعلون"  (لوقا ٢٣:
٣٤). ھذا صعب ولكن ھذا ما نحن مدعون أن نفعل ونكن على صورتھ.  كلما

تعرفت على المسیح  كلما تغیرت لتصیر على صورتھ.

في ھذه المسیرة، ھناك معاناه. بالتأكید سوف نختبر اختالفات ومشاحنات  بیننا  الن
ھكذا الخطاة یتصرفون ولكن عندما یعطینا المسیح تواضعھ سوف نختبر نوع جدید

من العالقات االنسانیھ سوف نصیر متسامحین صبورین ولطفاء.

ھناك قول مشھور في بالدنا " عندما تنظر البقرات إلى بعضھا البعض فھي تحفز
للتناطح" .. بالتأكید نحن لیسوا بقرات.  ولكن الناس الخطاة دائما یتعدوا علي

االخرین . أصدقائي ، وقتما إجتمع الخطاة غالبا ما یحزنون قلوب اآلخرین وال
یقدرون أن یعیشوا في سالم.  ولكن بولس یدعونا لنتحمل بعضنا البعض ونكون

متواضعیین..

ولكم ھذا المثل: رجل من بلد تسمى نیكاراغوا كان یحتفل بیوم زفافھ على زوجتھ
االمریكیھ. أھل العریس حضروا إلى الحفل بعد ٤٥ دقیقة من بدایة الحفل في حین

أن أھل العروس حضروا ٤٥ دقیقة قبل بدایة الحفل. تخیل نفسك في ھذا
الوضع..كیف تشعر وانت ترى أھل عریسك یصلوا متاخرین علي الزفاف..انا

شخصیا سأشعر بإھانھ.  ولكن نحن كمسیحیین دعینا لنكون طوال األناة ولطفاء.

ولكن "طویل األناة" ال تعني أبدا " إنك میت من الداخل"  ..ھذا مصطلح یستخدموه
في بالدنا علي الناس الذین یتظاھرون بأنھم على ما یرام بالرغم من أحزانھم أو

جروحھم العمیقة التي یعانون منھا. لو اخترنا اننا " میت من الداخل" فنحن منافقون
.. ھذا بمثابة عدم أمانة وھي خطیة أمام هللا.  بھذا نحن نكن غیر صادقین مع

أصدقاؤنا وبالتالي نحن غیر صادقین مع هللا.

عوضاً، بولس یدعونا لنشارك الحقیقة في محبھ. في رسالة أفسس ٤: ١٥-١٦ بولس 
یكتب :

أصدقائي، نحن ال نستطیع أن نبني كنیسة المسیح في الجسد الواحد ونحن نتظاھر أن
االمور علي ما یرام وھي لیست كذلك.. البد لنا أن نخبر الحقیقة  ولكن في محبھ..

ھكذا لنا أن ننمو..

في االیة رقم ٣، نحن نرى ..أن السیر في طریق المسیحیة یلزمنا باالتحاد سویا
بروح السالم..

أ- الوحدة فقط تأتي من روح هللا

ب- نحن نستطیع أن نستمر في رباط السالم مع بعضنا البعض من خالل محبتنا
والتكلم  بالحق مع بعض.

ھل تتذكروا المثل عن الزوجین في یوم عرسھم؟ أھل العریس وصلوا ٤٥ دقیقة
متأخرین عن موعد العرس بینما أھل العروسة وصلوا ٤٥ دقیقة قبل العرس.. ھل

تعتقد ھذا قد یكون سبب للخالفات الزوجیھ بین الزوجین الجدد؟ بالطبع نعم!!

أصدقائي، مثل ھذین الزوجین كلنا بیننا رباط وعد الواحد مع اآلخر.  ولذلك عندما
نحزن بسبب أي من االخوة البد أال نتظاھر بما ھو غیر الموجود بداخلنا . ویجب أن
نتكلم مع أخوتنا بصراحة وبمحبة عن سبب حزننا منھم. و انا جرحت شعورك بشكل

مقصود او غیر مقصود من فضلك تعالي وتكلم معي. خبرني بما في قلبك بمحبة.
ھذا ما دعانا هللا أن نفعلھ.. وھذا ما أنا أحتاج إلیھ.

ولكن كیف یمكن أن یصر ھذا؟ نحن نحتاج إلى أساس قوي من الوحدة بعضنا
البعض.. وھذا یقودنا إلى النقطة الثانیة.

كم " واحده" ممكن تعد ھنا؟ ٧ " وحدات" .. ٣ وحدات تنتمي للثالوث األقدس
وأربعة تخص عطایا الروح القدس. دعونا ننظر الي كل " واحده " بالتفصیل

لكي یعمل الجسم بشكل جید البد لالعضاء أن یتعاونوا بعضھم مع البعض. أنا نشأت
في مدینة لھا طبیعة بركانیة. في مدینتي التي تسمى" جوما"  وھي ذات األرض

الصخریة نحن ال نشتري األحذیة الرخیصة . عندما كنت في سن  ١٥ من عمري أنا
سقطت بشدة وأصیبت ركبتي الیسرى. كنت غیر قادر على السیر بشكل طبیعي

وكنت أتساءل متى أعود طبیعي؟  وصار ذھني مضطرب بسبب رجلي.. علي الرغم
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فیلبي 2: 11-5

٥ فَْلیَُكْن فِیُكْم ھذَا اْلِفْكُر الَِّذي فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع أَْیًضا

٦ الَِّذي إِْذ َكاَن فِي ُصوَرةِ هللاِ، لَْم یَْحِسْب ُخْلَسةً أَْن یَُكوَن ُمعَاِدًال �ِ

٧ لِكنَّھُ أَْخلَى نَْفَسھُ، آِخذًا ُصوَرةَ َعْبٍد، َصائًِرا فِي ِشْبِھ النَّاِس

ِلیِب ٨ َوإِْذ ُوِجدَ فِي اْلَھْیئَِة َكإِْنَساٍن، َوَضَع نَْفَسھُ َوأََطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ

٩ ِلذِلَك َرفَّعَھُ هللاُ أَْیًضا، َوأَْعَطاهُ اْسًما فَْوَق ُكّلِ اْسٍم

ْن فِي السََّماِء َوَمْن َعلَى األَْرِض َوَمْن تَْحَت ١٠ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم یَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

األَْرِض

١١ َویَْعتَِرَف ُكلُّ ِلَساٍن أَنَّ یَُسوَع اْلَمِسیَح ُھَو َربٌّ ِلَمْجِد هللاِ اآلِب

أفسس 4: 16-15

أُْس: اْلَمِسیُح، ١٥ بَْل َصاِدقِیَن فِي اْلَمَحبَِّة، نَْنُمو فِي ُكّلِ َشْيٍء إِلَى ذَاَك الَِّذي ُھَو الرَّ

١٦ الَِّذي ِمْنھُ ُكلُّ اْلَجَسِد ُمَركَّبًا َمعًا، َوُمْقتَِرنًا بُِمَؤاَزَرةِ ُكّلِ َمْفِصل، َحَسَب َعَمل، َعلَى

ُل نُُموَّ اْلَجَسِد ِلبُْنیَانِِھ فِي اْلَمَحبَِّة. قِیَاِس ُكّلِ ُجْزٍء، یَُحّصِ

٢) أساسات الوحدة بین المؤمنین
    ( االیات من ٤-٦ ) 

١- جسد واحد



من أن كل جسدي لیس فقط رجل ولكن كل الجسد تأثر ورجلي.. كل جسمي صار
یعاني..

أصدقائي، كلنا نمثل جسد المسیح الواحد. لو اي واحد منا یعاني من اي الم فكلنا
نعاني معھ وكلنا نصلي من أجلھ. كلنا جسد واحد. انت وانا قوالب ضمن قوالب

كثیرة في ھیكل الرب.. في جسد المسیح الواحد ھناك وحدة وتنوع. كنیستنا ھذه ھي
مثال واضح لھذا الھیكل المبني من حجارة مختلفة ولكن متحدة.  نحن ھنا أعضاء

من خمس  قارات. دعنا نرى ماذا یقول بولس في رسالتھ األولى إلى أھل كورنثوس
األصحاح ١٢: ١٢-٣١ ( سوف نركز على اآلیات ١٢& ١٤&٢٦)

المسیح جمعنا لنصیر متحدین في جسده. حتى اختالفاتنا فھي عطیة من هللا وھي
لیست سبب للمشاكل ولكن سبب لمجد هللا.

كلنا أخذنا حیاة من روح واحد وھي روح هللا.  علي سبیل المثال كلمھ روح تترجم
أیضا  "ھواء"  وھو الذي نتنفسھ للحیاة.. كلنا نتنفس نفس الھواء. أخونا كاشف، ھل

أنت تتنفس ھواء باكستاني؟ كذلك یاوفي ھل تتنفس ھواء من تاجو بلدك وانت ھنا في
أمریكا؟ بالطبع ال..  كل منا لھ رئات مختلفة ولكن كلنا نتنفس نفس الھواء. 

كلنا مسیحیین من بالد مختلفة ألن هللا أعطانا حیاة من روحھ

والن كلنا لنا روح واحد فنحن نحیا حیلھ الوحدة في جسد المسیح الواحد.

كلنا لنا رجاء واحد. الذي یؤمن بیسوع المسیح فلھ الحیاة األبدیة. ھذا ھو رجاؤنا..
وبینما نحن نعد أنفسنا للحیاة االبدیة نحتاج أن نمارس ھذا من اآلن.  نشكر الرب

على ھذه الكنیسة. یوم ما سوف تستمتع بالوحدة الكاملة في حضرة هللا االبدیة. ھذا
یعطینا رجاء عظیم

كلنا نعبد إلھ " واحد ووحید" وھو الذي نتبعھ ، فلماذا إذا نتنافس بعضنا مع البعض؟
في العالم الروماني القدیم المسیحیین كانوا مكروھین النھم كانوا یدعون أن لھم إ�
آخر غیر قیصر. كان من الممكن لھم أن یعبدوا المسیح طالما یعترفوا بقیصر أیضا

إلھ .. ولكن المسیح وقیصر كل منھم إلھ لمملكة مختلفة تماما عن األخرى.  ولكن
نحن المسیحیین لدینا هللا الواحد والوحید. الرب یسوع المسیح الذي جعلنا واحدا ..

”L’union fait la force“  ھناك قول مشھور في الفرنسیة
ویعني الوحدة تصنع القوة..أیضا اإلنجیل یخبرنا أن أثنین أفضل من واحد  (سفر

الجامعة ٤: ٩-١٢).
نحن دعینا لنتحد مع بعض من أجل الواحد یسوع المسیح

كلنا مجتمعین ھنا االن الننا نؤمن أن یسوع المسیح ھو مخلصنا الشخصي..
إن كنت ال تؤمن بیسوع المسیح وحدة كإاله ومخلص شخصي لك فأنت مدعو لتتوب

عن ذنوبك وتسلم حیاتك للمسیح.

ال یستطیع أحد أن یعمل ویسعى جاھدا لخالص نفسھ بأعمالھ الصالحة. لخالص ھي
نعمة من هللا تعطي من خالل اإلیمان بأننا كلنا خلصنا. ولیس ألجل أي شيء حسن

فعلناه.  معرفتنا بھذا تجعلنا نتواضع وتدعونا للوحدة مع المؤمنین اآلخرین من جمیع
أنحاء العالم. 

ھذا یدعونا لنرحب بعضنا البعض نفرح ونتھلل سویا ونبشر اآلخرین لكي ما
یختبروا ویتذوقوا ما أطیب الرب. ( رومیة ١٥: ٥-٧)

ھذه النعمھ تشجعنا  أن نحب الخطاه الذین لن یخلصوا بعد الننا نحن كنا كذلك.

:لنا قد تطھرنا بدم المسیح وھذا ھو األساس لوحدتنا مع بعض. سر المعمودیة
یمارسھ المؤمنون الیوم كعالمة میالدنا الجدید.  ( یوحنا ٣) ھي عالمة للوحده التي
أعطاھا هللا لنا كعھد لنا كأعضاء في عائلتھ. نحن الذین نشترك في ھذا السر البد أن

نكون متحدین في یسوع المسیح.

إلھنا وأبونا ھو ضابط الكل. نري مجده یمأل كل االرض. ( مزمور ١٩). نستطیع
أن نرى انھ ضابط الكل. ال نخاف الننا نستطیع أن نعتمد علیھ في تسدید كل

احتیاجاتنا.. نستطیع طرد كل قلق وكل غضب ضد بعضنا البعض ( بطرس االولي
(٥: ٧

بھذا نحن نعترف أن هللا ھو ضابط الكل وھو فوق الكل ومسیطر علي زمام االمور
في حیاتنا وحولنا. . 

البد أن نثق بھ أنھ ھو األساس لوحدتنا.
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كورنثوس األولى 12: 14-12

ً ُل ِجْسما ١٢فََكَما أَنَّ اْلَجَسدَ َواِحدٌ َولَھُ أَْعَضاُء َكثِیَرةٌ، َولِكنَّ أَْعَضاَء اْلَجَسِد ُكلََّھا تَُشّكِ

َواِحداً َمَع أَنََّھا َكثِیَرةٌ، فََكذَِلَك َحاُل اْلَمِسیحِ أَْیضاً.

ْدنَا َجِمیعاً ِلنَِصیَر َجَسداً َواِحداً، َسَواٌء ُكنَّا یَُھوداً أَْم وحِ اْلَواِحِد، قَْد تَعَمَّ ١٣ فَإِنَّنَا، بِالرُّ

وَح اْلَواِحدَ. یُونَانِیِّیَن، َعبِیداً أَْم أَْحَراراً، َوقَْد ُسِقینَا َجِمیعاً الرُّ

١٤ فَلَْیَس اْلَجَسدُ ُعْضواً َواِحداً بَْل َمْجُموَعةُ أَْعَضاَء.

كورنثوس األولى 12: 26

٢٦ فَِحیَن یُِصیُب األَلَُم َواِحداً ِمَن األَْعَضاِء، تَْشعُُر األَْعَضاُء اْلبَاقِیَةُ َمعَھُ بِاألَلَِم. َوِحیَن

یَنَاُل َواِحدٌ ِمَن األَْعَضاِء إِْكَراماً، تَْفَرُح َمعَھُ األَْعَضاُء اْلبَاقِیَةُ.

٢- روح واحد

٣- رجاء واحد

٤- رب واحد

٥- إیمان واحد

٦- معمودیة واحدة

٧- إلھ واحد وأب للكل .. الذي ھو فوق الجمیع وخالل الجمیع وفي
الجمیع.



دعوني أوضح: اآلن نعرف ماذا یعني أننا أوالد  آلب واحد.  الوالد مختلفین. فھم
یحبون أشیاء مختلفة ولكن كلھم متحدین في آب واحد وھذا یجعلھم أقوي. كمسیحیین

مؤسس على أساس بنوتنا لآلب السماوي.  لذلك وحدتنا ھي أقوي بكثیر.

ألن أبونا السماوي ھو فوق الكل ھو أعطانا كل ما نحتاج إلیھ في یسوع  المسیح
لنتمكن من تواصل وحدتنا.   وھذا ھو موضوع النقطة القادمة.

االیة رقم ٨ ھي من مزمور ٦٨: ١٨. ھو یصور إاله النصرة في الحروب الذي
یغلب أعداؤه ویعلن نصرتھ علیھم. ویسوع المسیح ھو الذي فك اسر االسرى

المسیببن من عبودیة الخطیة والشیطان. آنا وأنتم قد تحررنا بسبب نصرة المسیح.

توضیح: عندما كنت صبیا كنت العب كرة القدم وكنت احب مشاھدة مباریات كأس
العالم ( الفیفا). النھائیات كانت دائما االفضل للمشاھدة وباألخص عندما أشاھد الكأس

یذھب للفریق الفائز.

اآلن، المسیح لن یكسب المبارة فقط بل ھو ھو غلب في المعركة لنجاتك انت من
الھالك.. اآلن كلنا فائزین بغلبتھ ھو في ھذه المعركة. ھو خاض المعركة وحده
تحمل األلم وصبر على المعاناة لیحررك انت  من عبودیة الخطیة. لكي یستبدل

ھالكك بذنوبك بحیاة ابدیة..  ( یوحنا ٣: ١٦)

نحن خلصنا من عبودیة الخطیة لنصیر خاصھ المسیح الذي أسرنا بمحبتھ. فالمسیح
ھو السید الصالح الذي تشتھي الشعوب أن تصیر عبید لھ. السید المسیح ینھل روحھ

القدوس على الكنیسة ویقیض علیھا بمواھب الروح القدس من أجل نمو الكنیسة
وانضمام أعضاء جدد في الجسد الواحد.  ھو یباركنا بخدمتھ ولكن ھو یعرف أننا ال
نستطیع خدمتھ بدونھ..  فھو یعطینا عطایاه من خالل الروح القدس لكي نبني بعضنا

البعض. نحن نستجیب لھذه البركات بتسبیحة وتمجیدة وشكره.

نحن نأخذ ما ال نستحق. ھذا ھو عطیة الخالص المجاني. ھو یعطي كل ھذه العطایا
لبناء ملكوتھ.. أصدقائي، عطایا النعمة تعطي مجدا للرب.

نحن ال نتنافس مع بعض بل باألحرى نحن نجري في نفس الطریق نتبع الھ واحد
رب واحد منقادین بالروح القدس.

في كورنثوس األولى ٤: ٧ نقرأ :

في المسیح،  نحن نتبع الھ واحد رب واحد وروح واحد. معمودیة واحدة وإیمان
واحد ورجاء واحد وجسد واحد كأساس لوحدتنا في المسیح. 

بولي یریدنا كمؤمنین أن ال نفصل وحدتنا عن الخالص الذي نلناه في المسیح. في
نھایة خدمتھ المسیح ھو أعطي عطایاه  الي كل العالم رجال ونساء دون تفرقة.

كل واحد منا لھ عطیة وموھبة من هللا. لیس ھناك مواھب كبیرة ومواھب صغیره.
المسیح یعطینا عطایاه لكل واحد حسب ما یناسبھ. نحن ال نعمل نفس المھام بل كل

واحد یعمل عمل مختلف ولكن كلنا نخدم جسد المسیح الواحد.  لذلك نحن نسعى
لخدمة بعضنا البعض بتواضع وصبر.. ھكذا نعطي مجدا للرب.

توضیح: فریق التسبیح ھنا ھو مثاال حیا الختالف المواھب لكل واحد منا والتي تمجد
هللا.  انا اسبح والعب الجیتار ولكنني ال أستطیع العزف علي الدرامز.  علي الرغم
من أنني أسبح بصوتي ولكن صوتي لیس بالصوت المنخفض مثل صوت كاشف

مثال.. وأیضا ال أستطیع أن أسبح بصوت رفیع مثل األصوات التي تسبح بھا
األخوات في الفریق.  ولكن عندما نجتمع سویا للتسبیح فالكل یستمتع بتسبیح وتمجید

للرب في تناغم عجیب. ھذا االختالف الذي أعطانا هللا صار مصدر فرح وبركة ألننا
نسبحھ ونمجده أسمھ القدوس سویا.

دعنا نصلي مع بولس لیعطینا هللا نعمة أكثر لكي ما نستطیع نمجد هللا في طریق
حیاتنا الروحیة وأیضا نستمر في وحدتنا وسالمنا مع بعضنا البعض.

كأعضاء في ھذه الكنیسة نصلي إلى هللا أن یساعدنا جمیعا لنستمر وننمو في وحدة
الكنیسة.

أبونا السماوي، نشكرك على كلماتك. نشكرك على الخالص الذي نلناه في شخص
الرب یسوع المسیح. نشكرك ألنك أعطیتنا المیالد الجدید من المعمودیة. كما نتذكر
كم انت فعلت من أجلنا، ساعدنا أن ندرك ھذا الخالص وأن نسلك حسب مشیئتك. 

أعنا أن نعیش بتواضع وخضوع ولطف وطول إناه.. نعبدك بفرح ونبشر بأسمك لكل
الشعوب واألمم مبتدأین من جیراننا و مجتمعنا الذي نعیش فیھ.  

نصلي ھذا في أسم الرب یسوع المسیح. أمین!

One Voice Worship Service March 28, 2021

٣) عطایا الوحدة 

    ( االیات من ٧-٨ )

المسیح یعطینا عطایا حیاة الوحدة

من االیات ٧ و ٨ نالحظ أن المسیح ھو مصدر النعمة..

كورنثوس األولى 4: 7

٧  ألَنَّھُ َمْن یَُمیُِّزَك؟ َوأَيُّ َشْيٍء لََك لَْم تَأُْخْذهُ؟ َوإِْن ُكْنَت قَْد أََخْذَت، فَِلَماذَا تَْفتَِخُر َكأَنََّك لَْم
تَأُْخْذ؟

الخالصة

دعونا نصلي


