
یسوع ھو هللا
یوحنا 1: 1.

عظة 5 حزیران 2022

القس كریس سیكس

ندرس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھذا العام، ألنھ ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 23 اآلن، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 23: لماذا يجب أن يكون الفادي هو هللا حًقا؟

أنه بسبب طبيعته ا��لهية ستكون طاعته ومعاناته كاملة وفعالة؛ وأيًضا أنه سيكون قادرًا على تحمل غضب
هللا البار على الخطيئة ومع ذلك ينت�� على الموت.

مقدمة 

تحدثنا األسبوع الماضي عن كیف كان یسوع ممثالً لشعبھ. كما مثل آدم وداود الناس. أثرت أفعالھم على اآلخرین بطرق مھمة. كان آدم أباً لجمیع البشر.

واجھ آدم الخطیئة والتجربة في الجنة. خسر آدم المعركة. لذلك نولد جمیعًا بطبیعة خاطئة ورثناھا من أبینا آدم. 

بعد عدة سنوات، واجھ داود أیًضا عدًوا، العمالق جلیات. في ذلك الوقت، لم یكن الممثل البشري یواجھ الشیطان بل كان یواجھ عدًوا بشریًا شریًرا. الحمد

�، داود ربح تلك المعركة. حرر داود شعبھ من خطر العبودیة والموت بانتصاره. لقد حارب ھذا االنتصار في مكانھم، كممثل بشري. 

خاض یسوع أیًضا معركة كممثل لنا. كانت معركة ضد الشیطان والخطیئة والموت. یوم الجمعة عندما مات یسوع على الصلیب، بدا أن یسوع قد خسر

المعركة. لكن یوم األحد قام یسوع وخرج من القبر. أثبتت قیامة یسوع بعد ثالثة أیام في القبر انتصاره على الشیطان والخطیئة والموت. 

تساعدنا رؤیة كیف خدم آدم وداود كممثلین بشریین على فھم خدمة یسوع. لكي یمثل یسوع شعب هللا المختار ویموت من أجل خطایانا، كان من

الضروري أن یكون إنسانًا حقیقیًا. سنتحدث الیوم عن سبب ضرورة أن یكون یسوع إلًھا كامالً وإنسانًا كامالً. ال تستطیع عقولنا أن تفھم كیف یمكن أن



یكون یسوع المسیح إنسانًا وإلًھا في نفس الوقت. لكن ھذا صحیح، ومن الضروري لنا أن نخلص. 

سوف نلقي نظرة على عدة مقاطع من الكتاب المقدس حیث یتم تعلیم ألوھیة یسوع بوضوح في كلمة هللا. سوف ننظر إلیھم واحدًا تلو اآلخر، وسأشرح ما

یعنونھ بعد أن أقرأ كل فقرة. لنبدأ من البدایة. استمع إلى الكیفیة التي یصف بھا الرسول یوحنا یسوع على أنھ الكلمة الحیة التي كانت موجودة كإلھ في كل

العصور. 

استمع إلى اآلیة األولى من سفر یوحنا. 

يوحنا 1: 1.

1 فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكِلَمةُ، َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْندَ هللاِ، َوَكاَن اْلَكِلَمةُ هللاَ. 

یخبرنا الرسول یوحنا كثیًرا في تلك الجملة الواحدة. یقول یوحنا أن یسوع ابن هللا ھو الكلمة األبدیة. كانت الكلمة ھناك في البدء، قبل خلق العالم. الحظ أن

الكلمة كان هللا وأن الكلمة كان أیًضا عند هللا. یكشف ھذا عن بعض سّر وحقیقة الثالوث. یسوع إلھ، إنھ هللا. لكن یسوع ھو أیًضا شخص منفصل عن هللا

اآلب وهللا الروح القدس. 

لماذا یُدعى یسوع ”الكلمة”؟ ألن یسوع ھو شخص الثالوث األقدس الذي یكشف لنا هللا. ماذا یمكنك أن تعرف عن شخص لم تره أو تسمعھ من قبل؟ إذا

أخبرتك أن لدي قریبًا في مدینة نیویورك، فما الذي تعلمتھ عن ھذا الشخص؟ أنت ال تعرف ما إذا كان رجالً أو امرأة، أو ما ھو شكل الشخص. أنت ال

تعرف ما یفكر فیھ. أنت ال تعرف شیئًا عن ھذا الشخص. لكن إذا قابلت عمي بوب وتحدثت معھ ورأیت كیف یعیش، ستتعلم الكثیر عنھ. 

جاء ابن هللا إلى األرض بجسد بشري حتى نتمكن من مقابلة هللا. إن الكلمة المتجسد یسمح لنا أن نسمع صوت هللا. جاء یسوع لیعلم حق هللا، حتى نفھم قلب

هللا وفكره وشخصیتھ. 

اآلن دعونا ننظر إلى یوحنا 1: 2. 

2 ھذَا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْندَ هللاِ. 

تقدم اآلیة الثانیة مطالبة جریئة. یقول الرسول یوحنا، أخو یسوع، أن یسوع كان موجودًا في كل العصور. عرف الشعب الیھودي أن ھذا صحیح عن هللا.

تحدث هللا عن نفسھ في إشعیاء 44: 6. 

ُل َوأَنَا اآلِخُر، َوالَ إِلھَ َغْیِري.  بُّ َمِلُك إِْسَرائِیَل َوفَاِدیِھ، َربُّ اْلُجنُوِد: «أَنَا األَوَّ 6 ھَكذَا یَقُوُل الرَّ

انظر اآلن إلى ما كتبھ الرسول یوحنا عن یسوع في رؤیا ١: ١٧-١٨. 

 

ا َرأَْیتُھُ َسقَْطُت ِعْندَ ِرْجلَْیِھ َكَمیٍِّت،   17 فَلَمَّ

ُل َواآلِخُر، فََوَضَع یَدَهُ اْلیُْمنَى َعلَيَّ قَائًِال ِلي: «الَ تََخْف، أَنَا ُھَو األَوَّ



 

 . 18 َواْلَحيُّ

َوُكْنُت َمْیتًا، َوَھا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد اآلبِِدیَن! آِمیَن. َوِلي َمفَاتِیُح اْلَھاِویَِة َواْلَمْوِت”.

قال یسوع أنھ ”األول واآلخر”. نفس الشيء الذي قالھ هللا عن نفسھ في إشعیاء 44: 6. في مقاطع مثل ھذه، یعلّم الكتاب المقدس بوضوح أن یسوع ھو هللا.

ھذا ما یفصل المسیحیة عن كل دیانة أخرى. إنھ لغز ال یمكننا فھمھ بالكامل. لكن ال یمكنك أن تكون من أتباع یسوع ما لم تقبل ھذا. ألن المسیا اإللھي وحده

ھو الذي یستطیع أن یخلصك من خطایاك. لھذا السبب أعرض علیكم كل ھذه المقاطع المختلفة من الكتاب المقدس الیوم. 

اآلن دعونا ننظر إلى یوحنا 1: 3. 

ا َكاَن.  3 ُكلُّ َشْيٍء بِِھ َكاَن، َوبِغَْیِرِه لَْم یَُكْن َشْيٌء ِممَّ

شاركت أقانیم الثالوث الثالثة في الخلیقة، بما في ذلك یسوع الكلمة الحیة. استمع إلى تكوین 1: 2-1.

1 فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرَض. 

 

2 َوَكانَِت األَْرُض َخِربَةً َوَخاِلیَةً، َوَعلَى َوْجِھ اْلغَْمِر ُظْلَمةٌ، 

َوُروُح هللاِ یَِرفُّ َعلَى َوْجِھ اْلِمیَاِه".

تقول اآلیتان 1 و 2 أن هللا اآلب كان ھناك في البدایة وروح هللا كان ھناك أیًضا. 

في اآلیات التالیة نرى أیًضا هللا االبن، كلمة هللا الحیة. 

تكوين 1: 3.

3 َوقَاَل هللاُ: «ِلیَُكْن نُوٌر»، فََكاَن نُوٌر.. 

تكوين ١: ٦.

6 َوقَاَل هللاُ: «ِلیَُكْن َجلَدٌ فِي َوَسِط اْلِمیَاِه. َوْلیَُكْن فَاِصًال بَْیَن ِمیَاٍه َوِمیَاٍه»... 

تكوين 1:20

افَاٍت ذَاَت نَْفٍس َحیٍَّة، َوْلیَِطْر َطْیٌر فَْوَق األَْرِض َعلَى َوْجِھ َجلَِد السََّماِء»...   20 َوقَاَل هللاُ: «ِلتَِفِض اْلِمیَاهُ َزحَّ

تكوين 1:26

26 َوقَاَل هللاُ: «نَْعَمُل اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا". 

كیف صنع هللا كل شيء؟ تكلم بالكلمات. كل األشیاء كانت من خالل ابن هللا، الكلمة الحیة. اآلن دعونا ننظر إلى یوحنا 1:14 و 18. 

14 "َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسدًا َوَحلَّ بَْینَنَا، 

َوَرأَْینَا َمْجدَهُ،



َمْجدًا َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحق�ا”.

18 اَ�ُ لَْم یََرهُ أََحدٌ قَطُّ. 

اَالْبُن اْلَوِحیدُ الَِّذي ُھَو فِي ِحْضِن اآلبِ 

ُھَو َخبََّر”. 

أصبح یسوع إنسانًا لیكشف للعالم عن شخصیة هللا ورسالتھ. أصبح یسوع أیًضا إنسانًا حتى یتمكن من إنقاذ بشر مثلنا. اآلن دعونا نلقي نظرة على بعض

األشیاء التي قالھا یسوع عن ألوھیتھ. 

على سبیل المثال، یسوع یغفر الخطایا في لوقا 5: 21-20. 

ا َرأَى إِیَمانَُھْم قَاَل لَھُ: «أَیَُّھا اِإلْنَساُن، َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطایَاَك».  20 فَلَمَّ

 

ُروَن قَائِِلیَن  یِسیُّوَن یُفَّكِ 21 فَاْبتَدَأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَّرِ

«َمْن ھذَا الَِّذي یَتََكلَُّم بِتََجاِدیَف؟ َمْن یَْقِدُر أَْن یَْغِفَر َخَطایَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟» ”

یسوع یغفر الخطایا مرة أخرى في لوقا ٧: ٤٨-٥٠. 

48 ثُمَّ قَاَل لََھا: «َمْغفُوَرةٌ لَِك َخَطایَاِك». 

49 فَاْبتَدَأَ اْلُمتَِّكئُوَن َمعَھُ یَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِھْم: «َمْن ھذَا الَِّذي یَْغِفُر َخَطایَا أَْیًضا؟». 

50 فَقَاَل ِلْلَمْرأَةِ: «إِیَمانُِك قَْد َخلََّصِك، اِْذَھبِي بَِسالٍَم». 

ھل رأیت كیف تجاوب الناس مع كالم یسوع؟ في كلتا الحادثتین یسأل الناس ”من ھذا الرجل؟ من یظن نفسھ؟” إنھم یعلمون أن هللا وحده ھو الذي یستطیع

أن یغفر الخطایا. 

أود أن أعطیكم مثاالً عن التسامح. یاوفي وكاشف ھال اقتربتا من فضلكم؟ یاوفي، أریدك أن تصفع كاشف على وجھھ. لیس صعبًا، ألنھ أخوك! تمام. ھل

رأیت ذلك؟ صفع یاوفي كاشف. یاوفي، استمع إلي. أنا أسامحكم. 

كیف تشعر كاشف؟ ھل تشعر بتحسن ألنني سامحت یاوفي؟ ما الخطأ ھنا؟ ال أستطیع أن أغفر یاوفي، ألن یاوفي لم یصفعني. وحده كاشف یمكنھ مسامحة

یاوفي. ألن كاشف ھو الذي تضرر من خطیئة یاوفي. 

لماذا سامح یسوع الرجل في لوقا 5 والمرأة في لوقا 7؟ لقد فعل یسوع شیئًا ال یستطیع أن یفعلھ إال هللا، ألن كل خطیئة ھي إھانة �. ادعى یسوع أنھ هللا،

عندما فعل شیئًا ال یستطیع فعلھ إال هللا. كتب النبي إشعیاء ھذه اآلیات عنھ. 

في إشعیاء 43:25 یقول هللا: 25 ”أَنَا أَنَا ُھَو اْلَماِحي ذُنُوبََك ألَْجِل نَْفِسي، َوَخَطایَاَك الَ أَْذُكُرَھا». 

یقول هللا أیًضا في إشعیاء 44:22، "قَْد َمَحْوُت َكغَْیٍم ذُنُوبََك َوَكَسَحابٍَة َخَطایَاَك. اِْرِجْع إِلَيَّ ألَنِّي فَدَْیتَُك».  



دفع یسوع الثمن لیحررنا من خطایانا وذنبنا. یمكنھ أن یغفر خطایاك أیًضا. مات كممثل للبشر، عانى عقاباً لخطایانا. وألن یسوع ھو هللا أیًضا، فإن موتھ

وحده ھو الذي یمكن أن یمحو خطایانا. كان صوت یسوع كلمة هللا الذي قال في إشعیاء 44:22 - ”قَْد َمَحْوُت َكغَْیٍم ذُنُوبََك َوَكَسَحابٍَة َخَطایَاَك. اِْرِجْع إِلَيَّ

ألَنِّي فَدَْیتَُك». ھل أتیت إلى یسوع لتكون حراً؟ ھل آمنت بموتھ وقیامتھ لمغفرة ذنوبك؟ 

تقدم لنا رومیة 10: 9 ھذا الوعد: 

ّبِ یَُسوَع،   ”ألَنََّك إِِن اْعتََرْفَت بِفَِمَك بِالرَّ

َوآَمْنَت بِقَْلبَِك أَنَّ هللاَ أَقَاَمھُ ِمَن األَْمَواِت، َخلَْصَت". 

ال یكفي اعتبار یسوع معلماً صالحاً أو مثاالً أخالقیاً جیداً. لدینا طبیعة خاطئة یجب أن نموت حتى نتمكن من قبول حیاة جدیدة ونسیر في القداسة. ھذا ھو

بالضبط ما أنجزه یسوع لنا من خالل موتھ وقیامتھ. ألن یسوع رجل، دفع موتھ عقوبة الخطیئة البشریة. ألن یسوع ھو هللا، قیامتھ تجعل قیامتنا الروحیة

ممكنة. اآلن دعونا نلقي نظرة على مكان في الكتاب المقدس حیث قال یسوع إنھ مساٍو �. 

استمع إلى ما قالھ یسوع في متى ١٠:٣٧. 

ا أَْكثََر ِمنِّي فَالَ یَْستَِحقُّنِي، َوَمْن أََحبَّ اْبنًا أَِو اْبنَةً أَْكثََر ِمنِّي فَالَ یَْستَِحقُّنِي".  37 "َمْن أََحبَّ أَبًا أَْو أُم�

ھل ترى ما یقولھ یسوع؟ ترشدنا الوصایا العشر أن نكرم والدینا. كما أنھم یأمروننا بأن نحب هللا ونعبده فوق أي شخص آخر. لكن في متى 10:37 ،

یخبرنا یسوع أننا یجب أن نحبھ أكثر مما نحب والدینا. یسوع یدعي االمتیاز اإللھي ھنا. ال ینبغي لإلنسان العادي أن یقبل الشرف والعبادة التي تخص هللا

وحده. 

على سبیل المثال، استمع إلى ما حدث في أعمال الرسل ١٠: ٢٥-٢٦. 

ا دََخَل بُْطُرُس اْستَْقبَلَھُ َكْرنِیِلیُوُس َوَسَجدَ َواقِعًا َعلَى قَدََمْیِھ.  25 "َولَمَّ

26 فَأَقَاَمھُ بُْطُرُس قَائًِال: «قُْم، أَنَا أَْیًضا إِْنَساٌن". 

لم یقبل بطرس الُسجود. لكن في المقاطع التالیة، یقبل یسوع ُسجود البشر. 

متى 2:11.

ا".  وا َوَسَجدُوا لَھُ. ثُمَّ فَتَُحوا ُكنُوَزُھْم َوقَدَُّموا لَھُ َھدَایَا: ذََھبًا َولُبَانًا َوُمر� ِھ. فََخرُّ بِيَّ َمَع َمْریََم أُّمِ 11 َوأَتَْوا إِلَى اْلبَْیِت، َوَرأَْوا الصَّ

متى 14: 33-32.

یُح.  ا دََخالَ السَِّفینَةَ َسَكنَِت الّرِ 32 "َولَمَّ

33 َوالَِّذیَن فِي السَِّفینَِة َجاُءوا َوَسَجدُوا لَھُ قَائِِلیَن: «بِاْلَحِقیقَِة أَْنَت اْبُن هللاِ!». 

متى 28: 9-8.



8 "فََخَرَجتَا َسِریعًا ِمَن اْلقَْبِر بَِخْوٍف َوفََرحٍ َعِظیٍم، َراِكَضتَْیِن ِلتُْخبَِرا تَالَِمیذَهُ. 

9 َوفِیَما ُھَما ُمْنَطِلقَتَاِن ِلتُْخبَِرا تَالَِمیذَهُ إِذَا یَُسوُع الَقَاُھَما َوقَاَل: «َسالٌَم لَُكَما». فَتَقَدََّمتَا َوأَْمَسَكتَا بِقَدََمْیِھ َوَسَجدَتَا لَھُ". 

أرید أن ألقي نظرة على فقرة أخرى معك، حیث استخدم یسوع اسم هللا المقدس لنفسھ. في یوحنا 8: 51-59 یتحدث یسوع إلى بعض القادة الدینیین في

أورشلیم. قال لھم یسوع: 51 ”اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن َكاَن أََحدٌ یَْحفَُظ َكالَِمي فَلَْن یََرى اْلَمْوَت إِلَى األَبَِد». 

 

52 فَقَاَل لَھُ اْلیَُھودُ: اآلَن َعِلْمنَا أَنَّ بَِك َشْیَطانًا.  

قَْد َماَت إِْبَراِھیُم َواألَْنبِیَاُء، َوأَْنَت تَقُوُل: إِْن َكاَن أََحدٌ یَْحفَُظ َكالَِمي فَلَْن یَذُوَق اْلَمْوَت إِلَى األَبَِد.

 

53 أَلَعَلََّك أَْعَظُم ِمْن أَبِینَا إِْبَراِھیَم 

الَِّذي َماَت؟ َواألَْنبِیَاُء َماتُوا. 

َمْن تَْجعَُل نَْفَسَك؟»

 

دُ نَْفِسي فَلَْیَس َمْجِدي َشْیئًا.  54 أََجاَب یَُسوُع: «إِْن ُكْنُت أَُمّجِ

دُنِي، الَِّذي تَقُولُوَن أَْنتُْم إِنَّھُ إِلُھُكْم، أَبِي ُھَو الَِّذي یَُمّجِ

 

ا أَنَا فَأَْعِرفُھُ.  55 َولَْستُْم تَْعِرفُونَھُ. َوأَمَّ

َوإِْن قُْلُت إِنِّي لَْسُت أَْعِرفُھُ أَُكوُن ِمثْلَُكْم َكاِذبًا، لِكنِّي أَْعِرفُھُ َوأَْحفَُظ قَْولَھُ.

56 أَبُوُكْم إِْبَراِھیُم تََھلََّل بِأَْن یََرى یَْوِمي فََرأَى َوفَِرَح». 

57 فَقَاَل لَھُ اْلیَُھودُ: «لَْیَس لََك َخْمُسوَن َسنَةً بَْعدُ، أَفََرأَْیَت إِْبَراِھیَم؟» 

58 قَاَل لَُھْم یَُسوُع: «اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: قَْبَل أَْن یَُكوَن إِْبَراِھیُم أَنَا َكائٌِن». 

ا یَُسوُع فَاْختَفَى َوَخَرَج ِمَن اْلَھْیَكِل ُمْجتَاًزا فِي َوْسِطِھْم َوَمَضى ھَكذَا.  59 فََرفَعُوا ِحَجاَرةً ِلیَْرُجُموهُ. أَمَّ

یتعلم األطفال الصغار في المدرسة حول الزمن الماضي والحاضر. یجب أن تبدو اآلیة 58 غریبة في آذاننا. لم یقل یسوع، "قَْبَل أَْن یَُكوَن إِْبَراِھیُم كنُت.”

یقول یسوع، ”أَنَا َكائٌِن!” ھذا ھو االسم االلھي �. قد تتذكر ما قالھ هللا عندما ظھر لموسى. استمع إلى خروج 3: 14-13. 

 

13 "فَقَاَل ُموَسى �ِ: «َھا أَنَا آتِي إِلَى بَنِي إِْسَرائِیَل َوأَقُوُل لَُھْم: إِلھُ آبَائُِكْم أَْرَسلَنِي إِلَْیُكْم. فَإِذَا قَالُوا ِلي:  

َما اْسُمھُ؟ فََماذَا أَقُوُل لَُھْم؟»

 

14 فَقَاَل هللاُ ِلُموَسى: «أَْھیَِھ الَِّذي أَْھیَْھ».  

َوقَاَل: «ھَكذَا تَقُوُل ِلبَنِي إِْسَرائِیَل: أَْھیَْھ أَْرَسلَنِي إِلَْیُكْم».

عندما قال یسوع، ”أَْھیَِھ” كان یستخدم اسم هللا الشخصي. لھذا السبب التقط الحشد الحجارة إلعدامھ. كان یسوع یدعي أنھ هللا. یقول بعض الناس أن یسوع

لم یفكر في نفسھ على أنھ هللا. ولكن كما رأینا في ھذه المقاطع، من الواضح أن یسوع آمن بأنھ هللا. 

ال أعرف ما إذا كنت تعرف الفرقة األیرلندیة U2؟ ھم من المفضلین لدي. مغنیھم الرئیسي یدعى بونو. استمع إلى ما قالھ بونو. 



”أعتقد أن السؤال المحدد للمسیحي ھو:” من كان المسیح؟ ” ال أعتقد أنھ من السھل أن تقول إنھ كان مفكًرا عظیًما أو فیلسوفًا عظیًما. ألنھ ذھب في الجوار

قائالً إنھ المسیح المنتظر. لھذا السبب ُصلب. لقد ُصلب ألنھ قال إنھ ابن هللا. لذلك، إما أنھ كان ابن هللا، أو أنھ غیر عاقل (مجنون). أجد صعوبة في قبول

حقیقة أن المالیین والمالیین من األرواح، نصف األرض، على مدى ألفي عام قد تأثرت وألھمتھا بعض المجانین”. 

أصدقائي، نال یسوع السجود. غفر یسوع الخطایا. استخدم یسوع االسم اإللھي ”أَْھیَِھ” لنفسھ. دعا یسوع الناس للصالة لھ. تنبأ یسوع بالمستقبل وقرأ قلوب

الناس وعقولھم. ھدأ یسوع العواصف وشفى المرضى وأقام األموات. ھل كان یسوع مجنوناً أم كان ھو هللا؟ 

كل ھذه األشیاء حدثت في مجتمعات صغیرة. كانت أورشلیم مدینة صغیرة، وكان یسوع یؤدي الكثیر من الخدمة في قرى الناصرة. عرف الناس یسوع.

كانوا یعرفون البرص والعمیان الذین تم شفاؤھم. لقد رأوا األشیاء التي حدثت. قال یسوع أنھ ھو هللا وإنھ فعل األشیاء التي ال یستطیع أن یفعلھا إال هللا. لو

كان یكذب أو یتظاھر، لكان جیرانھ یعرفون الحقیقة. لكن یسوع لم یكن یكذب، ولم یكن مجنونًا. لھذا السبب وضع اآلالف من الناس إیمانھم بھ منذ 2000

عام. 

ولھذا السبب یمكننا الیوم أیًضا أن نضع إیماننا بیسوع. ألن كلمة هللا تكشف لنا الحق، ویفتح الروح القدس قلوبنا للفھم واإلیمان. یسوع ھو المخلص والرب.

إنھ حمل هللا الذي یرفع خطایا العالم. إنھ یستحق عبادتنا وصلواتنا. ستشجعنا صالتنا الختامیة بحقیقة هللا من كولوسي 2 و 3. 

صالة الختام 

كولو�� ٢: ٨- ٩

8 اُْنُظُروا أَْن الَ یَُكوَن أََحدٌ یَْسبِیُكْم بِاْلفَْلَسفَِة َوبِغُُروٍر بَاِطل، َحَسَب تَْقِلیِد النَّاِس، َحَسَب أَْرَكاِن اْلعَالَِم، َولَْیَس َحَسَب اْلَمِسیحِ. 

9 فَإِنَّھُ فِیِھ یَِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء الالَُّھوِت َجَسِدی�ا.. 

كولو�� 3: 1- 3

1 فَإِْن ُكْنتُْم قَْد قُْمتُْم َمَع اْلَمِسیحِ فَاْطلُبُوا َما فَْوُق، َحْیُث اْلَمِسیُح َجاِلٌس َعْن یَِمیِن هللاِ. 

وا بَِما فَْوُق الَ بَِما َعلَى األَْرِض،  2 اْھتَمُّ

3 ألَنَُّكْم قَْد ُمتُّْم َوَحیَاتُُكْم ُمْستَتَِرةٌ َمَع اْلَمِسیحِ فِي هللاِ. 

كولو�� 3: 17-16

 

16 لتَْسُكْن فِیُكْم َكِلَمةُ اْلَمِسیحِ بِِغنًى،  

َوأَْنتُْم بُِكّلِ ِحْكَمٍة ُمعَلُِّموَن َوُمْنِذُروَن بَْعُضُكْم بَْعًضا،  

ّبِ. بَِمَزاِمیَر َوتََسابِیَح َوأََغانِيَّ ُروِحیٍَّة، بِنِْعَمٍة، ُمتََرنِِّمیَن فِي قُلُوبُِكْم ِللرَّ



ّبِ یَُسوَع، َشاِكِریَن هللاَ َواآلَب بِِھ.   17 َوُكلُّ َما َعِمْلتُْم بِقَْول أَْو فِْعل، فَاْعَملُوا اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّ

آمین.
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