تعبير الرب يسوع المسيح واثبات
الالهوت
Holy_bible_1

شرحت سابقا معني كلمة يسوع في ملف هل عرف وعبد وانتظر اليهود اسم يسوع في العهد القديم
وباختصار شديد
اسم يسوع هو في العبري يشوع النها في االصل عبرية
G2424
Ιησους
Iesous
'ee-ay-sooce
;]Of Hebrew origin [H3091
ومعني يشوع هو يهوه شوع اي يهوه يكون الخالص

G2424
Ιησους
Iesous
Thayer Definition:
”Jesus = “Jehovah is salvation

واسم يشوع العبري هو بالفعل من مقطعين يهوه يشوع يهوه يخلص
H3091
יהוׁשע יהוׁשּוע
yehoshua‛ yehoshua‛
yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah
From H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the
Jewish leader: - Jehoshua, Jehoshuah, Joshua
H3444.
والمصدر يشع
יׁשע
yasha‛
BDB Definition:
1) to save, be saved, be delivered
وتعني خلص ويكون مخلص اي كينونته هو الخالص فهو الخالص
فالرب هو الخالص
وهو اسم من اسماء يهوه هو الخالص والمخلص فهو اسم من مصدر خلص
H3444
יׁשּועה
yeshu‛ah
BDB Definition:

1) salvation, deliverance
وهذا االسم هو موضوع هذا الملف
فاسم يسوع هو يشوع هو يهوه المخلص والخالص ( وهي كلمه تختلف عن اسم يشوع الشخص
تلميذ موسي ولكن يشوع اي الخالص )
وهو اثبات الهوت

وايضا في ملف المسيا في الفكر اليهودي شرحت واكدت من الفكر اليهودي ان لقب المسيح معرف
هو عن الملك السماوي
وفقط باختصار شديد من الموسوعه اليهودية
The Heavenly Messiah.
The oldest apocalypse in which the conception of a preexistent heavenly
Messiah is met with is the Messiological section of the Book of Enoch
(xxxvii.-lxxi.) of the first century B.C. The Messiah is called "the Son of
"Man,
المسايا السماوي
ويؤمنون ان المسيح سماوي وسيطلق عليه انه ابن االنسان

and is described as an angelic being, his countenance resembling a man's,
and as occupying a seat in heaven beside the Ancient of Days (xlvi. 1),
ويصفه بانه الكائن المالئكي ومكانه في السماء منذ االزل بجانب قديم االيام

or, as it is expressed in ch. xxxix. 7, "under the wings of the Lord of spirits."
In ch. xlviii. 3, 6, xlix. 2b it is stated that "His name was called before the
Lord of spirits before the sun and the signs of the zodiac were created, and
before the stars of heaven weremade"; that "He was chosen and hidden with
God before the world was created, and will remain in His presence
forevermore"
7  عدد93 وفي اصحاح
وهو تحت جناج رب االرواح واسمه قيل قبل رب االرواح قبل الشمس واالبراج ان تخلق وقبل
النجوم ان تصنع كان مختار ومخبا في اهلل قبل انشاء العالم وسيبقي وجوده الي االبد
(comp. also lxii. 6); and that "His glory will last from eternity unto eternity
and his might from generation unto generation" (that "his name" in xlviii. 3
means really "son of man" is evident from verse 6; comp. the similar use of
"Shem Yhwh" for "Yhwh" in Isa. xxx. 27)
ومجده سيستمر الي االبد وقدرته يستمر من جيل والي جيل وسيكون اسمه ابن االنسان وهو شيم
يهوه اي مجد يهوه
. He is represented as the embodiment of justice and wisdom and as the
medium of all God's revelations to men (xlvi. 3; xlix. 1, 2a, 3)
هو يمثل عدل وحكمة اهلل وعالقة اهلل باالنسان

. At the end of time the Lord will reveal him to the world and will place him
on the throne of His glory in order that he may judge all creatures in
accordance with the end to which God had chosen him from the beginning.

When he rises for the judgment all the world will fall down before him, and
adore and extol him, and give praise to the Lord of spirits. The angels in
heaven also, and the elect in the Garden of Life, will join in his praise and
will glorify the Lord. "He will judge all hidden things, and no one will be
able to make vain excuses to him"; he will judge also Azazel,
وفي نهاية االيام سيكشفه الرب للعالم ويضعه علي كرسي مجد اهلل ليحكم علي كل الخليقه الن اهلل
اختاره من البدايه
وعند قيامه تسجد له الخليقه كلها ومالئكة السماء ايضا
سيحكم علي االمور المخفية وسيقاضي عزازيل
with all his associates and all his hosts. The wicked ones of the earth,
especially all kings and potentates, he will give over to damnation, but for
the just and chosen ones he will prepare eternal bliss, and he will dwell in
their midst for all eternity (xlv. 3, 4; xlvi. 4-6; xlviii. 4-10; xlix. 4; li. 3; lv. 4;
lxi. 7-lxii. 14).
ويتكلم عن استمراريته وابديته في اعداد كثيره

It is worthy of special note that in the appendix to the Messiological section
of Enoch, the latter himself is the Son of Man = Messiah (lxxi. 14),
and, as in the Slavonic Book of Enoch and the Hebrew Book of Enoch (see
Jew. Encyc. i. 676, s.v. Apocalyptic Literature), as well as throughout
rabbinical literature, Enoch is identical with Meṭaṭron = Μετάθρονος or
Μετατύρανος (i.e., the highest, ministering spirit, who stands next to God

and represents His rulership over the universe), so there is an important
connecting-link between the conception of the Son of Man = Messiah, and
the Logos, which appears repeatedly in Philo in place of the earthly future
king (comp., e.g., his interpretation of "ẓemaḥ," Zech. vi. 12, in "De
Confess." § 14; see Memra).
هناك عالقه قويه بين الفكر المسياني لليهود عن المسيا القادم واللوغوس ( كلمة اهلل وحكمة اهلل
) باليوناني) والميمرا ( كلمة اهلل الحكمه بالعبري

وثالثا تعبير الرب وقد شرحته تفصيال في ملف اثبات ان المسيح قال لفظيا انه هو اهلل
 ويهوه هو اسم الرب. وباختصار ان الرب هو باليوناني كيريوس وهو ترجمة اللفظ العبري يهوه
فقط وليس غيره

وبعض االعداد تؤكد ان كيريوس تعني يهوه
(Gen 2:8)את־האדם אׁשר יצר׃ גן־בעדן מקדם ויׂשם ׁשם אלהים יהוה ויטע
Gen 2:8 Καὶἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰἀνατολὰς
καὶἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν.

(Gen 2:15)ולׁשמרה׃ את־האדם וינחהו בגן־עדן לעבדה יהוה אלהים ויקח
Gen 2:15 Καὶἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶἔθετο
αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
(Gen 2:16)על־האדם לאמר מכל עץ־הגן אכל תאכל׃ יהוה אלהים ויצו
Gen 2:16 καὶἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων Ἀπὸ παντὸς ξύλου
τοῦἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ,

(Gen 2:18)עזר כנגדו׃ לא־טוב היות האדם לבדו אעׂשה־לו יהוה אלהים ויאמר
Gen 2:18 Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον·
ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.

(Gen 2:22)אל־האדם׃ את־הצלע אׁשר־לקח מן־האדם לאׁשה ויבאה יהוה אלהים ויבן
Gen 2:22 καὶᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ
Αδαμ, εἰς γυναῖκα καὶἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ.
(Gen 3:1)ויאמר אל־האׁשה יהוה אלהים והנחׁש היה ערום מכל חית הׂשדה אׁשר עׂשה
לא תאכלו מכל עץ הגן׃ אלהים אף כי־אמר
Gen 3:1 Ὁ δὲὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,
ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός· καὶ εἶπεν ὁὄφις τῇ γυναικί Τίὅτι εἶπεν ὁ θεός
Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦἐν τῷ παραδείσῳ;
(Gen 3:8)ויתחבא האדם ואׁשתו מתהלך בגן לרוח היום יהוה אלהים ויׁשמעו את־קול
הגן׃ בתוך עץ יהוה אלהים מפני
Gen 3:8 Καὶἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ
παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶἡ γυνὴ αὐτοῦἀπὸ
προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου.
(Gen 3:9)אל־האדם ויאמר לו איכה׃ יהוה אלהים ויקרא
Gen 3:9 καὶἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ, ποῦ
εἶ;
(Gen 3:13)הנחׁש הׁשיאני לאׁשה מה־זאת עׂשית ותאמר האׁשה יהוה אלהים ויאמר

ואכל׃
Gen 3:13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ
εἶπεν ἡ γυνήὉὄφις ἠπάτησέν με, καὶἔφαγον.
ايه اخري مهمه

8 : 24 انا الرب هذا اسمي ومجدي ال اعطيه الخر اشعياء
8 I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to
another, neither my praise to graven images.
8 ׁשמ֑י ּוכְבֹודי֙ לְַאח֣ר לֹֽא־אֶת֔ן ּותְהלת֖י ַלפְסילֽים׃
ְ אֲנ֥י יְהו֖ה הּ֣וא
8 ’ănî yəhwâ hû’ šəmî ûḵəḇwōḏî lə’aḥēr lō’-’etēn ûṯəhillāṯî lapəsîlîm:
8 ἐγὼ κύριος ὁ θεός τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ
δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς
egO kurios o theos touto mou estin to onoma tEn doxan mou eterO ou
dOsO oude tas aretas mou tois
Ego Dominus, hoc est nomen meum; gloriam meam alteri non dabo, et
laudem meam sculptilibus gluptois

2 :6 سفر التثنية
.ٌب إِلهُنَا رَبٌ وَاحِد
ُ َالر: ُ«ِاسْمَعْ يَا ِإسْرَائِيل

4 Hear,8085 O Israel:3478 The LORD3068 our God430 is one259 LORD:3068
4 καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τοῖς
υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἄκουε
Ισραηλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν
kai tauta ta dikaiOmata kai ta krimata osa eneteilato kurios tois uiois
israEl en tE erEmO eξelthontOn autOn ek gEs aiguptou akoue israEl
kurios o theos EmOn kurios eis estin
4 ׁש ַמ֖ע
ְ 5 ׂשרא֑ל יְהו֥ה אֱלֹה֖ינּו יְהו֥ה׀ אֶחֽד׃
ְ י5
4 šəma‘5 yiśərā’ēl yəhwâ ’ĕlōhênû yəhwâ| ’eḥāḏ:5
4 Audi, Israël: Dominus Deus noster, Dominus unus est.
وكل هذه االيات توضح ان كلمة الرب كيريوس مساويه تماما ليهوه وهو االسم الحقيقي الله الكون
كله

واالن اقدم اعداد اطلق فيها الثالثه القاب عن الرب يسوع المسيح مؤكدا ان
الرب يسوع المسيح اي يهوه المخلص المسيح السماوي

66 :11 ) سفر أعمال الرسل1
.ِهذَا هُوَ رَبُ ا ْلكُل. ِالمِ بِ َيسُوعَ الْ َمسِيح
َس
َ ا ْلكَلِمَ ُة الَتِي أَ ْرسَلَهَا إِلَى بَنِي ِإسْرَائِيلَ يُ َبشِ ُر بِال
11 :11 ) سفر أعمال الرسل4

ن
عطَا ُه ُم الْمَوْهِبَ َة كَمَا لَنَا أَ ْيضًا بِالسَوِيَ ِة مُؤْمِنِينَ بِالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،فَ َم ْ
ن اهللُ َق ْد َأ ْ
فَِإنْ كَا َ
ن أَمْنَ َع اهللَ؟».
أَنَا؟ أَقَادِ ٌر َأ ْ
 )6سفر أعمال الرسل 11 :11
ك أَ ْيضًا».
ن أَنْ َنخْلُصَ كَمَا أُول ِئ َ
ل ِكنْ بِ ِنعْمَةِ الرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ نُؤْ ِم ُ
 )2سفر أعمال الرسل 46 :11
سمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
َرجُلَ ْينِ َقدْ َبذَالَ نَفْسَيْهِمَا َألجْ ِل ا ْ
 )1سفر أعمال الرسل 61 :16
ص أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْ ِتكَ».
فَقَاالَ« :آمِنْ بِالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ فَ َتخْلُ َ
 )6سفر أعمال الرسل 41 :41
ن اَلذِي بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
شَا ِهدًا لِلْيَهُو ِد وَالْيُونَانِيِينَ بِالتَوْبَ ِة إِلَى اهللِ وَاإلِيمَا ِ
 )1سفر أعمال الرسل 61 :48
ت اهللِ ،وَ ُمعَلِمًا بِأَمْرِ الرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ِبكُ ِل ُمجَاهَ َرةٍ ،بِالَ مَانِعٍ.
كَارِزًا بِمََلكُو ِ
 )8رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :1
ن اهللِ بِقُ َو ٍة ِمنْ جِهَةِ رُوحِ الْ َقدَاسَةِ ،بِالْقِيَامَ ِة ِمنَ األَمْوَاتِ َ :يسُوعَ الْ َمسِيحِ رَبِنَا.
ن ا ْب َ
وَ َتعَ َي َ
 )9رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :1
هلل أَبِينَا
نا ِ
ال ٌم مِ َ
سَ
ن ِقدِيسِينَِ :نعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
إِلَى جَمِي ِع الْمَ ْوجُودِينَ فِي رُومِيَةََ ،أحِبَاءَ اهللَِ ،م ْدعُوِي َ

وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :1
ال ٌم مَ َع اهللِ بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
سَ
ن لَنَا َ
فَِإذْ َقدْ تَبَرَرْنَا بِاإلِيمَا ِ
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :1
وَلَيْسَ ذِلكَ فَ َقطْ ،بَلْ نَفْتَخِ ُر أَ ْيضًا بِاهللِ ،بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،اَلذِي نِلْنَا بِ ِه اآلنَ الْ ُمصَا َلحَةَ.
 )14رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 41 :1
ك ال ِنعْمَةُ بِالْبِرِ ،لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَةِ ،بِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ
خطِيَ ُة فِي الْمَوْتِ ،هكَذَا تَمِْل ُ
ت ا ْل َ
حَتَى كَمَا مََلكَ ِ
رَبِنَا.
 )16رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :6
ن َأحْيَا ًء هللِ بِالْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبِنَا.
خطِيَةِ ،وَل ِك ْ
عنِ ا ْل َ
س ُك ْم أَمْوَاتًا َ
حسِبُوا أَنْ ُف َ
ك أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا ا ْ
كَذِل َ
 )12رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 46 :6
ي مَوْتٌ ،وَأَمَا هِبَ ُة اهللِ فَهِيَ حَيَا ٌة أَ َبدِيَةٌ بِالْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبِنَا.
خطِيَ ِة هِ َ
ن ُأجْ َر َة ا ْل َ
َأل َ
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 41 :1
سدِ نَامُوسَ
ج َ
س اهللِ ،وَل ِكنْ بِا ْل َ
خدِمُ نَامُو َ
شكُ ُر اهللَ بِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ رَبِنَا !ِإذًا أَنَا نَ ْفسِي ِبذِهْنِي َأ ْ
َأ ْ
خطِيَةِ.
ا ْل َ
 )16رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 69 :8

هلل الَتِي فِي الْ َمسِيحِ َيسُوعَ
ن َمحَبَ ِة ا ِ
عْ
وَالَ عُلْوَ وَالَ عُمْقَ ،وَالَ خَلِيقَ َة ُأخْرَى ،تَ ْقدِرُ َأنْ تَ ْفصِلَنَا َ
رَبِنَا.
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :16
س ِد َألجْلِ الشَهَوَاتِ.
ج َ
بَ ِل الْ َبسُوا الرَبَ َيسُوعَ الْ َمسِيحَ ،وَالَ تَصْ َنعُوا َتدْبِيرًا لِ ْل َ
 )18رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 6 :11
حدٍ.
ح َدةٍ وَ َفمٍ وَا ِ
هلل أَبَا رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،بِنَفْسٍ وَا ِ
جدُوا ا َ
ِلكَيْ تُ َم ِ
 )19رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :11
حَتَى َأكُونَ خَادِمًا لِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ َألجْلِ األُ َممِ ،مُبَاشِرًا إلِ ْنجِي ِل اهللِ َككَا ِهنٍ ،لِ َيكُونَ قُرْبَانُ األُ َم ِم
ح الْ ُق ُدسِ.
مَقْبُوالً مُ َق َدسًا بِالرُو ِ
 )41رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 61 :11
ب إِلَ ْي ُك ْم أَيُهَا ا ِإلخْ َوةُ ،بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،وَبِ َمحَبَةِ الرُوحَِ ،أنْ ُتجَا ِهدُوا َمعِي فِي الصَلَوَاتِ
فََأطْلُ ُ
ن َأجْلِي إِلَى اهللِ،
ِم ْ
 )41رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 18 :16
حسَنَ ِة
ال ِم الطَيِبِ وَاألَقْوَا ِل ا ْل َ
خدِمُونَ رَبَنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَ بَلْ بُطُونَ ُهمْ .وَبِا ْل َك َ
ن مِثْ َل هؤُالَ ِء الَ َي ْ
َأل َ
خ َدعُونَ قُلُوبَ السُلَمَاءِ.
َي ْ
 )44رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 41 :16
ت أَ ْرجُِل ُكمْ سَرِيعًاِ .نعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ َم َع ُكمْ .آمِينَ.
ق الشَ ْيطَانَ َتحْ َ
سحَ ُ
المِ سَ َي ْ
سَ
وَإِل ُه ال َ

 )46رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 42 :16
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ جَمِي ِعكُ ْم .آمِينَ.
 )42رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :1
ن مَعَ جَمِي ِع
هلل الَتِي فِي كُورِنْثُوسَ ،الْمُ َق َدسِينَ فِي الْ َمسِيحِ َيسُوعَ ،الْ َم ْدعُوِينَ ِقدِيسِي َ
إِلَى كَنِيسَ ِة ا ِ
سمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ فِي كُ ِل َمكَانٍ ،لَ ُهمْ وَلَنَا:
اَلذِينَ َي ْدعُونَ بِا ْ
 )41رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 6 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )46رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :1
النَ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
ن اسْ ِت ْع َ
ن فِي مَوْهِبَةٍ مَا ،وَأَنْ ُت ْم مُتَوَ ِقعُو َ
حَتَى إِ َن ُك ْم َلسْ ُتمْ نَا ِقصِي َ
 )41رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 8 :1
ال لَوْمٍ فِي يَوْمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
اَلذِي سَيُثْبِ ُت ُك ْم أَ ْيضًا إِلَى النِهَايَةِ ِب َ
 )48رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 9 :1
هلل اَلذِي بِهِ ُدعِي ُت ْم إِلَى شَ ِركَةِ ابْنِهِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ رَبِنَا.
ن هُ َو ا ُ
أَمِي ٌ
 )49رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :1
حدًا ،وَالَ
سمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَِ ،أنْ تَقُولُوا جَمِي ُع ُك ْم قَوْالً وَا ِ
ب إِلَ ْي ُك ْم أَيُهَا ا ِإلخْ َوةُ ،بِا ْ
وَلكِنَنِي َأطْلُ ُ
حدٍ،
حدٍ وَرَأْيٍ وَا ِ
ن فِي ِفكْرٍ وَا ِ
َيكُونَ بَيْ َن ُك ُم ا ْنشِقَاقَاتٌ ،بَلْ كُونُوا كَامِلِي َ

 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :2
س آبَاءٌ كَثِيرُونَ .ألَنِي أَنَا وََلدْ ُت ُك ْم
ن لَ ْي َ
شدِينَ فِي الْ َمسِيحِ ،لكِ ْ
ن الْمُ ْر ِ
ن َل ُكمْ رَبَوَاتٌ مِ َ
ألَنَهُ وَِإنْ كَا َ
فِي الْ َمسِيحِ َيسُوعَ بِاإلِ ْنجِيلِ.
 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 2 :1
سمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ إِ ْذ أَنْ ُتمْ وَرُوحِي ُمجْتَ ِمعُونَ مَعَ قُوَةِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ
بِا ْ
 )64رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 6 :8
حدٌ َ :يسُوعُ الْ َمسِيحُ ،اَلذِي
ن لَهُ .وَرَبٌ وَا ِ
حُ
ب الَذِي مِنْ ُه جَمِيعُ ا َألشْيَاءِ ،وَ َن ْ
حدٌ :اآل ُ
ن لَنَا إِلهٌ وَا ِ
ل ِك ْ
حنُ بِهِ.
بِهِ جَمِيعُ ا َألشْيَاءِ ،وَ َن ْ
 )66رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :9
ت أَنَا حُرًا؟ أَمَا رَأَيْتُ َيسُوعَ الْ َمسِيحَ رَبَنَا؟ أََلسْ ُت ْم أَنْ ُتمْ عَمَلِي فِي الرَبِ؟
ت أَنَا َرسُوالً؟ أََلسْ ُ
أََلسْ ُ
 )62رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 61 :11
ت كُلَ يَوْمٍ.
إِنِي بِافْ ِتخَا ِر ُك ُم اَلذِي لِي فِي َيسُوعَ الْ َمسِيحِ رَبِنَا ،أَمُو ُ
 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 11 :11
هلل اَلذِي ُي ْعطِينَا الْغَلَبَةَ بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
شكْرًا ِ
وَل ِكنْ ُ
 )66رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 44 :16
ن أَثَا.
ح ٌد الَ ُيحِبُ الرَبَ َيسُوعَ الْ َمسِيحَ فَلْ َي ُكنْ أَنَاثِيمَا! مَارَا ْ
ِإنْ كَانَ َأ َ

 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 46 :16
ِنعْمَةُ الرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ َم َعكُ ْم.
 )68رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 4 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )69رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 6 :1
هلل أَبُو رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،أَبُو الرَأْفَةِ وَإِلهُ كُ ِل َتعْزِيَةٍ،
كا ُ
مُبَا َر ٌ
 )21رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 1 :2
ن َأجْلِ َيسُوعَ.
فَإِنَنَا َلسْنَا َنكْرِزُ بِأَنْفُسِنَا ،بَ ْل بِالْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبًا ،وَل ِكنْ بِأَنْ ُفسِنَا عَبِيدًا َل ُك ْم ِم ْ
 )21رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 9 :8
ن َأجِْل ُك ُم افْتَقَرَ وَهُوَ غَنِيٌِ ،لكَيْ َتسْ َتغْنُوا أَنْ ُتمْ
فَإِ َن ُكمْ َتعْرِفُونَ ِنعْمَةَ رَبِنَا يَسُوعَ الْ َمسِيحِ ،أَنَ ُه ِم ْ
بِفَقْرِهِ.
 )24رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 61 :11
ك إِلَى األَ َبدَِ ،يعَْل ُم أَنِي َلسْتُ َأ ْكذِبُ.
هلل أَبُو رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،اَلذِي هُوَ مُبَا َر ٌ
َا ُ
 )26رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 1 :16
س ُكمْ ،أَنَ َيسُوعَ
س ُكمَْ .أ ْم َلسْ ُتمْ َتعْرِفُونَ أَنْ ُف َ
س ُكمْ ،هَ ْل أَنْ ُتمْ فِي اإلِيمَانِ؟ امْ َتحِنُوا أَنْ ُف َ
جَرِبُوا أَنْ ُف َ
ن َلمْ َتكُونُوا مَرْفُوضِينَ؟
الْ َمسِيحَ هُوَ فِي ُكمِْ ،إ ْ

 )22رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 12 :16
س مَعَ جَمِي ِع ُكمْ .آمِينَ.
ح الْ ُق ُد ِ
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،وَ َمحَبَ ُة اهللَِ ،وشَ ِركَ ُة الرُو ِ
 )21رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 6 :1
هلل اآلبِ ،وَمِنْ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )26رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 12 :2
الكٍ ِمنَ اهللِ قَبِلْتُمُونِي ،كَالْ َمسِيحِ
سدِي َلمْ تَ ْزدَرُوا بِهَا وَالَ كَرِهْتُمُوهَا ،بَلْ كَ َم َ
ج َ
وَ َتجْرِبَتِي الَتِي فِي َ
َيسُوعَ.
 )21رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 12 :6
ب ا ْلعَالَمُ
ن أَفْ َتخِ َر إِالَ ِبصَلِيبِ رَبِنَا يَسُوعَ الْ َمسِيحِ ،اَلذِي بِهِ َقدْ صُلِ َ
وَأَمَا ِمنْ جِهَتِيَ ،فحَاشَا لِي َأ ْ
لِي وَأَنَا لِ ْلعَالَمِ.
 )28رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 18 :6
حكُمْ أَيُهَا ا ِإلخْ َوةُ .آمِينَ.
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ رُو ِ
 )29رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 4 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 6 :1
ت فِي الْ َمسِيحِ،
هلل أَبُو رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،اَلذِي بَا َركَنَا ِبكُلِ بَرَكَةٍ رُوحِيَ ٍة فِي السَمَاوِيَا ِ
كا ُ
مُبَا َر ٌ

 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :1
ن فِي َمعْرِفَتِهِ،
ال ِ
عَ
حكْمَةِ وَا ِإل ْ
ح ا ْل ِ
جدِ ،رُو َ
كَيْ ُي ْعطِ َي ُك ْم إِلهُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،أَبُو الْ َم ْ
 )14رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :6
ص ِد الدُهُو ِر اَلذِي صَ َنعَ ُه فِي الْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبِنَا.
حسَبَ َق ْ
َ
 )16رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 12 :6
ي َلدَى أَبِي رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
ب هذَا َأحْنِي ُركْبَتَ َ
ِبسَبَ ِ
 )12رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 41 :1
سمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،هللِ وَاآلبِ.
ن عَلَى كُلِ شَيْ ٍء فِي ا ْ
شَاكِرِينَ كُلَ حِي ٍ
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 46 :6
ن اهللِ اآلبِ وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
ن ِم َ
المٌ عَلَى ا ِإلخْ َوةِ ،وَ َمحَبَةٌ بِإِيمَا ٍ
سَ
َ
 )16رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 42 :6
ع َدمِ َفسَادٍ .آمِينَ.
اَل ِنعْمَ ُة مَعَ جَمِي ِع اَلذِينَ ُيحِبُونَ رَبَنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَ فِي َ
 )11رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 4 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )18رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 11 :4

هلل اآلبِ.
جدِ ا ِ
ن َأنَ َيسُوعَ الْ َمسِيحَ هُوَ رَبٌ لِ َم ْ
وَ َيعْتَرِفَ كُ ُل ِلسَا ٍ
 )19رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 8 :6
ن
ن َأجْلِ َفضْ ِل َمعْرِفَةِ الْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبِي ،اَلذِي ِم ْ
خسَا َر ًة ِم ْ
حسِبُ كُ َل شَيْ ٍء أَيْضًا َ
بَ ْل إِنِي َأ ْ
حسِبُهَا نُفَايَ ًة ِلكَيْ أَرْبَحَ الْ َمسِيحَ،
خسِرْتُ كُلَ ا َألشْيَاءِ ،وَأَنَا َأ ْ
َأجْلِهِ َ
 )61رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 41 :6
ي فِي السَمَاوَاتِ ،الَتِي مِنْهَا أَ ْيضًا نَنْ َتظِ ُر ُمخَِلصًا هُوَ الرَبُ َيسُوعُ الْ َمسِيحُ،
ن هِ َ
حُ
فَِإنَ سِيرَتَنَا َن ْ
 )61رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 46 :2
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ جَمِي ِعكُمْ .آمِينَ.
 )64رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 4 :1
هلل أَبِينَا
نا ِ
سالَمٌ ِم َ
ن فِي الْ َمسِيحِ ِ :نعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
إِلَى الْ ِقدِيسِينَ فِي كُولُوسِي ،وَا ِإلخْوَةِ الْمُؤْمِنِي َ
وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
 )66رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 6 :1
ن ألَجِْل ُكمْ،
شكُ ُر اهللَ وَأَبَا رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ كُلَ حِينٍُ ،مصَلِي َ
َن ْ
 )62رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 6 :4
َفكَمَا قَبِلْتُمُ الْ َمسِيحَ َيسُوعَ الرَبَ اسُْلكُوا فِيهِ،
 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 1 :1

بُوُلسُ َوسِلْوَا ُنسُ وَتِيمُوثَا ُوسُ ،إِلَى كَنِيسَةِ ال َتسَالُونِيكِيِينَ ،فِي اهللِ اآلبِ وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ :
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َلكُمْ َو َ
 )66رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 6 :1
ال انْ ِقطَاعٍ عَمَ َل إِيمَا ِن ُكمْ ،وَ َتعَبَ َمحَبَ ِت ُكمَْ ،وصَبْرَ َرجَا ِئ ُكمْ ،رَبَنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَ ،أَمَا َم
مُ َت َذكِرِينَ ِب َ
اهللِ وَأَبِينَا.
 )61رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 19 :4
ن هُوَ َرجَاؤُنَا وَفَرَحُنَا وَِإكْلِيلُ افْ ِتخَارِنَا؟ َأ ْم َلسْ ُت ْم أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا أَمَامَ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ فِي
ن َم ْ
َأل ْ
َمجِيئِهِ؟
 )68رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 11 :6
وَاهللُ نَ ْفسُ ُه أَبُونَا وَرَبُنَا َيسُوعُ الْ َمسِيحُ يَ ْهدِي طَرِيقَنَا إِلَ ْي ُكمْ.
 )69رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 16 :6
هلل أَبِينَا فِي َمجِيءِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ جَمِيعِ
ال لَ ْو ٍم فِي الْ َقدَاسَةِ ،أَمَا َم ا ِ
ِلكَيْ يُثَبِتَ قُلُو َب ُكمْ ِب َ
ِقدِيسِيهِ.
 )11رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 9 :1
خالَصِ بِرَبِنَا يَسُوعَ الْ َمسِيحِ،
جعَلْنَا لِ ْل َغضَبِ ،بَ ْل القْتِنَاءِ ا ْل َ
هلل َلمْ َي ْ
نا َ
َأل َ
 )11رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 46 :1
ال لَ ْو ٍم عِ ْندَ مَجِيءِ
س ُد ُكمْ كَامِلَةً ِب َ
ج َ
س ُكمْ َو َ
ح ُكمْ وَنَفْ ُ
ظ رُو ُ
س ُك ْم بِالتَمَامِ .وَلْ ُتحْ َف ْ
المِ نَ ْفسُهُ يُقَ ِد ُ
سَ
وَإِل ُه ال َ
رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.

 )14رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 48 :1
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَ َعكُ ْم .آمِينَ.
 )16رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 1 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ:
بُوُلسُ َوسِلْوَا ُنسُ وَتِيمُوثَا ُوسُ ،إِلَى كَنِيسَةِ ال َتسَالُونِيكِيِينَ ،فِي ا ِ
 )12رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 4 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )11رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 8 :1
ن إِ ْنجِيلَ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
ن الَ ُيطِيعُو َ
ن اهللَ ،وَاَلذِي َ
ن الَ َيعْرِفُو َ
فِي نَا ِر لَهِيبٍُ ،م ْعطِيًا نَقْمَ ًة لَِلذِي َ
 )16رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 14 :1
ج َد اسْمُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ فِي ُكمْ ،وَأَنْتُمْ فِيهِ ،بِنِعْمَ ِة إِلهِنَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
ِلكَيْ يَتَ َم َ
 )11رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 1 :4
ُثمَ َنسْأَُل ُك ْم أَيُهَا ا ِإلخْ َو ُة ِمنْ جِهَ ِة مَجِيءِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ وَاجْتِمَاعِنَا إِلَيْهِ،
 )18رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 12 :4
األَمْ ُر اَلذِي َدعَا ُك ْم إِلَيْهِ بِإِ ْنجِيلِنَا ،القْتِنَاءِ َمجْدِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
 )19رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 16 :4

هلل أَبُونَا اَلذِي َأحَبَنَا وََأعْطَانَا عَزَا ًء أَ َبدِيًا وَ َرجَاءً صَالِحًا بِال ِنعْمَةِ،
وَرَبُنَا نَ ْفسُهُ َيسُوعُ الْ َمسِيحُ ،وَا ُ
 )81رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 6 :6
س
ُثمَ نُوصِي ُك ْم أَيُهَا ا ِإلخْ َوةُ ،بِاسْمِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَِ ،أنْ تَ َتجَنَبُوا كُ َل أَخٍ َيسُْلكُ بِالَ تَرْتِيبٍ ،وَلَ ْي َ
خذَهُ مِنَا.
ب ال َتعْلِي ِم اَلذِي َأ َ
حسَ َ
َ
 )81رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 14 :6
فَمِثْ ُل هؤُالَءِ نُوصِي ِهمْ وَ َنعِظُ ُهمْ بِرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ َأنْ َيشْ َتغِلُوا بِ ُهدُوءٍ ،وَيَ ْأكُلُوا خُبْزَ أَنْ ُفسِ ِهمْ.
 )84رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 18 :6
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ جَمِي ِعكُمْ .آمِينَ.
 )86رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
هلل ُمخَِلصِنَا ،وَرَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَِ ،رجَائِنَا.
ب أَمْ ِر ا ِ
حسَ ِ
بُوُلسَُ ،رسُولُ َيسُوعَ الْ َمسِيحِِ ،ب َ
 )82رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :1
هلل أَبِينَا وَالْمَسِيحِ َيسُوعَ
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ن الصَرِيحِ فِي اإلِيمَانِ ِ :نعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ َو َ
إِلَى تِيمُوثَا ُوسَ ،اال ْب ِ
رَبِنَا.
 )81رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 14 :1
خدْمَةِ،
جعَلَنِي لِ ْل ِ
حسِبَنِي أَمِينًاِ ،إذْ َ
شكُرُ الْ َمسِيحَ َيسُوعَ رَبَنَا الَذِي قَوَانِي ،أَنَهُ َ
وَأَنَا َأ ْ
 )86رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 12 :1

جدًا مَعَ اإلِيمَانِ وَالْ َمحَبَ ِة الَتِي فِي الْ َمسِيحِ َيسُوعَ.
وَتَفَاضَلَتْ ِنعْمَةُ رَبِنَا ِ
 )81رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 6 :2
المِ اإلِيمَانِ وَال َتعْلِي ِم
ِإنْ َفكَرْتَ ا ِإلخْ َوةَ بِهذَاَ ،تكُونُ خَادِمًا صَالِحًا لِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،مُتَرَبِيًا ِب َك َ
حسَنِ اَلذِي تَتَ َبعْتَهُ.
ا ْل َ
 )88رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 41 :1
ظ هذَا ِبدُونِ غَرَضٍ ،وَالَ
ك أَمَا َم اهللِ وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ وَالْ َمالَ ِئكَ ِة الْ ُمخْتَارِينََ ،أنْ َتحْ َف َ
ش ُد َ
أُنَا ِ
َتعْمَلَ شَيْئًا بِ ُمحَابَاةٍ.
 )89رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 6 :6
صحِيحَةَ ،وَال َتعْلِي َم اَلذِي
حدٌ ُيعَِلمُ َتعْلِيمًا آخَرَ ،وَالَ يُوافِقُ كَلِمَاتِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ال َ
ِإنْ كَانَ َأ َ
حسَبَ التَقْوَى،
هُوَ َ
 )91رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 12 :6
ظ الْ َوصِيَةَ ِبالَ دَ َنسٍ وَ َال لَ ْو ٍم إِلَى ظُهُورِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
َأنْ َتحْ َف َ
 )91رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 4 :1
هلل اآلبِ وَالْ َمسِيحِ َيسُوعَ رَبِنَا.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ن ا ْلحَبِيبِِ :نعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ َو َ
س اال ْب ِ
إِلَى تِيمُوثَا ُو َ
 )94رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1 :2
ك إِذًا أَمَا َم اهللِ وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،ا ْلعَتِي ِد َأنْ َيدِينَ ا َألحْيَاءَ وَاألَمْوَاتَ ،عِ ْندَ ظُهُو ِرهِ
ش ُد َ
أَنَا أُنَا ِ
وَمََلكُوتِهِ:

 )96رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 44 :2
حكَ .اَل ِنعْمَ ُة َم َعكُمْ .آمِينَ.
اَلرَبُ َيسُوعُ الْ َمسِيحُ مَعَ رُو ِ
 )92رسالة بولس الرسول إلى تيطس 2 :1
هلل اآلبِ وَالرَبِ
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
حسَبَ اإلِيمَانِ الْ ُمشْتَ َركِ :نِعْمَ ٌة وَ َرحْمَةٌ َو َ
ن الصَرِيحِ َ
طسَ ،اال ْب ِ
إِلَى تِي ُ
َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ُمخَِلصِنَا.
 )91رسالة بولس الرسول إلى فليمون 6 :1
هلل أَبِينَا وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ِنعْمَ ٌة َل ُكمْ َو َ
 )96رسالة بولس الرسول إلى فليمون 41 :1
حكُمْ .آمِينَ.
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ رُو ِ
 )91رسالة يعقوب 1 :1
المَ إِلَى االثْنَيْ عَشَرَ سِ ْبطًا اَلذِينَ فِي
سَ
َيعْقُوبُ ،عَ ْب ُد اهللِ وَالرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،يُ ْهدِي ال َ
الشَتَاتِ.
 )98رسالة يعقوب 1 :4
جدِ ،فِي الْ ُمحَابَاةِ.
ن َل ُك ْم إِيمَانُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،رَبِ الْ َم ْ
يَا ِإخْوَتِي ،الَ َي ُك ْ
 )99رسالة بطرس الرسول األولى 1 :1
الطِيَةَ َوكَ َبدُوكِيَةَ وََأسِيَا
غَ
ُبطْ ُرسَُ ،رسُولُ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،إِلَى الْمُ َتغَرِبِينَ مِنْ شَتَاتِ بُنْ ُتسَ َو َ
وَبِيثِينِيَةَ ،الْ ُمخْتَارِينَ

 )111رسالة بطرس الرسول األولى 6 :1
حسَبَ َرحْمَتِ ِه ا ْلكَثِي َرةِ وََلدَنَا ثَانِيَ ًة لِ َرجَاءٍ حَيٍ ،بِقِيَامَةِ
هلل أَبُو رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،اَلذِي َ
كا ُ
مُبَا َر ٌ
َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مِنَ األَمْوَاتِ،

 )111رسالة بطرس الرسول الثانية 8 :1
ن لِ َمعْرِفَةِ رَبِنَا َيسُوعَ
ن ه ِذ ِه ِإذَا كَانَتْ فِي ُكمْ َوكَثُرَتُْ ،تصَيِ ُركُمْ َال مُ َتكَاسِلِينَ وَالَ غَيْ َر مُثْمِرِي َ
َأل َ
الْ َمسِيحِ.
 )114رسالة بطرس الرسول الثانية 11 :1
سعَةٍ دُخُو ٌل إِلَى مَلَكُوتِ رَبِنَا وَ ُمخَلِصِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ األَ َبدِيِ.
ألَنَ ُه ه َكذَا يُ َق َد ُم َل ُكمْ ِب ِ
 )116رسالة بطرس الرسول الثانية 12 :1
سكَنِي قَرِيبٌ ،كَمَا َأعَْلنَ لِي رَبُنَا َيسُوعُ الْ َمسِيحُ أَ ْيضًا.
ن خَلْ َع َم ْ
عَالِمًا َأ َ
 )112رسالة بطرس الرسول الثانية 16 :1
ألَنَنَا َلمْ نَتْبَعْ خُرَافَاتٍ ُمصَ َنعَةً ،إِذْ عَرَفْنَا ُكمْ بِقُوَةِ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ وَ َمجِيئِهِ ،بَلْ َقدْ كُنَا ُمعَايِنِينَ
عظَمَتَهُ.
َ
 )111رسالة بطرس الرسول الثانية 41 :4
ت ا ْلعَا َلمِ ،بِ َمعْرِفَةِ الرَبِ وَالْ ُمخَلِصِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ،
ألَنَ ُه ِإذَا كَانُواَ ،ب ْعدَمَا هَرَبُوا ِمنْ َنجَاسَا ِ
ت لَ ُهمُ األَوَاخِ ُر َأشَ َر مِنَ األَوَائِلِ.
ن أَ ْيضًا فِيهَا ،فَيَ ْنغَلِبُونَ ،فَ َقدْ صَارَ ْ
يَرْتَبِكُو َ
 )116رسالة بطرس الرسول الثانية 18 :6

ج ُد اآلنَ وَإِلَى يَ ْومِ
ن انْمُوا فِي ال ِنعْمَ ِة وَفِي َمعْرِفَةِ رَبِنَا وَ ُمخَِلصِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ .لَ ُه الْ َم ْ
وَل ِك ِ
الدَهْرِ .آمِينَ.
 )111رسالة يوحنا الرسول الثانية 6 :1
ن اآلبِ بِا ْلحَقِ
هلل اآلبِ وَمِنَ الرَبِ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ ،ا ْب ِ
نا ِ
ال ٌم ِم َ
سَ
ن َم َع ُكمْ ِنعْمَ ٌة وَ َرحْمَ ٌة َو َ
َتكُو ُ
وَالْ َمحَبَةِ.
 )118رسالة يهوذا 2 :1
ألَنَهُ َدخَلَ خُ ْلسَ ًة أُنَاسٌ َقدْ كُتِبُوا مُنْذُ الْ َقدِي ِم لِه ِذ ِه الدَيْنُونَةُِ ،فجَارٌُ ،يحَوِلُونَ ِنعْمَ َة إِلهِنَا إِلَى
ن السَ ِي َد الْ َوحِيدَ :اهللَ وَرَبَنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحَ.
ال َدعَا َرةِ ،وَيُ ْنكِرُو َ
 )119رسالة يهوذا 11 :1
وَأَمَا أَنْ ُت ْم أَيُهَا ا َألحِبَاءُ فَا ْذكُرُوا األَقْوَالَ الَتِي قَالَهَا سَابِقًا ُرسُلُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
 )111رسالة يهوذا 41 :1
س ُكمْ فِي مَحَبَ ِة اهللِ ،مُنْ َتظِرِينَ َرحْمَةَ رَبِنَا يَسُوعَ الْ َمسِيحِ لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَةِ.
وَاحْ َفظُوا أَنْ ُف َ
 )111سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :14
ب لِ َيصْنَعَ حَرْبًا مَعَ بَاقِي َنسْلِهَا اَلذِينَ َيحْ َفظُونَ َوصَايَا اهللِ،
ب التِنِينُ عَلَى الْمَرَْأةَِ ،وذَهَ َ
َف َغضِ َ
َوعِ ْندَ ُهمْ شَهَادَةُ َيسُوعَ الْ َمسِيحِ.
 )114سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 41 :44
ِنعْمَةُ رَبِنَا َيسُوعَ الْ َمسِيحِ مَعَ جَمِي ِعكُمْ .آمِينَ.

فهل نحتاج شهاده اكثر من هذه عن اعتراف الكل بالهوت المسيح

والمجد هلل دائما

