)(The Good News Message – Arabic
رسالة الأخبار الجيدة
المسيح حي .مات يسوع وقام ثانية 1.يسوع هو العودة 2.يسوع هو الطريق الوحيد للسماء.
يسوع ينقذ 4.يسوع هو قادرة على القيام بكل شيء على النحو المذكور في لوقا  5.4يسوع
هو الملك ،وكان لديه المملكة 6.السبيل الوحيد لدخول هذه المملكة هو أن تكون ولدت من
7
جديد.
3

مات يسوع على الصليب وأخذ كل خطية على جثته .من قبل صاحب المشارب ،نحن تلتئم.
انه عانى كثيرا بالنسبة لنا جميعا ،ولذا فإننا يمكن أن تنفق الخلود معه إلى األبد 9.أحب هللا
العالم كثيرا حتى انه أرسل ابنه يسوع ليموت في مكاننا 10.يعلم هللا أننا ال يمكن أن تدفع الثمن.
السعر كان كبيرا ،ونحن ال يمكن أن تفي بالمعايير هللا 11.لهذا السبب جاء يسوع.
8

يسوع هو الكلمة المتجسد .أصبح يسوع إنسانا 12.مشى يسوع هذه األرض ،وشهدت كل شكل
من أشكال األلم والرفض على نفسه 13.ورفض هو واالحتقار .ال أحد يريد أن ننظر حتى
ننظر الى 14،بعد فعل شيء عظيم بالنسبة لنا :انه صالحنا العودة إلى اآلب .بسبب ما فعله
يسوع ،لم يعد لدينا لفصلها عن هللا .مات يسوع حتى أننا يمكن أن الشركة مع اآلب مرة
17
أخرى 15.مات يسوع حتى نتمكن من تكون له الحياة 16.من خالل يسوع ،لدينا حياة أبدية.
من خالل يسوع ،لدينا مغفرة الخطايا 18.وأولئك الذين يؤمنون بيسوع يموت أبدا حقا ،ألن
يسوع هو الذي يعطي الحياة 19.يسوع يعطي الحياة لجميع الذين يؤمنون به 20.وأن الحياة
21
األبدية تبدأ لحظة استقباله في قلبك.
لم يكن لديك للقيام باألعمال الصالحة أو األفعال للوصول الى السماء 22.كل ما عليك القيام به
هو يؤمنون بيسوع .ادعوا باسمه .نسأله أن يخلصك .نسأله أن نقدم لك .هو هنا .روحه هو هنا
لمساعدتك .من يدعو باسم الرب .ندعو يسوع ،وسيتم حفظ لك .ألنه إذا كنت اعترفت بفمك
بالرب يسوع ،وآمنت بقلبك أن هللا أقامه من األموات ،نلت الخالص 23.وسوف تكون له الحياة
األبدية .سوف تصبح ابنا هلل ،وهو مواطن في ملكوت هللا 24.ملكوت هللا هو األبدية 25.ملكوت
هللا هو هنا اآلن ومتاحة للجميع الذين يتلقون يسوع ربا ومخلصا .يسوع هو الطريق الوحيد
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للسماء .ليس هناك اسم آخر تحت السماء التي يمكننا من خاللها يتم حفظها.

26

يوم واحد ،والمسيح سيعود .انه يعود مرة أخرى 27.ويوم واحد ،وقال انه سوف يحكم ويملك
من هذه األرض 28.هذه الرسالة ليست لتخويف لك ،يا عزيزي واحد .هذه الرسالة هي أن
أخبركم أن الوقت قصير ،وعودة المسيح هي في وقت قريب .يسوع المسيح سيعود مرة
أخرى 29.أقول "مرة أخرى" ألنه جاء مرة واحدة كطفل رضيع ،ولكن عندما يأتي للمرة
30
الثانية ،وقال انه سيكون بمثابة غزو الملك.
اآلن هو الوقت المناسب لتكون على استعداد ،صديقي العزيز .اآلن هو الوقت المناسب
32
لالستماع .االن هو الوقت .ال تقسوا قلوبكم .ال تعلوا على هللا 31.اليوم هو يوم الخالص.
نتوقف لحظة اآلن ،وتسفر عن نفسك للرب .تعطيه حياتك .تسليم نفسك له .هو ألنك هنا اليوم.
السماح له للقيام بهذا العمل العميق للشفاء — شفاء قلبك ،وتنظيف لكم من كل خطيئة .انه
قادر .هو هنا .دعونا نصلي معا:

عزيزي يسوع ،وأنا أسألك أن تغفر لي جميع خطاياي .أنا أسألك إلنقاذ لي .لقد تحولت ظهري
أنت ،ولكن اآلن أنا آتي إليك .يرجى طهرني من كل إثم .يرجى يشفيني .يرجى يشفيني في كل
مجال من مجاالت حياتي .األهم من ذلك ،يرجى الحضور إلى العيش في داخلي .اود ان
اتعرف بك .أريد أن يكون لها عالقة مع أنت .أنا لك .أنا لك إلى األبد ،يا هللا ،يا ملك .واخترت
أن تكون أنت لبقية أيامي .شكرا يا رب ،ليموت بالنسبة لي وإلنقاذ لي .أتلقى كل ما لديك
بالنسبة لي .وإنني أتطلع إلى أن أكون معك إلى األبد .آمين.
أيها اإلخوة واألخوات ،اآلن بعد أن كنت قد صليت هذه الصالة ،وتلقى يسوع في قلبك،
واإليمان به ،وأنت اآلن خليقة جديدة في المسيح 33.أنت لم تعد هي نفسها .أنك لم تعد ذلك
الشخص الذي كانت عليه قبل بضع دقائق؛ يسوع هو اآلن في قلبك 34.ما هو رائع أن روحه
معك .نعم ،والروح القدس هو معك .وقال انه سوف تقودك وإرشادك ،والتي تبين لك الطريق
35
من خالل حقيقته التي تأتي من هللا.
اآلن ،وهناك عدد قليل من األشياء التي يجب عليك القيام به :أقرأ بانتظام كلمة هللا 36.الحصول
على الكتاب المقدس ،والبدء في كتاب جون .قراءة ودراسة كلمة هللا ألن من شأنها أن تحول
عقلك 37.شيء آخر :اقضي وقت الصالة إلى هللا كل يوم .تعلم كيفية االستماع أيضا .هذا هو
الزمالة .هذه هي الطريقة التي تعلم لسماع صوته — طريق قضاء بعض الوقت معه 38.يريد
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أن أتحدث إليكم ،لذلك يجب أن تتعلم االستماع للغاية .االبتعاد عن تلك األشياء التي العار
المسيح .نطلب من الروح القدس لمساعدتك في العثور على مكان حيث يمكنك معرفة المزيد
عن يسوع 39.أنا سعيدة للغاية كان لدينا هذا الوقت معا .أنا سعيدة للغاية ما قدمتموه حياتك
40
للرب .سوف لن تكون هي نفسها .النمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
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