
يسوع المسيح بشارة  
 

  اليوم هو يوم الخالص،

 ١-لماذا تؤجل أهم قرار في حياتك االمتعلق بالحياة االبدية؟

 ٢-إذا مت اليوم، هل سوف تذهب الى الجنه؟

 

٤-١ :١٥ُكوِرْنُثوَس ٱألُولَى  ● 
ْرتُُكْم بِِه ، ْنجِيِل ٱلَِّذي بَشَّ ْخَوُة بِٱْْلِ َوَقبِْلُتُموُه، َوتَُقوُموَن فِيِه ، َوبِِه أَْيًضا تَْخلُُصوَن ، إِْن ُكْنُتْم تَْذُكُروَن أَيُّ  َوُأَعر ُِفُكْم أَيَُّها ٱْْلِ

ْرتُُكْم بِِه. إاِلَّ إَِذا ُكْنُتْم َقْد آَمْنُتْم َعبًَثا ! َفإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْيُكْم فِي ٱأْلَوَِّل َما ٱْلَمِسيَح َماَت ِمْن  َقبِْلُتُه أَنَا أَْيًضا: أَنَّ  َكاَلٍم بَشَّ

َُّه َقاَم فِي ٱْليَْوِم ٱلثَّالِثِ َحَسَب ٱْلُكُتبِ  .أَْجِل َخطَايَانَا َحَسَب ٱْلُكُتبِ ، َوأَنَُّه ُدفَِن، َوأَن  

 

البشارة تعني األخبار السارة. -  

دفع و انت حر.وجزاء الموت  ديونك قد دفعت -  

و قام في اليوم اْلنجيل و دفن حسب خطايانا يسوع المسيح مات من أجل ، هذه هي بشارة يسوع المسيح

 الثالث حسب اْلنجيل.

الحق أقول  و قال لهمأن يدخلوا ملكوت السموات يقدرو درسا، كيف ليعلم الناس يسوع المسيح أحضر طفل صغير  

.السموات أبدافلن تدخلوا ملكوت األوالد الصغار و تصيرون مثل تتحولون إن كنتم ال لكم   

 

٣:١٨ متَّى ● 
َماَواتِ .»َوَقاَل:  اَْلَحقَّ أَُقوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصيُروا ِمْثَل ٱأْلَْواَلِد َفلَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت ٱلسَّ  

 
ص.هي الطريقة للحصول على الخالهذه    

 

خاطئاعترف أنك   -١  
١٠:٣  رومية   

.أَنَُّه لَْيَس بَارٌّ َواَل َواِحدٌ »َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:   

 

٢٣:٣رومية   

 إِذِ  ٱْلَجِميُع أَْخطَُأوا َوأَْعَوَزُهْم َمْجُد ٱهلل.  
 

٢٣:٦رومية   
 أِلَنَّ ُأْجَرَة ٱْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت ، َوأَمَّا ِهبَُة ٱهلِل َفِهَي َحيَاٌة أَبَِديٌَّة بِٱْلَمِسيحِ يَُسوَع َرب َِنا.

 

٩-٢:٨أََفُسَس   
يَماِن ، َوَذلَِك لَْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة ٱهلِل . لَْيَس ِمْن أَْعَما ٍل َكْياَل يَْفَتِخَر أََحٌد.أِلَنَُّكْم بِٱلن ِْعَمِة ُمَخلَُّصوَن ، بِٱْْلِ  

 

خطايانا و  أجلمات من أن يسوع المسيح  أن تؤمنبالقلب يجب  -٢

. ثم قام من بين األمواتدفن   
١٠-٩: ١٠ رومية   

ِ يَُسوَع ، َوآَمْنَت بَِقْلبَِك أَنَّ ٱهلَل أََقاَمُه ِمَن ٱأْلَْمَواتِ، َخلَصْ  َت. أِلَنَّ ٱْلَقْلَب ُيْؤَمُن بِِه لِْلبِر ِ، أِلَنََّك إِِن ٱْعَتَرْفَت بَِفِمَك بِٱلرَّب 

 َوٱْلَفَم ُيْعَتَرُف بِِه لِْلَخاَلصِ.

 

يسوع المسيح أنه الربتوسل باسم  -٣  
    ١١:١٤رومية 

، إِنَُّه لِي َسَتْجُثو ُكلُّ ُرْكبٍَة، َوُكلُّ لَِساٍن َسيَْحَمُد ٱهلَل »أِلَنَُّه َمْكُتوٌب:   ، يَُقوُل ٱلرَّبُّ   «.أَنَا َحيٌّ



 

 ال تأجل الخالص، افعله االن.
١٣:١٠رومية    

ِ يَْخلُُص »أِلَنَّ  «.ُكلَّ َمْن يَْدُعو بِٱْسِم ٱلرَّب   

 

 

 

ه الصالةذه يو االن صل  
 

"يا االهي أنا اعترف اني خاطئ. و أنا نادم على خطاياي و أريد ان ابتعد عن خطاياي و أنا 

من اجل خطاياي، اعترف ان يسوع المسيح هو ابنك واعترف و اومن انه مات على الصليب 

وانه دفن و انت اقمته من االموات، و انا االن اومن بيسوع المسيح انه مخلصي مؤمنا 

الوحيد كافيا لخالصي و أخذني الى الجنة. بدمه  

آمن". و شكرا يسوع على خالصي.  
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