
( 57 - 55:  15كورونثوس  1)شكراً هلل الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح   

 الرب قام بالحقيقة قام

 (02: 11كورونثوس 1)قد قام المسيح من األموات وصار باكورة الراقدين 

 إخوتنا األحباء في المسيح وشركاء الخدمه في اآلرامية
ننتهزهذه الفرصة ونبارككم بتهنئة من القلب بمناسبة ذكرى عيد قيامة رب المجد فادينا ومخلصنا يسوع المسيح ظافراً قاهراً الموت، 

الرب قد قام، لُكنّا بقينا في  د، لو لم يكن السي(11: 11كورونثوس1)فان لم يكن المسيح قد قام، فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم 

وحول الحزن الى فرح ألّن . لكن شكراً هلل فإن فجر القيامة المجيد جاء ليُبَّدد كل اآلالم  .قبورنا الباردة ُمكبَّلين بقيود الخطايا واآلثام

لماذا تطلبن الحي ” .. شكوك وبّدد كل الظالم، فجر جديد يعلن لكل المألالرب القيامة قد قضى على كل 

فدعونا كالمجدلية     ! ، داكاً حصون القبر وساحقاً ابليس تحت األقدام“بين األموات ليس هو هنا لكنه قام

نذهب بفرح  لنخبر الجميع بالبشارة العظيمة، أن الرب يسوع داس الموت وغلب القبر ولم تقف أمامه 

فداءه . إنَّ وعَد القيامِة وعٌد أكيد، وكالم المسيح ال يعلو فوقه اّي كالم! أي أختام  أو حراس 

القيامة حّولت الظالم الى . وخالصه ابدٌي هذا ألنه حقّق المكتوب بعمل كامل وتام

المسيح قام بالحقيقة قام، وأقامنا معه وأجلسنا ” ! نوٍر، والُحزن إلى افراحٍ وانتصارٍ 

فلنُعَيّد كل يوم وعلى مراألعوام، ونعلن نصرة القيامه في حياتنا، . “بالسماويات 

ليت حياتنا تكون لمجد اسمه ونمنحه اإلحترام والتقدير واإلكرام، ونتبعه حاملين . كالمنا، سلوكنا لنعكس المسيح المقام

 .الصليب الذي فيه كل اإلفتخار

إن رسالة وخدمة اآلرامية ليست فقط الكرازة باإلنجيل والوصول برسالة الخالص بيسوع المسيح إلى 

أيضاً المتابعه مع المؤمنين الجدد والعابرين من اإلسالم إلى نور المسيح  وانماالنفوس الضاله ، 

 وإمدادهم برامج التلمذه والتشجيع التي تساعدهم كي ينموا في الشركه الروحية 

 . وقراءة الكتاب المقدس

 طريق االقداس حرب بال سالح 

Colliding Worldviews 

 البرامج االسبوعية المباشرة 

 انت تسآل والكتاب يجيب

 خدعوك فقالوا لك

 مابين الشريعة والنعمة
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:رسالة الى االحباء شركاء خدمة االرامية   
 مزمور ١٤١: )١-٦( صالة استغاثه من داوود للرب

في الطريق التي  أخفوا لي فخا،......بضيقي قدامه أخبر . أسكب أمامه شكواي .بصوتي إلى الرب أتضرع. بصوتي إلى الرب أصرخ"

أصغ إلى صراخي يا رب،  .أنت ملجإي، انت نصيبي في أرض األحياء: صرخت إليك يارب وقلت أسلك فيها،  

"نجني يا رب من مضطهدي، ألنهم أشد مني. ألني قد تذللت جدا  

سالم هللا معك ومع النخبه المختارة من اتباع الرب يسوع المسيح األمناء و شركاء الخدمه الذي انت واحد منهم وعزيز على قلب 

نشكرك من اعماق قلوبنا ألجل محبتك وغيرتك وتشجيعك وتضحياتك في عمل الرب في قناة الفضائيه االراميه في السنوات  .الرب

. نحب ان نصارحكم وبكل تواضع  ومحبه بأننا نمر في مرحله صعبه اخرى بسبب االحتياج المادي الشديد هذه السنه. العديدة الماضيه

هل باإلمكان رجاًء ان تسعفنا بمبلغ قليل كتقدمه واحده ولمره . نرجوا ان تعتبر هذه الرساله كصالة استغاثه لقنواتنا الى القارات اجمع

  واحده في هذه المناسبه العظيمه مناسبة الجمعه العظيمه وعيد قيامة الرب يسوع المسيح ؟

نرجوا منك ان تمد يد العون ونحن نمر في هذا الضيق بأي مبلغ . سنه التي مضت ١١بواسطتك الرب صنع عجائب كثيره خالل ال 

يضعه الرب على قلبك لكي تستمر الرساله وينقذ هللا المالئيين من هذه النفوس المقيده في سجون الظالم وخاصةً في الشرق االوسط 

نشكرك النك وضعت يدك على المحراث معنا في الماضي فال تدع عدو النفوس ان يعرقل  .الذين يحتاجون الى تحرير كامل بدم المسيح

وكما تعلم ان هذه الخدمه تقوم بدور الصوت الصارخ في البريه التي تكرز . هذه المسيره وهدف مشيئة هللا في خالص الشرق االوسط

كما ترى في الماضي والحاضر أمامنا حصاد هائل وكبير واالراميه على أتم االستعداد المشاركه  .اعدوا طريق الرب: وتصرخ قائلين

فهل باإلمكان ان تمد يد العون هذه السنه لنذهب سوياً ونكمل العمل الذي بدأناه سابقاً؟. معك دائماً بكل قوة  

الرب يباركك انت . شكراً من اجل سماعك لصوت الرب ، شكراً مقدماً على استجابتك لهذا النداء و شكراً ألجل وقوفك معنا في الثغر

  .وعائلتك بستون و مائة ضعف بأسم الرب يسوع المسيح له كل المجد والسجود

ساهم معنا في توصيل رسالة 

االنجيل الى اقاصي االرض 

وفضح زوايا الظالم ليشرق 
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القناة بحاجة الى صلواتكم 
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