اذا كانت الحقيقة صحيحة
فيمكنك إثباته

الحقيقة

اذا كانت الحقيقة صحيحة
اذن :
هذا صحيح للجميع
إىل االبد
هذا صحيح ي
الشخص
و هذا ال يرتبط برائك
ي
انها حقيقة و يمكنك تجربة ذلك
"قال اليسوع " :انا الحق و الحق يحررك

المعمودية

ى
ى
بابتيو
تأت جذورها من الكلمة اليونانية
ي
ى
تعن الغمر و التغطيس الكامل ى يف الماء

إبحث ى يف اإلنجيل

عىل الحقيقة ى يف الكتاب المقدس
يمكنك تعي ي

إبحث اآليات و إقرا لنفسك

الروح القدس

ى
لسكن الروح القدس و
يمكمنك التأكد
الدليل الشاهد عندما تتحدث باأللسنة

ى
من 11 :3
ى
الن وعد بها يوحنا المعمدان
ي

ى
من 17-13 :3
ه تكميل الي
المعمودية
ي
ى
من 20-18 :28

أمر يسوع المعمودية كخطوة ىضورية

مرقس 20-15 :16
ر
المبش لكلمة السيد
عالمات المعجزة تؤكد األنجيل
الرب

مرقس 16 :16
خطوة اتجاه الخالص

لوقا 13-9 :11
يعىط الروح القدس مجانا ألولئك الذين يسألون

يوحنا 5-3 :3
يجب أن تولد مرة أخرى ،من الماء والروح

لوقا 49 :24
تجربة قوة الرب ى يف حياتك

أعمال الرسل 40-37 :2
يعىط توجيهات واضحة حول كيفية
بطرس الرسول
ي
الخالص

يوحنا 39-37 :7
من يؤمن باليسوع سيحصل عىل الروح القدس

أعمال الرسل 12 :8
السامريون ،بعد ما آمنوا  ،اعتمدوا

غالطية 14 :3
يتم الوفاء لتنفيذ وعد إىل إبراهيم

أعمال الرسل 38-35 :8
ه عن طريق الغمر والتغطيس الكامل ى يف
المعمودية ي
الماء ،وليس الرش القطرات الماء

أعمال الرسل 4: 2
ى
يتلق التالميذ الروح القدس ويتكلمون بألسنة جديدة
للمرة أألوىل

أعمال الرسل 8 :18
إذا تؤمن بكلمة الرب يجب أن تؤمن ى يف المعمودية
ايضا

أعمال الرسل 40-37: 2
أمر ووعد لجميع الذين يطيعون اليسوع

أعمال الرسل 7-1 :19
أهاىل أفسس وسكن الروح القدس فيهم
لقدإعتمدوا ي

أعمال الرسل 46: 10
ى
ى
سكن الروح
تلق و
التحدث باأللسنة هو دليل عىل ي
القدس

روم 5-4 :6
ي
ه عبارة عن 'الدفن' ،كما دفن يسوع ى يف
المعمودية ي
القي

روم 11-9: 8
ي
الروح القدس ىضوري للخالص ،ويوم القيامة ى يف
عودة اليسوع

بطرس األوىل 21 :3
ه إجابة الضمي الواضح
المعمودية ي

أفسس 13: 1
الروح القدس هو ختم الخالص ،وضمانة وراثة الحياة
األبدية
.

1:30pm & 4:15pm

!كل ما تحتاجه هو قليال من اإليمان
مزمور 3-2 :103
الرب ى
يشق كل مرضانا
ي
إشعياء 5-3 :53
حمل احزاننا اليسوع و تحمل آالمنا من أجل شفاءنا
ى
من 13-2 :8
يسوع يؤكد سلطانه و إرادته للشفاء
ى
من 17-13 :8
ى
ى
يشق العديد من المرض
يسوع
ي
يعقوب 15-14 :5
الشفاء متاح للكنيسة

ئ
لمج اليسوع
عالمات االيام األخيه
ى
ه
الن تخي بعودة المسيح ي
العالمات ي
تحدث ى يف حوالينا

يوئيل 32-28 :2
يوم رهيب لرجوع الرب
ى
مالخ 1 :4
األرض سوف تحرق مثل الفرن
ى
من 24
عالمات تشي اىل عودة اليسوع
تسالونيك االوىل 3-2 :5
ي
"تسمعون وعود كاذبة ب "السالم واألمان
ى
الثات 7-1 :3
تيموثاوس ي
أزمنة صعبة
رسالة البطرس الثانية 14-9 :3
طريقة للهروب هو الرب
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الشفاء
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