
إبراهيم إله وهو واحد، إله فقط يوجد
There is only One God, the God of Abraham

  .  أبدي     أب أيض�ا وهو وم�حب، متسامح إله هو   إبراهيم     إله
The God of Abraham is a Loving and forgiving God, and He is also our     Eternal     Father  .

.الس ي)ئ سلوكنا من ي
قو)م'نا الذي للبشر، دي ان�ا قاضي�ا أيض�ا لكنه وي
خلص، متسامح م
ح�ب، ال إن
God Loves, Forgives, and Saves; but He is also our Judge, who corrects us for our wrong behavior.

.  أعدائنا     نب     أن     وحت$ى جارنا، ونب البعض، بعضنا نب 
،  نب ه     بأن     يأمرنا     ال
God commands us to love our God, each other, our neighbors, and to even love our enemies.

.وروحه بقدرته الشياء جيع وحامل والرض، السموات خالق الق:درة، ك:ل9ي هو ال
God is all Powerful, Creator of Heaven and Earth, holding all things together by His Power and Spirit.

.خطي$ة هذه يسمي وصاياه، من وصية أية كسرنا إن لنا ويقول ،  عادل     أيض�ا     ال
.  أبدي     هلك     هو     خطايانا     عقاب     وأن ،  ال     عن     تفصلنا     خطايانا إن وأيض�ا 

God is also Just, and tells us that when we break any of God’s commandments that this is sin;
and that our sins separate us from our God, and that the punishment for our sins   is   Eternal damnation  .

.أبدية مبة يبنا الذي ،  الرحيم     أبونا     هو     أيض�ا     ال لكن
.  حياتنا     مكان     حياته     وليقد)م     بدمه     ليفدينا     السيح     يسوع     أرسل أنه لدرجة كثي�ا أحبنا

.النة ف أبدية وحياة خلص�ا وتعطينا ،  خطايانا     من     تطهرنا     أجلنا     من     السفوكة     يسوع     دماء     فقط
.ال كلمة تتمة وهو ال، روح من الولود يسوع والموات، الحياء ليدين ال من ال:عي ن ،  يسوع     من     أعظم     نب     أي     يوجد     ل

But God is also our Merciful Loving Father, who Loves us with an Everlasting Love.
He Loves us so much that He sent Jesus the Messiah  to shed His Blood and life in exchange for ours.

Only Jesus’s shed Blood     cleanses us from our sins  , and gives us Salvation and Eternal Life, so we can enter Heaven.
There is no greater Prophet than Jesus, the one God appointed to Judge the living and the dead. 

Jesus was born by the Spirit of God.  And He is the total fulfillment of God’s Holy Word.

 الذي هو يسوع أن حقيقة قلوبنا كل من قبلنا وإن ،  خطايانا     عن     قلوبنا     كل     من     ت
بنا     إن     فقط     لكن الثام، كل يغفر أبونا، ال،
.بقيامته حيfا ب
ع�ث بأنه الوت على انتصر وبعدها الصليب، على خطايانا أجل من حياته دفع

.الصالة لعمالنا إكرام�ا وليس   يسوع     لدماء     إكرام�ا   ال     من     مانية     كعطية     النة،     ف     أبدية     حياة يعطينا بعدها ال
.البدية الياة عطية على له وامتناننا شكرنا عن تعبي�ا لنعملها إياها يعطينا الت له، صالة أعمال نعمل أن منا يتوقع ال لكن

God, our Father, forgives all our sins, but only if we repent from our heart for all our sins
and truly accept the Truth of Jesus giving His own life for all our sins by dying on the Cross;

and then He conquered death by His Resurrection.   God then gives us Eternal Life;
a free gift from God,   but only because of Jesus’s Blood  , and not any of our good works.

But God expects us to do good works for Him, which He gives us to do, as our gratitude to Him.



.ي
غي)رنا لكي وذلك نفشل، عندما يقو منا بالطأ، نستمر عندما يؤدبنا ال
قدرتنا، نفوسنا و قلوبنا، كل من   ن
ح�ب ه     أن وخاصة وصاياه، جيع نطيع أن نتعلم لكي

  .  لعدائنا     ونغفر     نب     أن     وحت  بعض�ا، بعضنا نب وأن 
God disciplines us when we are bad, and corrects us when we fail, to help change us,

so that we can learn to obey all His commandments, especially to love our God with all our heart, soul and strength,
and to love each other, and even   to love and forgive all our  enemies  .

.الخرين ليذاء نطtط أو الطأ، نفعل ل أن البعض، لبعضنا نغفر بأن يأمرنا ال
اللطف، الصلح، السلم، الفرح،: مثل كثية بعطايا الصال، ونفعل نطيعه عندما   يكافئنا     وال

.والقداسة الطهارة وأيض�ا الكمة، الماية، الرية، السيئة، العادات من ترير شفاء، الحتياجات، تسديد 
God commands us to forgive each other; and not to do wrong or plan evil  toward anyone.

He rewards us when we obey and do good with many gifts: love, joy, peace, goodness, kindness, financial blessings,
healing, deliverance, freedom, protection, power and authority, soundness of mind, purity, and holiness!

.شخصي بشكل إلDه عرف إبراهيم أن هو الهم لكن وأطاعه، ال أحب لنه ليس ،خليله إبراهيم ال دعا لقد
 خلل من ،  لك     الانية     ال     عطية     تقبل     بعدما     فقط     لكن ،  م�حPب     كأب ،  شخصية     معرفة     إلك     تعرف     أن أيض�ا أنت تستطيع

.نفسه وعلى عاتقه على خطاياك كل وضع الذي الصليب، على لجلك السيح دم سفك
God called Abraham ‘a friend of God’, not just because Abraham loved and obeyed God,

but more importantly because Abraham knew his God personally.
You can also know your God personally, as a loving Father, but only when you accept the free gift

that God gave you of Jesus dying on the Cross for you, to take all your sins upon Himself.

!!بعض�ا بعضهم يبوا بأن واليهود العرب من يطلب الذي الوحيد الله هذا فقط، وحقيقي حي واحد إله فقط يوجد
There is only One True and Living God, who commands Jews and Arabs to love each other!

.البشر لكل والرأفة السلم، البة، إله القيقي، إبراهيم إله وتعبد تدم أن اليوم اختر
Choose this day to serve and worship the God of Abraham, a God of Love, Peace, and Mercy for all mankind.

إبراهيم، ابن أبناء يأمر الذي القيقي، إبراهيم إله وتدم تعبد أن اليوم هذا ف اختر
.البعض بعضهم يبوا بأن إسرائيل، وأبناء اساعيل أبناء 

Choose this day to serve and worship the Living God of Abraham,
who commands the two sons of Abraham, the children of Ishmael and the children of Israel,

to love each other!

اختر الياة
Choose Life!
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