
 

الن الذي حبل به . يا يوسف ابن داود، ال تخف ان تاخذ مريم امراتك»:ولكن فيما هو متفكر في هذه االمور، اذا مالك الرب قد ظهر له في حلم قائال" 
 "02: 1متى " ..فيها هو من الروح القدس

فأرسل  مالًكا إلى يوسف كي . عظيمةعندما أصبحت العذراء مريم ُحْبلى  ، أراد يوسف النجار رُجلها أن يتخلى عنها سراً لكن  هللا كان له خطة أخرى   
لقد ارشد مالك الرب يوسف ليسير بحسب الخطة اإللهية " النه يخلص شعبه من خطاياهم. ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع"يطمئنه ويخبره أن العذراء 

 .المرسومة، و أطاع يوسف صوت الرب بإيمان وتسليم كامل 
إن اإليمان والتسليم إلرادة إلى هللا . إذاً نحتاج أن نسأل أنفسنا،  هل لدينا من النضوج الروحي  الذي يجعلنا مستعدين إلطاعة أمر الرب في أي موقف؟

 .هو االختبار الحقيقي للطاعة في حياتنا
بذكرى ميالد الرب يسوع المسيح ،دعونا نضع نفوسنا  بالكامل  أمام الرب عندما يدعونا للخدمة و نكون على إستعداد أن نطيع صوته نحتفل  ونحن

 .  لكم من فريق األرامية أطيب التهاني بعيد الميالد المجيد و كل عام وأنتم بخير.  مؤمنيين أنه هو الذي سيرشد ويقود خطواتنا بحسب مشيئته الصالحة
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 ها العذراء تحبل وتلد إبناً وتدعو إسمه عمانؤيل الذي تفسيره هللا معنا  

 كيف نكون أمناء في طاعة الرب؟

 0212بركات الرب في عام 

  ثمار مباركة من النفوس التي قبلت الرب يسوع مخلص وفادي. 
  العمل مع إرساليات وخدمات وكنائس للتعاون في نشر كلمة اإلنجيل. 
  المتابعة والتلمذه والدعم الروحي للعابرين الجدد.. 
  اإلحتفال بمرور ثالثة عشر عاًما على الخدمة  في الكرازة باإلنجيل. 
   تحديات ، فإن نعمة هللا دائماً تتقدمنا وتجعلنا نتخطى كل المشاكل والصعابالعلى الرغم من كل! 

  0212رؤيتنا لعام 

خاصة حق رؤيتنا أن نعمل بإجتهاد في زرع بذار كلمة الرب في القلوب لهذا نحن نخطط إلنتاج برامج جديده تصل إلى النفوس التي تبحث عن النور وال

نتطلع إلى اإلمتداد بالخدمة على نطاق أكبرعن .. وإن هناك الماليين من إخوتنا المسلمين في الشرق األوسط اليزالون بحاجة إلى الخالص والتحرير

لى ل إطريق الشراكة والتعاون مع المزيد من اإلرساليات والخدمات سنعمل على تقوية التواصل مع المشاهدين عبر مواقع التواصل اإلجتماعي للوصو

لقد أخبرنا الرب يسوع في مثل الزارع أن هناك مقاومات دائمة من عدو الخير الذي يحاول أن . الهدف الرئيسي في نشر رسالة اإلنجيل للعالم أجمع

شكراً ألجل إتحادكم معنا في اإليمان . بإسم الرب يسوع. لكننا أعظم من منتصرين. يخطف البذار أو من هموم الحياة و تجارب وشهوات العالم الحاضر

  وفي الرؤية ، شكراً ألجل إستمراركم في التعضيد بالصالة والدعم المادي حتى نتمم مشيئة الرب وقصده لخالص النفوس

 0212تقدمتك في نهاية عام 

  نقدم الشكر الجزيل لكل من عضد الخدمة في عام   ونتوقع فيض من البركات السماوية في عام. 

 ية رامنصلي أن يرشدك الرب لكي ترسل تقدمة خاصة كهدية بمناسبة عيد الميالد والعام الجديد لتساهم في تسديد اإلحتياجات الهائلة والهامة لآل

 ()وقناة الثالوث 

  جميع التقدمات والعطايا سيصلك بها إيصال لإلعفاء الضريبي في نهاية العام إلى احبائنا في أمريكا وكندا وأستراليا 

14:  7إشعياء   
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Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.  
How faithful & obedient should we be? 

 

Last contribution for 2018
 

Isaiah 7:14 

“But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to 

take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.” (Matthew 1:20 NIV) 

When Mary became pregnant, her fiancé Joseph was going to end the engagement quietly, but God had a different plan.  He sent 

an angel to appear to him in a dream. The angel of the Lord counseled Joseph to take Mary as his wife, “She will give birth to a 

son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins.” If Joseph was not obedient, he 

would have altered the future of our salvation. Looking back on this Scripture I wonder how spiritually mature anyone could be in 

such a situation and obedient to follow the instructions given. Submitting to God by faith is the ultimate test of obedience in our 

lives and we should accept every opportunity to do so! 

Blessings in 2018 

 

 More testimonies from converts on a weekly  

basis. 

 New shows that expose Islam and promote 

Christianity. 

 Working with New Ministries to expand ABN’s 

reach. 

 Supporting New Converts spiritually. 

 Celebrated 13 years of being on air and   

spreading the Gospel. 

 Despite any challenges, God’s Grace was 

greater than all the problems! 

We are very grateful to every one of our donors in 2018 and expect more blessings for ABN and your family in 

2019. We pray that the Lord will move in your spirit to send one last gift as a Christmas and New Years gift to 

contribute to the enormous and important needs of ABN and Trinity Channel; as a reminder you will receive a 

tax receipt for your donation at the start of the new year!  

Vision for 2019 

Our vision is to work diligently to plant the seeds of the Word of 

God in the hearts of all! This is why we plan to produce new   

programs that reach the lost who are looking for light and truth,  

especially the millions of Muslims in the Middle East that still 

need salvation and liberation. We are extending the ministry on a 

larger scale by partnership and collaboration with more missions 

and churches. We also are going to strengthen communication 

with viewers through social media and social networking sites 

about the main goal of spreading the Gospel message to the 

world. The Lord Jesus told us in the parable of the farmer that 

there is always resistance before the arrival of the Word of God 

mainly by the enemy who catches away what was sown in the 

hearts. However, we are more than conquerors In the name of 

Jesus. Thank you for your prayers and continual support of ABN 

until we fulfill the will of God and redeem souls!  


