
.دارد وجود خداوند
 .را بشناسی او را  میتوانی  تو

.ببخشد آزادی تو بھ میخواھد  مسیح عیسی

 با تو است خالق با شخصی رابطھ ای  یک داشتن تو آفرینش از ھدف دارد. دوست شرط و ھیچ قید بدون را تو خداوند
.شده ای  آفریده ھدف

است کھ میتواند رابطھ ای ما کسی تنھا و بشریت نجات راه تنھا عیسی مسیح . دارند نیاز مسیح بھ عیسی ھمھ آدم ھا
حیات جاویدانھ میبخشد. است کھ بھ ما کسی تنھا بکند و  اصالح را خدا با

 و صلیب بر بھ مرگ ایمان طریق ھدیھ را از این میتوانی  تو و توست برای از طرف خدا ھدیھ رایگان یک نجات این
.بکنی دریافت مسیح عیسی قیام
.میکنی دریافت گناھانت تمام را بخاطر خدا بخشش تو مسیح عیسی طریق از
میکند. آزاد را از بار گناه  تو میبرد و بین را از تو  گناھان تمام او

 .کرده ای دریافت خدا در را جاودان حیات درحقیقت ھمان لحظھ تو میپذیری رو مسیح عیسی کھ تو زمانی

 اما بھ ھمۀ“                                                                                                                                                      
“پذیرفتند این حق را داد کھ آنھا فرزندان  خداوند شوند،یعنی ھر کس کھ بھ نام او ایمان آورد  را کھ او کسانی

١٢آیھ  اول، بخش یوحنا، انجیل،
___________________

                            
 را  زندگی ات  و  بده انجام بھ  او ایمان طریق را از کار زندگی ات  شود این وارد مسیح بدھی عیسی میتوانی اجازه تو

او پیروی  و بپذیری را مسیح عیسی میخواھی اگر. بکنی شروع رو کردن پیروی او از کھ بگیر تصمیم و کن بھ او واگذار
کھ:  کن جاری زبان بر قلبت تمام را با دعا کنی این

 تو کھ دارم ایمان من باشم تو شاگرد میخوام و میپذیرم خودم دھنده نجات و خداوند را بھ عنوان تو من! مسیح عیسی«
ببخش خودت بھ فیض رو من گناھان تمام کردی قیام مردگان از روز سھ  از پس و مردی صلیب بر من گناھان بخاطر

.یافتھ ھستم نجات و کردی آزاد را تشکر کھ من
میشوم. خوانده خدا تشکر کھ حاال فرزند

.خداوند! آمین ای کن پر القدس روح از را من

ایمان   مسیح بھ عیسی و کردی را دریافت نجات تو پس خواندی باور و ایمان را با دعا این قلب ات  اعماق از اگر
.خداوند آغاز بکنی با نو را زندگی یک و بگیری تعمید فرصت اولین کھ در است  این بعدی قدم. آوردی

 بھ تا بکنیم کمک تو کھ بھ  ھستیم آماده میل کمال با ما بکنی شاگردی و را پیروی مسیح کھ عیسی گرفتی تصمیم واقعاً اگر
بکنید. رشد خدا روح و خدا کالم و ایمان در تا شوید وصل میکنی کھ زندگی محلی کلیسای نزدیکترین

kontakt@hopeforthisnation.com


