
ساده ترین برنامھ خداوند برای نجات 

دوست عزیز: .دوست دارم از شما مھم ترین سوال زندگی را بپرسم 

شادی و یا غم و اندوه شما برای تمام ابدیت بستگی بھ پاسخ شما دارد. 

سوال این است : آیا شما نجات عیسی مسیح را دریافت کرده اید ؟ 

سوال لین نیست کھ شما چھ انسان خوبی ھستیدو یا اینکھ عضو ، 
،کلیسا ھستید سوال این است : آیا شما نجات عیسی مسیح را دریافت کرده 

اید ؟ 

آیا شما اطمینان دارید وقتی کھ مردید بھ بھشت میروید ؟ 

خداوند میگوید برای وارد شدن بھ بھشت شما باید تولد دوباره داشتھ 
باشید. 

در انجیل یوحنا فصل٣ آیھ ٧ عیسی مسیح بھ نیقودیموس گفت پس تعجب نکن کھ 
گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. 

در کتاب مقدس خداوند طرح تولد دوباره کھ بھ معنای نجات ابدی 
میباشد را بھ ما داده. 

طرح نجات خداوند خیلی ساده است! 

شما می توانید ھمین امروز این نجات ابدی را دریافت کنید. 

می پرسید چطور؟ 

اول ازھمھ.دوست عزیز،شما باید متوجھ باشید کھ گناھکارھستید، 

( (آیھ ٢٣ ٣ رومیان فصل  
  زیرا ھمھ گناه کردهاند و ھیچکس بھ آن کمال مطلوب و پُر جاللی کھ خدا انتظار 

دارد، نرسیده است. 

از آنجا کھ شما یک گناھکار ھستید ، شما بھ مرگ محکوم می شوید. 
 ( زیرا ھر کھ گناه کند، تنھا دستمزدی کھ خواھد یافت، (آیھ ٢٣ ۶ رومیان فصل 

اما ھر کھ بھ خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا مرگ است؛ 
.زندگی جاوید است 



این شامل جدایی ابدی از خداوند در جھنم می باشد. ( عبرانیان فصل ٩ آیھ ٢٧ ) و 
درست ھمانگونھ کھ بھ حکم خداوند، انسان یک بار میمیرد و بعد از آن نوبت 

،داوری میرسد 

زیرا خدا بقدری شما را دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود عیسی مسیح 
را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود بلکھ زندگی جاوید 

بیابد. 

 ( دوم قرنتیان فصل ۵ آیھ ٢٣ ) زیرا خدا بار گناھان ما را بر دوش 
مسیح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور کھ مورد پسند خداست، 

.نیک و عادل شویم 

خون عیسی مسیح باید ریختھ میشد و می مرد. 

( الویان فصل ١٧ آیھ ١١ ) زیرا جان ھر موجودی در خون اوست و من خون را بھ 
شما دادهام تا برای کفاره جانھای خود، آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است کھ 

.برای جان کفاره میکند 
( عبرانیان فصل ٩ آیھ ٢٢ ) درواقع میتوان گفت کھ مطابق پیمان 
اول، تقریبا ھمھ چیز بوسیلھ خون پاک میگردد و بدون ریختن خون، ھیچ 

.گناھی بخشیده نمیشود 

( رومیان فصل ۵ آیھ ٨ ) اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت کھ با 
.وجود اینکھ گناھکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود 

اگر چھ ما نمی توانیم درک کنیم کھ چگونھ, خداوند گفت کھ گناھان من و شما بر 
دوش عیسی مسیح  گذاشتھ شد و بجای ما او کشتھ شد. 

عیسی مسیح جایگزین ما شد. این حقیقت دارد. خداوند ھیچ وقت 
دروغ نمی گوید. 

دوست من .این فرمان خداوند است کھ ھمھ در ھمھ جا توبھ کنند , 
اعمال رسوالن فصل ١٧ آیھ ٣٠ ) اما خدا کارھایی را کھ در گذشتھ از روی ) 

نادانی از انسان سر زده، تحمل کرده است. ولی اکنون از ھمھ میخواھد کھ 
.بتھایشان را دور ریختھ، فقط او را بپرستند 

این توبھ یک تغییر ذھن است کھ ما با خداوند موافقیم کھ ھمھ گناھکار ھستیم ، و 
ھمچنین موافقیم با آنچھ عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب انجام داد. 



در اعمال رسوالن فصل ١۶ آیھ ٣٠ و ٣١ می بینیم کھ زندان بان بھ 
پای پولس رسول و سیالس افتاد و با التماس پرسید من چکار کنم کھ نجات 

پیدا کنم ؟ 

و آنھا جواب دادند: «بھ عیسای خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد 
خانوادهات نجات یابید.» 

خیلی ساده بھ عیسی مسیح ایمان بیاور کھ بر روی صلیب گناھان تو را بر خود 
گرفت و  درد دستھای سوراخ شده را تحمل کرد و بجای تو مرد، در قبر گذاشتھ شد، 

و پس از ٣ روز از قبر زنده برخاست.  

رستاخیز عیسی مسیح بھ ما اطمینان خاطر میدھد کھ با ایمان آوردن بھ او کھ تنھا 
نجات دھنده ما است میتوانیم نجات ابدی را دریافت کنیم.  

 ( یوحنا فصل ١ آیھ ١٢ ) اما او بھ تمام کسانی کھ بھ او ایمان آوردند، این حق را 
داد کھ فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود بھ او ایمان آورند تا نجات یابند. 

 (رومیان ١٠ آیھ ١٣ ) پس خداوند ھر کس را کھ بھ او پناه ببرد، 
.نجات خواھد داد  

خداوند میگوید ھر کسی را کھ بھ او پناه ببرد، نجات خواھد داد وشایدی در کار 
نیست بلکھ این شامل حال شما ھم میشود. 

مطمئنا، شما متوجھ شده اید کھ گناھکارھستید، درھمین لحظھ، ھرکجا کھ ھستید با 
ایمان و دعا بھ حضور خداوند بیایید و توبھ کنید. 

 ( لوقا فصل ١٨ آیھ ١٣ ) اما آن باجگیر گناھکاردرفاصلھای 
حتی جرأت نکرد از خجالت سر خود را بلند کند، ،دورایستاد و بھ ھنگام دعا 

!بلکھ با اندوه بھ سینھ خود زده، گفت: خدایا، بر من گناھکار رحم فرما 

فقط دعا کن : خداوندا من میدانم کھ گناھکارم . 

من ایمن دارم کھ عیسی مسیح بجای من بر روی صلیب رفت و جان 
داد. 

من ایمان دارم کھ ریختن خون عیسی مسیح بر روی صلیب در قبر 
گذاشتھ شدن و رستاخیز او بعد از ٣ روز ھمھ بخاطر نجات من بود. 



و اکنون با ایمان عیسی مسیح را بعنوان نجات دھنده ام می پذیرم. 

خداوندا سپاسگزارم از تو برای بخشیدن گناھانم و ھدیھ نجات ابدی بھ دلیل فیض 
مھربانت. 

آمین 

با درک کالم خداوند با ایمان نجات ابدی را دریافت کن. 

ایمان داشتھ باش و نجات را دریافت کن. 

نھ کلیسا یا ھیچ مکانی و نھ ھیچ گونھ اعمال نیک نمی تواند شما را نجات دھد. 
بھ یاد داشتھ باشید کھ این نجات فقط در اختیار خداوند است. 

این طرح ساده نجات خداوند است. 

کھ شما گناه کار ھستید. 

بنابراین، اگر ایمان شما بجز این باشد کھ عیسی مسیح بر روی صلیب برای گناھان 
شما جان داد، جای شما تا ابد در جھنم خواھد بود. 

اکنون اگر شما بھ او ایمان دارید بعنوان کسی کھ برای کفاره گناھان 
شما مصلوب شد،در قبر گذاشتھ شد،و پس از ٣ روز از قبر زنده بیرون آمد، 

عیسی مسیح تمامی گناھان شما را خواھد بخشید و ھدیھ او بھ شما نجات 
ابدی با ایمان خواھد بود. 

مطمئنا شما می گویید کھ این نمی تواند بھ این سادگی باشد. 

بلھ !باور کنید کھ بسیار ساده است و این کالم خداوند در کتاب مقدس 
است. و این طرح خداوند است. 

دوست عزیزم بھ بھ عیسی مسیح ایمان بیاور و ھمین امروز او را 
بعنوان نجات دھنده خود بپذیر. 

اگر این برنامھ برای شما بطور کامل واضح نیست، این توضیحات را 
کنار نگذارید بلکھ چندین بار برای درک کامل آن بخوانید. 

ارزش روح شما بیشتر از کل دنیا می باشد. 

 (مرقس فصل ٨ آیھ ٣۶ ) چھ فایده کھ انسان تمام دنیا را ببرد ولی در 
عوض جانش را از دست بدھد؟ 



اطمینان داشتھ باش کھ نجات را دریافت کردی. 

اگر روح و ایمانت را از دست بدی بھشت و ھمھ چیز را از دست 
خواھی داد. 

لطفا خواھش می کنم. 

در این لحظھ اجازه دھید کھ خداوند شما را نجات بدھد. 

قدرت خداوند شما را نجات خواھد داد و در پناه خود اجازه یک زندگی 
پیروزمند مسیحی را بھ شما خواھد بخشید. 

 ( اول قرنتیان فصل ١٠ آیھ ١٣ ) اما این را بیاد داشتھ باشید کھ 
وسوسھھایی کھ بھ سراغ شما میآیند، از وسوسھھایی کھ دیگران دچار آنند، 

دشوارتر نمیباشد. ھیچ وسوسھای نیست کھ نتوان در مقابل آن ایستادگی 
کرد. پس در برابر آنھا مقاومت کنید و اطمینان داشتھ باشید کھ خدا نخواھد 

گذارد کھ بیش از حد توانایی خود وسوسھ شوید؛ و بھ شما قدرت خواھد 
بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و بھ آن عمل نیز 
خواھد کرد. او بھ شما نشان خواھد داد کھ چگونھ از وسوسھھا بگریزید و در 

.دام آنھا نیفتید 

آنھا تغییر می کنند. 

با ایمان بھ وعده ھای خداوند متکی باش 

وعده ھای خداوند ھرگز تغییر نمی کنند. 

بعد از اینکھ نجات را دریافت کردید برای رشد معنوی شما سھ چیز بسیار مھم وجود 
دارد و آن اینکھ شما باید با خداوند رابطھ برقرار کنید ھر روز با او صحبت و دعا 

کنید. 

کتاب مقدس را بخوانید و ببینید کھ چطور خداوند با شما صحبت 
میکند. 

برای شھادت دادن و در مورد خداوند صحبت کردن. 
اولین قدم برای اطاعت از خداوندمان عیسی مسیح شما باید در ملع عام نجات خود 

را شھادت داده و تعمید آب بگیرید و سپس بی درنگ بھ کلیسایی کھ بھ کل کالم 
خداوند در کتاب مقدس ایمان دارد بپیوندید.  



 (دوم تیمو تائوس فصل ١ آیھ ٨) 
اگر این عطای الھی را در وجودت شعلھور نگاه داری، ھرگز بیم نخواھی داشت از 

اینکھ بھ مردم اعالم کنی کھ مسیح نجات دھنده ھمھ است؛ در ضمن، شرمگین 
نخواھی شد کھ از من بعنوان دوست خود یاد کنی، دوستی کھ بخاطر مسیح در زندان 

است. بلکھ برعکس، خودت نیز حاضر خواھی بود بخاطر انجیل مسیح ھمراه من 
رنج و زحمت بکشی، و خدا تو را در این زحمات تقویت خواھد نمود.   

 ( متی فصل ١٠ آیھ ٣٢ )  
اگر کسی نزد مردم اعتراف کند کھ بھ من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر آسمانی 

خود تعریف خواھم نمود. 
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طبق قانون کپی رایت حق نشر و تکثیر و یا نسخھ برداری محفوظ می باشد. 
( رابرت فورد پورتر ) میتوانید بھ سایت زیر مراجعھ کنید. 
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