
انجیل عیسی مسیح  
 

امروز روز رستگاری است: چرا ھر کسی مھمترین تصمیم خود را کنار می گذارد  
 

می تواند در زندگی خود در مورد زندگی ابدی ایجاد کند؟  
 

اگر امروز می میری، بھ بھشت می روید؟  
 

1: 15قرنتیان  1 پولس رسول بھ ما می گوید کھ انجیل چیست: "عالوه بر این، برادران - 4-  
 

یل می دھم کھ من بھ شما موعظھ می کنم، کھ ھمچنین شما دریافت کرده اید و در آنمن بھ شما انج  
 

شما ایستاده اید، کھ ھمچنین شما را نجات می دھند، اگر سریعا کلمھ ای را کھ من بھ آن ایمان داشتم برگزار کنم  
 

شما  یز بھ شما تحویل دادممگر اینکھ شما بیھوده باور داشتھ باشید. برای اولین بار از آنچھ کھ من ن -  
 

دریافت: کھ مسیح بھ خاطر گناھان ما بر اساس کتاب مقدس مرد، و او را بھ خاک سپرده بود  
 

و آن روز روز سوم با توجھ بھ کتاب مقدس دوباره افزایش یافت. "  
 

انجیل بھ معنای "خبر خوب" است. بدھی شما پرداخت شده است، مجازات اعدام پرداخت شده است،  
 

ادی.تو آز  
 

در اینجا انجیل عیسی مسیح است: کھ مسیح بھ خاطر گناھان ما فوت کرد  
 

کتاب مقدس، و اینکھ او بھ خاک سپرده شد، و روز سوم او دوباره بزرگ شد  
 

بر طبق کتاب مقدس  
عیسی یک کودک کوچک را بھ عنوان یک درس شیء زندگی معرفی کرد تا نشان دھد کھ چھ کسی وارد می شود  

 
بھشتپادشاھی   

 
عیسی مسیح گفت: "مگر اینکھ بھ این کوچکی تبدیل شوید کھ بھ آن وارد نخواھید شد - 3: 18متی   

 
:ABCپادشاھی بھشت "این است کھ چگونھ ذخیره شود، بھ سادگی کودک مانند، بھ عنوان ساده بھ عنوان   

 
A -  منجر بھ واقعی استاعتراف کنید کھ تو گناھکار ھستی این جایی است کھ غم و اندوه خداپرست  

 
توبھ برای گناه در برابر یک خداوند متعال و تغییر قلب وجود دارد، ما تغییر می کنیم  

 
ذھن ما و خدا، دلھای ما را تغییر می دھد و ما را از بیرون باز می کند.  

 
ھمانطور کھ نوشتھ شده است: "ھیچ عادل وجود ندارد، نھ، نھ یکی." - 3:10رومیان   

 
برای ھمھ گناه کرده اند و از جالل خدا ناتوانند. (ھمھ ما متولد شده ایم - 23: 3رومیان   

 
گناھکاران است کھ بھ ھمین دلیل ما باید بھ لحاظ معنوی بھ منظور ورود بھ پادشاھی بھشت).  

 
زیرا دستمزد گناه مرگ است، اما ھدیھ خدا، زندگی ابدی در مسیح است - 23: 6رومیان   

 
خبر بد این است کھ دستمزد گناه مرگ است، بھ عبارت دیگر گناه ماعیسی پروردگار ما.   

 
بدین معنی است کھ ما یک حکم اعدام داده شده است، ما مجازات اعدام را بر عھده داریم  

 
سر ما، این خبر بد است. اما این خبر خوب است:  



 
خبر خوب این است کھ ھدیھ خدا زندگی ابدی در مسیح عیسی پروردگار ماست.  

 
8: 2افسسیان  زیرا از طریق فیض، از طریق ایمان نجات یافتھ است، و این چنین نیست - 9-  

 
از خودتان، این ھدیھ خداست  نھ از طریق آثار، بھ طوری کھ ھیچ کس نمی تواند افتخار کند. -  

 
ب  بھ قلب خود باور کنید کھ عیسی مسیح برای گناھان شما مردد، بھ خاک سپرده شد، -  

 
یسی را از میان مردگان برانگیخت. این با تمام قلب شما قابل اعتماد استو خداوند ع  

 
عیسی مسیح است کھ او گفت او بود.  

 
9: 10رومیان  اگر شما با دھان خود اعتراف کنید، "عیسی پروردگار" است، و بھ آن اعتقاد دارید - 10-  

 
یافت. برای آن قلب شماستقلب خود را کھ خدا او را از مردگان برانگیخت، شما نجات خواھید   

 
کھ شما باور دارید و توجیھ شده است، و آن را با دھان خود است کھ شما اعتراف می کنید و نجات می دھند.  

 
C - نام خداوند را بشنوید. ھر فردی کھ تا کنون از آدم زندگی کرده است  

 
ند، پروردگار اربابان استزانو خود را خم کرده و با دھان خود اعتراف می کند کھ عیسی مسیح خداو  

 
و پادشاه پادشاھان.  

 
برای آن است کھ نوشتھ شده است: "ھمانطور کھ من زندگی می کنند، خداوند می گوید، ھر زانو بھ من تعظیم، - 11: 14رومیان   

 
و ھر زبان باید بھ خدا اعتراف کند. "  

 
صبر کن تا بعد  این کار کن. -  

 
نام خداوند را می نامد، نجات خواھد یافت." برای "ھر کسی کھ - 10:13رومیان   

 
"ای خداوند، من گناھکار ھستم، متاسفم برای گناه من، من می خواھم از گناه من خالص شوم. من عیسای مسیح را باور دارم  

 
پسر شماست من اعتقاد دارم کھ او بر روی صلیب برای گناه من کشتھ شد و او نیز بھ خاک سپرده شده است  

 
ھ زندگی آورد. من تصمیم گرفتم ایمانم را در عیسی مسیح بھ عنوان نجات دھنده ام، اعتماد کنماو را ب  

 
فقط در خون ریختھ شده خود را بھ اندازه کافی برای نجات جان من و مرا بھ بھشت. متشکرم،  

 
پروردگار عیسی، برای صرفھ جویی در من. امین. "  

 
S a l v a t i o n  

 
ABCان این ساده است بھ عنو  

 
انجیل عیسی مسیح  

 
امروز روز رستگاری است: چرا ھر کسی مھمترین تصمیم خود را کنار می گذارد  

 
می تواند در زندگی خود در مورد زندگی ابدی ایجاد کند؟  

 
اگر امروز می میری، بھ بھشت می روید؟  

 
1: 15قرنتیان  1 ن، برادرانپولس رسول بھ ما می گوید کھ انجیل چیست: "عالوه بر ای - 4-  



 
من بھ شما انجیل می دھم کھ من بھ شما موعظھ می کنم، کھ ھمچنین شما دریافت کرده اید و در آن  

 
شما ایستاده اید، کھ ھمچنین شما را نجات می دھند، اگر سریعا کلمھ ای را کھ من بھ آن ایمان داشتم برگزار کنم  

 
شما  اولین بار از آنچھ کھ من نیز بھ شما تحویل دادممگر اینکھ شما بیھوده باور داشتھ باشید. برای  -  

 
دریافت: کھ مسیح بھ خاطر گناھان ما بر اساس کتاب مقدس مرد، و او را بھ خاک سپرده بود  

 
و آن روز روز سوم با توجھ بھ کتاب مقدس دوباره افزایش یافت. "  

 
ام پرداخت شده است،انجیل بھ معنای "خبر خوب" است. بدھی شما پرداخت شده است، مجازات اعد  

 
تو آزادی.  

 
در اینجا انجیل عیسی مسیح است: کھ مسیح بھ خاطر گناھان ما فوت کرد  

 
کتاب مقدس، و اینکھ او بھ خاک سپرده شد، و روز سوم او دوباره بزرگ شد  

 
بر طبق کتاب مقدس  

 
کسی وارد می شود عیسی یک کودک کوچک را بھ عنوان یک درس شیء زندگی معرفی کرد تا نشان دھد کھ چھ  

 
پادشاھی بھشت  

 
عیسی گفت: "تا زمانی کھ مثل این کودک کوچک نگردید، بھ آن وارد نخواھید شد - 3: 18متی   

 
پادشاھی آسمان.   

  

	


