
 آیا خدا را می شناسید؟

خدا جهان  و شما را آفرید. او قدرتمند، عالی و بدون نقص  و پاک است. خدا به شما عالقه 
دارد، او شما را دوست دارد. 

اما مشکل بزرگی موجود است. گناه سدی بین شما و خدا می باشد. گناه باعث می شود شما 
کاری را انجام دهید که خودتان مایلید، نه آ ن کاری را که خدا از شما می خواهد به انجام 

برسانید. 
همه ما دوست داریم که برای زندگی خودمان تصمیم بگیریم. 

کتاب مقدس می گوید :" لیکن خطایای شما در میان شمخا و خدای شما حایل شده است و 
گناهاهن شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود.  ) اشعیا ۵۹: ۲ (

گناه شما را از شناختن خدا باز می دارد. مجازات نهایی گناه جدا شدن ابدی از خدا می باشد 
. خدا پسر یگانه ی خود، عیسی را به روی زمین فرستاد تا او شما را از مشکل گناه نجات 

دهد. پسر خدا به مردی تبدیل شد و برای ۳۳ سال بر روی زمین زندگی کرد. 
او هرگز گناه نکرد. او همواره از خدا اطاعت کرد. اما نقشه ی خدا برای گناهان شما این 

بود که پسرش برای شما بمیرد، بنابراین عیسی به یک صلیب میخکوب شد. وقتی عیسی بر 
روی صلیب خونش ریخت  و مرد تمام گناهاهنی را که انسان ها انجام دادند بر او نهاده شد. 

هر چند عیسی هرگز کا اشتباهی انجام نداده بود اما این گونه مجازات شد. 
خدا در روز سوم عیسی را از مردگان زنده کرد.

 کتاب مقدس می گوید:" و درروز سوم بر حسب کتب برخاست.  ) اول قرنتیان۱۵: -۳ ۴ (
امروز عیسی همچنان زنده است و در آسمان به عنوان پادشاه حکمرانی می کند. 

آیا مایلید که سد بزرگ گناه بین شما و خدا برداشته شود؟ 
با خدا نوافق کنید که گناه کرده اید . خدا می گوید:" پس توبه  و بازگشت کنید تا گناهان شما 

محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد." ) اعمال ۳: ۱۹ (
به خاطر کارها، فکرها و سخنان اشتباهی که انجام داده اید متاسف باشید. مایل باشید با به 

جای رفتن به راههای خود به راههای خدا بروید. 
ایمان بیاورید ) کامال" اعتماد کنید. ( که عیسی برای شما مرد و سد بین شما و خدا را از 

میان برداشت. 
کتاب مقدس می گوید : " .... به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات  نجات 

خواهید یافت. " ) اعمال ۱۶ : ۳۱ (
خدا شما را از مجازاتی که مستحق آن هستید نجات می دهد. به سوی خدا بیایید. 

به خدا اینطور بگویید:" خدای عزیز ، من گناه کرده ام و متاسف هستم. لطفا" مرا ببخش . 
از تو متشکرم که پسرت  را فرستادی تا برای من بمیرد. لطفا" به من قدرت بده تا به روشی 

که می خواهی من زندگی کنم، زیست نمایم. در نام عیسی آمین
اگر امروز به عیسی ایمان آوردید تا شما را از مجازات گناه نجات دهد، تاریخ امروز را 

اینجا بنویسید تا همیشه این تاریخ را به یاد داشته باشید. 


