
همه آنچه را که باید انجام دهید این است که با خلوص قلب 
صلیب  روی  بر  مسیح  عیسی  که  آوریم  ایمان  خدا،  برابر  در 
از  همچنین  نماید؛  پاک  را  شما  تاگناهان  شد؛  پذیرا  را  مرگ 

میان مردگان برخاست، چرا که او کامل بود. 

آن  به  که  نیست  این  از  مهمتر  سئوالی  هیچ  زندگیتان،  در 
پاسخ دهید! قبل از این که دیر شود و بدون مسیح و نجات 

دهنده تان به سوی ابدیت روید.

»آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد؛ اّما آن که از 
پسر اطاعت نمی کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا 

بر او برقرار می ماند.«
انجیل یوحنا فصل 3 آیۀ 36



 آسان است که نجات یافت

آسان است که نجات یافت، اما کسی باید بهای آنرا پرداخته 
باشد.

عیسی مسیح فرزند خدا همه بهای نجات ما را با فدا نمودن 
وسیله  این  به  تا  است  نموده  پرداخت  صلیب  بر  خود  جان 

خدا بخشش و نجات گناهکاران را مجانًا فراهم نماید.
نجات و حیات ابدی برای همگان بدون هیچ استثنایی فراهم 

شده است.
اعمالتان،  و  تالش  با  که بتوانید  است  ممکن  غیر  خدا  نظر  در 

خود را نجات دهید.
خودتان  از  این  و   - یافته اید  نجات  ایمان  راه  از  و  فیض  »با 
هیچ کس  تا  اعمال،  از  نه  و  خداست  عطای  بلکه  نیست، 

نتواند به خود ببالد.«
رسالۀ پولس رسول به افسسیان فصل 2 آیات 9-8

به سادگی عبور از َدری گشوده 
»در« هستم؛ هر که از راه من  عیسی مسیح می فرماید: من 

داخل شود نجات خواهد یافت...
انجیل یوحنا فصل 10 آیۀ 9

به سادگی، فریاد کمک خواستن
زیرا هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.

رسالۀ پولس رسول به رومیان فصل 10 آیات 13 

به سادگِی اجابت یک دعوت
بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به 

شما آسایش خواهم بخشید.
انجیل متی فصل 11 آیۀ 28

به سادگی پذیرش هدیه ای
در  جاویدان  حیات  خدا  عطای  اّما  است،  مرگ  گناه  مزد  زیرا 

خداوند ما مسیْح عیساست.
رسالۀ پولس رسول به رومیان فصل 6 آیه 23 

به سادگی آب خوردن!
تشنه  هرگز  بنوشد،  دهم  او  به  من  که  آب  آن  از  هر که  اّما 
چشمه ای  او  در  می بخشم  من  که  آبی  زیرا  شد،  نخواهد 

می شود که تا به حیات جاویدان جوشان است."
انجیل یوحنا فصل 4 آیۀ 14

به سادگی خوردن تکه ای نان!
زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده، به جهان حیات 
می بخشد... َمَنم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس 
از این نان بخوَرد، تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای 

حیات جهان می بخشم، بدن من است.
انجیل یوحنا فصل 6 آیات 33 و 51

به سادگی ایمان آوردن به خدا 
حیات  از  دارد،  ایمان  هر که  می گویم،  شما  به  آمین،  آمین، 

جاویدان برخوردار است.
انجیل یوحنا فصل 6 آیۀ 47


