ﺧداوﻧد وﺟود دارد.
ﺗو ﻣﯾﺗواﻧﯽ او را را ﺑﺷﻧﺎﺳﯽ .
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯾﺧواھد ﺑﮫ ﺗو آزادی ﺑﺑﺧﺷد.
ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﯾد و ﺷرط دوﺳت دارد .ھدف از آﻓرﯾﻧش ﺗو داﺷﺗن ﯾﮏ راﺑطﮫ ای ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻟق اﺳت ﺗو ﺑﺎ
ھدف آﻓرﯾده ﺷده ای .
ھﻣﮫ آدم ھﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﺑﺷرﯾت و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد راﺑطﮫ ای ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧدا را اﺻﻼح ﺑﮑﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾداﻧﮫ ﻣﯾﺑﺧﺷد.
اﯾن ﻧﺟﺎت ﯾﮏ ھدﯾﮫ راﯾﮕﺎن از طرف ﺧدا ﺑرای ﺗوﺳت و ﺗو ﻣﯾﺗواﻧﯽ اﯾن ھدﯾﮫ را از طرﯾق اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣرگ ﺑر ﺻﻠﯾب و
ﻗﯾﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ درﯾﺎﻓت ﺑﮑﻧﯽ.
از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗو ﺑﺧﺷش ﺧدا را ﺑﺧﺎطر ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎھﺎﻧت درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯽ.
او ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎھﺎن ﺗو را از ﺑﯾن ﻣﯾﺑرد و ﺗو را از ﺑﺎر ﮔﻧﺎه آزاد ﻣﯾﮑﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ رو ﻣﯾﭘذﯾری درﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﺗو ﺣﯾﺎت ﺟﺎودان را در ﺧدا درﯾﺎﻓت ﮐرده ای .
“اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﮥ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد اﯾن ﺣق را داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓرزﻧدان ﺧداوﻧد ﺷوﻧد،ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم او اﯾﻣﺎن آورد “
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___________________
ﺗو ﻣﯾﺗواﻧﯽ اﺟﺎزه ﺑدھﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ وارد زﻧدﮔﯽ ات ﺷود اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾق اﯾﻣﺎن ﺑﮫ او اﻧﺟﺎم ﺑده و زﻧدﮔﯽ ات را
ﺑﮫ او واﮔذار ﮐن و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾر ﮐﮫ از او ﭘﯾروی ﮐردن رو ﺷروع ﺑﮑﻧﯽ .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﭘذﯾری و او ﭘﯾروی
ﮐﻧﯽ اﯾن دﻋﺎ را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﻠﺑت ﺑر زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐن ﮐﮫ:
»ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ! ﻣن ﺗو را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧد و ﻧﺟﺎت دھﻧده ﺧودم ﻣﯾﭘذﯾرم و ﻣﯾﺧوام ﺷﺎﮔرد ﺗو ﺑﺎﺷم ﻣن اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ ﺗو
ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣن ﺑر ﺻﻠﯾب ﻣردی و ﭘس از ﺳﮫ روز از ﻣردﮔﺎن ﻗﯾﺎم ﮐردی ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎھﺎن ﻣن رو ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧودت ﺑﺑﺧش
ﺗﺷﮑر ﮐﮫ ﻣن را آزاد ﮐردی و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺳﺗم.
ﺗﺷﮑر ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻓرزﻧد ﺧدا ﺧواﻧده ﻣﯾﺷوم.
ﻣن را از روح اﻟﻘدس ﭘر ﮐن ای ﺧداوﻧد! آﻣﯾن.
اﮔر از اﻋﻣﺎق ﻗﻠب ات اﯾن دﻋﺎ را ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﺑﺎور ﺧواﻧدی ﭘس ﺗو ﻧﺟﺎت را درﯾﺎﻓت ﮐردی و ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﯾﻣﺎن
آوردی .ﻗدم ﺑﻌدی اﯾن اﺳت ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﺗﻌﻣﯾد ﺑﮕﯾری و ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻧو را ﺑﺎ ﺧداوﻧد آﻏﺎز ﺑﮑﻧﯽ.
اﮔر واﻗﻌﺎً ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را ﭘﯾروی و ﺷﺎﮔردی ﺑﮑﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل آﻣﺎده ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﮐﻣﮏ ﺑﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯽ وﺻل ﺷوﯾد ﺗﺎ در اﯾﻣﺎن و ﮐﻼم ﺧدا و روح ﺧدا رﺷد ﺑﮑﻧﯾد.
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