
 انجیل چیست؟

 ما با توبه از اسارت شیطان آزاد می شویم .ولی این تازه شروع کار است و باید روح القدس در ما ساکن شود.

و خدا بوسیله عیسی مسیح برای همه دنیا در این روزهای سخت و تلخ ، خبرهای خوش  "خبر خوش"انجیل یعنی 

 فراوانی دارد.

 

  نجات :-1

و عدالت و قدوسیت خداوند می توانست بعد از اولین گناهی  (6:23)رومیان  گناه موت استکالم خدا می گوید مزد 

کامال که کردیم و یا بعد از هر گناهی که می کنیم  ما را بکشد و به جهنم بفرستد و این با عدالت و قدوسیت خدا 

، مجازات ابدی در انتظار ما  مگناه کرده ایو ابدی هماهنگ است ، چون ما بر ضد خدای خالق ، مقدس و نامحدود 

. پس این فیض است که ما االن زنده و در جهنم نیستیم. ولی خدا را شکر که عیسی برای من مرد و با  می بود

 از جهنم به حضور زنده خود ساخت و ما را به حضور خدا برد. (14:6)یوحنا  خونش راهی را

 "عیسی برای من مرد ، من می خواهم برای او زندگی کنم"یکروز یک نوایمان به من حرف قشنگی زد. او گفت :  

 مسیحیت این پیغام ساده را دارد.

ما باید بخاطر گناهانمان می مردیم و به جهنم می رفتیم. عیسی بجای ما مرد تا ما نجات و حیات جاودان داشته 

 باشیم.حال ما باید برای او که برای ما مرد زندگی کنیم.

او که برای شما مرد زندگی کنید ؟ پس مطمئن باشید که با توبه و ایمان گناهان شما بخشیده آیا نمی خواهید برای  

 شده و شما از موت به حیات منتقل گشته اید.

 

 صلح : -2

عیسی گناه را برداشت و صلح پدید آمد و خدا ما  (.8:7)رومیان  گناه باعث شد بین ما و خدا دشمنی بوجود بیاید 

اول  -)آدم دوم  ،بعنوان نماینده انسانها( 2:9)کولسیان  نوان خدای کامل و انسان کامل را پذیرفت. عیسی بع

. وقتی (17-13آیات  2)افسسیان باب  با مرگش خدا را به انسان و انسان را به خدا نزدیک کرد (15:45قرنتیان 



 از باال به پایین پاره شدعیسی روی صلیب مرد آن پرده قدس االقدس که بین انسان گناهکار و خدای قدوس بود 

. خبر (1:3)اول یوحنا  و حال هر انسانی می تواند با خدا مصاحبت و مشارکت صمیمانه ای داشته باشد (27:51)متی 

)مزمور . او از ما محافظت می کند (116:1)مزمور  خوش این است که خدا ما را می پذیرد. او دعا های ما را می شنود

)لوقا  و هیچ چیز آنقدر بزرگ نیست که برای او غیر ممکن باشد (12:24)لوقا  فکر ماست، او به (7.8آیات  121

. خدا را برای این صلح شکر کنیم (10:30)متی  و هیچ چیز آنقدر کوچک نیست که برای او بی اهمیت باشد (18:27

 .(5:20)دوم قرنتیان  . امروز خدا ما را دعوت می کند که در عیسی مسیح با او صلح کنیم 

 

 آزادی ، شادی ، آرامش :-3

چیزی که مردم به دنبال آن می گردند ولی در جای اشتباهی ،ولی خدا مجانا آن را می خواهد به مردم بدهد  سه 

 !اگر آنها این هدیه را بپذیرند

اد کند حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد ، ... اگر پسر شما را آز"کالم خدا می گوید : 

 (3:17دوم قرنتیان  – 8:32)یوحنا  "شما حقیقتا آزاد خواهید بود و ... آنجا که روح خدا است آنجا آزادی است

و در مورد شادی ، ما از اینکه ( 14:27)یوحنا  "من آرامش خود را به شما میدهم"مسیح در مورد آرامش می گوید : 

و مسیح گفت این شادی را کسی نمی تواند از ( 10:20لوقا )اسم هایمان در آسمان نوشته شده است شاد هستیم 

بچشید و ". و خیلی آیات و  وعده های دیگر . خدا از همه دعوت می کند و می گوید : (16:22)یوحنا  شما بگیرد

  (34:8)مزمور  "بدانید که من نیکو هستم 

ا عملی گردد، کافی نیست که فقط اگر واقعا می خواهیم زندگیمان دگرگون شود و وعده های خدا در زندگی م

اطالعاتی در مورد مسیحیت داشته باشیم . خدا می خواهد که ما شخصا آنها را بچشیم و در زندگی خود ببینیم. 

 امروز به خدا بگویید : ای خداوند می خواهم آزادی ، شادی و آرامش تو را بچشم .

 

. خدا مرا از گناهانم پاک  (14:4)هوشع  خشیده شده امو خبرهای خوش بسیار دیگری وجود دارد اینکه من مجانا ب

 کرده است . خدا نه فقط مجازات ما را می بخشد بلکه غبار گناه ما را هم پاک می کند و دیگر به یاد نمی آورد

. روح القدس در ما ساکن می شود. ما فرزندان خدا می شویم. ما حیات ابدی پیدا می کنیم.ما در (33:16)حزقیال 



. ما نور ، نمک ، عطر خوش بو و رساله زنده خداوند میشویم  (1:3)افسسیان  ند زندگی پر برکتی خواهیم داشتخداو

آنچه چشمی ندید و گوشی نشنید و به فکر کسی نرسید ، خدا آنرا برای ما تدارک "و بطور کلی انجیل می گوید :

 (2:9)اول قرنتیان  "دیده است.

 ما را دوست دارد و می خواهد اینها را به شما عطا کند.عزیزانم خدا ش؟ آیا عالی نیست 

 

 (24:50می دانیم که زمانی وقت ما تمام می شود و شاید آن زمانی باشد که انتظارش را نداریم !)متی 

هزار نفر در دنیا می میرند و روزی هم نوبت ما خواهد بود ! در آن روز مهم نخواهد بود که ما چه  200هر روز حدود  

تحصیالتی داشته ایم ، چه قیافه ای داشته ایم ،با چه کاری مشغول بوده ایم ، چقدر پول داشته ایم ولی آنچه مهم 

 یا ما توبه کرده و به انجیل ایمان آورده ایم یا نه ؟ خواهد بود و وضعیت ابدی ما را مشخص خواهد کرد آ

اگر شما در بیابانی باشید و شخصی به شما بگوید جلوتر نرو چون شیران گرسنهای آنجا هستند چه می کنید ؟ 

 شما می توانید باور کنید یا نکنید .امروز انجیل هم به ما اخطار الزم را می دهد.ملیونها نفر در دنیا تصمیم گرفته

( و منتظر است تا زندگی ما را دگرگون سازد 3:20اند از او اطاعت کنند. خدا امروز پشت قلب ما ایستاده )مکاشفه 

 . امروز نوبت ماست که مهمترین تصمیم زندگیمان را بگیریم. دعا کنیم

 

 

 


