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> االميان املسيحي

معلومات عن الديانة والثقافة املسيحية من
الهام أن تعرفها
أكرث من نصف االملان يشعرون بانتامئهم للكنيسة وهذا يشري ايل ان االميان املسيحي هام جدا وهو اساس
مجتمعنا ،ومل يعد هذا االعتقاد كبريا يف وقتنا هذا.
هناك العديد من قوانني العيش املشرتك التي نحن جميعنا نطبقها يف املانيا  ومنيض بها قدما ونجدها يف االنجيل.
ولذلك نود ان نعطي ملحة موجزة عن االميان املسيحي.
يؤمن املسيحيون بوحدة الله واملحبة وبكل قوة الله الذي هو خالقهم الذي خلق الكون واالنسان عىل شبهة
ومثاله سخر له العيش و جعل الله االنسان مخلوق حر.
ومع ذلك فقد اساء الناس استخدام هذه الحرية وسلبت حريتهم .وبالخطية ينفصل االنسان عن الله والخطية
تدمر العالقة مع الله الذي بذل نفسه عن العامل.

الطريق الصحيحة نحو الله

لكن الن الله الخالق يحب خليقته فقد ارسل ابنة يسوع املسيح ليتم الفداء عيل
الصليب و بذلك يرد االنسان ايل رتبته االويل و رمز هذه الفداء هو الصليب.
فعندما يركع املسيحني أمام الصليب فهذا ليس معناه انهم يعبدونه لكنهم يعربون
عن تقديرهم تجاه قصة الفداء.
وبالتايل فان الصليب هو رمز للغفران ومحبة الله لنا .من خالل يسوع املصلوب
الذي قام بهذا الفداء من اجل املصالحة مع االنسان ونحن ندرك ان الله يحبنا
ويريد لنا التوفيق.
املسيحية تعني االميان بهذا الفداء وقبوله واالعرتاف والتوبة عن الخطية وان تثق بالله وتكون عىل يقني من ان لك
مستقبل مع الله بهذه الثقة.

مع الله هنالك مستقبل مؤكد لك

املؤمنون باإلميان املسيحي لديهم االمل الذي ينزع الخوف عند نهاية العامل .ولدي
املسيحني االمل الكبري للحياة األبدية يف اخر االيام.
وعود الله يف الكتاب املقدس هي الهدية القّيمة للمؤمنني .واالميان املسيحي اساسه
الكتاب املقدس الذي هو كلمه الله.

يؤمن املسيحيون ان الكتاب املقدس هو موحي به من الله .وانه يشكل الوحدة
وهو املرجع يف مسائل االميان والحياة .وبعض الناس يعتقدون ان الكتاب املقدس
رمبا يكون مزور ألنه كتب من قبل الرجال الذين قادهم الله وأرشدهم لكتابه هذا
الحق .ومع ذلك نحن نؤمن ان كلمه الله ليست مزورة وهي تصل ايل الناس.

وحدانية الله

يؤمن املسيحيون باله واحد عىل الرغم من انه لديه مميزات اخري انه القادر عىل كل يشء وان الله محبة
يؤمن املسيحيون ان الله إله واحد وليس ثالثة آلهة وله ثالثة اشكال االب واالبن والروح القدس .هذا الثالوث
يشبه مكعب له ثالثة اضالع وان املسيح ولد بغري زرع برش.
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