
D e u t s c h l a n d - B e g l e i t e r

©2016-2022 Deutschland-Begleiter.de
Koordination und Umsetzung: VisioM, Bahnhofstr. 24, 35440 Linden, info@Deutschland-Begleiter.de

> Xристиянська віра

Що потрібно знати про
християнську віру
Більше половини всіх німців вважають, що вони належать до церкви, що свідчить
про це християнська віра є дійсно важливою основою для нашого суспільства.
Проте багато людей більше не поділяють цієї віри. Ми хотіли б дати вам короткий
огляд християнської віри.

Християни вірять в єдиного люблячого і всемогутнього Бога. Він створив цілий
Всесвіт, включно з нами, і Він створив нас за власним образом. Оскільки Бог створив
нас для того, щоб мати з нами стосунки, Він також зробив нас вільними створіннями.
Він хоче щоб ми говорили з ним і спілкувалися з ним на його умовах, але Він
дозволяє нам вирішувати чи хочемо ми спілкуватися з ним чи ні.
Однак люди зловживали свободою, яку створив Бог, щоб повстати проти нього. Ось
чому ми були відділені від Бога. Це розділення, викликане нашим бунтом, християни
називають гріхом. Це руйнує відносини між Богом і людством.

Втеча від розлуки з Богом
Бог любить нас, своє творіння, він послав у світ свого сина
Ісуса, щоб виправити наші розірвані стосунки і дозволити
нам повернутися до Бога і мати мир з Ним. Символом цих
відновлених відносин є хрест. Коли християни стають на
коліна перед хрестом, вони не моляться йому, а показують,
що цінують Боже прощення. Отже, хрест є символом
Божого прощення. Це нагадує нам, що він любить нас і
прагне, щоб ми повернулися до нього. Ми знаємо, що Бог
любить нас і хоче виправити наші розірвані стосунки з Ним, тому що на хресті Ісус
запропонував своє життя як плату за наш бунт.

Майбутнє в Божій присутності є певним
Бути християнином означає, що людина вірить і довіряє цим новим стосункам.
Християни визнають свої гріхи і шкодують про них і Бог їх прощає. Наша довіра
призводить до впевненості, що ми спасенні і будемо мати майбутнє з Богом. Бог
обіцяє нам це майбутнє! Ми не можемо і не хочемо суперечити Богу. Як християнам,
нам більше не потрібно боятися, що Бог покарає нас. Ми маємо тверду надію, що
після нашої фізичної смерті ми потрапимо на небо.
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Божі обіцянки – обіцянки, які записані в Біблії – є особливим
даром, який Він дає тим, хто вірить. Біблія – священна книга
християн. Це основа християнської віри, бо навчає нас, хто
є Бог. Християни вірять, що Святе Письмо натхнене Богом і
що воно говорить про нього всю правду. Біблія є нашим
останнім авторитетом у питаннях як віри, так і практичного
життя. Оскільки це було записано людьми, іноді можна
почути звинувачення, що воно могло зіпсуватися або
змінитися, але християни вірять, що сам Бог піклується про те, щоб Його Слово,
Біблія, доходило до людей, не переплутавшись. Християни вірять в єдиного Бога,
який має багато властивостей: Він Всемогутній, Він є Батьком і Він є Любов.

Один Бог
До речі, християни насправді не вірять у трьох богів, як деякі люди неправильно
припустити. Ми віримо в одного і єдиного Бога, який з'являється в трьох різних
іпостасях: як Батько, Син і Святий Дух. Ця «трійця» схожа на куб, який має шість
сторін, але є ще один об'єкт. Марія жодним чином не причетна до божественної
трійці. Бог не мав сексуальних стосунків з нею.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про нашу християнську віру, поговоріть із
християнами у вашому районі. На нашому веб-сайті ви знайдете список церков, до
яких ви можете звернутися. Або просто запитайте у людини, яка вказала вам у
нашому напрямку.


