 - 1چرا مسیحی هستم و به آن افتخار می کنم؟
(اعمال )62:62
مقدمه :
در این دنیایی که پر از ادیان مختلف است و
اکثر مردم در همان دینی که متولد شده اند
میمیرند و اکثرا یا به همان دین می مانند یا
جذب دنیایی بی دین (الحاد) و ماتریالیسم
(ماده پرست) می گردند.
آیا همه دینها خوب هستند و همه آنها وسیله
ای برای رسیدن به خدا هستند؟
آیا مسیحیت نیز مثل سایر دینها که ادعای
برتری دین خود را دارند  ،تنها ادعای تو خالی
و مغرور گونه مطرح می کند؟
آیا واقعا حقیقت دست یافتنی است و ما می
توانیم بدانیم از کجا آمده ایم و چگونه باید
زندگی کنیم و بعد از مرگ چه می شود؟
قبل از شروع موعظه ام می خواهم دو چیز
بگویم .
 - 1کتاب مقدس می گوید ":بچشید و
ببینید که من نیکو هستم( ".مزمور
 )8::2یعنی خدای مسیحیت همه را
دعوت می کند که خودشان بیازمایند و
ببینند کدام دین بهتر است .البته
مسیحیت دین نیست بلکه یگانه راه
راستی و حقیقت است.
 - 6مسیحیت ارثی نیست بلکه انتخاب
کردنی است یعنی آنهایکه در خانواده
مسیحی متولد می شوند  ،اگر
خودشان آنرا با ایمان نپذیرند مسیحی
نیستند  ،حتی اگر به ظاهر آن را به عنوان میراث خانوادگی اطاعت کنند.
امروز من می خواهم در  7قسمت دالیل شخصی خودم مبنی بر مسیحی بودنم را ارائه دهم.
 - 1تنها خدای واقعی و حقیقی (یعنی تنها خدای خلق کننده جهان)
 - 6تنها خدای نجات دهنده
- 8تنها خدای زنده
- :شخصیت منحصربفرد عیسی مسیح
- 5شخصیت روح القدس و حضور خدا در ما
- 2دالیل علمی  ،باستانشناسی  ،تاریخی  ،پیشگویها و تجارب مسیحیان
- 7تجربه شخصی خودم

بخش اصلی:
-1تنها خدای واقعی و حقیقی (یعنی تنها خدای خلق کننده جهان) :

شناخت خدای حقیقی  ،خدای که واقعا او جهان را خلق کرده و دانستن خواسته او و خصوصیات او
از مهمترین سئواالت بشر است .امروزه ادیان و فالسفه مختلف خداهای مختلف با راههای مختلف
و خواسته های مختلف را معرفی می کنند 1ولی مسیح گفت ":من راه و راستی و حیات هستم".
(یوحنا )1::2
ادیان دیگر آمدند تا راه را  ،حقیقت را و راستی را نشان دهند و بگویند که ما چکارهای بکنیم که به
آن برسیم ولی در مسیحیت یگانه راه راست حقیقت شخص عیسی مسیح است  .به نظر من
دیوانگی است که انسان بوجود خدای واقعی اعتقاد داشته باشد ولی بر طبق معیارهای آن
زندگی نکند.
چون من ایمان دارم که تنها خدای کتاب مقدس  ،خدای خالق جهان است پس من مسیحی هستم
و به آن افتخار می کنم.

-6تنها خدای نجات دهنده:
مسیحیت یک فرق اساسی و بسیار بزرگ با تمام ادیان  ،راهها و فلسفه ها دارد و آن این است که
در تمام ادیان و راههای دیگر انسان بسوی حقیقت و خدا حرکت می کند ولی در مسیحیت خدا
بسوی انسان آمد (یوحنا .)8:12
تمام ادیان این فاصله و دوری را بین خالق و مخلوق قبول دارند  ،فاصله ای که از ابتدا اراده خدا
نبود (پیدایش  )1:62ولی بخاطر گناه و نا اطاعتی انسانها از خدا بوجود آمد .فاصله ای که میان
خدای قدوس و انسان گناهکار وجود دارد  ،هیچ انسانی  ،هیچ مکتبی  ،هیچ دینی و هیچ فلسفه و
هیچ پیامبری نمی تواند برطرف سازد .انسانها همه گناهکارند و طبق عدالت خدا همه باید بمیرند
(رومیان  . )2:68حتی بنیانگذاران ادیان دیگر هم بارها از خدا طلب آمرزش می کردند و آنها هم بدون
گناه نبودند .6تنها کسی که می تواند این فاصله و شکاف را از بین ببرد  ،عیسی مسیح است
(افسسیان  . )6او بعنوان خدای کامل و انسان کامل (کولسیان ، )6:2خدا را به انسان و انسان را
به خدا نزدیک کرد .او بعنوان یگانه انسان بی گناه به نمایندگی از طرف همه انسانها مجازات مرگ
را پذیرفت (دوم قرنتیان  )5:61تا با خون خود ما را نجات بخشد( .افسسیان  – 6:18رومیان -5:2
عبرانیان )2:16
نام او عیسی یعنی نجات دهنده است.

انسان

صلیب عیسی مسیح

خدا

من مسیحی هستم  ،چون تنها با مسیحی بودن است که انسان مطمئن است که حیات جاودان
دارد  .چون با تالشهای انسانی هرگز نمی توان به خدا رسید.
مسیح بخاطر من ناالیق مرد تا من از گناه  ،لعنت (غالطیان  ، )8:18مرگ و جهنم آزاد گردم و فرزند
او گردم و وارث حیات جاودان و نعمتهای فراوان و هر برکت روحانی (افسسیان  )1:8او گردم  .او
مرا آزاد کرد و من اکنون متعلق به او هستم و هیچ قدرتی نه در این دنیا و نه در دنیای دیگر قادر
نیست مرا از خداوند و محبتش جدا کند (رومیان .)2:82

-8تنها خدای زنده :

مسیحیت نمی پذيرد که " راههای رسیدن به خدا زياد است و يا همه راهها به خدا ختم می شود".
 6آخرين حرف برخی از بنیانگذاران اديان مختلف  :بودا :برای هر موجود مرکب زوال و فنا امری حتمی است  .با سعی و کوشش به دنبال رستگاری خود باشید.
نانک (بنیانگذار دين سیک  :ترکیب اديان هندو و اسالم)من در جستجوی خود متحیر مانده ام .در تاريکی هیچ راهی نمی يابم .سرگشته غرور  ،با تاسف می گريم .
چگونه می توان به رستگاری رسید؟
کنفوسیوس  :کوه بزرگ بايد از هم پاشیده شود  ،پرتو قوی بايد خاموش شود و مرد حکیم همچون گیاهی پژمرده شود ! هیچ کس در سرتاسر امپراطوری چنین نیست که
مرا استاد خود سازد ! وقت مرگ من فرا رسیده است.
(برگرفته از کتاب اديان زنده دنیا :هیوم)

اگر مسیح واقعا قیام کرده است  ،هر شخص عاقلی از او پیروی خواهد کرد و مهمترین دلیل برای
مسیحی بودن من این است که  %111از این حقیقت آگاهم که "او حقیقتا از مردگان برخاسته
است " (اول قرنتیان  )15:61و خدا را چشیده ام.
اناجیل در مورد عیسی صحبت می کنند که  6111سال پیش زندگی می کرد  ،مصلوب شدو قیام
کرد 2( .نویسنده عهد جدید 8در زمانها و مکانهای مختلف این حقیقت را بطور یکسان در انجیل
منعکس کرده اند).
حتی تاریخ و تاریخ نویسان غیر مسیحی مثل یوسفوس  ،تاسیوس  ،پلینی و لوسیان در قرون اول
و دوم میالدی وجود  ،مصلوب شدن  ،خداوندی و قیام او را گزارش کرده اند.
حتی علم نیز دالیل محکمی در قیام مسیح دارد .
پیدا نشدن جسد او  ،مطابقت کامل کفن او با شرح مصلوب شدن او در اناجیل و قبر خالی او امروز
دعوتی است از همه حقجویان تا جواب همه سئواالت مهم زندگی را در مسیح عیسی و مسیحیت
بیابند.
امروزه در دنیا در هر روز حدود  611هزار نفر می میرند  .قیام مسیح تنها امید و تسلی واقعی برای
این افراد است  .پولس رسول وقتی از قیام مسیح صحبت می کند می گوید  511نفر او را دیده اند.
(اول قرنتیان )15:2
شهادت و شجاعت مسیحیان اولیه نشان می داد که مسیح زنده را مالقات کرده بودند و مسیح
امروز هم زنده است  .امروز در نام او هزاران زندگی عوض می شود  ،مریضان بسیاری شفا می
یابند  ،دعاهای بسیاری جواب داده می شود و ملیونها نفر پر از روح القدس و عطایا 7می گردند .
اگر ما هدفمان رسیدن به خدا و حقیقت است و دو راهنما داشته باشیم که یکی از آنها مرده و
دیگری زنده باشد با کدامیک خواهیم رفت  .تمام بنیانگذاران ادیان و فالسفه مرده اند ولی مسیح
زنده است و او راه و راستی و حیات است  ،او قیامت و حیات است (یوحنا  .)11:65اوست تنها
کسی که می تواند ما را با خدا و خدا را با ما آشتی دهد (دوم قرنتیان .)5:61
من مسیحی هستم و تا آخر مسیحی می مانم چون مسیح زنده است  .او برای من مرد و حال
برای من تا ابد زنده است (مکاشفه  ، )1:12او در کنار من است و همیشه با من است.
آیا می شود آدم چنین خدای را بشناسد و بچشد و اطاعت نکند!؟

-:شخصیت عیسی مسیح:2
من مسیحی هستم چون پیشرو و هدایت کننده دین من (عیسی مسیح) از تمام جهات برتر از همه
آدمیان است.
هر شخص با انصافی اگر زندگینامه افراد مختلف را بخواند خواهد فهمید که مسیح برترین و بی
نظیرترین از هر نظر در بین همه است و مقایسه او با هرشخص دیگری کفر است.
 -1نامهای مسیح 2نشاندهنده استثنایی بودن او هستند  .او عیسی (نجات دهنده) خوانده شده
چون تنها منجی جهان اوست در غیر از نام او نجاتی نیست(اعمال  . )::16او عمانوئیل (خدا با ما)
طبق ديدگاه سنتی کلیسای ما "نويسنده کتاب عبرانیان پولس قلمداد گشته است".
فالويوس يوسفوس كه يك مورخ يهودی بود ( + 11 - 3میالدی) ،در كتاب خود تحت عنوان « روزگار باستان يهودی» دربارة عیسی مینويسد
منبع  :کتاب معرفی عهد جديد مريل سی تنی
کفن تورين يک تکه از پارچه کتانی است که چهره مردی درحالی که به صلیب کشیدهشده بر روی آن نقش بستهاست.اين کفن هم اکنون در کلیسای سنتجان
تعمیددهنده در شهر تورين ايتالیا نگهداری میشود .بسیاری معتقدند که اين پارچه کفن عیسی مسیح بودهاست.کاتولیکها معتقدند کفن تورين اثر معتبری جهت اثبات
مصلوب شدن مسیح است  .بعد از آزمايشهای متنوع توسط افراد مختلف ،سرانجام در سال  ۸113محققان در دانشگاه آکسفورد با راديوکربن پارچه را دقیق تر آزمايش
کردند و احتمال تاريخ آن را که متعلق به زمان زندگی مسیح باشد تايید کردند.اين کفن پارچهای مربعی در اندازه  ۴٫۴متر در  ٫متر است .در آن تصوير کم رنگ و
زرد مرد برهنه ای از جلو و پشت مردی است که دستانش در کنار پاهايش قرار دارد .تصوير مرد کفن ،دارای ريش و سبیل است .بدنی ماهیچهای و قدی بلند دارد و البته
برای مردی در زمان زندگی مسیح قدی متوسط محسوب می شود و بدنش دارای جراحت و زخم زيادی ناشی از مصلوب شدن است که مطابق گفتههای کتاب مقدس درباره
مرگ مسیح است( .منبع  :ويکی پديا)
تقريبا در حال حاضر  011ملییون مسیحی کريزماتیک وجود دارد.
 3اکثرا از کتاب "اسم او عجیب خواهد بود" استفاده شده است.
آدم آخر -ادونای آقا و خداوند  -ال الیون خدای تعالی -ال عوالم (خدای سرمدی)  -الشادای خدای قادر مطلق  -الف و ياء  -امین  -انگشت خدا -بره خدا -پادشاه
پادشاهان و رب و االرباب  -پدر ابدی -پسر انسان -پسر خدا  -چراغ خداوند  -چشمان خداوند – حق -خدای خالق-خدای قدير  -رئیس شبانان  -ربی  -ريشه داوود -زنده
 شیرسبط يهودا -ستاره درخشنده صبح -سرور سالمتی  -سنگ زاويه -عمانوئیل -عیسی  -كلمه خدا  -مسیح  -مشیر  -يهوه :خداوند خدا -يهوه روحی(خداوند ،شبانما)  -يهوه روفكه(من خداوند شفا دهنده تو هستم) -يهوه شالوم(خداوند آرامش و سالمتی ما است ) -يهوه شمه (خداوند همیشه حاضر) -يهوه صبايوت (خدای لشكرها) -

خوانده شده است چون در او خدا در میان آدمیان زیست .او مسیح (مسح شده) نامیده شد چون
مسح شده بود تا مثل پادشاه اقتدار داشته باشد  ،مثل نبی پیام نجات و ملکوت خدا را برساند و
مثل کاهن شفاعت کند .او اول و آخر نامی ده شده  ،چون او همان است که در ابتدا قبل از هرچیز ،
قبل از زمان وجود داشت و تا ابد خواهد بود .او بره خداست چون برای گناهان ناالیقانی مثل من
مصلوب گشت .و خیلی صفات دیگر  .اشعیای نبی  711قبل از میالد مسیح درباره او می گوید ":او
پدر سرمدی  ،خدای قدیر و سرور سالمتی است" (اشعیا )2:2
 -6تولد مسیح عجیب و بی نظیر و استثنایی است  .تمام کسانی که تا به حال به دنیا آمده اند
دارای پدر و مادر بودند و خودشان در تولدشان نقشی نداشتند .ولی مسیح پدر جسمانی نداشت .
 6111سال پیش خدا تصمیم گرفت که انسان شود (یوحنا  )1:1:تا انسان را نجات دهد  ،بنابرین
روح القدس بر مریم باکره آمد و مسیح از مریم باکره متولد شد.
-8پیشگویهای در مورد مسیح واقعا خیلی واضح حقانیت مسیحیت را نشان می دهد .من در
روزهای اول ایمانم یکی از چیزهای که مرا مطمئن می ساخت "مسیحیت حق است" همین
پیشگویها بود .تنها در مورد مسیح در حدود  881پیشگویی در عهد عتیق شده است که تنها در روز
مصلوب شدن مسیح حدود  66پیشگویی انجام شد .من مسیحی هستم چون مسیحیت را منطقی
ترین و عاقالنه ترین روش برای زندگی می دانم .اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم احتمال تحقق
پیشگویهای عهد عتیق در مورد مسیح در علم آمار  8.5 × 11 6 9 0است.
 -:بی گناه بودن مسیح در دنیا بی نظیر بود .هیچ انسانی در روی زمین نبوده که احتیاج به توبه
نداشته باشد  ،هیچ انسانی نیست که مرتکب گناه یا اشتباه نشده باشد .ولی حتی دشمنان
مسیح نتوانستند در او گناهی بیابند (یوحنا  2::2و  .)12::بنابرین چون مسیح تنها شخص بدون
گناه است  ،تنها شخصی است که می تواند به ما کمک کند تا ما هم زندگی مقدس و بدون گناهی
داشته باشیم .او تنها شخصی است که بطور کامل می تواند الگوی ما باشد.
-5محبت مسیح بی مانند است .افراد نیکو طبعا از بدی متنفرند  ،ولی مسیح از گناه متنفر بود ولی
گناهکاران را دوست داشت  .او دوست گناهکاران نامیده شده است (لوقا  7:8:و  .)15:1زنان و
مردان بسیار گناهکاری مثل آگوستین قدیس در طول تاریخ زندگیهایشان بوسیله این منبع محبت
الهی لمس شده و عوض شده اند .کالم خدا می گوید هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت خدا جدا
سازد ( .رومیان  )2:82آیا ما نباید پیرو چنین خدای باشیم که عاشق ماست و برای ما مرد.
-2قدرت و اقتدار مسیح در بخشایش گناهان بی نظیر است (متی  .)2:2ما احتیاج داریم بخشیده
شویم و از بخشیده شدنمان اطمینان حاصل کنیم و مسیح تنها شخصی است که بخشش الهی و
اطمینان پذیرفته شدن از طرف خدا را به ما می دهد.
-7معجزات مسیح  :مسیح تنها شخص است که تا حاال هم در نام او معجزات می شود (یوحنا
 . )1::1:او خدای معجزات است  .او خدای قادر مطلق است .
 -2تعالیم مسیح امروز بعنوان بهترین الگوهای زندگی و سعادت از طرف همه انسانهای صادق
پذیرفته می شود  .تعالیم مسیح راه واقعی سعادت  ،خوشبختی و موفقیت را به انسانها نشان
داد.
-2فقر و فروتنی مسیح :او پاههای شاگردانش را شست (یوحنا  ، )18او جای برای سر نهادن
نداشت (لوقا  . )2:52او واقعا برای ما فقیر شد تا ما در او در امور روحانی ثروتمند گردیم (دوم
قرنتیان .)2:2

يهوه صدقینو(خداوند عدالت ما)  -يهوه مكادش(من خدايی هستم كه شما را تقديس می كنم)  -يهوه نسی (خداوند پرچم و نشان من است -يهوه يری (خداوند مهیا می كند)
(مرجع :سايت سامی تیپیت)

 – 11مرگ مسیح زنجیرهای ظلمت  ،گناه و مرگ را در ما شکست .چون مسیح برای من مرده من
برای او زندگی می کنم (دوم قرنتیان  . )5:1:هیچ کس دیگری برای من نمرده تا من برای زندگی
کنم!
 -11مسیح زنده است و االن در آسمان برای من شفاعت دائمی می کند (عبرانیان  . )7:65ما چطور
می توانیم پیرو شخص مرده باشیم که خودش االن نمی تواند هیچ کاری بکند.
 -16مقام مسیح استثنایی است  .او بعنوان خالق و ناجی و داور و پادشاهم تنها کسی است که
شایسته است تا برای او زندگی کنم.
 -18نفوذ فوق العاده او در جهان استثنایی بودن او را نشان می دهد .امروز حدود حداقل 211
میلیون نفر صادقانه عیسی را دوست دارند( 11از  6.8میلیارد مسیحی جهان %88-جمعیت جهان) و
هر روزه برای او زندگی می کنند و کالم او را مرتب می خوانند .زندگیهای خیلی عوض شده و
خیلیها حاضرند برای مسیح حتی تا مرگ بروند.
امروزه انجیل او به بیش از  6111زبان دنیا ترجمه شده و تمام افراد کره زمین نام او را شنیده اند.
تمام مورد باال در عیسی مسیح مهمترین دلیل برای مسیحی بودن ما و افتخار کردن به آن (اول
قرنتیان  )1:81می تواند باشد.

-5شخصیت روح القدس:
مسیحیت تنها دینی است که به سکونت خدا در بین تمام ایمانداران واقعی به انجیل معتقد است !
(یوحنا  )1::68همان خدای که در ابتدا در روی سطح آبها بود و در خلقت نقشی داشت  ،همان
خدای که بر انبیا کالم وحی را رساند  ،همان روح القدس خدای که به شکل کبوتر بر مسیح قرار
گرفت و همان روح القدسی که با زبانهای آتش در روز پنطیکاست به شاگردان قوت بخشید و همان
روح القدسی که در تاریخ  6111ساله کلیسا با کلیسا و درون کلیسا بوده است  ،امروز در ما کار
می کند .
اگر مردم دنیا می دانستند که مسیحیت چقدر دلپذیر است  ،حتما با تمام دل توبه می کردند و به
انجیل ایمان می آوردند و من امروز این چیزها را به شما می گویم چون ایمان آوردم (دوم قرنتیان
 )::18و نیکوی خدا را چشیده ام و به شما می گویم هیچ کس از مسیحی بودن خود پشیمان
نخواهد شد.

-2دالیل علمی  ،باستانشناسی  ،تاریخی  ،پیشگویها و تجارب مسیحیان:
 -1کتاب مقدس کروی بودن زمین را اعالم می کند( .اشعیا ):1:61.66
 -6مسیح گردش زمین را اعالم کرد  ،وقتی گفت که در موقع آمدن او یکجا روز خواهد بود و یکجا
شب (لوقا )8:-81 :17
-8کتاب مقدس به برق یا الکتریسیته برای رساندن صدا از جای به جای دیگر اشاره می کند( .ایوب
 82:85می گوید  :آیا برقها را می فرستی تا روانه شوند و به تو بگویند اینک حاضرم؟)
 -:کتاب مقدس می دانست که در مرکز زمین آتش است ( .ایوب )65:5
-5کتاب مقدس می دانست که زمین بر نیستی آویزان است( .ایوب )62:7
 -2کتاب مقدس اختراع تلویزیون را پیشگویی کرده  ،وقتی می گوید همه مردم مرگ دو شاهد را
خواهند دید( .مکاشفه )11
-7کتاب مقدس با باستانشناسی هماهنگی خاصی دارد بیش از  65هزار محل در سرزمینهای
مربوط به کتاب مقدس پیدا شده و باستانشناسی معروف  12:7دریای مرده حقانیت و عدم تحریف
کالم خدا را ثابت کرد.
 -2کتاب مقدس در مطالب تاریخی بسیار قابل اعتماد است و هماهنگی خاصی با تاریخ دارد.

1

آمار تقريبی است چون تنها خدا تفتیش کننده قلبها (ارمیا : 1

) و داور زندگیها (اول قرنتیان  )۴:0می باشد.

و نهایتا تجارب مسیحیان زیادی از نجات  ،شفا  ،پری روح القدس  ،عطایای روح القدس  ،آرامش و
شادی و دگرگون شدن زندگیها و جواب ملیونها دعا و ملیونها معجزه همه و همه حقانیت مسیحیت
را ثابت می کنند.

 -7تجربه شخصی خودم:
هر مسیحی تجربه شخصی دارد که برای او دلیل محکمی برای مسیحی بودن است  .من در 1:.5
سالگی در حالیکه غرق در گناه و زندگی بی هدف بودم کالم خدا را شنیدم و بعد آنرا خواندم و به
حقیقی بودن آن پی بردم و توبه کردم و به مسیح ایمان آوردم ،اولین باری که به کلیسا آمدم برای
پر کردن خالء م و تنهایی هایم و یافتن دوستان بود .من تشنه محبت شدن بودم ولی خدا را شکر که
مسیح را یافتم و مسیح مرا یافت و خالء زندگیم را برای همیشه پر کرد  .در طی این سالها شاهد
معجزات عظیم بوده ام .خداوند مرا بینهایت بلند کرد  .خداوند به من عطای زبانها را داد  .مرا برای
خدمتش بکار برد  .من شاهد تغییر افراد زیادی و شفای مریضان زیادی بوده ام و بنابرین می گویم
می دانم به که ایمان آورده ام (دوم تیموتائوس  )1:16و خدا را شکر می کنم که من مسیحی
هستم چون او قبل از آفرینش دنیا خواست (افسسیان )1::مرا نجات دهد.

نتیجه :
مسیحیت تنها پاسخ به همه سئواالت اساسی عالم است .مسیحیت حقیقت است  .تمام کسانی
که آنرا چشیده اند اینرا خوب می فهمند.
من پیام امروز را گفتم تا :
 -1شما اگر تا حاال مسیحی واقعی نبودید با توبه و ایمان به مسیح حیات جاودان و تولد تازه یابید ،
همچنین
 -6اگر در شک بودید تا دلهای شما مستحکم گردد که بدانید چیزی را که انتخاب کرده اید درست
ترین تصمیم شما در زندگیتان بوده است و
 -8تا پیغام خوش انجیل را به گوش دیگران هم برسانید تا همه در این برکات واقعی و عالی سهیم
گردند  .دعا کنیم.

سئواالت:
 -1خالصه آنرا در  5خط بنویسید؟
مسیحیت واقعا برتر از همه ادیان و راههای دیگر است .گرچند این گفته ظاهر غرور آمیزی دارد
ولی مسلمترین حقیقت دنیا است .حقانیت مسیحیت بوسیله موارد بسیاری قابل اثبات است و
من کوشیدم با ذکر مواردی مثل حقیقت بودن مسیحیت  ،محبت بودن مسیحیت  ،استثنایی
بودن مسیح  ،زنده بودن مسیح  ،پری واقعی روح القدس و تجارب شخصی مسیحیان ضمن
دادن اطمینان و ایمان به شنوندگان باعث غنی تر شدن زندگی روحانی آنها گردم.
-6کاربرد این مقاله در زندگی خود و دیگران چیست ؟
باعث تقویت ایمان افراد و نجات آنها می گردد
-8از این مقاله در مورد خود  ،دیگران  ،خدا و خدمت چه یاد گرفتید ؟
در مورد خود  :باعث افزایش ایمانم گشت.
در مورد دیگران  :ما باید مسیحیت را برای دیگران بطرز صحیحی توضیح دهیم  ،دراینصورت
خیلیها ایمان خواهند آورد.
در مورد خدا  :خدای مسیحیت تنها خدای واقعی است.
در مورد خدمت  :ما موظفیم مسیحیت را به دنیا بشارت دهیم.

