
 ایمان چیست؟

ایمان آن کلیدی است که بوسیله آن حقایق کالم خدا در زندگی ما تحقق پیدا می کند.  تنها دانستن اطالعات 

مسیحی ما را به بهشت نمی برد بلکه تصمیم شخص بر پایه ایمان.کافی نیست بدانیم صابون ما را پاک می کند تا 

، باید از آن استفاده کنیم . همچنین اگر می خواهیم نجات داشته باشیم کافی نیست بدانیم خون عیسی  1پاک شویم

ما را پاک می کند و عیسی خداوند یا انجیل کتاب خداست یا باید دعا کرد بلکه آن زمان نجات خواهیم یافت که 

مسیح برای گناهان من مرد و من با  عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده من است و ،بدانیم خدا خالق من است 

ایمان می پذیرم که گناهانم پاک شده و از امروز قوت دارم که زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته باشم و متعهد 

و خدا را خدمت کنم و ثمر آورم و  هستم که هر روز کالم خدا را بخوانم و دعا کنم و با ایمانداران در مشارکت باشم

 .ا گردمباعث نجات جانه

. خدا می خواهد ما به او اعتماد (11:6)عبرانیان  کالم خدا می گوید ما بدون ایمان نمی توانیم خدا را خوشنود سازیم

 "خدا از ما چه می خواهد ؟"و اطمینان و ایمان داشته باشیم. در انجیل یوحنا وقتی شخصی از عیسی پرسید :

خدا از آسمان نگاه می کند ( 6:29)یوحنا "ه من ایمان آورید.خواست خدا این است که شما ب "عیسی جواب داد :

و تنها چیزی که او می خواهد و او را راضی می کند قلبی پر از ایمان است . در شفای زنی که خونریزی داشت که 

افت سال او را رنج می داد میبینیم که خیلیها به عیسی برخورد می کردند ولی تنها کسی که شفا و نجات را دری 12

. ما ایمان داریم که مسیح خداوند طبق وعده اش االن بین (9:20)متی  کرد او بود چون با ایمان  عیسی را لمس کرد

ماست و می خواهد تمام کسانی را که با ایمان منتظر او هستند نجات ، شفا ، آزادی ، قوت و برکت ببخشد. آیا شما 

 هم مثل آن زن با ایمان  به او نزدیک می شوید ؟

خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هالک "کالم خدا می گوید : 

خدا می خواهد هدیه خود را به همه بدهد ولی آنهایکه ایمان بیاورند  (3:16)یوحنا  "نگردد بلکه حیات جاودان یابد. 

پس اگر می ( 1:17)رومیان  "عادل به ایمان زیست می کند "د : بار می گوی 4آنرا دریافت خواهند کرد. کالم خدا 

خواهیم عادل شویم ما نمی توانیم به کارهای خوبمان متکی باشیم چون کارهای خوب و عالی ما مثل شمعی است 

در مقابل خورشید قدوسیت خدا و هیچ موقع شمع در مقابل خورشید بخاطر نور و گرمایش افتخار نمی کند .چنانکه 
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زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لتّه  "می فرماید: 64:6م خدا در اشعیا کال

 "ملوّث می باشد. و همگی ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان ما مثل باد، ما را می رباید.

 ما هم با ایمان عدالت و قدوسیت عظیم خدا را در مسیح بپذیریم.   پس

 

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

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  

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

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

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

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

( 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

 


