اراده ﺧداوﻧد در زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن:
ﺧداوﻧد اﻧﺳﺎن را دوﺳت دارد و ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد ،ﻣﺣﺑت ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ در
زﻧدﮔﯽ ،ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت.
»زﯾرا ﺧدا ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻧﻘدر ﻣﺣﺑت داﺷت ﮐﮫ ﭘﺳر ﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﺧودرا داد ﺗﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورد
ھﻼک ﻧﮕردد ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺎﺣب زﻧدﮔﯽ اﺑدی ﺷود«) .اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ (١۶:٣
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻓرﻣﺎن اﻧﺟﯾل ﻣﻘدس اﯾن اﺳت:
»ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دل ،ﺗﻣﺎم ﺟﺎن ،ﺗﻣﺎم ﻗدرت و ﺗﻣﺎم ذھن ﺧود ﺧداوﻧد را ﺧدای ﺧودرا دوﺳت ﺑدار و
ھﻣﺳﺎﯾﮫ ات را ﻣﺎﻧﻧد ﺧودت ﻣﺣﺑت ﻧﻣﺎ) «.اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ (٢٧:١٠

ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ اﯾن ده ﻓرﻣﺎن را داد:
 .١ﻣن ﺧداوﻧد ،ﺧدای ﺗو ھﺳﺗم ،ﺧدای دﯾﮕری ﻏﯾر ازﻣن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش.
)ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺑﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﻧﺳﺎز و آﻧﮭﺎرا ﭘرﺳﺗش ﻧﮑن( .
 .٢ﻧﺎم ﺧداوﻧد ،ﺧدای ﺧودرا ﺑﺎطل ﺑرزﺑﺎن ﻧﯾﺎور ،زﯾرا ﺧداوﻧد ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻧﺎم اورا ﺑﺎطل ﺑر
زﺑﺎن ﺑﯾﺎورد ﻣﺟﺎزات ﺧواھﻧد ﮐرد.
 .٣روز ﺳﺑت را ﻧﮕﺎه دار و آن را ﻣﻘدس ﺑﺷﻣﺎر.
 .۴ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧودرا اﺣﺗرام ﻧﻣﺎ ﺗﺎ در ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯾدھم ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
 .۵ﻗﺗل ﻧﮑن.
 .۶زﻧﺎ ﻧﮑن.
 .٧دزدی ﻧﮑن.
 .٨ﺷﮭﺎدت دروغ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺳﯽ ﻧده.
 .٩ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود طﻣﻊ ﻧﮑن.
 .١٠ﺑﮫ زن ،ﻏﻼم ،ﮐﻧﯾز ،ﮔﺎو ،اﻻغ ،و ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎل ھﻣﺳﺎﯾﮫ ات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد طﻣﻊ ﻧﮑن.
ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻧﺟﯾﻠﯽ ﻟوﺗری ﺷﻣﺎ را ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم.
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل و ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺣﺎﺿرﯾم ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ﺟواب و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑدھﯾم.

ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧداوﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ ﺑﺎد!
Dari
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ﻋﺑﺎدت و ﻣراﺳم ﭘرﺳﺗش:
دوﺳﺗﺎن ﻋزﯾز!
ﺗﺷرﯾف آوری ﺷﻣﺎ را ﺧﯾر ﻣﻘدم ﺧواﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم.
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺎ
ﺑرای دﯾدار ﮐﻧﻧدﮔﺎن و دﻋﺎ ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اوﻗﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھر ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت  ١٠ﺻﺑﺢ ﺑرای دﻋﺎ و ﭘرﺳﺗش ﺧداوﻧد در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﮑدﯾﮕر را
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﮐﻼم ﺧداوﻧد وﻟذت ﺑردن از ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ او ھﻣﮫ
را ﺑﮫ ﺷرﮐت در اﯾن ﻣراﺳم ﺗﺷوﯾق ﮐرده و ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم.

آﻧﭼﮫ ﺑرای داﻧﺳﺗن ﺿرور اﺳت )اﺻول اﺻﻠﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت(:

ﻣراﺳم ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺎﻣل آﯾﯾن ﺷﺎم ﺧداوﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻗرار ذﯾل اﻧد:
v
v
v
v

دﻋﺎ
ﺧواﻧدن اﻧﺟﯾل ﻣﻘدس
اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ
ﻣوﻋظﮫ و دﻋﺎ

v
v
v
v

ﺷﺎم ﺧداوﻧد
ﺣﻣد وﺳﺗﺎﯾﯾش ﺧداوﻧد
دﻋﺎی ﺧﯾر و ﺑرﮐت
ﺧواﻧدن ﺳرود

دﻋﺎ و ﻧﯾﺎﯾش ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧت ﭼﻧﯾن اﺳت :
«»ای ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادۀ ﺗو ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺟرا
ﻣﯽ ﺷود ،در زﻣﯾن ﻧﯾز اﺟرا ﺷود .ﻧﺎن روزاﻧﮥ ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑده .ﺧطﺎﯾﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش،
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧطﺎ ﮐرده اﻧد ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم .ﻣﺎ را از وﺳوﺳﮫ ھﺎ دور ﻧﮕﮫ دار و
از ﺷرﯾر رھﺎﯾﯽ ده ،زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗدرت و ﺟﻼل ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد از ﺗو اﺳت .آﻣﯾن«.

ﻣراﺳم ﻣﻘدس:
ﺷﺎم ﺧداوﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣراﺳم ﻣﻘدس ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻟوﺗری اﺳت .دوﻣﯾن آﯾﯾن ﻣﻘدس ﺗﻌﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ در آن ﭼﻧﯾن ﻓرﻣﺎن داده اﺳت:

اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ:
اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧداوﻧد را ﺗﻌرﯾف و ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﺧداوﻧد ﯾﮕﺎﻧﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل دارای ﺳﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﻓرﯾﻧﻧده ،ﻧﺟﺎت
دھﻧده و ﺗﻘدﯾس ﮐﻧﻧده ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت.
»ﻣن ﺑﮫ ﺧدای ﭘدر ،ﻗﺎدر ﻣطﻠق ،ﺧﺎﻟق آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن اﯾﻣﺎن دارم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﺳر ﺧدا،
ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ روح اﻟﻘدس در رﺣﯾم ﻣﺎدر ﻗرار ﮔرﻓت واز ﻣرﯾم ﺑﺎﮐره ﺑﮫ
دﻧﯾﺎ آﻣد ،ﺑﮫ ﺣﮑم ﭘﻧطﯾوس ﭘﯾﻼطس ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷد و ﻣﺻﻠوب ﺷده ،ﻣرد ودﻓن ﮔردﯾد ،ﺑﮫ ﻋﺎﻟم
ﻣردﮔﺎن ﻧزول ﮐرده و در روز ﺳوم از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺻﻌود ﮐرده و در دﺳت
راﺳت ﺧدای ﭘدر ﻗﺎدر ﻣطﻠق ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .او ﺑرای داوری زﻧدﮔﺎن و ﻣردﮔﺎن ﺧواھد آﻣد.
ﻣن ﺑﮫ روح اﻟﻘدس اﯾﻣﺎن دارم .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻘدس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت اﯾﻣﺎﻧداران ،ﺑﮫ
آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ،ﺑﮫ ﻗﯾﺎﻣت ﻣردﮔﺎن و ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ اﯾﻣﺎن دارم» .

»ﺑروﯾد و ھﻣﮫ ﻣﻠت ھﺎرا ﺷﺎﮔرد ﻣن ﺳﺎزﯾد و آﻧﮭﺎرا ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘدر ،ﭘﺳر و روح اﻟﻘدوس ﺗﻌﻣﯾد دھﯾد
و ﺗﻌﻠﯾم دھﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ام اﻧﺟﺎم دھﯾد) « .اﻧﺟﯾل ﻣﺗﯽ  ١٩ :٢٨و (٢٠
از طرﯾق ﺗﻌﻣﯾد ﻋﺿو ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯾﺷوﯾم .ﺑﮫ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺿو ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﺳﺗﻧد درﺳﮭﺎی ﻣﺧﺻوص در
ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ اﺻول اﺻﻠﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾت و زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯾﮕردد.
ﺳﺎﯾﯾر ﻣراﺳم ﻣﮭم ﮐﻠﯾﺳﺎ ازدواج و ﻣراﺳم ﮐﻔن و دﻓن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
روزھﺎی ﻋﯾد ﻣﺳﯾﺣﯽ از روﯾداد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻋﯾﺎد
ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾن ھﺎ اﻧد:
•
•
•
•
•

ﻋﯾد ﮐرﯾﺳﻣس – ﺗوﻟد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
ﺟﻣﻌﮫ ﻗﺑل از ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ  -روز ﻣﺻﻠوب ﺷدن ﻣﺳﯾﺢ
ﻋﯾد ﻗﯾﺎم ﻣﺳﯾﺢ – روز رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ
روز ﺻﻌود ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن – رﻓﺗن ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن
ﻋﯾد ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت – ﻋﯾد ﻧزول روح اﻟﻘدوس و روز ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﮐﻠﯾﺳﺎ

