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در کلیساھای ما بروی 
ھمھ باز است  مسیحیان بزرگترین جماعت مذھبی را در برلین،

 براند نبورگ و اوبرالوزیتِس شلزین تشکیل می دھند. حدود
 یک میلیون مسیحی انجیلی و ٠٠٠٠٤٥ کاتولیک در اینجا

 زندگی می کنند. عالوه بر پیروان ادیان بزرگ، پیروان
 تعداد زیادی از مذاھب کوچک نیز وجود دارند. در حال
 حاضر بیش از ٠٥٢ جماعت مذھبی یا غیرمذھبی فعال

.  ھستند 
 انجمنھا و گردھمایی متفاوتی در زمینٔھ ھمکاری و گفتگوی
 بین پیروان ادیان و آئینھای مختلف بصورت موفقیت آمیزی

 تالش می کنند. کلیساھای انجیلی با تالش وجدیت فراوان،
ٔھ گفتگوی بین ادیان را پیگیری می کند. مسئل

 ورود بھ کلیسای پناھندگان کروزبرگ در برلین، بدون در
 نظر گرفتن ملیت، مذھب، ھویت جنسی، زبان، وضعیت

 حقوقی و سن، برای ھمھ ازاد است.
 در آنجا بھ پناھندگان کمک و مشاورٔه رایگان ارائھ داده می

 شود. تدریس زبان آلمانی، تشکیل دوره ھای اختصاصی
 ویژٔه خانمھا و مشاوره درباره سالمتی و بھداشت، بخشی از

پناھندگان می باشد. برنامھ ھای کلیسای 

 کلیسای پناھندگان، محلّی برای اجرای مراسم نیایش و دعا
 برای صلح و آرامش و دیگر گزینھ ھای معنوی برای پیروان

 تمام ادیان ومذاھب و حتی غیر مذھبیان می باشد.
 گروه سیار کلیسای پناھندگان در براند نبورگ آمادٔه ارائھ

ھستند. خدمات 

 ھمچنین بسیاری از کلیساھا اماده ارائھ خدمات بھ پنا ھندگان
 ھستند. کلیساھای زیادی در طول روز باز می باشند، و در

ا  کلیساھا بھ روی تمام کسانی کھ می خواھند دعا کنند، ی
 زمانی آرامش و سکوت داشتھ باشند، یا ازکلیسا بازدید کنند

باز است.

برلین, در  انجیلی   مسیحیان 
 براند نبورگ        و
شلزین اوبرالوزیتِس 

kj
Notiz
Hier fehlt noch die arabische Übersetzung für »Sie haben noch Fragen?«



مراسم نیایش را کشیش ) زن یا مرد( برگذار می کند 
ومسئولیت اعضای کلیسا را بھ عھده دارد. عالوه بر 
این شما می توانید مسائل ومشکالت شخصی خود را 

با کشیش در میان بگذارید. خانمھا ھم اجازه دارند 
کھ کشیش شوند، چون ما اعتقاد داریم کھ ھر انسانی 
می تواند کالم خدا را بھ دیگران منتقل کند. ھمچنین کشیشان زن یا 

مرد می توانند ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند.

کتاب آسمانی مسیحیان، کتاب مقدس است. این 
کتاب از دو بخش عھد عتیق و عھد جدید تشکیل 

شده است، وشامل کتابچھ ھای جداگانھ ای ست کھ 
در زمان ھای مختلف نوشتھ شده است. دراین نوشتھ 
ھا افراد از تجارب خود با خدا گزارش میدھند. نوشتھ 

ھای کتاب مقدس راھنما ی زندگی مسیحیان است.

درکنار حوضچٔھ غسل تعمید، بچھ ھا و بزرگان غسل 
می گیرند. سھ بار آب روی سرآنھا ریختھ می شود. 

این نشانھ آن است کھ آنھا بھ جمع مسیحیان پیوستھ 
اید. غسل تعمید یکبار انجام می شود و دیگر تکرار 
نمی شود. در خیلی از کلیساھا حوضچٔھ غسل تعمید 

قدیمی و با ارزش است.

مراسم نیایش ما

کلیسا اعضای 
اعضای کلیسا را مؤمنانی تشکیل می دھند کھ در یک محلھ ساکن 

ھستند. آنھا مراسم نیایش را با ھم برگذارو در گروه ھای کوچک راجع 
بھ اعتقادات خود و ھمچنین بھ یاری رساندن بھ مردم نیازمند صحبت 

کنند. می 

سرود خوانی
مؤمنان در مراسم نیایش سرود می خوانند. این سرود خوانی شبیھ 

نیایشی است کھ در آن خدا ستایش می شود، واز او درخواست یاری 
دارند. برای اینکھ ھمھ بتوانند با ھم سرود بخوانند، در آغاز مراسم 
نیایش کتابھای سرود کھ شامل متن وُنت می باشد توزیع می شود.

یش نیا
در ھنگام مراسم مؤمنان یا کشیش نیایش می کنند، ولی در بیشتر 
بخشھای مراسم کشیش این کار انجام می دھد. دعا توسط کشیش 

خوانده می شود. وحاضرین این دعا را با گفتن »آمین« تأئید می کنند. 
انی )ای پدر  قدیمترین و شناختھ شده ترین دعای مسیحیان دعای ر ّب
انی راھمھ با  ما ....( است. اینھا کلمات عیسی مسیح است. دعای ر ّب

ھم می خوانند.

موعظھ
درمراسم نیایش متنی از کتاب مقدس خوانده میشود. متن خوانده شده 

ھمیشھ بوسیلھ کشیش تفسیر می شود. در بعضی از مواقع موعظھ از 
جایگاه بلند تری خوانده میشود. کشیش در مورد معنای متن خوانده 

شده وارتباط آن با زندگی روزمرٔه ما صحبت می کند.

انی )نان و شراب( عشای ر ّب
انی در محراب دورھم جمع می  مؤمنان برای اجرای مراسم عشای ر ّب

شوند. نان و شراب یا آب انگور در بین تعمید یافتگان تقسیم می
انی یاد آور آخرین شام عیسی مسیح با شاگردان، در شود. عشای ر ّب

شب قبل از مرگش می باشد. این لحظٔھ ویژٔه نزدیکی بھ خداست،
چون خدا میزبان این جشن است.

برکت
کشیش در پایان نیایش از خدا برای مؤمنان در خواست برکت می
کند. با قوت گرفتن از نیروی حیات بخش الھی مؤمنان بھ زندگی

روزمره باز می گردند.

ما کلیساھای 

صلیب نشانھ و نماد مسیحیت است. این یاد آور عیسی 
مسیح است، کھ بر روی صلیب اعدام شد. ھمچنین 

برای مسیحیان، صلیب نشانھ ای از امید است، چون 
بھ زنده شدن عیسی پس از مرگ اشاره دارد. در مراسم 
تأیید  تعمید،  نیایش روز یکشنبھ، وھمچنین ھنگام غسل 

غسل و ازدواج، افراد با عالمت صلیب برکت داده میشوند، تا بھ یاد 
آورند کھ آنھا را بھ عیسی مسیح تعلق دارند.

اً با گل و شمع تزئین شده  ب محراب میز خداوند است. غال
انی اینجا آماده میشود. اعضای  است. مراسم عشاء ر ّب

کلیسا در جلو و یا در اطراف محراب جمع شده تا 
در مراسم شرکت کنند. یک کتاب مقدس روی محراب 

گذاشتھ شده است.

ناقوس کلیسا مؤمنان را برای نیایش دعوت می کند. 
برای ھمین قبل از مراسم نیایش آنرا بھ صدا در می 
انی، غسل  آورند. ناقوس کلیسا، در مراسم عشای رّب
تعمید، ازدواج، تشییع جنازه و موارد مشابھ دیگر بھ 

صدا در می اید.

ارگ و موزیک در مراسم نیایش نقش مھمی دارند. 
ھنگام سرود خوانی ارگ اعضای کلیسا را ھمراھی 
می کند. ارگ بھ علت صدای پر طنینش بھ عنوان 

پادشاه ابزارھای موسیقی شناختھ شده است.


