اعتقادنامه و اساسنامه کليسای تولد تازه آمستردام در
سال 2016
 )1ما دارای مذهب نيستيم بلکه در يک رابطه شخصی با خدای يکتا که به او ايمان داريم و او را
می پرستيم هستيم .ما غير فرقه ای هستيم و پيرو عيسی مسيح و کتاب مقدس با هدايت روح القدس
هستيم.
 )2در مورد خدا که ذات الهی  ،خدای جاويد و بدون تجزيه  ،سه شخصيت دارد که هم ذات بوده و
به نام پدر و پسر و روح القدس معروفند.ما خدای واحد را که دارای تثليث می باشد و تثليث را
که دارای وحدت می باشد عبادت می کنيم .سه شخصيت تثليث از يکديگر متمايز هستند(.
خدای پدر و عيسی مسيح و روح القدس ) و هر سه شخصيت به يک اندازه  ،خدا هستند و ييک
خدای واحد را تشکيل می دهند .حکمت و نيکويی خدا بی انتهاست و خالق و نگهدارنده ی همه
مريی و نامريی است .
چيز ِ
 )3انسان سقوط کرده ی وارث گناه –انسان بعد از سقوط آدم و حوا و سرپيچی از احکام الهی از
فيض خدا محروم شده است  .او با گناه و بدون اعتماد و ترس از خدا متمايل به عاليق زشت به
دنيا می آيد .اين بيماری يا گناه ارثی  ،گناهی واقعی ست که موجب سقوط  ،داوری و مرگ ابدی
برای آنهايی است که به توسط ايمان  ،تعميد آب و روح القدس از نو متولد نشده باشند.
 )4فرزند خدا – آموزه ی کلمه ی خدا يعنی پسر خدا که جسم شد ؛ به طوريکه عيسی مسيح هم کامال
طبيعت انسان و هم کامال طبيعت الهی داشت و اين دو طبيعت به طور جداناپذير در شخص عيسی
متحد  ،عجين و در هم آميخته است  .عيسی مسيح  ،خدای حقيقی و انسان حقيقی متولد شده از
مريم باکره به طور واقعی رنج ديده  ،مصلوب شد و مدفون گرديد تا ما را با خدای پدر آشتی دهد
تا نه تنها از ارث گناه آزاد شويم  ،بلکه از تمامی اعمال گناه آلود انسانی رها بشويم  .همين عيسی
به قعر مرگ فرو رفت و حقيقتا روز سوم از مرگ برخاست و چهل روز بعد به آسمان صعود
کرد و اکنون در دست راست خدای پدر نشسته و برای هميشه بر تمامی هستی و مخلوقات سلطنت
می کند و ايماندارانش را قدوسيت می بخشد و به قلوب آنان روح القدس را عطا می فرمايد تا
آنان را هدايت و راهنمايی و احيا کند تا بتوانند در مقايل شيطان و نيروهای گناه ايستادگی و دفاع
کنند  .همين عيسی به طور مريی باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند.
 )5روز پنجاهم بعد از قيام ( عيد پنطيکاست ) روح القدس بر شاگردان نزول کرد و بر هريک از
ايشان قرار گرفت که امروز روح القدس برای ما هم هست  .روح القدس دارای عطايا و ميو
های م ختلف می باشد ؛ از جمله :تکلم به زبانها  ،عطای نبوت  ،عطای تمييز ارواح و غيره.
 )6عادل شمردگی به واسطه ايمان – انسان نمی تواند به توسط تالش و نيروهای شخصی يا اعمال
و لياقت های فردی برای خود کسب نجات کند و عادل يا پارسا شود .اين نجات و عادل شمردگی

تنها به ت وسط ايمان به عيسی مسيح  ،البته بدون اينکه سزاوار آن باشيم  ،به ما اهدا می شود (.
روميان  3و ) 4
 )7اطاعتی نو – اين ايمان موجب ميوه ها  ،ثمرات يعنی اعمالی نيکو می گردد  .داشتن اين ثمرات
 ،اراده و دستور خداست .اين اعمال را انجام نمی دهيم تا نزد خدا عادل شمرده شويم ( چون ما
توسط ايمانمان و در اثر مرگ عيسی مسيح به منظور بخشش گناهانمان عادل شمرده
می شويم و بخشش گناهان داريم " لوقا  ، ) " 7 : 10بلکه داشتن اعمال نيکو ،ميوه ی
ايمانمان است.اه

 )8کليسا – اين آموزه به اين معناست که کليسای مقدس هميشه وجود خواهد داشت و کليسا مشارکت
مقدس مومنين است؛ جايی که موعظه و کالم خدا در آن انجام می شود و خدا را پرستش می کنيم
و دعا ميکنيم و آيين مقدس عشای ربانی و تعميد آب در آن صورت می گيرد.
 )9آموزه ی تعميد آب – عمل تعميد جهت نجات ضروری است  .شخص با ايمان قلبی و اعتراف به
زبان و به توسط اين تعميد آب و به واسطه ی فيض خدا  ،فرزند خدا می گردد.ما کودکان را
تعميد نمی دهيم بلکه شخص وقتی که بالغ می شود  ،خودش آگاهانه تصميم به انتخاب برای ايمان
و تعميد آب می گيرد.
 )10عشای ربانی – اجرای اين آيين در درجه اول  ،اراده ی خداوند است و اين شام برای ايمانداران
به عيسی مسيح می باشد و حضور خداوند برای ايمانداران شرکت کننده حاضر است .برای
شرکت در شا م خداوند  ،به گناهانمان اعتراف می کنيم و توبه می کنيم و بعد نان و شراب را می
خوريم که اين ياد آور و تجديدی از پيمان و عهد ما با خدا می باشد.
 )11پرستش خدا بايد با روح باشد ؛ بنابراين در پرستش خدا  ،مطيع و تسليم رهبری روح القدس
هستيم و ايمان داريم که پرستش خ دا بايد الهامی باشد ؛ بنابراين موسيقی  ،جايگاه خاصی در
پرستش ما دارد  .و همچنين پرستش خدا بايد هوشمندانه باشد ؛ بنابراين در جلسات خود  ،زمانی
را برای يادگيری و مطالعه کتاب مقدس تخصيص می دهيم .
 )12تمام اعضا و خادمين کليسا ,شبان را که رهبر کليسا ميباشد اطاعت می کنند و شبان تمامی
خادمين را انتخاب می کند و به خدمت می گمارد و در صورت لزوم  ،خادمين را از خدمت خلع
می کند.
 )13هر عضو کليسا تحت نظر شبان موظف به شرکت دايمی و پيوسته در جلسات تعليمی کليسای
تولد تازه می باشد .او مسيوليت پذيردر کليسا خواهد بود.و همچنين هر عضو بايد پذيرای
اعتقادنامه و اساسنامه ی کليسای تولد تازه باشد.

 )14کسانی که بعد از آمادگی و گفتگو با شبان کلیسا و پر کردن فرم ثبت نام عضویت کلیسا و
امضای آن فرم وانجام عملی آن شرایط به طور رسمی عضو کلیسا می شوند با دادن یک ده
از درامد مالی وهمچنین دادن هدایای مالی به عنوان عضوی از خانواده روحانی و الهی به
خانواده یعنی کلیسا برکت مالی میدهند وبه یک قسمت کوچکی از مخارج کلیسا کمک می
کنند

