ما

خود را معرفی میکنیم

یک نام غیر عادی :توضیحی مختصر
ما خود را «پروتستان» مینامیم ،چرا که پیام خوش عیسی مسیح پایه و اساس اصلی
ایمان ماست .همچنین این نام نشان دهنده عضویت ما در خانواده کلیسایی
پروتستان میباشد ،که پس از اصالحات از سیستم کلیسایی آن زمان خارج شد.

گروهی از دانشجویان به سرپرستی جان و
چارلز وسلی ،اواسط قرن  ۱۸در انگلستان
به جای بی تفاوتی و بی قید و شرط بودن،
سبک زندگی ثابت قدم و منسجمی را
دنبال میکردند و به همین دلیل به تمسخر
«متودیست» نامیده میشدند.

آنان به مطالعه عمیق و فشرده کتاب مقدس
میپرداختند و با یکدیگر دعا میکردند .انجام
خدمات برای فقیران ،مریضان ،بیکاران و
زندانیان برای آنها از اهمیت باالیی برخوردار
بود .به همین دلیل به آنان به تمسخر
«متودیست» میگفتند.
یک حرکت دانشجویی تبدیل به جنبشی
بیدارکننده برای بسیاری از مردم شد که
زندگی بسیاری از آنان را تغییر داد و در طی
چندین دهه کلیسای جهانی به وجود آمد.

۲۰۲۰
کلیسای پروتستان متودیست
کاری از دفتر روابط عمومی
خیابان دیلمن پالک ۲۶
 ۶۰۵۹۹فرانکفورت (ماین)
۰۶۹۲۴۲۵۲۱-۱۵۲

oeffentlichkeitsarbeit@emk.de
www.emk.de

شماره سفارش299064 :

سفارش از طریق:

Blessings 4 you GmbH

صندوق پستی ۳۱۱۱۴۱
 ۷۰۴۷۱اشتوتگارت
۰۷۱۱۸۳۰۰۰-۰

info@blessings4you.de
www.blessings4you.de

متعهدانه و گسترده :الهیات
«فکر کردن و اجازه فکر کردن دادن» رهنمودی برای متودیستان است ،تا درباره
ایمان ،زندگی ،خداوند و جهان صحبت کنند .کتاب مقدس به عنوان پایه ایمانی ما ،ما
را به تفکر و مالقات صمیمانه وا میدارد.

کتاب مقدس در طی هزاران سال به وجود
آمده و مالقات انسانان زیادی با خداوند
را ،توصیف میکند .این پیام پروردگار از
تجربیات متفاوت ملت ها ،فرهنگ ها و
روزگار مختلف ،باید برای زمان حال از نو
نتیجه گیری و بازنگری بشود .در جریان کار
الهیات جهت بهتر فهمیدن کتاب مقدس و
روایات مسیحی ،درباره نظریه های متفاوت
بحث میشود که این امر باعث فهم بهتر
گفته های کتاب مقدس میگردد.

نکته خاص الهیات در پیوند دادن بینش و
نظریه های قدیمی با تجربیات و دانش کنونی
بشر است .وظیفه الهیات در شنیدن صدای
خداوند از کتاب مقدس و پیرامونمان میباشد،
تا انسانها خداوند را بشناسند ،به او اعتماد
کرده و با وی زندگی کنند.

ما باور و اطمینان داریم که خداوند روح خود
را به کسانی که از او درخواست و قلب خود
را برای او باز میکنند ،هدیه خواهد داد تا به
واسطه آن کالم خداوند را بفهمند .به همین
دلیل الهیات تنها برای افراد متخصص در
این زمینه نیست ،بلکه وظیفه ای برای تمام
مسیحیان میباشد.

پایه ایمان و اعتقاد شخصی :کتاب مقدس
قاعدتا کتاب مقدس پایه و اساس زندگی و کار
کلیسایی ما در کلیسای پروتستان متودیست میباشد.

کسی که اینگونه به خداوند ایمان دارد ،بدون
انجام کار خاصی ،زندگی جدیدی دریافت میکند.
افراد دعوت میشوند تا توجه پروردگار را شخصا
تجربه کنند و این توجه را به انسانهای دیگر نیز
نزدیک کنند.
این کتاب (شامل عهد عتیق و عهد جدید) به
عنوان مرجع ما به حساب می آید که خداوند
در آن خود را به انسان نشان میدهد .همه
انسانان از جانب خداوند قبول میشوند و به
همین دلیل میتوانند به عشق خداوند اعتماد
کنند.

فعال در عشق :ایمان در عمل
«چه چیز نشانه بارز حرکت متودیست میباشد؟» این سوال یکبار از جان وسلی ،رهبر
و یکی از موسسان جنبش بیدارکننده متودیست پرسیده شد .او پاسخ داد« :ایمانی که
در عشق عمل میکند».

ایمان در عمل و در خدمت رسانی به
انسانهای دیگر ،ویژگی کار متودیستی در
جهان میباشد .در بسیاری از دست آوردهای
آشکار و بدیهی امروزی ،متودیست ها
متعهدانه و فعاالنه حضور داشتند .برای
مثال از بین بردن برده داری ،تاسیس
اتحادیه ها و یا به راه اندازی صندوق پس
انداز ساخت و ساز با مشارکت و فعالیت
متودیست ها به وجود آمدند.

برای برقراری امکان تحصیل کودکان در قرن ،۱۸
روزهای یکشنبه به آنان با کمک کتاب مقدس،
خواندن و نوشتن یاد داده میشد .از این روی
مدرسه ی روز یکشنبه پدید آمد که خاستگاه
مراسم پرستشی کودکان در روز یکشنبه شد.
تا به امروز عرضه پیشنهادهای تحصیلی برای کار
کلیسایی متودیستی ،امری بدیهی بوده است.
بیمارستان ها ،خانه سالمندان ،پیشنهادات برای
همه نسل ها ،همکاری با غذاخوری هایی برای
افراد بی بضاعت ،همکاری با آسایشگاه بیماران
ناعالج و یا فعالیت جهت حفاظت از محیط
زیست تجلی ایمان در عمل میباشند.

ایمانداران و جست و جوکنندگان :اجتماع
نزد خداوند ،همه انسانها با یکدیگر
برابرند .بدین واسطه ایمانداران و
جست و جوکنندگان جایگاه خود را
در کلیسای پروتستان متودیست پیدا
میکنند.

پیر یا جوان ،فقیر یا ثروتمند ،ساده یا
روشنفکر ،ناامید یا معتقد ،همه کسانی که
به ایمان مسیحی عالقه دارند و آماده بودن با
دیگران در یک راه مشترک هستند ،صمیمانه
دعوت میشوند .برای ما ،بودن با افرادی از
ملیت های دیگر و انجام خدمات ،کارها و
وظایف از جانب بانوان و آقایان امری بدیهی
و مسلم است.

به عنوان کلیسای آزاد پروتستان ،از افراد ،دعوت
به زندگی در ایمان به عیسی مسیح میکنیم.
کسانی که به کلیسای پروتستان متودیست
میپیوندند ،در زندگی کلیسایی به واسطه دعاها
و نیایش ،همکاری و پیشکشی های داوطلبانه
خود سهیم میشوند .همه دعوت شده اند
تا این اجتماع را با امکانات خود بسازند و
شکل ببخشند .به همین جهت «کلیسا» هرگز
چیزی تمام شده و به اتمام رسانده شده ای
نیست و همواره به همکاری و نوسازی نیاز
دارد .به واسطه انسانهایی که به آن میپیوندند
تغییر میکند .شکل دادن کلیسا وظیفه دائمی
افرادیست که به آن تعلق دارند و عیسی مسیح
را پیروی میکنند.

با یکدیگر ،با احترام :دستان یکدیگر را گرفتن
«آیا قلب تو برای من همانقدر خالصانه میتپد که قلب من برای تو
صمیمانه است؟ پس دستان خود را به من بده!» از روزهای نخستین
جنبش متودیست ،این جمله ،اصلی برای برخورد و مالقات افرادی با
عقیده مذهبی و یا گرایشات کلیسایی دیگر بوده است.
عشق آفریدگار و احترام به یکدیگر ،برای
جمعی با توجه و با احترام در بین مسیحیان
و کلیسا کافی میباشد .در این بین نیازی به
مطابقت در همه سواالت آموزشی کتاب
مقدس و یا دین داری در عمل نیست .جایی
که عشق خداوند و قلبی خالصانه مسیر
را نشان دهند ،مرزهای جداکننده از بین
خواهند رفت .به همین دلیل متودیست ها
در گفت و گو بین گرایشات مختلف مسیحی
فعاالنه همواره شرکت داشته و دارند و آماده
گرفتن دستان یکدیگر میباشند.

همکاری در :تیم کاری کلیساهای مسیحی
 )ACK(،پیوستگی کلیساهای آزاد پروتستان
 )VEF(،و اتحاد کلیساهای پروتستان برای
کلیسای پروتستان متودیست امری آشکاراست.
با کلیساهای عضو کلیسای پروتستان در آلمان
تیم کاری کلیسایی به وجود آمده.

در گفت و گو :عقیده مشترک
گفت و گو با راهنمایی روح القدس ،باعث جست و جوی مشترک
یک راه حل مستحکم میشود .برای این امر ،شورای اورشلیم که
در کتاب اعمال رسوالن  ۱۵از آن حکایت میشود ،الگوی مناسبی
میباشد.

در حرکت بیدارکننده متودیست ،افراد به
راهنمایی عقیدتی و ساختاری حمایت کننده
نیاز داشتند .جان وسلی ،به عنوان سازمان
دهنده ای نابغه ،براساس الگوهای کتاب
مقدس ،تشویق ها ،قوانین و نظمی را پرورش
داد ،که تا امروز متودیسم را تحت تاثیر قرار
داده است .به این امر «کنفرانس مقدس»،
گفت و گو با کمک روح القدس تعلق دارد.

«چه چیز را باید آموزش دهیم؟ چگونه باید
آموزش دهیم؟ چه کاری را باید انجام دهیم؟»
اینها سواالت این کنفرانس بودند .تا امروز این
سیستم کنفرانسی برای برقراری یک عقیده
مذهبی مشترک در بین همه بخش های
سازماندهی کلیسای پروتستان متودیست وجود
دارد .در کلیساهای محلی« ،کنفرانس محلی»،
برای نواحی بزرگتر «کنفرانس ساالنه» و در
سطح جهانی «کنفرانس عمومی» به عنوان
بزرگترین کمیسیون مشاوره و تصمیم گیری
کلیسای پروتستان متودیست در جهان برگزار
میشوند.

در آلمان....
 ...تقریبا  ۵۰۰۰۰نفر عضو کلیسای پروتستان
متودیست میباشند .نزدیک به  ۵۰۰کلیسای
موجود در نواحی مختلف کنفرانس در شمال،
شرق و جنوب آلمان تقسیم شده اند.

در صورت تمایل میتوانید برای اطالعات بیشتر
به وبسایت های زیر مراجعه کنید:
در سطح جهانی بیش از  ۵۰میلیون نفر به
کلیسای پروتستان متودیست و همچنین
کلیساهای متحد به آن تعلق دارند.

برای یافتن نزدیکترین کلیسای پروتستان
متودیست به خود:
www.atlas.emk.de

توضیحات بیشتر ،در باب «متودیست بودن»:

www.emk.de/glaube/typisch-methodistisch

اطالعات کامل درباره کلیسای پروتستان
متودیست:
www.emk.de

Mimacz/Fotolia

شماره سفارش:
طراحی:

www.be-agenutr.de

در اینجا شما اطالعات بیشتری را درباره کلیسای پروتستان
متودیست به دست خواهید آورد.

www.emk-shop.de | 299064

اینگونه از هتاکی «متودیست» ،نامی پرافتخار برای یک
خانواده کلیسایی جهانی به وجود آمد.

| گرافیک زمینه کاور و جلد پشت:

چگونه میتوان از طعنه ای زخم آلود قدرت به دست آورد؟ با
اعتماد به نفس و خودباوری

