Text für einen Begrüßungs- und Info-Flyer,
den Gemeinden an Farsi-sprachige Besucher oder Interessierte geben können:

Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, dass Sie hier sind und laden Sie herzlich ein, uns kennen zu lernen!
Wir sind Christen: Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Wir bekennen uns zu Jesus Christus als Herrn und Retter der Welt.
Die Bibel ist für uns Gottes Wort: in ihr lernen wir Gott kennen, durch sie erfahren wir
Gottes Willen für unser Leben.
Als Baptistengemeinde gehören wir zur weltweiten Gemeinschaft der Christen.
In unserer Gemeinde sind alle Menschen willkommen und dürfen sich beteiligen.
Wer seinen Glauben bekennt und sich taufen lässt, wird Mitglied der Gemeinde.
Wir treffen uns jeden Sonntag zum Gottesdienst.
Mit Liedern und Gebeten danken wir Gott für seine Liebe und bitten um seine Hilfe.
Wir hören auf das Wort Gottes und lassen es uns in einer Predigt erklären.
Zum Gottesdienst darf jeder Mensch kommen, auch wenn er nicht zur Gemeinde
gehört, an einen anderen oder gar keinen Gott glaubt.
Wir nennen uns „Freikirche“, weil wir glauben, dass Gott den Menschen Freiheit
gegeben hat. Kein Mensch darf gezwungen werden, etwas zu glauben oder zu tun,
was er nicht mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Diese Freiheit ist in
unserem Land sehr wichtig und gilt für alle, die hier leben.
Das Wichtigste ist für uns aber, dass Gott jeden Menschen liebt. Er begegnet uns in
seinem Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, und er
verändert unser Leben durch seinen heiligen Geist. Diese gute Nachricht wollen wir
allen Menschen weitergeben, indem wir davon erzählen und ihnen Gutes tun.
Also: Sie sind herzlich willkommen! Sie dürfen gerne an unseren Gottesdiensten
teilnehmen und unsere Feste mit uns feiern. Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben,
sprechen Sie uns an! Vielleicht können wir Ihnen helfen, und wenn Sie möchten,
beten wir auch persönlich für Sie. Wir glauben daran, dass Gott Sie liebt und Ihnen
das geben will, was Sie brauchen.
Jesus Christus sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere
Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken.“
(Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28)
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!

Übersetzung in Farsi:

صمیمانه خوش آمدید !
ما از اینکه شما اینجا هستید خوشحال هستیم و شما را دعوت می کنیم که ما را بشناسید .
ما مسیحی هستیم  :ما به خداوند پدر  ،پسر و روح القدس ایمان داریم  .ما اعتراف می کنیم که عیسی مسیح سرور ما و نجات دهنده
جهان است  .برای ما کتاب مقدس انجیل ،کالم خداوند است  :در کتاب مقدس یاد می گیریم که خداوند را بشناسیم و خواست و اراده
او را در زندگیمان بکار ببریم .
ما بعنوان اجتماع کلیساهای باپتیست  ،متعلق به انجمن مسیحیان سراسر دنیا هستیم  .ما در کلیساهایمان به همه انسانها خوش آمد
میگوییم و آنها می توانند عضوی از اجتماع ما باشند  .کسی که به ایمان واعتقادش اقرار نماید و غسل تعمید بگیرد  ،عضو اجتماع
باپتیست می گردد .
ما هر یکشنبه در مراسم پرستش خداوند ،یکدیگر را مالقات می کنیم .
ما با سرودهای پرستشی ودعا  ،برای محبت و کمکهایی که خداوند برای ما انجام می دهد  ،از او قدردانی و تشکر می کنیم .
ما در موعظه های کلیسا به کالم خداوند گوش می دهیم و او راه را برای ما روشن می سازد .
حتی کسانی که به کلیسا تعلق ندارند و یا اعتقاد دیگری دارند و یا شاید هیچ اعتقادی نداشته باشند نیز ،میتوانند در مراسم پرستش
حضور داشته باشند .
ما خود را کلیسای آزاد می نامیم  ،زیرا اعتقاد داریم که خداوند به انسانها آزادی داده است  .هیچ انسانی نمی تواند به اعتقاد یا کاری
مجبور شود که با وجدان او در تضاد است  .در کشور ما این آزادی بسیار مهم است و برای همه کسانی که در اینجا زندگی می کنند
صادق است .
اما مهمترین مسئله برای ما این است که خداوند همه انسانها را دوست دارد  .خداوند با ما از طریق پسر خود که برای ما بر روی
صلیب مرد و از میان مردگان برخاست و زندگی ما را توسط روح القدس تغییر داد  ،برخورد می نماید  .ما می خواهیم این خبر
خوش را به گوش همه انسانها برسانیم و آن را به دیگران نیزبشارت دهیم تا برای آنها اتفاقهای خوب انجام پذیرد .
پس  ،صمیمانه به شما خوش آمد می گوییم ! شما می توانید با کمال میل در مراسم های پرستشی ما شرکت نمایید و با هم این جشن
ها را برگزار نماییم  .اگر شما سوالی دارید  ،با ما درباره آن صحبت کنید ! شاید ما بتوانیم به شما کمک کنیم  ،و اگر شما مایل
هستید  ،ما بصورت شخصی در خدمت شما خواهیم بود  .ما معتقد هستیم که خداوند شما را دوست دارد و به نیازهای شما پاسخ
مثبت می دهد .
عیسی مسیح می گوید  :ای کسانی که خسته هستید و شانه هایتان از مشکالت سنگین شده است  ،به سمت من بیایید  ،من به شما
آرامش هدیه می دهم  ( .انجیل متی  ،بخش  11آیه ) 82
ما برای شما برکت خداوند را آرزو می کنیم

