آوازھای دستجمعی " ُکر"ُ ،غسل تعميد ،آئين نيايش ربانی ،تالش پيگيرانه بين المللی ،ھمايش فرھنگھا ،آوازھای ُخردساالن ،مراسم
عقد ازدواج ،مراسم تثبيت مسيحيت ،سياست کليسائی ،ترجمه انجيل ،کار در زمينه "آب و ھوا" و بسياری موارد ديگر در کليسای
سوئد جای می گيرد.
وحدت ما حول يک ايمان چندين ھزار ساله به خداوند ،به ارزش يکسان و منحصر بفرد انسانھا ،به انسان به مثابه سھيم در خلقت
و به اينکه انسان ھيچگاه تنھا نيست ،شکل می گيرد.

www.svenskakyrkan.se
"آينده با ما ھمراه است"

در بسياری از شھرھا يک جامعه جديد چندفرھنگی و پيچيده در حال شکل گيری است .شبکه " FBHOآينده با ما ھمراه است"
جامعه ھای کليسائی در کليسای سوئد ھستند که در چنين محيط ھايی فعاليت می کنند .منظور ما در يک جمله آنست که آنچه که
امروز در مناطق مسکونی ما در جريان است چند سال ديگر در سراسر جامعه رُخ خواھد داد و بصورت روزمره در خواھد آمد.
جامعه جديد و کليسای نو نزد ما شکل می گيرد .ما می خواھيم در باره ی آنچه در مناطق ما رُخ می دھد و مأموريت کليسا در
يک محيط چند مذھبی و چند فرھنگی انديشه کنيم .اين شبکه در سال  2000تشکيل شد و ھدف آن آزمودن روش ھای مختلف،
روشن کردن روابط در جامعه ھای کليسائی ،اِعمال فشار به سياستمداران ،اشاعه دانش و آگاھی و ھمچنين تبادل داخلی ،بين
کليسائی و بيرونی تجربيات مان است .ما ھمچنين از جمله نياز به اطالع رسانی در باره ی کليسای سوئد بزبانھای مختلف را نيز
مشاھده کرده ايم .نواحی اسقفی "يوته بوری"" ،لينشوپينگ"" ،لوند" و "استکھلم" برای ترجمه اين بروشور کمک مالی کرده اند.

www.framtidenborhososs.se
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حدود شش و نيم ميليون نفر عضو .رأی به ھمنوع دوستی و عدالت .کليسای سوئد با داشتن سه ھزار کليسا ،برگزاری فعاليت
برای ھمه سنين و به بسياری از زبانھا ،دارای اھميت ھمگانی است.

کليسائی با عالقمندی و ھمت عالی
آئين مسيحيت يک دين ھمبستگی است که زايش و رويش آن از طريق
روابط بين انسانھاست .برای اينکار در کليسای سوئد شيوه ھای مختلفی
وجود دارد .مشارکت شما می تواند بصورت شرکت فعاالنه در گروھھا و
فعاليت ھای کليسائی باشد يا گاھی اوقات ھنگام مراسم ُغسل تعميد ،عقد
ازدواج يا خاکسپاری به کليسا بياييد .عضويت شما در کليسا نيز مشارکت
فعال محسوب می شود.

عضويت در کليسای سوئد

افراد از طريق ُغسل تعميد به عضويت کليسای سوئد درمی آيند .اگر شما
در يک جامعه کليسائی ديگر ُغسل تعميد کردهايد میتوانيد بعد از صحبت
کردن با کشيش مسئول کليسای خود به عضويت کليسای سوئد در آييد.
کليسای سوئد دارای آئِين لوتری و پذيرای ھمگان است.
ھزينه فعاليت ھای کليسای سوئد از محل حق عضويت آحاد مردم تأمين
می شود که ماليات کليسائی نيز ناميده می شود .قسمت اعظم اين ماليات به
جامعه کليسائی محلی شما تعلق می گيرد .حدود  ٨٠درصد از اين
عوارض به جامعه کليسائی محلی که افراد در آن نامنويسی کرده اند تعلق
می گيرد و ھرگونه ھزينه اعم از اردوی تثبيت مسيحيت و کنسرتھا تا
مرمت و نگھداری از ساختمان کليساھا را می پوشاند.
شما از طريق پرداخت عوارض کليسائی برای پيشرفت آتی کليسا و مبارزه
آن برای عشق و محبت ،ارزشھای انسانی و کيفيت زندگی مشارکت و
پذيرش مسئوليت می کنيد .شما بعنوان عضو کليسای سوئد کار و فعاليت
آنرا امکان پذير می کنيد.
اگر مطمئن نيستيد که عضو کليسا ھستيد يا اگر در مورد عضويت خود
سوالی داريد با جامعه کليسائی محل سکونت خود تماس بگيريد .افرادی
که ھنوز شماره شناسائی فردی ندارند نيز می توانند به عضويت کليسای
سوئد درآيند .اينگونه افراد عوارض کليسائی نمی پردازند و در نتيجه از
امکان رأی دادن در انتخابات کليسا يا کانديد شدن جھت عضويت در ھيئت
امناء برخوردار نيستند.

تأثيرگذار باشيد

ھمه افراد عضو که به سن  16سالگی کامل رسيده باشند از امکان
تأثيرگذاری در کار و امور کليسا از طريق رأی دادن در انتخابات کليسا و
از طريق شرکت خود در سياست کليسائی برخوردار ھستند .انتخابات
کليسا ھر چھارسال يک مرتبه برگزار میشود .در اين انتخابات افراد
عضو کليسای سوئد از طريق انتخابات مستقيم و دموکراتيک ،افرادی را
که اداره امور کليساھای محلی ،اسقف نشينھا و در سطح ملی را برعُھده
می گيرند ،انتخاب می کنند.

سازمان تشکيالتی کليسای سوئد

کليسای سوئد يک آئين اعتقادی لوتری  -انجيلی و بخشی از کليسای
مسيحی جھانی است.
باالترين ارگان تصميم گيری در کليسای سوئد اجالس کليسائی است که
ھر ساله در اوپساال تشکيل می شود .کليسای سوئد به کليساھای محلی،
کشيش نشينھا)قلمرو کشيش( ،اسقف نشينھا )قلمرو اسقف( و سطح ملی
تقسيم می شود.

کليسای محلی نھاد پايه ای است

کليساھای محلی بصورت خود مختار اداره می شوند ولی ھمزمان از لحاظ
آئين اعتقادی بخشی از اسقف نشينھا و کليسای سوئد ھستند١٨٠٠ .
کليسای محلی متعلق به کليسای سوئد از لحاظ جغرافيائی سراسر کشور
را می پوشاند .ھر کليسای محلی دارای يک شورای کليسائی است که
ھيئت مديره آن است و يک کشيش مسئوليت رھبری ،ھماھنگی و نظارت
را بر ُعھده دارد.

محدوده خدمت کشيش و انجمن مشترک
کليسائی

محدوده خدمت يک کشيش پاستورات ) (pastoratنام دارد .پاستورات
ممکن است از يک يا چند کليسا تشکيل شود که دارای يک کشيش
مشترک است .چندين کليسا و پاستورات ممکن است دارای يک انجمن
مشترک کليسائی جھت ھماھنگی امور مالی ،مستغالتی و پرسنلی باشند.

سيزده اسقف نشين )قلمرو اسقف

(
کليسای سوئد به سيزده اسقف نشين جغرافيائی تقسيم می شود که ھريک
دارای اسقف مخصوص بخود ھستند .وظيفه اساسی اسقف پيشبرد و
نظارت بر حيات جامعه کليسائی است .در ھر اسقف نشين يک ھيئت
مديره اسقفی و يک مجمع کليسائی وجود دارد.

سطح ملی

دبيرخانه کليسائی در اوپساال مسئول امور مشترک در زمينه آموزش،
روابط مالی ،اطالع رسانی ،بخش فعاليت خارج از کشور ،تبشير
بينالمللی و امور اجتماعی است .دبيرخانه ھمچنين سخنگوی کليسا در
سوئد و در سطح بين المللی است.

ھمنشينی بدون مرز
کليسای سوئد بخشی از کليسای وسيع جھانی است .کليسای سوئد بھمراه کليساھا و سازمانھای سراسر جھان در جھت پيشرفت و توسعه درازمدت،
کمک در باليا و تأثيرگذاری کار می کند .آرمان کليسای سوئد جھانی عاری از گرسنگی ،فقر و ظلم است.
يک نمونه از اين اقدامات مبارزه ملموس و از طريق تأثيرگذاری عليه تجارت انسان است .يک نمونه ديگر ميکرو سرمايه گذاری ھای است که مدت
مديدی مورد حمايت بين المللی کليسای سوئد بوده است .کليسا در کار ايجاد صلح و آشتی ،از جمله در خاورميانه نيز فعال است.
کار بين المللی کليسای سوئد يکی از بزرگترين سازمانھای جمع آوری اعانات سوئد است .اعانه خود را به حساب پلوس جيرو
 90 01 22-3يا حساب بانک جيرو
 900-1223واريز کنيد.

تالش پيگيرانه در زمينه آب و ھوا و عدالت

کليسای سوئد در زمينه آب و ھوا ،در سوئد و در سطح بين المللی ،از مدتھا قبل تالش پيگيرانه ای داشته است .از اينرو کليسا از پروژه ھای مربوط
به بھبود امکانات انسانھا جھت امرارمعاش و کاھش تأثيرات تغييرات آب و ھوائی حمايت می کند.
کليسای سوئد ھمچنين در جھت ايجاد آراء ھمگانی برای برطرف کردن عوامل اصلی تغييرات آب و ھوائی نيز کار می کند و الھام بخش انسانھا برای
يک شيوه زندگی پايدار است.

مشارکت و کمک کنيد

بيش از نيمی از کارھا و اقدامات بين المللی کليسای سوئد از طريق اعانات مردم تأمين مالی می شود که با اينکار ھمبستگی خود را ابراز می کنند.
سازمان تعاون توسعه بين المللی سوئد ) (SIDAو اتحاديه اروپا با تخصيص بودجه مالی اين کارھا و اقدامات را
حمايت می کنند .کليسای سوئد توليدات محلی را که کارآفرين است و برای بسياری از مردم درآمد زاست ،حمايت و تشويق میکند.
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حمايت اجتماعی – اقدامات اجتماعی کليسا
ھمه انسانھا ارزش منحصر بفرد دارند و محبوب خداوند ھستند .و ھمه
انسانھا از حق داشتن يک زندگی شايسته برخوردارند .واژه ""diakoni
يک لغت کليسائی برای حمايت اجتماعی است که مبنای آن عشق به ھمنوع
است .اين وظيفه به آن معناست که می بايد برای کسانی که صدايشان به
گوش کسی نمی رسد گوش شنوا بود ،مرحم گذاری و حمايت کرد و
صدای آنان بود و بی عدالتی ھا را مورد توجه قرار داد .اين اقدامات
زمينه وسيعی را در بر می گيرد که شامل ديدار از سالمندان و بيماران تا
گفتگوی انفرادی با افراد ،برگزاری جلسات با حضور بی سرپناھان و
گفتگوی گروھی با مردان و زنانی است که در معرض خشونت قرار
گرفته اند .حمايت اجتماعی مسئوليت سراسری کليساست.

يک ھمصحبت

دعوت به انواع مختلف گفتگوھا بخش مھمی از حمايت اجتماعی کليسا را
تشکيل می دھد .با کشيش کشيک می توان تلفنی از طريق شماره تلفن
 112تماس گرفت ،گفتگوی انفرادی با يک کشيش يا مسئول حمايتھای
اجتماعی کليسا ،مشاوره خانوادگی و برگزاری گفتگوھای گروھی چند
نمونه از حمايت ھای موجود ھستند .گاھی اوقات امکان کمک بزبانھای
ديگر غير از سوئدی وجود دارد.
ھمگام با کاربرد بيش از پيش ھمگان از اينترنت نياز گفتگو در مورد
مسائل زندگی و آشنائی با تجارب ديگران از طريق اينترنت نيز افزايش
می يابد .کليسای سوئد در بسياری از اين گفتگوھا  ،در درجه نخست از
طريق وبسايت خود با آدرس
 www.svenskakyrkan.seشرکت دارد.

آستانه کليسای بيمارستان کوتاه است

تقريبا ً در ھمه بيمارستانھای سوئد مکانی با اطاق جھت عبادت ربانی يا
مداقه و تأمل وجود دارد .ورود ھمگان به اين مکان آزاد است :بيماران،
خويشاوندان و کارکنان .بعضی ھا می خواھند با يک کشيش يا کارمند
امور اجتماعی کليسا صحبت کنند ،برخی ديگر می خواھند يک شمع
روشن کرده و دعا کنند.

وقتی بحران بروز کند

بسياری از مردم ھنگام بروز بحران و باليا به کليسا روی می آورند .در
سوئد ھمکاری گسترده ای با پليس ،سازمان امداد و نجات ،خدمات
درمانی ،کمونھا و ادارات دولتی وجود دارد .اغلب يک مرکز مبارزه با
بحران در اماکن کليسا تشکيل می شود که کارکنان در آنجا برای گفتگو و
حمايت حضور دارند .ھمچنين وقتی حوادثی در جھان بروز می کند مردم
می توانند از طريق کليسای سوئد و جوامع کليسائی خارج از کشور حمايت
دريافت کنند.
کليسای سوئد با کليساھا و سازمانھا در سراسر جھان ھمکاری می کند و
از اينرو می تواند سريعا ً در محل وقوع باليای طبيعی يا مناطق جنگ زده
حضور يابد .کليسای سوئد ھم کمکھای اضطراری در فاجعه ھای طبيعی
و ھم اقدامات بازسازی دراز مدت و حمايتھای روحی و اجتماعی به افراد
بالزده ارائه می کند.

در خارج از کشور ھم حضور دارد

بطور متوسط نيم ميليون نفر اتباع سوئد در خارج از کشور بسر می برند.
کليسای سوئد پذيرای مسئوليت برای اين افراد است و از اينرو دارای
 ۴۵واحد کليسائی در  ٢۴کشور است .واحد کليسا در خارج از کشور از
اينطريق گروھھای مختلفی از مردم را از جھانگردان گرفته تا افرادی که
در خارج از کشور کار يا زندگی می کنند مالقات می کند .کليسا در
حوادث و بحرانھا حمايت ارائه می کند ولی فعاليتھای آن در زمينه
برگزاری مراسم نيايش ربانی ،ھمنشينی اجتماعی و ديدارھايی که از کشتی
ھا ،بيمارستانھا و زندانھا به عمل می آورند نيز مورد قدردانی قرار می
گيرد.
کليسای سوئد در خارج از کشور بخشی از کليسای سوئد است که به
سرعت رو به رشد و توسعه است .تعداد بازديدکنندگان رو به افزايش
است و در حال حاضر به حدود ساالنه يک ميليون نفر می رسد.

پدر مقدس ما
ای پدر ما که در آسمان ھستی.
نام تو مقدس باد.
ملکوتت پايدار.
اراده ات ھمانگونه که در آسمان جاری است ،بر روی
زمين نيز جاری شود.
رزق مورد نياز امروز ما را عطا کن.
گناھان ما را ببخشای ،ھمانگونه که ما خود گناھان ديگران
نسبت به خود را بخشيده ايم.
ما را در بوته آزمايش قرار مده ،بلکه از پليدی ھا در امان
بدار.
ملکوت از آن توست ،قدرت و عزت تا ابد از آن توست.
آمين.

رستگاری
خدايا ما را حفظ و رستگار کن
خدايا نور شمايل خود را برما بتابان و ما را ببخش.
خدايا به ما نظر کن و ما را صلح و آرامش عطا کن.
به نام پدر ،پسر و روح القدس.
آمين.

اصول اعتقادی
ما به خداوند متعال ،آفريدگار زمين و آسمان باورمند
ھستيم.
ما به عيسی مسيح ،يگانه پسر خداوند و موالی ما ،مولود
روح القدس ،زاده مريم باکره ،رنج ديده در زمان پونتيوس
پالتوس ،مصلوب ،مقتول و مدفون ،نزول کرده به عالم
اموات ،برخاسته از عالم اموات در روز سوم ،عروج کرده
به آسمان ،جلوس نموده اندر يمين خداوند ،و سپس
بازگردنده برای قضاوت مردگان و زندگان نيز معتقديم.
ما به روح القدس ،يک کليسای مقدس ھمگانی ،جامعه
قديسان ،بخشش گناھان ،تناسخ مردگان و يک زندگی
جاودانی نيز اعتقاد داريم.

يک ميراث فرھنگی پويا
کليسای سوئد دارای  ٣۴٠٠بنای کليسائی است .اغلب اين بناھا قديمی ،بسيار قديمی ھستند .ولی بسياری نيز در قرن بيستم ساخته شده و چند بنا نيز به
اندازه ای جديد ھستند که در قرن بيست و يکم ساخته شده اند .اين کليساھا بخشی از ميراث فرھنگی سوئد بشمار می روند و روايتگر تاريخ و زندگی
و جايگاھی برای شادی و سوگواری بوده و حس و تجربه معنوی ،وجودی و تاريخی  -فرھنگی در انسان ايجاد می کنند.

تعمير و نگھداری کليساھا

در بسياری از شھرھا کليسا قديمی ترين ساختمان شھر است و ارزشھای تاريخی و فرھنگی آنھا بايد حفظ شود .از اينرو برای تعميرات ،حفظ،
نگھداری و تغييرات آنھا الزامات شديدی وجود دارد .اين امر مستلزم ھزينه بسيار زيادی است .کليسای سوئد مقداری حمايت مالی دولتی دريافت می
کند که يک چھارم کل ھزينه ھای کليسا را برای نگھداری و سرمايه گذاری در اين ميراث فرھنگی تأمين می کند .يعنی حمايت مالی دولت برای
نگھداری ابنيه کليساھا کفاف نمی دھد .اعضای کليسای سوئد قسمت اعظم اين ھزينه ھا را با پرداخت حق عضويت که ماليات کليسائی نيز ناميده می
شود ،تأمين می کنند.

موسيقی روح نواز
موزيک در کليسای سوئد روح نواز و بخش مھمی از آيين ھای نيايش ما بشمار می رود .موسيقی يکی از کھن ترين شيوهھای بشريت برای ابراز نياز
خود به خداوند است.
بيش از ششھزار گروه آواز دستجمعی " ُکر" در کليسای سوئد بالغ بر يکصدھزار نفر را در سنين مختلف بخود جذب کرده است .آنان استعداد موسيقی
خود را گسترش می دھند ،امکان کاوش در مورد اعتقاد و معنويت را کسب کرده و با نوای آواز خود به ديگران شادی می بخشند.
کليسای سوئد بزرگترين برگزار کننده برنامه ھای موسيقی در کشور است و يک سوم کنسرت ھای سوئد را برگزار کرده و به شيوه ھای بسياری به
ايجاد حيات فرھنگی پويا کمک می کند .دنيای موسيقی در کليسای سوئد دارای تنوع وسيع جغرافيائی و دسترسی به آن منحصر بفرد است .پھنه اين
موسيقی بسيار گسترده است و از آوازھای نوزادان و کودکان ُخردسال گرفته تا گروھھای ُکر و ارکسترھای سازھای بادی را فرا می گيرد.

در دو راھی زندگی
زندگی گاھی اوقات وجھه فوق العاده ملموسی پيدا می کند .وقتی انسان
کودک نوزاد خود را در آغوش می گيرد .وقتی بحران بروز می کند .وقتی
انسان فردی را مالقات می کند که می خواھد او را شريک زندگی خود
کند .کليسای سوئد برای اينگونه وقايع مھم مجال و مکان دارد .در اينجا در
شادی ُغسل تعميد کودکان ،عقد ازدواج يک زوج يا وقتی کودکان آواز می
خوانند ،باھم شريک می شويم در اينجا در سوگ خاکسپاری يک دوست يا
خويشاوند با ھم سھيم می شويم.
آداب و رسوم و پيام کليسا مانند جشن ھای کريسمس و عيدپاک ،مراسم
ُغسل تعميد ،مراسم تثبيت ،عقد ازدواج و خاک سپاری امکان ابراز امتنان
و شادی و ھمچنين سوگواری و تشکيک را نيز فراھم می کند .کليسا
محيطی برای تجديد قوا و فضايی برای تفکر ،دعا و نيايش می شود.

کودکان

کودکان در مرکز توجه کليسای سوئد قرار دارند .در کليه موارد بايد
وضعيت کودکان مورد توجه قرار گيرد .کليسا فعاليت ھای پُرشماری را
برای کودکان ارائه می کند ،بازی ھمراه با موزيک ،آواز ،برپايی خانه
ھای اوقات فراغت ،برگزاری اردو و گفتگو .روزھای يکشنبه اغلب
"مدرسه يکشنبه" برگزار می شود که در آن در مورد ايمان و زندگی با
کودکان صحبت می کنيم.

دوره و مراسم تثبيت

دوره و مراسم تثبيت معموالً برای اکثريت قريب به اتفاق افراد جالب و
مثبت است .از آنجا که کليسای سوئد پذيرای ھمگان است ،دوره و مراسم
تثبيت مسيحيت به اَشکال و شيوه ھای مختلفی برگزار می شود .بعضی ھا
جذب اردوھای تابستانی می شوند و سايرين طی يک دوره زمانی ھفته ای
چند ساعت باھم مالقات می کنند و برخی ديگر عالقه خود در يک زمينه
بخصوص را با گفتگو در مورد اعتقادات و زندگی بھم می آميزند .تثبيت
مسيحيت صرفنظر از شيوه ھای انتخابی آن به مفھوم رُشد ،يادگرفتن
مطلبی جديد در مورد اعتقادات و زندگی ،ديدار با دوستان و داشتن اوقاتی
خوش است.
افکار نو ،دوستان جديد و گاھی ھم کمک برای خوديابی و خودشناسی.
مھم بودن اين موارد را صدھا نفر داوطلب تثبيت مسيحيت که بعنوان مربی
راه خود را ادامه می دھند ،تأييد می کنند .گروه داوطلبان مربيگری تثييت
مسيحيت رشد يابندهترين نھضت جوانان در سوئد است.

دوران رُشدونمو نوجوانی

کليسای سوئد می خواھد برای جوانان امکانات مطلوبی جھت بحث و
گفتگو در مورد مسائل زندگی و اعتقادات ايجاد کند و می خواھد آنان
ھمچنين در زمينه مسائل مربوط به ھويت و آينده خود تفکر و تعمق کنند.
ورود ھمه نوجوانان به خانه ھای اوقات فراغت ما ،جلسات گفتگوی شبانه
برای گروھھای دختران و پسران ھمراه با برنامه ھای موزيک و جلسات
گفتگوی شبانه در مورد اعتقادات و معنويت آزاد است.

خاکسپاری با حفظ کرامت انسانی

کليسای سوئد مسئوليت امور تدفين را در اغلب مناطق سوئد بر عُھده دارد.
يعنی کليسای سوئد مسئوليت دارد برای تدفين درگذشتگان مکان تأمين کند
و اينگونه اماکن تميز و نظيف نگھداشته شوند .کليسای سوئد ھمچنين
مسئوليت دارد برای آنان که دين و مذھب ديگری دارند نيز اماکن تدفين
تأمين کند.
ھزينه فعاليتھای کليسای سوئد از محل حق عضويت آحاد مردم تأمين می
شود که ماليات کليسائی نيز ناميده می شود.
ھمه افراد مشمول پرداخت ماليات در سوئد عوارض تدفين می پردازند که
آنان را از حق خاکسپاری در گورستان ھای ھمگانی برخوردار می کند.
اگر متوفی عضو کليسای سوئد بوده باشد مراسم خاکسپاری در کليسا با
حضور کشيش و موزيسين کليسا در ھر کليسای مورد انتخاب برای وی
اجرا می شود.
بازماندگان متوفی ،به عبارت ديگر نزديکترين سوگواران وی ،مسئوليت
تأمين ھزينه ھای مربوط به تابوت ،پارچه کفن ،تزئينات تابوت ،حمل و
غيره را بر عُھده دارند.
در بسياری از مناطق گورستان ھا يک واحه سبز و جائی برای زندگان
ھستند .مردم به گورستانھا به مثابه پارک می روند تا از گل و گياه و
آرامش آن لذت ببرند .ولی در آنجا احساس احترام و کرامت و دعوت به
تفکر و تعمق نيز به انسان دست می دھد.

روز تعطيل ھمه قديسين

قبل از روز تعطيل ھمه قديسين بسياری از مردم به گورستان می روند و
قبور خويشاوندان را تزئين کرده ،شمع روش می کنند و ياد آنانکه ديگر در
قيد حيات نيستند را گرامی ميدارند .بسياری از کليساھا افرادی را که يکی
از نزديکان خود را طی سال از دست داده اند به يک مراسم نيايش دعوت
می کنند .اين مراسم معموالً ھمراه با سکون و آرامش ،دعا و روشن کردن
شمع است و اغلب نام ھمه افرادی که از روز "ھمه قديسين" قبلی به اين
سو فوت کرده اند قرائت می شود.

مراسم ُغسل تعميد

مراسم ُغسل تعميد مسيحی در سراسر جھان ،در بسياری محيط ھای
متفاوت و به زبانھای مختلف بسياری برگزار می شودُ .غسل تعميد تأييدی
است بر اينکه انسان در شکل و شمايل خدا خلق شده است .يکايک انسانھا
رابطه مطلقا ً شخصی با خدا دارندُ .غسل تعميد اين رابطه و وعده متصل به
آنرا به اين معنی که انسان ھميشه متصل به خداوند است نمايان می کند.
ُغسل تعميد خود يا فرزند خود برای ھمگان آزاد است .از آنجا که ُغسل
تعميد راه اصلی ورود به جامعه کليسائی است شما يا فرزندتان نه تنھا
عضو جامعه جھانی کليسائی بلکه ھمچنين عضو کليسای سوئد نيز می
شويد.

"جوھره اصلی کليسای سوئد اعتقاد به خداوند است که پدری است مھربان ،با مسيحی
حی و حاضر و يک روح القدس حياتبخش".

مکانی برای ھمه

کليسای سوئد پذيرای مردم در تکاپوی زندگی شان ،ھرجا که ھستند ،خواه در سوئد يا خارج از کشور است .کليسای سوئد در سراسر کشور وجود
دارد .در نقاط روستايی ،در شھرھای بزرگ ،در مجمع الجزاير ھا ،در مرکزشھر ،در شھرک ھای اطراف .در کليساھای ما گروھھای ھمبسته بزرگ
و کوچکی وجود دارند که در آيين نيايش شرکت میکنند ،آواز میخوانند ،دعا میکنند ،بيکديگر کمک میکنند و دنيا را ساخته و متحول کرده و تحصيل
می کنند.

تلفيقی از تأ ّمل و عمل

مردم در جامعه کليسايی در آيين نيايش با يکديگر مالقات می کنند ولی به ساير شيوه ھای مختلف ،مانند گروھھای آواز ُخردساالن ،شب ھای نمايش
فيلم ،صرف قھوه در کليسا و شرکت در جلسات گفتگوی حمايتی و گروھھای ُکر ،در کودکستانھا و گروھھای محيط زيست نيز ھمديگر را می بينند.
جامعه کليسايی مکانی برای گفتگو و تأمل است  -ولی در آن فعاليتھای مشترک در زمينه مسائل مھم نيز انجام می شود.

ايمان يک موھبت است

ايمان امری عميقا ً شخصی است که آنرا نمی توان سنجيد ،اندازه گيری يا قضاوت کرد .ايمان داشتن گاھی اوقات آسان و گاھی بسيار دشوار است.
کليسای سوئد ھم پذيرای افراد دارای ايمان و ھم آنانی است که شک دارند و در عين حال کليسا می تواند جائی باشد که در آن يقين به اينکه زندگی
دارای يک مفھوم خاص است ،در انسان شديداً رُشد می کند .درب کليسای سوئد به روی ھمه باز است  -افراد با ايمان ،جويندگان و شکاکان.
کليسای سوئد يک کليسای آزاد مردمی است که ھمه در آن جای دارند .صرفنظر از ھر موضعی که شما نسبت به خدا داشته باشيد ،کليسا برای شرکت
در غم و شادی شما ،پرسش ھايتان و بالتکليفی تان ،پذيرای شماست .در کليسای سوئد مجال برای ھمه سواالت وجود دارد .ما باھم به جستجوی
پاسخی برای سواالت می پردازيم.
در کليسای سوئد آيين نيايش در مرکز توجه قرار دارد .از طريق ھمنشينی ،موزيک ،گفتگوھا ،دعاھا و مراسم عشاء ربانی حضور خداوند را احساس
می کنيم .آيين نيايش يکشنبه ھا و ھمچنين اغلب در ساير روزھا ،در مجامع کليساھا برگزار می شود .شرکت در آيين نيايش ھميشه برای عموم آزاد
است.

يک کليسا با چندين جلوه

