اعتقادات و باورهای ﮐﻠيﺳای ﮐريﺳتادلفين
) به ترتيب اولويت و اثبات بر طبق آيات ﮐتاب مقدس(
.۱خدا فقط يﮑﯽ است و عيسﯽ ﻣسيﺢ يگانه
فرزند و پسر خدای ﻣتعال است.خدا
شود و ﻣنتقل هم نﻣيﻣيرد،شﮑنجه و تحقير نﻣﯽ
نﻣيگردد.
)عدم اعتقاد به تثليث(
اول تيﻣوتائوس افسسيان باب  ۴آيه  ۵و  ۶و
باب  ۱آيه /۱۷تثنيه باب ۶آيه /۴اشعيا باب
 ۴۴آيه ۶و/۸اشعيا باب ۴۶آيه ۹
.۲شيطان وجود خارجﯽ نداشته و شرير
هﻣان ذهن و فﮑر و هوای نفس درون انسان است که باعث ﻣيگردد آدﻣﯽ شيطانﯽ عﻣل کند
ناﻣه يعقوب باب ۱آيه  ۱۳تا  ۱۵و غﻼطيان باب  ۵آيه  ۱۹تا۲۱
.۳جهنم وجود خارجﯽ نداشته و در عهد جديد و به ﻣحلﯽ در آن زﻣان جهت سوزاندن اجساد
بدکاران و ضايعات ﻣيگفتند که هﻣيشه در آن آتشﯽ عظيم روشن بوده و هﻣه چيز در حال
سوختن بوده است .اين ﻣﮑان در واقع دره ای در پای کوه صيحون در نزديﮑﯽ اورشليم بوده
است که اﻣروزه به پارکﯽ زيبا در اسراييل تبديل گشته است.گهنا به زبان يونانﯽ به ﻣعنای
زباله دان سوزان است که بعدها به عربﯽ گهينم و چون عرب ها »گ« نداشتند در فارسﯽ
جهينم يا جهنم نام گرفت.
ﻣتﯽ باب  ۵آيه  ۳۰و باب ۱۸آيه /۹ﻣرقس باب ۹آيه .۴۷،۴۵،۴۲
.۴فقط کتاب ﻣقدس را قبول داريم چراکه تنها کتابﯽ است که ساخته ذهن بشر نبوده و بر طبق
اراده خداوند نوشته شده است پس به تفسير ها و کتاب های جانبﯽ باور نداريم
ناﻣه دوم پطرس باب ۱آيه ۲۰و ۲۱و دوم تيﻣوتائوس باب ۳آيه ۱۶
.۵بهشت خداوند دوباره بروی زﻣين خواهد بود و عيسﯽ در روز پادشاهﯽ خداوند بروی زﻣين
از سوی پدر خود بر هﻣه داوری خواهد کرد و ايﻣانداران راستين برای هﻣيشه در حظور
خداوند زندگﯽ جاودانه خواهند داشت.
ﻣتﯽ باب ۶آيه  ۱۰و باب  ۲۵آيه  ۳۴و روﻣيان باب ۲آيه.۷
.۶با ﻣرگ جسم ،روح هم نابود ﻣيگردد اﻣا در روز پادشاهﯽ خداوند ﻣسيحيان و آنان که خبر
خوش انجيل را شنيده اند هﻣچو رستاخيز عيسﯽ از ﻣردگان از ﻣرگ بازﻣيخيزند

 ۲۵اول قرنتيان باب۱۵آيه ۱۲تا/۱۴ﻣرقس باب ۱۲آيه۲۴تا/۲۷يوحنا باب ۱۱آيه
.۷بر طبق تعاليم عيسﯽ ﻣا ايﻣانداران راستين در هيچ جنگ و ستيز و سياست و حﮑوﻣتﯽ
دخالت نﻣيﮑنيم و از آنجا که خواستار صلﺢ هستيم حتﯽ در نيروی نظاﻣﯽ يا ارگان های
کشوری و لشﮑری و سياسﯽ و يا در انتخابات حاضر نخواهيم شد
يوحنا باب ۱۸آيه / ۳۶و روﻣيان باب ۱۲آيه ۱۷تا/۲۰عبرانيان باب ۱۲آيه ۱۴
.۸روح القدس قدرت خداوند است ولﯽ عطاهای روح القدس فقط از زﻣان پنتيﮑاس تا پايان
زندگﯽ کسانﯽ که در آن روز آن را دريافت کردند وجود داشته و با ﻣرگ آنان پايان يافته
چراکه ﻣوروثﯽ نبوده است .يعنﯽ اﻣروزه شفا دادن ها و ﻣعجزات و تقديس دانستن افراد و
چيزها واقعيت ندارد و خرافاتﯽ بيش
نيست
دوم تيﻣوتائوس باب ۴آيه ۳و/۴اول
قرنتيان باب  ۱۳آيه ۸
.۹ساختار کليساهای ﻣا ﻣشابه کليساهای
صده های اول ﻣيﻼدی کاﻣﻼ ساده و بﯽ
آرايش بوده و طبق خواسته عيسﯽ ﻣسيﺢ
در هر جلسه با بجا آوردن عشای
ربانﯽ)نان و شراب(ﻣرگ و رستاخيز او
را بياد ﻣﯽ آوريم و به جشن های ﻣذهبﯽ
اعتقادی نداريم
لوقا باب ۲۲آيه /۱۹اعﻣال رسوﻻن باب ۲آيه /۴۲کولسيان باب  ۲آيه  ۱۶و۱۷
۱۰
اعضای کليسا با هم برابرند و هر برادر عاقل و بالق ﻣيتواند با برناﻣه ريزی قبلﯽ در يک
جلسه کليسا برای هﻣه ﻣوعظه کند )کشيش يا شعبان نداريم و کاهن اعظم و شبان نيﮑو ﻣا
)عيسﯽ ﻣسيﺢ است
اول قرنتيان باب ۱۴آيه /۲۶عبرانيان باب ۸آيه  ۱و/۵يوحنا باب  ۱۰آيه
۱۱
هر کليسا کاﻣﻼ ﻣستقل بوده و توسط افراد هﻣان کليسا اداره ﻣيشود و کليسا و ﻣسئولين و.
خادﻣين هيچ پاداش يا ﻣستﻣری ازهيچ جا دريافت نﻣيﮑنند
جﻣع آوری ،تنظيم و ترجﻣه :داوود گﻼب لﯽ
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