زندگی یک هدیه است

راه مسیح
اعتقاد در دیدار

اعمال دینی مسیحیت
تاریخ خداوند
خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است.
خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست .او می خواهد که ما با شکر ،زندگی
ای را که او داده است بپذیریم و مطابق با خواست او زندگی کنیم.
برنامه خدا این بود که ما ،با عشق به او و عشق به یکدیگر زندگی کنیم .ولی زندگی اغلب
خراب می شود چون ما می خواهیم خودمان حاکم باشیم و نمی خواهیم مطابق با خواست او
زندگی کنیم .ما دچار اشتباه شده و گناه می کنیم – مانند آدم و حوا در باغ بهشت.
رابطه ما با خداوند و همدیگر خراب شده است و ما نمی توانیم خودمان این رابطه را درست
کنیم .ولی کتاب مقدس نقل می کند که چگونه او همه چیز را به کار گرفت تا جهان را نجات
دهد .با ابراهیم و پیامبران شروع می شود و نقطه اوج آن وقتی است که خدا خودش وارد
تاریخ در عیسی مسیح می می شود .از طریق او ،خداوند رابطه با ما را دوباره برقرار می
کند.
تاریخ خداوند در شما و من ادامه می یابد .او ما را دوست می دارد و خواستار همبستگی با
ماست.

اعتقاد در دیدار

2

مراسم عبادت کلیسا
در این مراسم عبادت ،خداوند و بشر با هم ارتباط برقرار می کنند .از طریق دعا و خواندن سرود،
ما خدا را به عنوان خالق و پدر خود ستایش کرده و ادای احترام می کنیم .از او یاری می طلبیم ،به
روایت های کتاب مقدس از کارهای خداوند در جهان گوش می دهیم و از برکت او برخوردار می
شویم .مراسم عبادت ،اعتقاد و اعتماد ما را به خداوند تقویت می کند و به ما کمک می کند که وقتی به
زندگی روزمره برمی گردیم ،زندگی خود را با همراه همنوعان خود به پیش ببریم.
خدای ما و پدر ما! هر چه تو خلق کرده ای و همه خلقت و مخلوقات
تو اعجاب انگیز است.
ترا ستایش می کنیم برای عشق تو! عزیزترین چیز خود را دادی،
یعنی پسرت عیسی مسیح را دادی ،تا که دل ما را بدست آوری.
(نیایش در مراسم عبادت)

در یکی از سرودهایی که در مراسم عبادت خوانده می شود ،خداوند را برای عظمت آفرینش
ستایش می کنیم:
برخیز ،همه چیزهایی که خدا آفریده است،
و عظمت او را ستایش کن!
کوچکترین چیزی که او آفریده ،بزرگ است
و قدرت عظیم او را ثابت می کند.
(کتاب سرودهای مذهبی به دانمارکی شماره )15
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اصول اعتقادی
به تصویر خدا آفریده شده ایم
به خداوند ادای احترام می کنیم که منشاء همه نوع زندگی است .او بزرگتر از آن است که بتوانیم درک
کنیم و همه قدرت در آسمان و زمین در دست اوست .او فراتر از زمان و مکان است و هر چه را که
آفریده است دوست می دارد.
تمام انسان ها به تصویر خدا آفریده شده اند ،یعنی ما خلق شده ایم که در رابطه نزدیکی با او زندگی
کنیم .ما می توانیم با خدا مکالمه کنیم و او ما را در توانایی خود شریک کرده است که بتوانیم جهان را
شکل دهیم.
جهان متعلق به خداست .از اینرو باید از زمین مواظب کنیم و با همنوعان خود با احترام رفتار کنیم.
تک تک انسانها ارزش مساوی دارند و باید از تعرض مصون باشند .خداوند خدای همه است ،صرف
نظر از مذهب و فرهنگ.

زندگی به عنوان هدیه
داستان آفرینش در کتاب مقدس درباره این موضوع است که زندگی یک هدیه است .داستان آفرینش،
شرح تاریخی پیدایش زندگی نیست .تحقیقات دانشمندان درباره پیدایش حیات و قدمت دنیا تضادی با
اعتقاد به خداوند به عنوان آفریدگار ندارد .پیشرفت های فنی و فرهنگی نیز تضادی با آفریدگار ندارد.
خداوند به آفرینش ادامه می دهد ،حتی امروز .هر لحظه هدیه ای خدادادی است .وقتی که ما از این
هدیه سوء استفاده می کنیم و به مسئولیت خود عمل نمی کنیم ،خدا ناامید نمی شود و به تالش برای
همبستگی با ما ادامه می دهد.
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خواست خدا
خدا به عنوان آفریدگار ،منشاء همه هستی است و همه دستگاه آفرینش را پابرجا نگاه می دارد .ولی هر
اتفاقی که بیافتد ،طبق خواست خدا نیست .کتاب مقدس نیز می گوید که خدا متحرک است و می تواند جنبه
های متعددی از خود نشان دهد.
ایمان دارم خدا مرا و کل دیگر مخلوقات را آفریده ،به من همه چیز
داده است :جسم و روح ،چشم ،گوش و همه اعضای بدن ،عقل و همه
حس ها را داده و به حفظ آنها ادامه می دهد ،به عالوه لباس و کفش،
غذا و نوشیدنی ،خانه و کاشانه ،زن و بچه ،زمین و گاو و هر چیز که
مالک آن هستم؛ که او هر چیزی که برای تامین زندگی ام نیاز دارم
تامین می کند ،مرا از خطرات دور کرده و در برابر همه بدی ها
محافظت می کند ،و همه اینها صرفا به خاطر خوبی و رحمت پدرانه
و الهی اوست ،بدون اینکه من مستحق آن و یا شایسته آن باشم .به
خاطر همه این ها ،باید او را شکر و ستایش و خدمت و اطاعت کنم.
این واقعیت و حقیقت است.
(از کتاب تعلیمات دینی لوتر درباره آفرینش)
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روایات دین مسیحیت
در آغاز ،خدا آسمانها و زمین را آفرید .زمین بیشکل و خالی بود ،و
تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت .خدا گفت:
«روشنایی باشد »،و روشنایی شد .خدا دید که روشنایی نیکوست ،و خدا
روشنایی را از تاریکی جدا کرد ... .خدا گفت« :انسان را به صورت خود
و شبیه خودمان بسازیم ... ».او را به صورت خدا آفرید ،ایشان را مرد و
زن آفرید .و خدا ایشان را برکت داد.
(کتاب اول موسی  1:1و )26-28

روایت اولین کتاب مقدس درباره آفرینش به این صورت است .کتاب مقدس بعد از آن تعریف می کند
که چگونه خدا در سراسر تاریخ به آفریدن چیزهای تازه ادامه می دهد .خدای آفریننده نیز همان کسی
است که در وجود عیسی ناصری بدل به انسان شد.
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در کتاب عهد جدید ،عیسی یک مرد کر و الل را شفا داده و زبان و قوه شنوایی را به او باز می گرداند تا
او بتواند به همراه انسان های دیگر زندگی کند .وقتی که عیسی زندگی خراب شده را از نو می آفریند ،او به
عنوان خدا عمل می کند.
عیسی از ناحیۀ صور بازگشت و از راه صیدون به سوی دریاچۀ جلیل رفته،
از میان قلمرو دِکاپولیس عبور میکرد .در آنجا مردی را نزد او آوردند که
هم کَر بود و هم لکنت زبان داشت .از عیسی التماس کردند دست خویش را
بر او بنهد .عیسی آن مرد را از میان جماعت بیرون آورده ،به کناری برد و
ب دهان انداخت و زبان آن
انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت .سپس آ ِ
مرد را لمس کرد .آنگاه به سوی آسمان نظر کرده ،آه عمیقی کشید و گفت:
«اِفَّت َح!» یعنی «باز شو!» در دم گوشهای آن مرد باز شد و گرفتگی زبانش
برطرف گردید و توانست بهراحتی سخن گوید ... .و مردم با حیرت بسیار
میگفتند« :هر چه او کرده ،نیکوست؛ حتی کران را شنوا و گنگان را گویا
میکند!»
(انجیل مرقس)37-7,31
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مصاحبه اعتقادی
آقای سی که نزدیک شصت سال دارد ،در کپنهاک زندگی می کند .او در سال  2001قبل از اینکه به دانمارک بیاید
مسیحی شد .آقای سی می گوید:
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فکر می کنم که باید کسی پشت همه چیز باشد ،ولی نمی دانم چطور.
فکر نمی کنم که داستان آفرینش باید به صورت تاریخی فهمیده شود.
برای من مهم است که زندگی خود و زندگی دیگران را همچون هدیه بدانم.
فرقی زیادی بین درک قرآن و کتاب مقدس مسیحیان از آفرینش وجود ندارد .فرق اسالم و
مسیحیت به طور ساده عیسی است .او به من آرامش می دهد و راه همبستگی و گفتگو را باز
می کند.
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