خداوند ما را لمس می کند و تحت
تاثیر قرار می دهد

راه مسیح
اعتقاد در دیدار

اعمال دینی مسیحیت
تعمید

هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند .تعمید ،هدیه خداوند برای بشر است .با
تعمید ،مسیحی می شویم – و عالوه براین ،عضو کلیسا نیز می شویم.
اعتقاد داریم که اگر انسانی تعمید شود ،او همیشه به خدا تعلق خواهد داشت .تعمید معنی
یکسانی دارد ،بدون توجه به اینکه چه موقع در زندگی انجام شود .تعمید و تعلیم ،مکمل هم
هستند .اگر در بزرگسالی تعمید شویم،
قبل از تعمید ،کشیش به ما آموزش مسیحیت می دهد.
انسانهایی که تعمید نشده اند نیز می توانند در مراسم عبادت شرکت کنند .مراسم عبادت به
روی کسانی که سوال دارند ،کسانی که شک دارند و یا کسانی که کنجکاو هستند باز است،
چون مسیحیت برای همه انسانهاست.
تعمید در کنار حوضچه غسل تعمید در کلیسا انجام می شود .بعد از دعا ،قرائت کتاب مقدس
و کشیدن عالمت صلیب جلو صورت و سینه ،شهادتنامه گفته می شود .فردی که تعمید می
شود ،به شهادتنامه جواب «بله» می دهد.
اگر فردی که تعمید می شود بزرگسال است ،زانو می زند و کشیش سه مشت آب روی سر
او می ریزد و می گوید:
من تو را تعمید می دهم به نام پدر ،پسر و روح القدس.
(از مراسم تعمید)

بعد از تعمید ،دعای ربانی خوانده می شود که عیسی این دعا را به شاگردان خود
یاد داد که بخوانند.
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عشای ربانی

مراسم عشای ربانی (که محراب رفتن نیز نامیده می شود)
عبادت انجام می شود .میز محراب برای جشن آماده شده و
شمع و نان و شراب عشای ربانی قرار دارد .هنگام عشای
کوچک و کمی شراب به حاضرین در کلیسا می دهد و می

در بخش آخر مراسم
روی آن رومیزی ،گل،
ربانی کشیش یک نان
گوید:

این است بدن عیسی مسیح .این است خون عیسی مسیح.
(از مراسم عشای ربانی)

عشای ربانی ،جمعی با همبستگی است ولی به روی همه باز می باشد .برای شرکت
در آن الزم نیست که مقدار معینی ایمان داشته باشیم.
هر انسان باید فقط یک بار تعمید شود ،در حالی که عشای ربانی
در سراسر زندگی تکرار می شود.
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اصول اعتقادی
خدا به دیدار ما می آید

تعمید و عشای ربانی عالمت واضح و جسمانی این نکته هستند که خدا به دیدار ما می آید.
ما آب را حس می کنیم و نان و شراب را می چشیم و سخنانی را می شنویم که می گوید خدا
ما را بدل به فرزندان خود می کند و گناهان ما را می بخشد.

معنی تعمید

سنت کلیسای مردمی دانمارک درمورد تعمید کودکان تاکیدی بر این نکته است که این
خداست که در تعمید عمل می کند .انسان تعمید را با ایمان و تشکر دریافت می کند بدون
اینکه بتواند چیزی به جای آن بدهد .از اینرو منطقی است که کودکان خردسال تعمید شوند.
ما با تعمید دوباره متولد شده و زندگی ای با همبستگی با عیسی مسیح خواهیم داشت .تعمید
هدیه خداست که در آن ما بدل به فرزندان او می شویم و روح القدس را با بخشایش گناهان
و حیات ابدی دریافت می کنیم.
انسان با تعمید یک بار برای همیشه پاک شده است .نه به این معنی که مسیحیان بی عیب
هستند و یا از رنج و ناراحتی معاف هستند .بلکه به این معنی است که عشق بخشاینده خدا
پشتیبان ماست و ما می توانیم با این اطمینان زندگی کنیم که عیسی مسیح همه روزه با
ما ست .
هنگامی که ما هدیه تعمید را دریافت کردیم ،وظیفه داریم که به عنوان انسانهای تعمید شده،
زندگی خود را با عشق به خدا و همنوعان خود گذرانده و با بدی ها مبارزه کنیم.
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معنای عشای ربانی
آخرین شبی که عیسی
می کرد ،آنرا جسم و
را با عشق برای همه
مرگ او تکرار کنند.

زنده بود ،با شاگردان خود شام خورد .وقتی که او نان و شراب تقسیم
خون خود نامید .این حرف عالمت این است که او با مرگ خود ،خود
انسانها فدا کرد .عیسی گفت که شاگردان او باید این شام را بعد از
به این علت است که ما عشای ربانی را هر یکشنبه برگزار می کنیم.

مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح از طریق نان و شراب در محل حضور دارد .بدین
ترتیب عشای ربانی همبستگی بین خدا و انسانها را برجسته می کند .ما بخشوده می شویم
و جرات زندگی کردن می یابیم .به عالوه ،همبستگی با کسانی را که مراسم عشای ربانی را
با هم برگزار می کنیم ،نیز تجربه می کنیم.
در شام عشای ربانی ،هم گذشته و هم حال و آینده با هم دیدار می کنند .یاد شام آخر عیسی
با شاگردان را زنده می کنیم .حس می کنیم که عیسی در حال حاضر از طریق نان و شراب
و سخنانش در ما حضور دارد .و بعالوه با امیدواری در انتظار همبستگی با عیسی و
یکدیگر در ملکوت الهی هستیم.
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روایات دین مسیحیت
تعمید

عیسی شاگردان خود را با این سخنان به میان مردم جهان فرستاد و اکنون نیز در هر
مراسم تعمید خوانده می شود:
تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است .پس بروید و همۀ
قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و روحالقدس تعمید دهید و به
آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان دادهام ،بهجا آورند .اینک من هر روزه
تا پایان این عصر با شما هستم.
(انجیل متی )28,18-20

متن دیگری نیز از کتاب مقدس هنگام تعمید خوانده می شود .این روایت هم هنگام تعمید
کودکان و هم بزرگساالن با ربط است زیرا ما همه فرزندان خدا هستیم.
مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنها دست بگذارد .ا ّما شاگردان مردم
را برای این کار سرزنش کردند .عیسی چون این را دید ،خشمگین شد و به
شاگردان خود گفت« :بگذارید کودکان نزد من آیند؛ آنان را بازمدارید ،زیرا
پادشاهی خدا از آن چنینکسان است .آمین ،به شما میگویم ،هرکه پادشاهی خدا
را همچون کودکی نپذیرد ،هرگز بدان راه نخواهد یافت ».آنگاه کودکان را در
آغوش کشیده ،بر آنان دست نهاد و ایشان را برکت داد.
(انجیل مرقس )10,13-16
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عشای ربانی

عیسی درباره خود می گوید که من نان زندگی هستم:
هرکه ایمان دارد ،از حیات جاویدان برخوردار است .من نان
حیاتم .پدران شماَ ،منّا را در بیابان خوردند ،و با اینحال مردند.
ا ّما نانی که از آسمان نازل میشود چنان است که هرکه از
بخورد ،نخواهد مردَ .منَم آن نان زنده که از آسمان نازل
آن
َ
بخورد ،تا ابد زنده خواهد ماند .نانی
شد .هرکس از این نان
َ
که من برای حیات جهان میبخشم ،بدن من است.
(انجیل یوحنا )6,48-51

عیسی شب قبل از مصلوب شدن ،عشای ربانی را بنیان گذارد:
چون هنوز مشغول خوردن بودند ،عیسی نان را برگرفت و پس از
شکرگزاری ،پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود« :بگیرید ،بخورید؛
این است بدن من ».سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به
شاگردان داد و گفت« :همۀ شما از این بنوشید .این است خون من برای عهد
[جدید] که بهخاطر بسیاری بهجهت آمرزش گناهان ریخته میشود».
(انجیل متی )28-26 ،26

7

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

مصاحبه اعتقادی
خانم میم زنی  52ساله است که در سال  2004تعمید شد .ایشان عضو کلیسای مردمی دانمارک است .خانم میم میگوید:

راه مسیح

من تعمید شدم چون به عیسی ایمان دارم .بعد از اینکه فیلمی درباره عیسی دیدم و کتاب
مقدس را به زبان خودم خواندم ،به عیسی ایمان آوردم .در خواب نیز عیسی را دیدم و
مسیحی شدم.
روزی که تعمید شدم روز بزرگی برای من بود .دائما با عیسی صحبت می کنم.
احساس می کنم که مرا کمک می کند .عشای ربانی برای من به این معنی است که
عیسی بخشی از جسم من می شود.
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