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اعمال دینی مسیحیت
خداوند برای ما ظهور می کند
مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند ،و از طریق زندگی،
مرگ و ظهور مجدد عیسی مسیح ،خود را بطور جامع و کامل به ما شناسانده است .خدا در انسانی به نام
عیسی ،با ما حرف می زند و با ما ارتباط برقرار می کند .به همین علت عیسی را کالم خدا نیز می نامند.

کریسمس – کالم تبدیل به جسم شد
در کریسمس ،مسیحیان تولد عیسی مسیح را جشن می گیرند ،به این معنی که کالم خدا تبدیل به جسم شد و
در میان ما مسکن گزید .اغلب خانواده و دوستان دور هم جمع می شوند .روز شب کریسمس ،بسیاری به
کلیسا می روند و هنگام شب با هم غذا می خورند ،سرود می خوانند ،دور درخت کریسمس می رقصند و به
یکدیگر هدیه می دهند.

کالم خدا در کتاب مقدس
کتاب مقدس ،کالم خدا نیز نامیده می شود ،چون در این کتاب روایت هایی درباره عیسی مسیح می خوانیم.
متن کتاب مقدس را انسانها بر اساس تجربیات خود با خدا ،نوشته اند .مسیحیان «کتاب مقدس» را مقدس می
دانند و در عین حال اجازه می دهند این کتاب مورد تفسیر و انتقاد قرار گیرد.
مسیحیان کتاب مقدس را به صورت های مختلف به کار می برند .بعضی به طور روزانه بخشی از کتاب
مقدس را می خوانند .بعضی از روی کتاب مقدس عکس دار برای فرزندان خود بلند می خوانند .بعضی
در کلیسا به داستانهای کتاب مقدس گوش می دهند .در دانمارک ،گفته ها و افکار کتاب مقدس را در زبان،
ارزشها ،ادبیات و غیره نیز مشاهده می کنیم.
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کالم خدا در مراسم عبادت
در مراسم عبادت ،چندین بار بخشهایی از کتاب مقدس خوانده می شود و حاضرین در کلیسا به احترام
این کالم می ایستند .کشیش خطبه ای می خواند که تفسیر و توضیح بروز شده ای از یک متن کتاب
مقدس است .در این خطبه ،کشیش درباره خدا و حضور او در عیسی مسیح موعظه می کند تا ما
بیاموزیم که چگونه مسیحی باشیم.
عیسی می گوید:
« جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند ،من آنجا در میان ایشان حاضرم» .
(انجیل متی )18,20

از اینرو مسیحیان مراسم عبادت را با این اطمینان برگزار می کنند که عیسی مسیح خودش حضور
دارد.
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اصول اعتقادی
خدا حرف خود را از طریق پیامبران زده است
خداوند جهان را آفریده است .از طریق آنچه آفریده شده است ،انسان ها درمی یابند که خدا منشاء
همه گونه زندگی است .و خدا در طول تاریخ از طریق نوح ،ابراهیم ،موسی ،داوود و پیامبران
با انسان ها حرف زده است و در نتیجه انسان ها با خدا و خواست او آشنا شده اند.

ولی انسان ها همیشه از خواست خدا پیروی نمی کنند .همبستگی با خدا بارها و بارها مختل می
شود و فقط خدا خودش می تواند دوباره آنرا برقرار کند.

خدا در وجود عیسی مسیح ،انسان شد
مسیحیان معتقدند که عیسی وحی کامل خداست و او با مرگ خود در صلیب و زنده شدن مجدد
خود ،همبستگی میان خدا و انسانها را دوباره برقرار می کند و همه جهان را نجات خواهد داد.
عیسی مسیح خدای حقیقی و انسان حقیقی است .عیسی مسیح انسان حقیقی است چون او با زندگی
خود و اعمال خود نشان داده است که زندگی حقیقی انسان چیست :زندگی ای که عشق و بخشش
غالب است .عیسی مسیح خدای حقیقی است چون او از خدا آمده است و ماهیت او همچون
خداست و اعمال خدا را انجام می دهد.
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امروز نیز خدا با ما دیدار می کند
تاریخ خدا در زندگی ما نیز ادامه پیدا می کند .از آنجا که خدا در وجود عیسی مسیح ،خودش در
دنیا زندگی کرده و نامالیمات و تاریکی را می شناسد ،ایمان داریم که در هر شرایطی که قرار
بگیریم ،او با ماست .عیسی می گوید که خدا ما را دوست می دارد .او به ما بخشش و امید زندگی
ابدی می دهد.
دیدار خدا با ما در کالم درباره عیسی مسیح و در همبستگی تعمید و عشای ربانی با اوست .او از
طریق انسانهای دیگر نیز با ما ارتباط دارد .عیسی می گوید:
«آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید ،در واقع برای
من کردید».
(انجیل متی )25,40
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روایات دین مسیحیت
پیام کریسمس درباره تولد عیسی به این صورت است:
آگوستوس قیصر فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان
در آن روزها،
ِ
همگی سرشماری شوند .این نخستین سرشماری بود و در ایام فرمانداری
کورینیوس بر سوریه انجام میشد .پس ،هرکس روانۀ شهر خود شد تا
نامنویسی شود.
یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل رهسپار بیت ِل ِحم ،زادگاه داوود شد،
زیرا از نسل و خاندان داوود بود .او به آنجا رفت تا با نامزدش مریم که
زایمانش نزدیک بود ،نامنویسی کنند.
هنگامی که آنجا بودند ،وقت زایمان مریم فرارسید و نخستین فرزندش را
که پسر بود به دنیا آورد .او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید،
زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود .در آن نواحی ،شبانانی بودند که
در صحرا بهسر میبردند و شب هنگام از گلۀ خود پاسداری میکردند.
ناگاه فرشتۀ خداوند بر آنان ظاهر شد ،و نور جالل خداوند بر گردشان
تابید .شبانان سخت وحشت کردند.
ا ّما فرشته به آنان گفت« :مترسید ،زیرا بشارتی برایتان دارم ،خبری
بس شادیبخش که برای تمامی قوم است :امروز در شهر داوود،
نجاتدهندهای برای شما به دنیا آمد .او خداون ْد مسیح است».
انجیل لوقا ()2,1-11
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عیسی مسیح ،کالم خدا نامیده می شود:
در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم ،خدا بود؛ همان
در آغاز با خدا بود .همه چیز به واسطۀ او پدید آمد ،و از
هرآنچه پدید آمد ،هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت .در او
حیات بود و آن حیات ،نور آدمیان بود .این نور در تاریکی
میدرخشد و تاریکی آن را درنیافت...
قوم خودش او را نپذیرفتند .ا ّما
او به ُملک خویش آمد ،ولی ِ
به همۀ کسانی که او را پذیرفتند ،این حق را داد که فرزندان
آورد ... .و
خدا شوند ،یعنی به هر کس که به نام او ایمان ْ
کالم ،انسان شد و در میان ما مسکن گزید .ما بر جالل او
نگریستیم ،جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد،
پر از فیض و راستی.
(انجیل یوحنا )1,1-14
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مصاحبه اعتقادی
خانم میم زنی  52ساله است که در سال  2004غسل تعمید شد.
ایشان عضو کلیسای مردمی دانمارک است و می گوید:

راه مسیح

قبل از اینکه ما در خانواده مسیحی شویم ،کریسمس دانمارکی را با درخت کریسمس
و هدیه جشن می گرفتیم .حاال که مسیحی هستیم ،کریسمس معنی بیشتری برای ما پیدا
کرده است .به کلیسا می رویم و اعتقاد داریم که مسیح پسر خداست .وگرنه مگر کسی
می تواند بعد از سه روز از قبر بلند شود؟ هر روز توسط دعا با مسیح صحبت می
کنم .فکر می کنم که او مرا و دیگران را اغلب کمک می کند.
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