خداوند کیست؟

راه مسیح
اعتقاد در دیدار

اعمال دینی مسیحیت
ایمان و شک و تردید
در کتاب مقدس آمده است« :ایمان ،اطمینان قطعی به چیزهایی است که به آن امید داریم و اعتقاد به
آنچه است که دیده نمیشود» (نامه به عبرانیان  .)11:1ایمان به خدا ،مانع از این نمی شود که در
زندگی با مشکالت و چالشهایی مواجه شویم ،ولی به ما کمک می کند که سختی را تحمل کنیم .ایمان به
ما اعتماد و اطمینان می دهد که خدا همیشه پیش ماست.
ایمان در ما انگیزه ایجاد می کند که با همنوعان خود با عشق و محبت رفتار کنیم و درباره عشق خدا با
دیگران صحبت کنیم .و ایمان ،امید زندگی جدید می دهد – هم االن و هم در ابدیت.
ایمان نه یک موفقیت برای نمایش ،بلکه یک هدیه است .گاهی ممکن است به خدا شک کنیم .شک
کردن ممنوع نیست .عیسی نیز می توانست از شاگردان خود استفاده کند با اینکه هم شک می کردند و
هم به او پشت می کردند.
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اعتقاد نامه
اعتقادنامه شامل اصول اساسی دین مسیحیت است .اعتقادنامه خدا را ستایش کرده و به ما مسیحیان
کمک می کند که نکات اصلی دین خویش را از یاد نبریم .در مراسم عبادت ،اعتقادنامه را می گوییم
و یا با آواز می خوانیم ،در حالی که هم به نشانه احترام می ایستند .این کار بخشی از مراسم تعمید نیز
می باشد.
ما شیطان و تمام اعمال و آثار او را نفی مینمائیم.
ما به خدای پدر -خدای قادر متعال ،خالق آسمان و زمین ایمان داریم.
ما به عیسی مسیح ،یگانه پسر او ،خداوند ما ،مولود از روح القدس ،متولد
شده از مریم باکره ،آزارکشیده به توسط پنطیوس پیالطس ،مصلوب شد،
مرده و به خاک سپرده شد ،به عالم مردگان نزول کرده ،روز سوم از مردگان
برخاسته ،به آسمان صعود کرده و نشسته در دست راست خدای پدر ،خدای
قادر متعال ،جائی که از آن جا آمده و مردگان و زندگان را داوری خواھد
کرد ایمان داریم.
ما به روح القدس ،کلیسای مقدس ،مشارکت مقدسین ،بخشش گناھان ،قیامت
مردگان و حیات ابدی ایمان داریم.
(اعتقاد نامه)
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اصول اعتقادی
خدا یکتا – و سه گانه است
مسیحیان به خدای واحد اعتقاد دارند .دعاهای کلیسا ،خدا را به عنوان «یک خدای حقیقی از ابدیت تا
ابدیت» ستایش می کند .این خدای واحد را به عنوان خدای پدر که زندگی می بخشد ،به عنوان خدای
پسر که ما را نجات می دهد ،و به عنوان روح القدس که زندگی ما را تجدید می کند.
کتاب مقدس می گوید که «خدا عشق است» و خدا همبستگی عشق را با مخلوق خود می خواهد .به
منظور اینکه در این زندگی کامال به بشر نزدیک باشد ،خدای واحد در سه شکل مختلف ظاهر می
شود .به این خاطر مسیحیان می گویند که خدا ،خدایی سه گانه است.

ما به خدای پدر ایمان داریم
کتاب مقدس نام ها و کلمه های مختلفی برای خدا دارد .عیسی ،خدا را پدر نامید ،و از ما نیز خواست
که خدا را پدر بنامیم .به این خاطر عیسی به ما دعای ربانی را آموخت.
رابطه خدا با ما مانند عشق پدر یا مادر است .بنابراین ما در درجه اول بندگانی نیستیم که باید از خدا
اطاعت کنیم ،بلکه فرزندان خدا هستیم.
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ما به عیسی مسیح ایمان داریم
به نظر مردمی که اطراف عیسی بودند ،او انسانی مانند خود آنها بود .در عین حال ،او چیزی کامال جدید
بود که تصورات معمول آنها را متالشی می کرد .عیسی مانند خدا حرف می زد ،مانند خدا شفا می داد،
مانند خدا گناهان را می بخشید ،و بعد از اینکه سه روز مرده بود ،به زندگی برخاست .به همین خاطر
فکر می کردند که عیسی بیش از یک پیامبر بود ،و آنها در عیسی ،خدا را دیدند.
ما عیسی را خدای پسر می نامیم چون او به خواسته خدای آسمانی خود عمل کرد و به این دلیل که او
به ما نشان می دهد خدا کیست .عیسی به ما همان رابطه ای با خدای آسمانی خود را می دهد که خودش
دارد.

ما به روح القدس ایمان داریم
خدای روح القدس به بشر زندگی و ایمان می دهد و به هرآنچه را که مرده زندگی دوباره می بخشد.
عیسی می گوید که روح القدس درباره او شهادت خواهد داد .روح القدس به ما کمک می کند که به عیسی
ایمان داشته باشیم و طوری زندگی کنیم که عیسی به ما آموخته باید زندگی کنیم.
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روایات دین مسیحیت
مسیحیان اعتقاد دارند که خداوند قادر متعال ،خود را در وجود عیسی مسیح ،کوچک و آسیب پذیر کرد
تا بتواند با بشر مستقیما روبرو شده و دیدار کند.
 ...او [عیسی مسیح] که همذات با خدا بود،
از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،
بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفته،
به شباهت آدمیان درآمد؛
و چون در سیمای بشری یافت شد،
خود را خوار ساخت
و تا به مرگ ،حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید.
پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد
و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید...
(نامه به فیلیپیان )2,6-9

عیسی می گوید که او همان ماهیت خدا را دارد.
کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است ....این سخن مرا باور کنید که
من در پدرم و پدر در من است ...
(انجیل یوحنا )14,9-11
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عیسی کیست؟ این سئوال را مردم از همان زمان که او بروی زمین زندگی می کرد مطرح
کرده اند.عیسی خودش از مردم خواست که سعی کنند خودشان به این سئول پاسخ دهند .یک بار
از شاگردان خود پرسید:

«به گفتۀ مردم ،پسرانسان کیست؟» آنان پاسخ دادند« :برخی
میگویند یحیای تعمیددهنده است .بعضی دیگر میگویند الیاس ،و
عدهای نیز میگویند ا ِِرمیا یا یکی از پیامبران است ».عیسی پرسید:
طرس پاسخ
«شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟» شَمعون ِپ ُ
داد« :تویی مسیح ،پسر خدای زنده!»
انجیل متی ()16,13-16

هر بار که غسل تعمید انجام می شود ،مسیحیان اعتقاد به خدای سه گانه را یادآوری می کنند .چون
اینجا این کلمات گفته می شود:

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و
روحالقدس تعمید دهید
انجیل متی ()28,19
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مصاحبه اعتقادی
آقای ب چهل ساله است و چند سال پیش به دانمارک آمد.
ایشان در سال  2003غسل تعمید شد و به عضویت کلیسای مردمی دانمارک درآمد .او می گوید:

راه مسیح

در کشور خودم هیچ مذهبی در عمل نداشتم ولی وقتی به دانمارک آمدم
این موضوع برایم مهم شد .اعتقاد دینی به من و خانواده ام ارزش هایی
برای زندگی می دهد ،مانند صداقت و عشق.
در اوایل برایم سخت بود که اعتقاد مسیحیت را قبول کنم ،ولی
دیگر سخت نیست .در کلیسا ،ما احساس آرامش و اطمینان خاطر داریم
و از دیگر اشخاص محبت می بینیم
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www.religionsmoede.dk
این جزوه ها برای دانلود آزاد است ولی نباید بدون اجازه قبلی
و کتبی از «کلیسای مردمی و دیدار مذاهب» در سایت های
اینترنتی قرار داده شود.
نقل قول های کتاب مقدس از نسخه هزاره نو گرفته شده است.
حق چاپ محفوظ و متعلق است به الم مینیستریز .با اجازه
استفاده شده است .همه حقوق محفوظ است.
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Ministries. Used by permission. All rights
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