أهلل يلمسنا ِبيَده

َ
طريق المسيح
ألتّالقي باإليمان

ممارسة اإليمان
أ ل َم ْعمو ِد يَّة

يمكن لألطفال أن يتع ّمدوا كما للبالغين .الع ّماد هو هبة هللا للنّاس .نصبح مسيحيّين بواسطة
المعمود يّة -وفي نفس الوقت نصبح أعضا ًء في الكنيسة اللّوثر يّة الإلنجيليّة.

بعد أن ينال اإلنسان المعمود يّة ،فإ نّه كما نعتقد ،يصبح تابعا ً هلل .معنى المعمود يّة ال يتغيّر،
بغض النّظر عن الفترة ّ
الز منيّة من حياة الشخص الّذي ينال فيها المعمود يّة .ألمعمود يّة
والتّعليم يسيران جبنا ً إلى جنب .حين يتع ّمد ال ّ
شخص وهو بال ٌغ  ،فإ نّه يتلقّى دروسا ً في
المسيحيّة لدى الكاهن قبل الع ّماد.
األشخاص الّذين من لم يتع ّمدوا ،يلقَون التّرحيب للمشاركة في خدمة القدّاس اإللهي .القدّاس
اإللهي يفتح المجال أيضا ً لك ّل النّاس الّذين لديهم تساؤالت ،أو ّ
شك ،أو حبّ استطالع ،يتعلّق
ي.
بالدّين المسيح ّ
صالة ،وقراءة من الكتاب المقدّس ورسم
تت ّم المعمود يّة في جرن المعمود يّة في الكنيسة .بعد ال ّ
صدر ،يُتلى قانون اإليمان .يجيب ال ّ
شخص ال ُمع َّمدُ بـ « :نَعَم»
صليب على الوجه وال ّ
عالمة ال ّ
على سؤال االعتراف .إن كان ال ّ
شخص ال ُمع ّمدُ بالغا ً ،فإ نّه/إ نّها يرك ُع /تركع ،ويتناول الكاهن

مر ات ويصبّ الماء على رأس ال ّ
شخص وهو يتلو الكلمات التّالية:
حفنة من الماء ثالث ّ
لر ُوحِ ا ُ ْلقُد ُِس.
ب واُإلب ِْن َوا ُ ّ
ع ِ ّمدُكَ باس ِْم اآل ِ
أنا أ ُ َ
(من طقس الع ّماد)

الر بّانيّة ،والّتي علّمها يسوع المسيح لتالميذه لكي يصلّوها.
بعد الع ّماد تُتلى ال ّ
صالة ّ
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ناو ل ال ُمقَدَّس) يحصل في الجزء األخير من القدّاس
ألقُربان ال ُمقدّس (ويس ّمى أيضا ألت ّ ُ
ّ
اإللهي .يُغ ّ
الطقس بمفرش وزهور وشموع ويوضع عليه
َطى سطح المذبح احتفاء ا ً بهذا
ّ
يوز ع الكاهن على الحاضرين في الكنيسة
خبز القربان والنّبيذ .لدى تناول القربان،
قطعة صغيرة من الخبز ومعها رشفة من النّبيذ ويتلو الكلمات التّالية:
سدُ يَسوع ال َمسيح .هذا هُو د ُم يَسوع ال َمسيح
هذا هُو َج َ
(من ُ
طقس التّناول المقدّس)

ألمشاركة في التّناول المقدّس متاحةٌ للجميع .ال يحتاج المرء ألن يكون على درجة
محدّدة من اإليمان كي يستطيع المشاركة فيه.
يتع ّمد ال ّ
مر ة واحدة فقط ،أ ّما القربان المقدّس فيتناول المرء
شخص ّ
باستمرار وعلى مدى الحياة.
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تعلّم اإليمان
حلول هللا بيننا

سا ً وجسد ا ً  .نشعر بالماء
ألمعمود يّة وال ُمناولة تحمالن إشارة واضحة على حلول هللا بيننا ح ّ
ونتذو ق الخبز والنّبيذ ونستمع إلى كلمة هللا الّذي جعلنا أبناء ا ً له وغفر لنا خطايانا.
ّ

معنى المعمود يّة
اللو ثر يّة اإلنجيليّة على حلول هللا من خالل الع ّماد .يتقبّل النّاس
يؤ ّكد ألتّقليد في الكنيسة
ّ
المعمود يّة باإليمان والحمد دون أن ينتظروا أن يتلقّوا شيئا ً في المقابل .لهذا السّبب يكون من
صغار.
المنطقي أن يُع ّمد األطفال ال ّ

من خالل المعمود يّة نولد من جديد في حياة شركة مع يسوع المسيح .ألمعمود يّة هي
الر وح القدس و تُغفر لنا الخطايا
هبة من هللا ،والّتي من خاللها نصبح أبناء هللا ونستقبل ّ
وننال الحياة األبد يّة.
ّ
مر ة واحدة وإلى األبد .هذا ال يعني ّ
منز هين عن الخطأ
أن المسيحيّين
ألمعمود يّة تُط ّهر اإلنسان ّ
أو ال تشوبهم شائبة .بل أ نّها تعني عكس ذلك تماما ً ،وهو ّ
أن هللا يحيطنا بمحبّته الغفورة،
ّ
بأن يسوع المسيح موجود معنا ك ّل األ يّام.
وعلينا أن نحيا وكلّنا ثقة
بمجر د أن نتلقّى هبة المعمود يّة ،يتو جّب علينا كأشخاص قد تع ّمدوا بأن نحيا حياة المحبّة هلل
ّ
وللقريب وأن نحارب ال ّ
ش ّر .
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معنى القربان المق ّد س
في المساء األخير لحياة يسوع المسيح ،قام بتناول العشاء مع تالميذه .حين ّ
وز ع عليهم الخبز
والنّبيذ ،دعى األو ّل جسده والثّاني دمه .هذه إشارة إلى أ نّه بموته قد ضحّى بنفسه محبّة لجميع
ّ
يكر روا هذا العشاء بعد وفاته .لذلك نحتفي بالقربان
بأن على التّالميذ أن
النّاس .قال يسوع
ّ
اإللهي أحد ا ً بعد أح ٍد .
يُؤمن المسيحيّون بأن يسوع المسيح يكون حاضر ا ً بينهم من خالل الخبز والنبيذ .وهكذا تتأ ّكد
ال ّ
شركة بين هللا والبشر .يُغفر لنا ونحصل على البأس لكي نحيا .في نفس الوقت ،نكون في
شركة مع من حولنا والّذين يحتفون معنا بالقربان المقدّس.
من خالل القربان المقدّس يلتقي الحاضر والماضي والمستقبل .نذكر العشاء األخير ليسوع
المسيح مع تالميذه .نعيش تجربة حلول يسوع فينا اآلن وهنا من خالل الخبز والنّبيذ .في نفس
الوقت ،نتطلّع إلى شركة لنا مع يسوع ومع بعضنا البعض ،في ملكوت هللا.
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قصص اإليمان
أ لمعمو د يّة
أرسل يسوع تالميذه إلى أصقاع األرض وهم يحملون الكلمات التّالية ،والّتي تُقرأ في كل
معمو د يّة :
س ْل َ
ض ،فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َج ِمي َع األ ُ َم ِم
ان فِي ال َّ
س َم ِ
ي ُك ُّل ُ
علَى األ َ ْر ِ
اء َو َ
ط ٍ
دُفِ َع ِإلَ َّ
ع ِلّ ُمو ُه ْم أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ظوا َج ِمي َع َما
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
الروحِ ْالقُد ُِسَ .و َ
َو َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
اء الدَّ ْه ِر.
ض ِ
ص ْيتك ْم بِ ِهَ .وهَا أنَا َمعَك ْم ك َّل األي َِّام إِلى ا ْن ِق َ
أ َ ْو َ
(إنجيل متّى )20-18 ،28

يُقرأ ُ
نص آخر أثناء المعمود يّة .الفحوى له صلة بع ّماد األطفال كما البالغين ،أل نّنا جميعا ً أبناء
ٌّ
هللا.
س ُه ْمَ .وأ َ َّما التَّالَ ِميذُ فَا ْنت َ َه ُروا الَّذِينَ قَدَّ ُمو ُه ْم .فَلَ َّما َرأَى
َوقَدَّ ُموا ِإلَ ْي ِه أ َ ْوالَدًا ِل َك ْي يَ ْل ِم َ
ع ذلِكَ ا ْغت َا َ
ي َوالَ ت َْمنَعُو ُه ْم ،أل َ َّن ِل ِمثْ ِل
سو ُ
يَ ُ
ظ َوقَا َل لَ ُه ْم « :دَعُوا األ َ ْوالَدَ يَأْتُونَ ِإلَ َّ

ه ُؤالَ ِء َملَ ُكوتَ هللاِ .ا َ ْل َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَ ْقبَ ُل َملَ ُكوتَ هللاِ ِمثْ َل َولَ ٍد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ».
ار َك ُه ْم.
ضنَ ُه ْم َو َو َ
فَاحْ ت َ َ
ض َع يَدَ ْي ِه َ
علَ ْي ِه ْم َوبَ َ
(إنجيل مرقس )16 -13،10
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يقول يسوع عن نفسه ،بأ نّه خبز الحياة:
َم ْن يُؤْ ِمنُ بِي فَلَهُ َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌ .أَنَا ه َُو ُخب ُْز ْال َحيَاةِ .آبَا ُؤ ُك ْم أ َ َكلُوا ْال َم َّن
اءِ ،ل َك ْي يَأ ْ ُك َل ِم ْنهُ
از ُل ِمنَ ال َّ
س َم ِ
فِي ْالبَ ِ ّريَّ ِة َو َماتُوا .هذَا ه َُو ْال ُخب ُْز النَّ ِ
اء.
ي الَّذِي نَزَ َل ِمنَ ال َّ
س َم ِ
اإل ْن َ
ِ
سانُ َوالَ يَ ُموتَ  .أَنَا ه َُو ْال ُخب ُْز ْال َح ُّ
إِ ْن أ َ َك َل أ َ َحدٌ ِم ْن هذَا ْال ُخب ِْز يَحْ يَا إِلَى األَبَدَِ .و ْال ُخب ُْز الَّذِي أَنَا
سدِي الَّذِي أ َ ْب ِذلُهُ ِم ْن أَجْ ِل َحيَاةِ ْالعَالَ ِم.
أُع ِ
ْطي ه َُو َج َ
(إنجيل يوحنّا )51-48 ،6

سس القربان المقدّس:
في ذلك المساء قبل صلب يسوع ،أرسى أ ُ ُ
اركَ َو َكس ََّر َوأ َ ْع َ
طى التَّالَ ِميذَ َوقَالَ« :
سو ُ
َوفِي َما ُه ْم يَأ ْ ُكلُونَ أ َ َخذَ يَ ُ
ع ْال ُخبْزَ َ ،وبَ َ
شك ََر َوأ َ ْع َ
طا ُه ْم قَا ِئالً«:ا ْش َربُوا ِم ْن َها
س َو َ
ُخذُوا ُكلُوا .هذَا ه َُو َج َ
سدِي»َ .وأ َ َخذَ ْالكَأ ْ َ
يرينَ ِل َم ْغ ِف َرةِ
ُكلُّ ُك ْم ،أل َ َّن هذَا ه َُو دَ ِمي الَّذِي ِل ْلعَ ْه ِد ْال َجدِي ِد الَّذِي يُ ْسفَكُ ِم ْن أَجْ ِل َكثِ ِ
ْال َخ َ
طايَا».
(إنجيل متّى )28-26 ،26
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مقابلة  -مع مؤمن
م هي سيّدة عمرها  52سنة ،وقد تع ّمدت في سنة  .2004أصبحت م عضوة في الكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة .تقول م:

َ
طريق المسيح

تع ّمدتُ ألنّي أومن بيسوع المسيح .بعد أن شاهدت فيلما ً عن يسوع وقرأت الكتاب المقدّس
بلغتي األ ّم ،آمنت بيسوع .حلمت بيسوع أيضاً ،وبعدها أصبحتُ مسيحيّة.
كان يوما ً عظيما ً ذلك الّذي تع ّمدتُ فيه .أتحدّث مع يسوع طول الوقت وأالحظ كم يساعدني
هذا األمر .أ ّما القربان المقدّس ،فيعني بالنّسبة لي أن يسوع يصير جزءا ً من جسدي.

)Gud rører ved os (arabisk
َطريق ال َمسيح

بقلم :كَرينا س .دالمان ،يِسبير هوغورد الرْ سِن ،كيرْ ستين
مو ْنست َر ومو ْنس س .مو ْنسِن

محرر النّشرة :نيلس روزغورد موسي
ترجمته إلى العربيّة سوسن كردوش-قسّيس
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ألكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة وتج ّمع الكنائس©2017 ،

ممكن تحميل المادّة مجّاناً ،لكن ال يجوز وضعها على مواقع
على الشبكة العنكبوتيّة دون الحصول على إذن خطي مسبق من
الكنيسة اللوثرية وتج ّمع الكنائس

" َ
طريق ال َمسيح" عبارة عن تسعة كتيّبات وهي جزء من مادّة
"ألتّالقي باإليمان" .تحتوي المادّة أيضا ً على سلسلة كتيّبات
"ألروحانيّة المسيحيّة" وكتيّب اإلرشاد "ألتّالقي باإليمان-
بعنوان ّ
ألكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة وتج ّمع الكنائس
مقدّمة للعقيدة المسيحيّة في مجتمع متعدّد الدّيانات".
ومحرر "ألتّالقي باإليمان" :كور شيلد كريستِنسِن شارع بيتر بانغس 5ب
مدير مشروع
ّ
تصميم الجرافيك :كَرينا ريديندال وإيدا لويزي فيتسرغورد ْ
نيلسِن فريذيريكسبيرغ  2000-الدّنمارك
نسخة إلكترونيّة ،طبعة .1
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