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اعمال دینی مسیحیت
عشق از مرگ قوی تر است

عشق بر همه چیز غلبه می کند! این معنی پیام عید پاک درباره مرگ و زنده شدن دوباره و
برخاستن عیسی است .از آنجا که مردن ،آخرین مرحله در سرگذشت عیسی نیست ،مردن،
آخرین مرحله در سرگذشت انسانها نیز نمی باشد .زنده شدن دوباره و برخاستن عیسی به ما
امید می دهد که ما نیز از مردگان برخواهیم خاست.

زندگی انسان ابدی نیست .ما فقط همین یک زندگی را داریم و همه باید بمیریم .وقتیکه رو
در روی ترس و مرگ قرار بگیریم ،اصطالح «عشق بر همه چیز غلبه می کند» می تواند
به نظر غلط و مانند اهانت باشد .ولی ایمان به ما امید و تسلی می دهد چون ما ایمان داریم
که عشق خداوند از مرگ قوی تر است .او ما را رها نمی کند ،حتی وقتیکه ما مجبور به
رها کردن زندگی بشویم.

امید در مراسم عبادت

در مراسم عبادت ،امید در مرکز امور قرار دارد – با توجه به عذاب ،مرگ و زنده شدن
دوباره و برخاستن عیسی .این نکته در هنگام قرائت متون ،خواندن دعا و سرود و هنگام
تعمید و عشای ربانی ظاهر می شود.

در رابطه با عشای ربانی ،سرودی درباره عیسی به عنوان بره خدا می خوانیم .این سرود
درباره امید مسیحی است:
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آه ای بره خدا!
تو بار گناه تمام جھان را
به توسط شرم (ذلت) صلیب برداشتی
صلیبی که زندگی ما از آنجا آغاز میشود
ولی تو ما را زنده بنما
ھر چند مرده ایم!
(کتاب سرودهای مذهبی دانمارکی شماره )439

امید در خاکسپاری

در هر دو مراسم تعمید و به خاک سپاری ،این سخنان کتاب مقدس شنیده می
شو د :
سپاس بر خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم
خود ،ما را بهواسطۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان ،تولّدی تازه
بخشید ،برای امیدی زنده...
(نامه اول پطرس )3 ،1

هنگام خاک سپاری ،کشیش سه بیل پر از خاک را روی تابوت می ریزد و نام
فرد متوفی را ذکر کرده و می گوید:
از خاک آمده ای.
به خاک باید برگردی.
از خاک باید دوباره برخیزی.
(از آیین خاکسپاری)
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اصول اعتقادی
ملکوت الهی

عیسی به ما آموخت که دعا کنیم «ملکوت تو بیاید» .انسانها اشتیاق رهایی از عذاب و بدی
دارند ولی آنرا فقط به طور گذرا تجربه می کنند .بنابراین ما با امید در انتظار ملکوت
الهی هستیم ،یعنی جایی که رحمت ،صلح و عدالت خداوند حکمفرماست.

قضاوت و رستگاری

انسان ها در برابر خدا مسئول هستند .آیا از زندگی طبق خواست خدا استفاده می کنیم یا نه؟
خدا ما را قضاوت می کند – هم االن و هم در آخرت وقتی که عیسی برمیگردد .ولی الزم
نیست از قضاوت بترسیم چون عیسی مسیح ناجی انسانهاست که به جای ما مرده است.
او تقصیرات ما برای بدی هایمان را به عهده خود گرفته است .به همین خاطر ما در
قضاوت تبرئه می شویم و نباید در مورد رستگاری خود نگران باشیم و یا در این مورد که
آیا ما در نظر خداوند خوب هستیم یا نه.
زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی ،نه فرشتگان و نه ریاستها ،نه چیزهای
حال و نه چیزهای آینده ،نه هیچ قدرتی ،و نه بلندی و نه پستی ،و نه هیچچیز
دیگر در تمامی خلقت ،قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما
مسیحْ عیسی است ،جدا سازد.
(نامه به رومیان )8,38-39
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قیامت و زندگی ابدی

امید مسیحی تا رستاخیز و ملکوت الهی ادامه است .در شهادتنامه می گوییم:
ما به  ...قیامت مردگان و حیات ابدی ایمان داریم.
(از شهادتنامه)

همانطور که عیسی از مردگان برخاست ،ما نیز همین تجربه را کرده و در ملکوت الهی
برخواهیم خاست ،جایی که خدا با عشق خود همه چیز را تازه کرده و خرابی ها را درست
خواهد کرد.

ما به زندگی پیش از مرگ ایمان داریم
امید به زندگی جاویدان به معنی فرار از زندگی نیست .اعتقاد به اینکه ما در دستان خدا
هستیم ،چه زنده باشیم و چه بمیریم ،به زندگی حاضر و فعلی ما جهت و معنا می دهد .می
توانیم با اطمینان به زندگی مشغول شویم و همنوع خود را دوست بداریم.
عیسی می گوید:
اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم.
(انجیل متی )20 ،28
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روایات دین مسیحیت
درمورد زنده شدن دوباره و برخاستن عیسی آمده است که:
چون وارد مقبره شدند ،جوانی را دیدند که بر سمت راست
نشسته بود و ردایی سفید بر تن داشت .از دیدن او هراسان
شدند .جوان به ایشان گفت« :مترسید .شما در جستجوی عیسای
ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند .او برخاسته است؛ اینجا
نیست .جایی که پیکر او را نهاده بودند ،بنگرید! حال ،بروید و
طرس بگویید که او پیش از شما به جلیل
به شاگردان او و به ِپ ُ
میرود؛ در آنجا او را خواهید دید ،چنانکه پیشتر به شما گفته
بود ».پس زنان بیرون آمده ،از مقبره گریختند ،زیرا لرزه بر
تنشان افتاده بود و حیران بودند .آنها به هیچکس چیزی نگفتند،
چراکه میترسیدند.
(انجیل مرقس )16,5-8
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درباره ملکوت الهی و زندگی جاویدان آمده است که:
سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم ،زیرا آسمان ّاول و زمین ّاول
سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت .و شهر مقدّس اورشلیم
جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین میآمد ،آمادهشده همچون
عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد .و از تخت ،صدای
بلندی شنیدم که گفت:
اینک ،مسکن خدا با آدمیان است،
و او با آنها ساکن خواهد شد؛
و ایشان قوم او خواهند بود،
و خود خدا با ایشان خواهد بود
و خدای ایشان خواهد بود.
او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.
و دیگر مرگ نخواهد بود؛
و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت،
زیرا چیزهای ّاول سپری شد.
سپس آن تختنشین گفت« :اینک همهچیز را نو میسازم!»
(مکاشفه یوحنا )21,1-5
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مصاحبه اعتقادی
آقای ف مردی  40ساله است .ایشان  15سال پیش مسیحی شد ،چند سال بعد از اینکه به دانمارک آمده بود .آقای
ف می گوید:
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قبل از اینکه مسیحی شوم ،با ترس دائمی از روز قضاوت زندگی
می کردم .سعی می کردم که انسانی خوبی باشم و تالش می کردم که به اصطالح
اعمال خیر انجام بدهم به این امید که رستگار شوم .ولی امروز اعمال خیر من
از این ناشی می شود که من رستگار شده ام و قضاوت قبال توسط عیسی روی
صلیب انجام شده است .روز قضاوت االن دیگر صرفا روزی است که باید
رستگار کننده خود را رو در رو ببینم.
امید همه افق زندگی من است .بدون امید ،زندگی غمناک و تاریک است.
امید مسیحی من دلیل خوبی به من می دهد که آرامش خود را حفظ کنم و
انتظار محکمی داشته باشم که آنجا که عشق از همه چیز بزرگتر باشد،
همه چیز به خوبی متحول می شود.
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