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  كليسا

  شام خداوند، تعميد

  

  

به درس ديگري از .  درود در نام عيسي مسيح خداوند    

در درس گذشته .  پردازيم سلسله دروس تعاليم عمدة كتاب مقدس مي

بحث كليسا را شروع كرديم و دربارة كليساي عهد جديد و اعضاي آن، 

ر اين درس مختصراً در پيرامون دو آيين كليسا د.  مطالبي به شما گفتيم

  .كنيم صحبت مي

  

  هاي كليسايي آيين

هاي كليسايي منظور دو آييني است كه  گوييم آيين وقتي مي    

آنها را مقرر نموده است و الزم ) يعني عيسي مسيح خداوند(سر كليسا 

 اين دو آيين كه تعميد و شام.  است كه در هر جماعت مسيحي اجرا بشود

باشند در قرون گذشته توسط مسيحيان اجرا گرديده است و  خداوند مي

  .شود امروزه نيز در سراسر دنيا در كليساهاي گوناگون اجرا مي

  

  

  

  



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

  آيين تعميد، فرو رفتن در آب-1

: عيسي مسيح قبل از صعود به آسمان، به شاگردانش فرمود    

بنام پدر و پسر و پس برويد و همة ملتها را شاگرد من سازيد و آنها را "

  )19انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية  ("القدس تعميد دهيد روح

فعلي كه در زبان اصلي عهد جديد براي عمل تعميد بكار رفته است به 

بنابراين در آئين تعميد، .  باشد ورشدن يا فرورفتن مي معني غوطه

رو برده گيرد در آب ف اري كه به منظور اطاعت از مسيح تعميد ميد ايمان

در اين زمينه كه تعميد چگونه بايد انجام بشود آياتي را از عهد .  شود مي

  .كنيم جديد ذكر مي

عيسي پس از تعميد، " نوشته شده است 16در انجيل متي فصل سوم، آية 

خوانيم   مي23 در انجيل يوحنا فصل سوم، آية "...فوراً از آب بيرون آمد

آن ناحيه .   به تعميد دادن مشغول بوديحيي نيز در عينون، نزديك ساليم،"

  "...آب فراوان بود

خواجه " نوشته شده است 39-38و در اعمال رسوالن فصل هشتم، آيات 

او و فيليپس داخل آب رفتند و فيليپس .  دستور داد كالسكه را نگهدارند

وقتي از آب بيرون آمدند روح خداوند ناگهان فيليپس را .  او را تعميد داد

  "...در ربود

گيرد هر دو  در آيين تعميد، شخص تعميددهنده و شخصي كه تعميد مي

ار به مسيح باشند و تعميد دهنده به نام پدر و پسر و د ايمانبايستي 

  .القدس تعميدگيرنده را در آب فرو ببرد روح
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  يد در آبممفهوم تع

ار در آب، نشانة مردن نسبت به گناه است و د ايمانفرورفتن     

ار از آب، نشانة رستاخيز و زندگي جديد در مسيح د ايماندن بيرون آم

اي در شخص  دهد كه زندگي تازه بنابراين تعميد در آب نشان مي.  است

در رسالة پولس رسول به روميان فصل .  تعميد گيرنده آغاز شده است

پس با تعميد خود با او مدفون " اينطور نوشته شده است 5-4ششم، آيات 

ش شريك گشتيم تا همانطوري كه مسيح بوسيلة قدرت  شديم و در مرگ

زيرا اگر ما .  اي بسر بريم پدر پس از مرگ زنده شد ما نيز در زندگي تازه

در مرگي مانند مرگ او با او يكي شديم،  به همان طريق در قيامتي مثل 

  ."قيامت او نيز با او يكي خواهيم بود

ا مسيح مرده است، مدفون شده ار بد ايمانتعميد در آب نشانة اين است كه 

.  برد اي بسرمي است و قيام نموده است، به همين دليل در زندگي تازه

تعميد در آب بر اساس اعتراف ايمان تعميد گيرنده و يكبار در زندگي هر 

ار به موجب كتاب مقدس و د ايمانگيرد چنانچه  اري صورت ميد ايمان

گذارد   واقعيت را به نمايش ميبطرز صحيح آيين تعميد را بجا بياورد اين

كه از لحاظ روحاني همراه مسيح نسبت به گناه مرده و همراه او براي يك 

يكي از مشخصات بسيار مهم كليسا .  زندگي تازه و پاك زنده شده است

شود اتحاد روحاني كليسا با عيسي مسيح خداوند  كه در تعميد نمايان مي

هر كه ...  ": نتيان نوشته شده استدر رسالة اول پولس رسول به قر.  است

اول قرنتيان فصل ششم، آية  ("به خداوند بپيوندد روحاً با او يكي است

خوانيم   مي15-14و در رسالة پولس به افسسيان فصل دوم، آيات ).  17

زيرا مسيح صلح و صفا را بين يهود و غير يهود بوجود آورده است و "

او با بدن جسماني خود ديواري كه .  اين دو را با هم متحد ساخته است
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ساخت درهم شكست،  كرد و دشمنان يكديگر مي آنان را از هم جدا مي

زيرا شريعت را با مقررات و احكامش منسوخ كرد تا از اين دو دسته در 

  ."اي بوجود آورد و صلح و صفا را ميسر سازد خود يك انسانيت تازه

 او اتحاد روحاني دارند، از طريق اران به مسيح باد ايماناز آنجايي كه تمام 

در كليساي عيسي مسيح يهود .  مسيح با يكديگر نيز اتحاد روحاني دارند

و غيريهود با هم متحد هستند چون مسيح عامل جدايي را از ميان آنان 

اين كليسا بخاطر .  برداشته و آنها را اعضاي يك كليسا ساخته است

كليسا در واقع دهان، .  ي استاتحادش با مسيح داراي اقتدار و پيروز

تواند از جانب او سخن  دستها و پايهاي مسيح بر روي زمين است و مي

ضمناً كليسا بخاطر اتحادش با مسيح بر گناه و دنيا .  بگويد و فعاليت كند

اين پيروزي كه در عيسي مسيح خداوند .  و شيطان پيروز گرديده است

آلود مطابق  د كه در اين دنياي گناهساز ار را قادر ميد ايمانشود  يافت مي

ميل و ارادة خدا زندگي كند و عيسي مسيح را در زندگي خود جالل 

كند و  اري كه امر خداوند و نجات دهندة خود را اطاعت ميد ايمان.  بدهد

كند كه با مسيح  گيرد در عمل اين مطلب را آشكار مي در آب تعميد مي

  .پيروي كندمتحد گرديده است و مايل است او را 

  

  شام خداوند، خوردن نان و نوشيدن پياله-2

دومين آييني كه كليسا وظيفه دارد آن را بجا بياورد شام     

اين آيين كه عشاء رباني نيز خوانده شده است در واقع .  باشد خداوند مي

آيين شام .  شود  مي اي است كه به منظور خاصي چيده شركت در سفره

يعني در آخرين شب زندگي (دستگير شد خداوند در شبي كه عيسي 

او در آخرين شام نان و پياله را .  بوسيلة خود او مقرر شد) زميني عيسي
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اين كار را به يادبود من انجام ...": به شاگردان خود داد و به آنان فرمود

  )19انجيل لوقا فصل بيست و دوم، آية  ("دهيد

اش به كليساي شهر قرنتس  بعداً پولس رسول در فصل يازدهم اولين رساله

در آيين شام خداوند از عنصر . در مورد اين آيين كليسايي توضيحاتي داد

نان بعنوان مظهر بدن مسيح و از عنصر آب انگور بعنوان مظهر خون مسيح 

دانيم كه بدن مسيح در راه ما پاره شد و خون او در  مي.  شود استفاده مي

كنيم با خوردن نان  وند شركت ميراه ما ريخته شد پس وقتي در شام خدا

آوريم كه از مزاياي مرگ مسيح بر روي  و نوشيدن آب انگور بخاطر مي

استفاده از عناصر نان و آب انگور در آيين شام .  ايم مند شده صليب بهره

ار به مرگ مسيح د ايمانگذارد كه  خداوند، اين واقعيت را به نمايش مي

 از حيات مسيح برخوردار گرديده براي آمرزش گناهانش ايمان دارد و

  .است

  

   آيين شام خداوند را چند وقت به چند وقت بايستي بجا آورد؟-3

توان گفت كه تا آمدن مسيح، هر   ميسؤالدر پاسخ به اين     

در .  توانيم آيين شام خداوند را بجا بياوريم چند دفعه كه بخواهيم مي

 اينطور نوشته شده 27-26 رسالة اول پولس به قرنتيان فصل يازدهم، آيات

زيرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه اين نان را بخوريد و پياله را "است 

بنابراين اگر كسي بطور ناشايست نان را .  كنيد بنوشيد مرگ او را اعالم مي

بخورد و پياله را بنوشد نسبت به بدن و خون خداوند مرتكب خطا خواهد 

  ."شد

او بعد از .  صليب خون ريخت و مردروزي عيسي مسيح خداوند بر روي 

اما روزي هم .  مرگ دوباره زنده شد و سپس به آسمان صعود نمود
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اران خود را به آسمان باال خواهد د ايمانخواهد رسيد كه او خواهد آمد و 

وقتي مسيح بيايد كه كليساي خود را به آسمان باال ببرد تمام .  برد

بدني ) اشند و چه آناني كه زنده باشندچه آناني كه مرده ب(اران او د ايمان

پس آمدن مسيح خداوند اميدي بزرگ .   خواهند يافتپر جاللجاوداني و 

اران به مسيح از طريق آيين د ايماناما تا آن موقع، ما .  براي كليساي اوست

كنيم كه مسيح در راه ما، بدن خود را پاره كرده و  شام خداوند اعالم مي

  .ايم اطر اين كار مسيح، ما نجات يافتهبخخون خود را ريخته و 

در مورد شام خداوند ذكر اين نكته ضروري است كه كسي نبايد بطور 

پولس در اين زمينه به قرنتيان نوشت .  ناشايست در اين آيين شركت كند

بنابراين هركس بايد خود را بيازمايد آن وقت از آن نان بخورد و از آن "

معني و مفهوم بدن مسيح را درك نكند و از آن پياله بنوشد، زيرا كسي كه 

به .  سازد بخورد و بنوشد،  با خوردن و نوشيدن آن، خود را محكوم مي

اي نيز  همين سبب است كه بسياري از شما ضعيف و مريض هستيد و عده

  )30-28اول قرنتيان فصل يازدهم، آيات  (".اند مرده

تواند  يند شركت نمودن، مر آيين شام خداوبينيم كه بطور ناشايست د مي

خوب است هر كسي كه در اين .  عواقب بدي را به همراه داشته باشد

كند قبل از خوردن نان و نوشيدن پياله، دل خود را بررسي  آيين شركت مي

كند و با دركي صحيح از آنچه كه عيسي براي او انجام داده است و آنچه 

گزار و قدرشناس از نان و اي شكر كه عيسي از او انتظار دارد با روحيه

عيسي براي هر يك از اعضاي كليساي خود خون .  پياله استفاده كند

اران او با پاكي و قدوسيت در اين د ايمانريخته و مرده و انتظار دارد كه 

ار، گناه اعتراف نشدة خود را به خدا د ايمانوقتي .  جهان بسر ببرند

كند نه فقط  ن و پياله استفاده ميكند با دلي فروتن و مطيع از نا اعتراف مي

  .يابد شود بلكه از مسيح زنده بركت مي تنبيه نمي
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ديديم كه تعميد در آب و شام خداوند دو آيين كليسايي هستند كه خود 

هيچيك از اين دو آيين باعث نجات .  مسيح آنها را مقرر نموده است

يافته شوند كه شخص نجات  شوند بلكه اين آيينها باعث مي شخص نمي

  .بر اثر اطاعت از اوامر خداوند بركت بيابد

ايد  محترم از راه ايمان با عيسي مسيح خداوند متحد شده خوانندةاگر شما 

كنيم  ايد، به شما توصيه مي  ايمان آوردن در آب تعميد نگرفتهولي بعد از

.  كه به منظور اطاعت از امر خداوند و منجيتان عيسي در آب تعميد بگيريد

اين كار الزم است به كليسايي بپيونديد كه رهبران آن مطيع تعاليم براي 

اران به مسيح را بر اساس كتاب مقدس تعميد د ايمانكتاب مقدس باشند و 

اري بايستي يكبار در آب تعميد بگيرد و در عمل آشكار د ايمانهر .  بدهند

  .برد اي بسر مي كند كه در زندگي تازه

تواند بارها آيين شام خداوند را با ساير مسيحيان  ار به مسيح ميد ايماناما 

كند كه مسيح براي نجات ما،  بجا بياورد چون اين آيين به ما يادآوري مي

اميدواريم كه شما برادران و خواهران .  بدن و خون خود را داده است

مسيحي ما در شناخت عيسي مسيح و آنچه كه او براي شما انجام داده 

ترقي كنيد و با آمادگي روحاني منتظر بازگشت است بطور روزافزون 

  .دوبارة او باشيد


