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SIEBEN SAKRAMENTE 

Sakramente (=Heilige Gaben) werden im christlichen Glauben solche Handlungen genannt, die neben dem 

gelesenen und gepredigten Wort unmittelbar an die Gläubigen weiter gegeben werden. Kriterium dabei ist: als 

Sakrament wird anerkannt, was nach dem Zeugnis der Bibel von Jesus selbst eingesetzt ist. Daher kommt es, 

dass Ehe, Firmung, Krankensalbung und Priesterweihe in manchen (meist evangelischen) Kirchen nur als 

„Sakramentalien“ gelten, also als Handlungen, die zu den eigentlichen Sakramenten nur in einer abgeleiteten 

Bedeutung stehen. Sie werden im Neuen Testament nicht direkt als von Jesus eingesetzt geschildert. 

Andererseits trifft dieses zwar auf die Fußwaschung zu, trotzdem hat sie sich nicht als eigenes Sakrament 

durchsetzen können. 

Es werden drei Gruppen von Sakramenten unterschieden: 

1. Die Grundsakramente (werden von den meisten Kirchen anerkannt; einige Sekten, Freikirchen und die 

Anhänger des Schweizer Reformators Ulrych Zwingli  jedoch vernachlässigen das Abendmahl stark und 

erkennen auch nicht die Gegenwart Christi in ihm an): 

 

1.1) Die Taufe (Inzwischen erkennen die meisten im Ökumenischen Rat vertretenen Grundlage an; 

einige wenige behaupten, die Kindertaufe sei keine richtige Taufe und verlangen im Falle eines 

Übertritts zu ihnen eine Wiedertaufe) 

1.2) Das Abendmahl  (bei Evangelischen, Katholiken und Orthodoxen: Gegenwart des Herrn. Leider 

machen aber sowohl katholische als auch orthodoxe Kirche die Gültigkeit des Abendmahles von 

der Leitung durch einen von ihnen geweihten Priester abhängig. Deshalb gibt es untereinander 

keine offizielle Abendmahlsgemeinschaft) 

 

2. Das Sakrament der Sündenvergebung (Beichte, Buße, Absolution. Bei Orthodoxen, Katholiken und 

Lutheranern [ursprünglich] als Sakrament anerkannt. Spender: ein Priester / Pfarrer) 

 

3. Die Sakramente der segnenden Zuwendung (mitunter auch „Sakramentalien“ genannt). 

 

3.1)  Die Firmung oder Konfirmation  (bei Orthodoxen unmittelbar nach der Taufe, bei Katholiken und 

Evangelischen im Jugendalter: Erneuerung des Taufsegens. Spender: bei Evangelischen und 

Orthodoxen der Pfarrer, bei Katholiken: ein Bischof) 

 

3.2)  Die Eheschließung (für Katholiken und Orthodoxe ein Sakrament, für Evangelische nur ein 

besonderer Bittgottesdienst). Spender: die Eheleute gegenseitig (!) 

 

3.3)  Die Krankensalbung (mit Gebet für den Kranken; steht im Jakobusbrief. Spender: 

Kirchenvorsteher, Pfarrer) 

 

3.4) Die Priesterweihe oder Ordination ( bei Katholiken und Orthodoxen ein Sakrament, bei den 

Evangelischen offiziell nur in der Anglikanischen Kirche und den skandinavischen Lutheranern. 

Vielen evangelischen Freikirchen nicht bekannt. Spender: ein Bischof) 

 

 
4. Eigentlich gibt es noch ein achtes Sakrament, denn es ist offiziell und unbestreitbar von Jesus selbst 

eingesetzt: die Fußwaschung, die im Johannes-Evangelium genannt ist. Der Papst feiert sie jedes Jahr in 

Rom am Gründonnerstag; in vielen Gemeinden entdeckt man sie langsam wieder. 
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 هفت آداب و رسوم دینی مسیحی

شوند که پس از خواندن و موعظۀ کالم خدا بی  به اعمالی گفته می, یا اعتقادات مسیحی( هدایای مقدس)آداب و رسوم دینی مسیحی 

شود که  آداب و رسوم دینی مسیحی بر طبق شواهد کتاب مقدس به مراسمی گفته می. درنگ با ایمانداران در میان گذاشته میشود

پماد مالی شخص بیمار و انتصاب به مقام , تعمید با روح مقدس, به این دلیل فقط ازدواج. جانب عیسی مسیح استفاده شده اندز ا

کلیساها به عنوان  آداب  و رسوم دینی مسیحی  مورد قبول هستند و در ردۀ ( اغلب در کلیساهای پروتستان)کشیش در بعضی 

از این آیین و آداب در عهد عهد جدید به عنوان  آداب و رسومی . اند قرار گرفته اند ق شدهاعمالی که از آیین و آداب اصلی مشت

از طرفی دیگر در عهد جدید فقط به شستن پاها اشاره شده . اند نامی برده نشده است که مستقیمأ از جانب عیسی مسیح انتخاب شده

ولی با وجود , ای نشده است ی که عیسی مسیح مقرر کرده اشارهبا این تفاسیر به شستن پاها به عنوان یک  آداب و رسوم. است

 .اینکه شستن پاها نیز نوعی آداب و رسوم است که در حال حاضر شناخته شده و معتبر نیست

 

 .آداب و رسوم دینی مسیحی به سه گروه مجزا از یکدیگرتقسیم شده اند

 

  آداب و رسوم اصلی دینی مسیحی-1

 

اولریش »کلیساهای آزاد و هواداران رفرمیست سویسی , البته بعضی از گروه ها. رد قبول استاز طرف کلیساهای متعددی مو)

 .(کنند و حتی حضور عیسی مسیح را هم در مراسم شام آخر نفی میکنند کامأل از مراسم شام آخر صرفنظر می« سوینگلی

با وجود این تعداد . اساسی مسیحی قبول داردهِیت شورای همبستگی مسیحی غسل تعمید را به عنوان یک اصل ) غسل تعمید-1.1

کمی از این اعضا غسل تعمید در سنین کودکی و خردسالی را قبول ندارند و بر این عقیده پافشاری میکنند که اگر شخصی که  در 

 .(ها بپیوندد باید دوباره تعمید شود سنین کودکی و خردسالی تعمید شده و میخواهد به گروه آن

 

اما . کاتولیک ها و ارتودکس ها حضور سرور و ناجی ما در این مراسم واضح و مبرهن است, رای پروتستان هاب)شام آخر -1.1

ها به  ساهای کاتولیک و ارتودکس فقط کشیشی میتواند مراسم شام آخر را اجرا کند که از طرف کلیسای آنبا کمال تأسف درکلی

بنابراین در بین خودشان یک مجموعۀ تأیید شده و قابل قبول از شرکت کنندگان در مراسم شام آخر . مقام کشیشی انتخاب شده است

 .(وجود ندارد

این آیین و آداب از طرف  کاتولیک ها و ( آمرزش, پرداختن جریمه, اعتراف به گناه) آیین و آداب بخشیده شدن گناهان -1

شخص / کشیش: مجری. به عنوان آداب و رسوم  دینی مسیحی قابل قبول است< اساسأ>ارتودکس ها و هواداران مارتین لوتر 

 روحانی

 

 .(ها نیز آداب و رسوم دینی مسیحی نامیده میشوندبعضی وقت) .ها رحمت و برکت تقاضا میشود آیین و آدابی که از طریق آن -3

ارتودکس ها این مراسم را بالفاصله بعد از غسل  تعمید  انجام  می دهند؛ کاتولیک ها و پروتستان ها ) تعمید با روح مقدس -3.1

برکت و رحمت غسل تعمید  دهند و این عمل برای آنها  به معنای تازه کردن  تعمید با روح مقدس را در سنین نوجوانی  انجام  می

 .این رسم از طریق یک کشیش و برای کاتولیک ها از طریق یک اسقف اجرا میشود: ارتودکس ها و پروتستان ها: مجری(. است

برای کاتولیک ها و ارتودکس ها یک آیین و آداب دینی مسیحی است ولی برای پروتستان ها فقط یک مراسم عبادت )ازدواج -2.3

 .زوجی  که  روبروی  یکدیگر  قرار گرفته اند: مجری(  واست خواهشخاص است با درخ

 

شخص مقام اول : مجری.(  مراسم  دعا برای شخص  بیمار؛ در این رابطه به  نامۀ یعقوب رجوع شود)بیمار   پماد  مالی -3.3

 .کلیسا؛ کشیش

ارتودکس ها یک آیین و آداب دینی  برای کاتولیک ها و)یا برگماری به منصب روحانی  منصوب شدن به مقام  کشیش-3.3

اهالی اسکاندیناوی به این آیین , های کلیساهای انگلیسی و هواداران لوتر مسیحی است و در کلیسای پروتستان ها رسمأ فقط شاخه

 .یک اسقف: مجری.( تعداد زیادی از کلیساهای آزاد به این آداب و رسوم معتقد نیستند. و آداب دینی مسیحی معتقدند

 

 به نامدر واقع  یک آداب و رسوم هشتمی نیز وجود دارد که رسمأ و بدون شک و تردید  ازطرف عیسی مسیح اجرا شد  -3

پاپ هر سال در روز پنجشنبۀ سبز این  آیین و آداب را در روم برگزار . که در انجیل یوحنا به آن اشاره شده است شستن پاها

 .رسم  به آرامی برای بار دیگری کشف میشود در بسیاری از کلیساهای بومی نیز این. میکند
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