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VAFTÝZ

Hýristiyanlýk’ta
cemaate katýlýmýn göstergesi olarak

kiþinin suya daldýrýlmasý
ya da üzerine su dökülmesi þeklinde

icra edilen dinî merasim.
˜ ™

Sözlükte “suya daldýrma, yýkama” anla-
mýnda Grekçe bapt kökünden gelen vaf-
tiz, hem genel anlamýyla suya girme ya
da sokma iþlemini hem de bu þekilde icra
edilen dinî merasimi ifade eder. Kelime
isim (baptismos, baptisma) ve fiil (bapto,
baptizo) halleriyle Ahd-i Cedîd’de sýkça ge-
çer (Matta, 3/7; Markos, 1/4; Luka, 3/3; Yu-
hanna, 1/25; Resullerin Ýþleri, 1/22; Pav-
lus’un Ýbrânîler’e Mektubu, 9/10). Ahd-i
Atîk’in Grekçe tercümesinde ise yalnýz fiil
þeklinde yer alýr (Levililer, 4/6; II. Krallar, 5/
14; ayrýca bk. Ben Sira, 34/30; Judith, 12/
7). Ýbrânîce’deki karþýlýðý teviladýr. Vaftiz,
bilhassa cemaate kabul âyini mânasýnda

daha ziyade Hýristiyanlýk’la iliþkilendirilse
de hayat verici ve temizleyici özelliðinden
dolayý su hemen her medeniyette baþlan-
gýç, kutsallýk ve ölümsüzlükle özdeþleþti-
rilmiþ, bedeni suya sokma veya baþa / vü-
cuda su -bazan da yað ya da kurban kaný-
dökme âdeti ritüel kirlilikten ve günah-
lardan arýnma, mânevî anlamda yeniden
doðma vasýtasý olarak birçok dinî gelenek-
te yer almýþtýr (bk. SU).

Eski Mýsýr’da mâbede girmeden önce
mânevî kirliliði gidermek için vücudu su-
ya sokma âdetinin yaný sýra anne karnýn-
dan gelen eksikliklerden arýndýrmak için ye-
ni doðan bebekleri ve öteki dünyada ebe-
dî yaþam bulmalarý için ölüleri suya, bil-
hassa hayat verici, yenileyici güce sahip
olduðuna inanýlan Nil nehrine sokma âde-
ti bu ritüelin en eski örneklerindendir. Es-
ki Yunanlýlar’da ve Romalýlar’da da büyük
ölçüde Mýsýr geleneðinin etkisiyle mâbed-
lere, þifa ve kehanet ocaklarýna girmeden
önce yýkanma âdeti uygulanmýþtýr. Yýkan-
ma kirlilikten / günahtan arýndýrýcý ve þifa
verici özelliðe sahip görülmüþ, bütün vü-
cudu giyinik veya çýplak suya sokma, ba-
þa ve vücuda su ya da yað dökme gibi þe-
killerde icra edilmiþtir. Helenistik gizem
dinlerinde ise vaftiz gruba katýlým (inisiyas-
yon) için ön hazýrlýk olarak yapýlmýþtýr. Ki-
bele ve daha sonra Mitra kültlerinde uy-
gulandýðý üzere gruba yeni katýlanlarýn
üzerine akýtýlan kurban (genellikle boða) ka-
nýnýn geçmiþ günahlardan arýndýrma, ye-
ni bir hayat verme ve kurtuluþa ulaþtýr-
ma özelliðine sahip bulunduðuna inanýl-
mýþtýr.

Mezopotamya toplumlarýnda da yýkan-
ma günahtan arýnma ve ritüel temizlen-
me vasýtasý olarak görülmüþ, gerek din
adamlarý gerekse sýradan insanlar tara-
fýndan düzenli biçimde uygulanmýþtýr. Bu
geleneðin bir uzantýsý biçiminde yýkanma
âdeti eski Ýsrail toplumunda da yaygýndýr.
Tevrat’ta hem ibadete katýlým hem de sos-
yal iliþkiler açýsýndan ritüel temizliðe bü-
yük önem verilmiþ, necâsetin ve deri has-
talýklarýnýn yol açtýðý ritüel kirlilikten ve gü-
nahtan arýnmak adýna ayrýntýlý temizlik ku-
rallarý manzumesi Mûsâ þeriatýnýn bir par-
çasý halinde yer almýþtýr (Sayýlar, 19/1-22;
Levililer, 14-15. bablar; 16/24-28). Bu kap-
samda kirli durumda olan kiþinin veya eþ-
yanýn üzerine su / kan dökülmesinden ya
da serpilmesinden ve suda yýkanmaktan,
II. Krallar kitabýnda ise cüzzam hastalýðýnýn
giderilmesi için bütün bedeni Ürdün neh-
rinin sularýna yedi defa daldýrmaktan (Ýbr.
taval; Gr. baptizo) bahsedilmiþtir (5/14).
Ýlgili pasajlarda yýkanma fizikî anlamda

kaidesi gereði müfâaletün mefâîlü olur
(Mefâîlü mefâîlü feûlün / Mefâîlü mefâîlü
feûlün). Vâfirde bu deðiþiklik uygun görül-
müþtür:

“3�À456 �� ��% )7��*� // /��� �8�9 3À456 ”%$א�&
(¬¬¦ / ¬¬¬¦ / ¬¬¬¦ // ¬¬¦ / ¬¬¬¦ / ¬¬¬¦)

(Gücün yetmiyorsa bir þeye býrak onu da / Geç
gücün yettiði baþka þeye). 4. Azb kaidesi ge-
reði müfâaletün müfteilüne dönüþür (Müf-
teilün müfâaletün feûlün / Müfâaletün mü-
fâaletün feûlün). 5. Aks kuralý gereði man-
kus mefâîlü tef‘ilesi mef‘ûlüye dönüþür
(Mef‘ûlü müfâaletün feûlün / Müfâaletün
müfâaletün feûlün).

“�:
' /4	;�� �6א�= > // &�;� >?� �
� ���”
(¬¬¦/¬¦¦¬¦/¬¦¦¬¦ //¬¬¦/¬¦¦¬¦/ ¦¬¬)

(Olmasaydý müþfik merhametli bir kral / Mer-
hametiyle imdadýma yetiþen, helâk olmuþtum).
6. Kasm kaidesi gereði ma‘sûb mefâîlün
tef‘ilesi mef‘ûlüne dönüþür.

(Mef‘ûlün müfâaletün feûlün / Müfâale-
tün müfâaletün feûlün).

7. Cemem kuralý gereði mâkul mefâilün
tef‘ilesi fâilüne dönüþür.

(Fâilün müfâaletün feûlün / Müfâaletün
müfâaletün feûlün).

Celâl el-Hanefî’ye göre tef’ile deðiþiklik-
lerine göre meydana gelen vâfir bahrinin
baþlýca kullanýlan vezin dizisi þöyledir (el-
£Arû², s. 429-443):

1. (¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬/¦¬¬//¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬/¦¬¬)

2. (¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬/¦¬¬//¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬/¦=)

3. (¦¬¦¦¬ / ¦¬¦¦¬ // ¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬)

4. (¦¬¦¦¬ / ¦¬¦¦¬ // ¦¬¦¦¬/¦¬¬¬)

5. (¦¬¦¦¬ / ¦¬¬ // ¦¬¦¦¬ / ¦¬¬)

6. (¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬/¦¬¬ // ¦¬¦¦¬/¦¬¦¦¬)

7. (¦¬¦¦¬ / ¦¬¦¦¬ / ¦¬¬ // ¦¬¦¦¬ / ¦¬¬)

Vâfir arzu edildiði þekilde kullanýlmaya
elveriþli bir bahir olarak hem hamâse, fahr,
medih, hicâ gibi sert temalara hem de ga-
zel, mersiye gibi duygulu / lirik ve ince te-
malara uygun en esnek vezin grubudur.
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Ürdün-Filistin kökenli heterodoks yahu-
di akýmlarýyla iliþkili kabul edilen Sâbiîler
de geliþmiþ bir vaftiz geleneðine sahiptir.
Sâbiî dininde ebedî hayat saðladýðýna ina-
nýlan akarsularda (bilhassa Ürdün nehri) ve-
ya akarsularla baðlantýlý kült havuzlarýn-
da her gündoðumunda abdeste benzer þe-
kilde yýkanarak ve ritüel kirlilik halinde üç
defa suya girip çýkarak yapýlan iki ayrý vaf-
tizin yaný sýra bir de tam vaftiz vardýr. Tam
vaftiz (masbuta) her pazar günü, ayrýca
önemli durumlarda (doðum sonrasý, evlilik
öncesi, öldükten sonra) ve büyük günah iþ-
lendiðinde bir din adamý nezaretinde üç
defa suya sokulup çýkarýlarak icra edilir.
Bu vaftiz, vaftiz suyundan kötü güçleri kov-
ma, beyaz elbise giyme, susam yaðý, ek-
mek ve su ile yapýlan kutsama gibi hýris-
tiyan vaftizine benzer unsurlar içerir. Sâ-
biîler vaftiz geleneklerini Vaftizci Yahyâ’-
ya dayandýrmamakla birlikte ona bir pey-
gamber olarak büyük önem atfederler.

Hýristiyanlýk’ta merkezî konumdaki vaf-
tiz âyininin bilhassa Kumran cemaatinin
inisiyasyon vaftizi ve Vaftizci Yahyâ tövbe
vaftiziyle iliþkili bulunduðu kabul edilmek-
tedir. Ahd-i Cedîd’de yer alan bilgiye göre
Îsâ, Vaftizci Yahyâ tarafýndan Ürdün neh-
rinde vaftiz edilirken gökten kutsal ruh in-
miþ ve bir ses Îsâ’nýn sevgili oðlu olduðunu
söylemiþ (Matta, 3/1-16; Markos, 1/1-11),
böylece Îsâ’nýn teblið görevi baþlamýþtýr.
Îsâ, çarmýha gerilerek öldürülmesinin ar-
dýndan dirilip havârilere göründüðünde ise
onlara bütün milletleri þâkird yapmalarýný
ve baba, oðul, kutsal ruh adýna onlarý vaf-
tiz etmelerini söylemiþtir (Matta, 28/19;
Îsâ’nýn bizzat vaftiz yapýp yapmadýðý ko-
nusunda Yuhanna’da iki farklý rivayet var-
dýr, 3/22-26; 4/1-2). Buna paralel olarak
Ahd-i Cedîd’de vaftiz ruhun günahtan arýn-
masý (Resullerin Ýþleri, 2/38; 22/16), su ve
ruhtan yeniden doðma ve Tanrý’nýn krallý-
ðýna katýlma (Yuhanna, 3/3-6), Îsâ Mesîh’-
te sembolik mânada ölüp yeniden dirilme
(Pavlus’un Romalýlar’a Mektubu, 6/3-4) ve
kurtuluþa ulaþma vasýtasý þeklinde sunul-
muþtur (Markos, 16/16; Pavlus’un Titus’a
Mektubu, 3/5-7). Yeni hýristiyanlar için “be-
bek” (Petrus’un Birinci Mektubu, 2/2) ve
-Îsâ’ya verilen Ichthus (balýk) ismiyle bað-
lantý kurularak- “yavru balýk” lakaplarý kul-
lanýlmýþtýr (Tertullian, On Baptism, 1/2-3).
Vaftiz, etkisi açýsýndan çýkmasý ve deðiþ-
mesi imkânsýz bir nevi damga þeklinde
algýlanmýþtýr. Yeniden doðuþ simgesi ola-
rak vaftizin Ahd-i Atîk’te karþýlýðý ise tû-
fan, Kýzýldeniz’den / Ürdün nehrinden geç-
me ve sünnet iþlemi halinde görülmüþ-
tür (Petrus’un Birinci Mektubu, 3/20-21;

Pavlus’un Korintoslular’a Birinci Mektu-
bu, 10/1-2; Koloseliler’e Mektubu, 2/11-12;
kutsal ruhun bulunduðu ilk makamýn su
olduðu þeklindeki hýristiyan inancýnýn da-
yanaðý için bk. Tekvîn, 1/2). Ahd-i Cedîd’de
ayrýca kutsal ruh ve ateþle vaftizden bah-
sedilmiþtir (Matta, 3/11; Markos, 1/8; Yu-
hanna, 1/33; Resullerin Ýþleri, 1/5).

Hýristiyanlýðýn baþlangýcýnda yetiþkinle-
rin kendi seçimleriyle ve genelde ferdî ola-
rak bu dine girmeleri sebebiyle daha zi-
yade yetiþkin vaftizi uygulanmýþtýr (Resul-
lerin Ýþleri, 2/41; 8/12-13, 38; 10/47; bütün
aile bireylerinin vaftiz olduðundan bah-
seden pasajlar için bk. Resullerin Ýþleri
16/15, 33; Pavlus’un Korintoslular’a Bi-
rinci Mektubu, 1/16). Resullerin Ýþleri’nde
sadece Îsâ Mesîh adýna vaftiz yapýldýðý be-
lirtilse de (2/38; 8/16) II. yüzyýldan itibaren
teþekkül etmeye baþlayan kilisenin stan-
dart vaftiz uygulamasýnda teslîs adýna su-
ya üç kere girme þekli benimsenmiþtir. Be-
bek vaftizi, Hýristiyanlýðýn resmî din ka-
bul edilmesinden sonra bilhassa X. yüz-
yýldan itibaren yaygýn biçimde uygulan-
mýþ, XIII. yüzyýlda Katolik kilisesi tarafýn-
dan resmen kabul edilmiþtir. Ýmanlý haya-
ta ve kilise cemaatine katýlma sakramenti
olarak vaftiz, ilâhî ýþýðý tanýmak ve ebedî
hayata katýlmak yani kurtuluþa ermek için
gerekli bir inisiyasyon sayýlmýþtýr. Öte yan-
dan ilk dönemlerde þehitlik (kiþinin henüz
vaftiz edilmeden inancý uðruna can vermesi) kan
vaftizi adýyla vaftiz hükmünde kabul edil-
miþtir. Benzer þekilde istek vaftizi de (he-
nüz Ýncil’i duymamýþ bir kimsenin Tanrý’nýn ira-

kirliliði / hastalýðý giderme baðlamýnda an-
laþýlmýþtýr. Peygamberler kýsmýnda yer alan
iki ayrý pasajda ise su dökerek temizleme
Ýsrâiloðullarý’ný mânevî kirlilikten ve günah-
tan (putperestlik) arýndýrma mânasýnda
kullanýlmýþ (Hezekiel, 36/25; Zekarya, 13/1),
ayrýca Ýþaya’da suyun yaný sýra ruh ve ateþ-
le günahlardan temizleme imgesi yer al-
mýþtýr (4/4; 6/6-7). Ýkinci mâbed dönemin-
de Helenistik gizem dinlerinin etkisiyle su-
ya girme âyinleri çoðalmýþ ve cemaate ka-
týlýmýn þartý olarak inisiyasyon vaftizi çe-
þitli yahudi gruplarý tarafýndan (Essenîler
ve Kumran cemaati) uygulanmýþtýr. Ahd-i
Cedîd’de Vaftizci Yahyâ olarak adlandýrý-
lan Zekeriyyâ oðlu Yahyâ’nýn vaftiz uygu-
lamasý da bu gelenekle iliþkilendirilmiþtir.

I. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Yahudili-
ðin ana akýmý içinde de cemaate yeni ka-
týlanlar için sünnet ve vaftiz þartý aranmýþ-
týr (B. Talmud, Pesahim, 8/8; Yebamoth,
46a-b). Aday erkekse önce sünnet edilmek-
te, iyileþtikten sonra, suyu özel hazýrlan-
mýþ havuzda (mikve) iki din adamýnýn ne-
zaretinde çýplak halde üç defa suya dalýp
çýkarak vaftiz edilmektedir. Suya girme
fiili putperestlikten temizlenmeyi ifade et-
tiðinden bu þekilde Yahudiliðe geçen kiþi
de yeni doðmuþ kabul edilmektedir. Buna
paralel þekilde yahudi geleneðinde mikve
anne karnýyla, mikveye girip çýkma ise ki-
þiyi putperest dünyadan ayýran bir nevi ye-
niden doðumla özdeþleþtirilmiþtir.

VAFTÝZ

Türk döneminde su haznesi olarak kullanýlan Bizans vaftiz

teknesi (Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri, Envanter, nr. 2256)

Ýtalya’da Pisa Katedrali’nin vaftizhânesi
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rýn affý ve kiliseye girmeyi saðlayan vaftiz
normalde piskopos, papaz veya papaz yar-
dýmcýsý tarafýndan yapýlmakta, gerektiðin-
de sýradan bir inanan da bunu icra ede-
bilmekte; diðer kiliselerce gerçekleþtirilen
vaftiz iþlemi de kabul görmektedir. Kato-
likler’de olduðu gibi bir aslî günah fikrine
sahip bulunmayan Ortodoks Hýristiyanlýk’-
ta vaftiz, Îsâ’nýn ilâhî tezahürünün iþareti
ve onun ölüm üzerindeki kurtarýcý gücü-
nün hatýrlanmasýný ifade etmektedir ve
bu sebeple suçtan arýndýrmaktan ziyade
kiliseye mistik katýlýmý saðlayan bir âyin
özelliðine sahiptir; bu þekilde gerçek kö-
tülük sayýlan ölümün aþýlabileceðine ina-
nýlmaktadýr. Ortodokslar’da ve diðer Doðu
kiliselerinde vaftiz bebeklere -kýrk veya sek-
sen günlükken- üç defa bütün vücudu su-
ya sokma þeklinde uygulanmaktadýr.

Protestanlýk’ta kurtuluþun Îsâ ile kuru-
lan kiþisel tecrübe yoluyla elde edilebile-
ceðine inanýlmakta, vaftiz ise imanýn bir
iþareti diye görülmektedir. Bu sebeple ba-
zý Protestan kiliseleri (Baptist, Mennonit,
Pentekostal, Mormon vb.) bebek vaftizini
reddetmekte ve sadece iman ikrarýnda
bulunabilecek yaþtaki yetiþkin vaftizine
(inanan vaftizi) onay vermektedir; vaftiz
yaþý da Baptistler’de görüldüðü gibi altý
yaþa kadar inebilmektedir. Bu kiliselerde
vaftiz, mânevî anlamda yeniden yaratýlýþý
temsilen bütün vücudu suya sokma þek-
linde icra edilmektedir. Bebekken veya su-
ya girmeden vaftiz olmuþ yetiþkinler bu
kiliselere girmek istediklerinde yeniden vaf-
tiz edilmektedir. Çoðu Protestan kilisesin-
de ise kutsama vasýtasý veya çocuðu hý-
ristiyan olarak yetiþtirme vaadi mahiye-
tinde bebek vaftizi uygulanmaktadýr. Ay-
rýca her kilise mühtediler için yetiþkin vaf-
tizi yapmaktadýr. Günümüzde hýristiyan
vaftizi dinî bir nitelik taþýmaktan ziyade
kültürel ve sosyal bir uygulama haline gel-
miþtir.
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Azerbaycanlý edebiyatçý,
fikir ve siyaset adamý.˜ ™

16 Aðustos 1925’te Azerbaycan’ýn kuze-
yindeki Þeki’de doðdu. Babasýnýn adý Mah-
mut’tur. Küçük yaþtan itibaren Sovyet re-
jiminin sert ve acýmasýz yüzüyle karþýlaþ-
tý. Bakü’de orta öðrenimini tamamlayýn-
ca (1942) Týp Fakültesi’ne girdi, ancak bir
süre sonra buradan ayrýlarak yüksek tahsi-
lini Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakül-
tesi’nde tamamladý (1947). Üniversitede
asistan olarak kaldý. 1951’de doktor, 1964’-
te doçent, 1965’te profesör unvanýný aldý.
1980’de Azerbaycan Ýlimler Akademisi’ne
muhabir üye, 2001’de aslî üye seçildi. Aka-
demik hayatý dýþýnda siyasî hayatta da fa-
aliyette bulundu. Sovyet döneminde 1980-
1985 ve 1985-1990 yýllarýnda Azerbaycan
Parlamentosu’nda milletvekilliði yaptý.
Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý-
nýn ardýndan ölünceye kadar millî parla-
mentoda yer aldý. 13 Þubat 2009 tarihinde
Bakü’de vefat etti; tanýnmýþ edebiyat, bi-
lim ve sanat adamlarýnýn mezarlarýnýn yer
aldýðý Fahri Hýyâban’a defnedildi.

Küçük yaþtan itibaren þiire ilgi duyan
Vahapzade’nin Azerbaycan Yazarlar Birli-
ði’nin baþkaný Samed Vurgun sayesinde
hayatýnýn yönü deðiþmiþ, 1945’te Azerbay-
can Yazarlar Birliði’ne kabul edilmiþtir. Ýlk
þiir kitabý Menim Dostlarým’ý (1949) Ba-
har (1950) ve Dostluk Naðmesi (1953)
izlemiþ, bu eserleriyle daha çok belli bir
konuya, bazan da hikâyeye dayanan lirik,
çoðu zaman lirik-epik anlatýmýyla kendini
göstermiþtir. Asýl sanatkâr kiþiliði 1950’li
yýllardan sonra görünmeye baþlamýþ, bu
yýllarda daha çok sosyal ve ahlâkî konulu,
basit insanlarýn hayatýndan, duygu ve dü-
þünce dünyasýndan ilham alan þiirleriyle
dikkati çekmiþtir. Deðiþen siyasî hayatýn
da etkisiyle 1960’lý yýllardan itibaren ön-
celeri üstü kapalý þekilde, ardýndan daha
açýk tarzda millî problemleri dile getiren,

desini yerine getirme arzusu göstermesi) kur-
tuluþ için yeterli görülmüþtür.

Batý kilisesinde vaftiz, yýlda bir defa Îsâ’-
nýn yeniden hayata gelmesinin anýsýna kut-
lanan Paskalya gününde (mart-nisan) ic-
ra edilir. Doðu kilisesinde ise vaftiz günü
Îsâ’nýn vaftiz olmasý anýsýna kutlanan Epi-
fani (Epiphani) günüdür (6 Ocak). Gelenek-
sel uygulamaya göre aday hazýrlýk döne-
minin ardýndan pazara denk gelen Pas-
kalya gününde günah ikrarýnda bulunur,
þeytaný ve ona ait kötü iþleri reddettiðini
ifade eder; daha sonra þer güçleri kovma
(eksorsizm) amacýyla baþý yaðlanýr, pisko-
pos tarafýndan kutsanmýþ ve þer güçler-
den arýndýrýlmýþ suya baba, oðul ve kut-
sal ruh adýna üç defa bütün vücudunu so-
kar, ardýndan tekrar þükür amacýyla baþý
yaðlanýp ayaklarý yýkanýr ve yeni kimliðine
iþaret olarak kendisine beyaz bir elbise
giydirilir. En sonunda piskoposun, ellerini
yeni vaftiz edilmiþ kiþinin üzerine koyma-
sýyla o kiþi kutsal ruhun inâyetini kazanýr
ve ilk defa Komünyon âyinine katýlýr. Bu þe-
kilde kiliseye girmiþ olur.

XII. yüzyýldan itibaren piskopos tara-
fýndan yaðlama ve dokunma iþlemi kilise
âyinlerine katýlýmý saðlayan ayrý bir sakra-
ment biçiminde (konfirmasyon) icra edil-
meye baþlanmýþ ve Hýristiyanlýðýn artýk bi-
linmesi sebebiyle hazýrlýk dönemi kaldýrýl-
mýþtýr. XIV. yüzyýlda vücudu suya sokma-
nýn yerini baþa su dökme almýþtýr. Re-
form süreciyle birlikte bebek vaftizi sor-
gulanmaya baþlanmýþ ve Anabaptistler ta-
rafýndan yetiþkinliðe ulaþýnca vaftizin ye-
nilenmesi gerekli görülmüþtür. Ayrýca ilk
reformist teologlardan Martin Luther ve
Ulrich Zwingli vaftizin ilk günahý silme et-
kisini reddederken Zwingli, vaftizi týpký ya-
hudilerin sünneti gibi kiþiyi yeni ahde (ki-
liseye) dahil eden zâhirî bir iþaret þeklinde
yorumlamýþ, John Calvin ise vaftizin kur-
tarýcý özelliðinin sadece seçilmiþler üzerin-
de etkili olduðunu ileri sürmüþtür.

Küfürden imana, günahtan tövbeye,
ölümden hayata ve dünyadan kiliseye ge-
çiþi ifade eden vaftiz ve ardýndan icra edi-
len kutsal Komünyon (Evharistiya) bütün
hýristiyan gruplarýnda (Quakerlar hariç) en
önemli ritüeldir. Katolik, Ortodoks ve ço-
ðu Anglikan hýristiyan için kurtuluþ hýris-
tiyan cemaatine katýlmakla elde edilmek-
te, vaftiz de bunun iþareti olmaktadýr. Bu
mânada vaftiz Tanrý’nýn lutfunun kiþiye
geçmesini saðlamaktadýr. Yine bu kilise-
lerde uygulama bebek vaftizi, genellikle de
baþa su dökme þeklindedir. Katolik inan-
cýnda aslî günahýn giderilmesi, günahla-


