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خوش آمد گو�ی و درود رسا�ن 

»مــن اینجــا هســتم.« بــا ایــن پیشــنهاد و کالم ســاده یــک رابطــه 

بــا انســانها�ئ کــه ادیــان و دنیــا بیــین متفــاو�ت بــا یکدیگــر دارنــد 

برقــرار میشــود. در کشــور مــا آلمــان، بــرای ایجــاد رابطــه مناســب 

و ســالم بــا مــردم، موضــع خــود بــا آنهــا را مشــخص میکنیــم. 

بــا ایجــاد یــک رابطــه مناســب و برقــرار کــردن صلــح و گفتگــوی 

ن پیــش می آینــد. پاســخ  ن بــا یکدیگــر، ســئواال�ت نــ�ی مســالمت آمــ�ی

بــه ســئواالت مجهــول، بــه آگاهــی و اطــالع رســا�ن ختــم شــده و 

ــن  ــه دی ــه ب ــرای اشــخایص ک ــه ب ــن راه مشــخص می شــود ک از ای

دیگــری ایمــان و اعتقــاد دارنــد چــه مطالــیب مهــم اســت و چــه 

 مــی بخشــد.
گ

ن بــه آن هــا امیــد بــرای زنــد� چــ�ی

»مــن اینجــا هســتم.« بــر طبــق روایــات کتــاب انجیــل و تــورات 

ــاً  ــا وی علن ــد و ب ن ــرا میگ�ی ــروردگار ق ــروی پ ــان ها روب ــی انس برخ

ن ابراهیــم بــود. )کتــاب  روبــرو میشــوند- یــی ازایــن انســان ها نــ�ی

اول مــویس: پیدایــش بــاب 22/ کتــاب دوم مــویس: خــروج بــاب 

3/ کتــاب اشــعیا بــاب 6( 

»مــن اینجــا هســتم.«- مــا میخواهیــم بــا ایــن کتابچــه کــه نوعــی 

ــم  ــئواالت مبه ــه س ــخی ب ــت پاس ــا�ئ اس ــا�ن و راهنم ــالع رس اط

افــرادی 

بدهیــم کــه مایــل هســتند بداننــد کــه ســاختمان کلیســا بــه 

چــه شــکل اســت، درون کلیســا چگونــه طراحــی شــده اســت 

و مســیحیان چــه اعتقــادا�ت دارنــد. بــه صــورت کامــالآ ویــژه, 

ــه  ــند. ب ــی باش ــلمان م ــرد مس ــهروندان زن و م ــا ش ــان م مخاطب

ن در ایــن کتابچــه مقالــه هــای کوتاهــی در رابطــه  ن دلیــل نــ�ی همــ�ی

ــته  ــیحیت نوش ــالم و مس ن اس ــ�ی ــای ب ــباهت ها و تفاوت ه ــا ش ب

ــت. ــده اس ش

 ایــن کتابچــه بــا همــکاری و همفکــری کلیســای پروتســتان لوتــری 

ــده  ــم ش ــورگ تنظی ــهر الدنب ــی در ش ــک روم ــای کاتولی و کلیس

ن دو کلیســا یــک   بــ�ی
گ

ن اتحــاد فکــری وهمبســتی اســت. یــک چنــ�ی

ن متوجــه خواهیــد شــد کــه تــا چــه  پدیــده  تــازه اســت. شــما نــ�ی

انــدازه ایــن دو کلیســای مســیحی بــا یکدیگــر متحــد هســتند. بــا 

ایــن وجــود هــر کــدام از ایــن دو کلیســا در رابطــه بــا ســاختمان 

ــد؛ ویل  ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ــا ب ات درون کلیس ن ــ�ی ــا و تجه کلیس

شــما پــس از خوانــدن ایــن کتابچــه بــه راحــیت میتوانیــد تشــخیص 

دهیــد کــه در کلیســای پروتســتان یــا کلیســای کاتولیــک هســتید.

ــد از کلیســا شــادما�ن فــراوان  ــگام بازدی ــرای شــما در هن ــا ب م

ــم. آرزو میکنی

 ویلفرید تایزینگ: 
دستیار اسقف اعظم در منطقه 

ن کاتولیک  اولدنبورگ؛ منطقه اسقف نش�ی
ها در مونس�ت 

 توماس آدومایت؛ 
نماینده دف�ت اسقف کلیسای پروتستان 

لوتری در اولدنبورگ 

آیا میدا�ن که من چه کیس هستم؟



 صفحه 4

کلمــه »کلیســا« دو معــین دارد. کلیســا در وهلــه اول بــه معنــای اجتمــاع زنــان و مــردان میســحی اســت. معــین دیگر»کلیســا« ســاختمان 

کــت کننــد.  کلیســا اســت کــه در آنجــا ایمانــداران دور هــم جمــع می شــوند تــا دعــا کننــد و در جشــن مراســم عبــادت در کلیســا �ش

کلیسا به معنای محل تجمع زنان و مردان میسحی 
یــن ادیــان  مســیحیت بــا 2,2 میلیــارد طرفــدار یــی از بزرگ�ت

ــه  ــت. کلم ــده اس ش داده ش ــ�ت ــان گس ــه در �ا� جه ــت ک اس

ــدود  ــه ح ــت ک ــده اس ــتق ش ــیح مش ــی مس ــیحیت« از عی »مس

ــته  ــی زیس ــو�ن م ن کن ــط�ی ن فلس ــ�ی ــش در �زم ــال پی 2.000 س

ــت. اس

ــیح«  ــان »مس ــارصی هم ــی ن ــه عی ــد ک ــاد دارن ــیحیان اعتق مس

ــرودگار فرســتاده  ــه از طــرف پ ــان مســیحی ک موعــود اســت. هم

یــت. عیــی مســیح، پــروردگار  شــد. مســیح اســتاد و ناجــی ب�ش

ــدا  ــد خ ــود را فرزن ــت و خ ــده اس ــود نامی ــدر خ ــوان پ ــه عن را ب

ــد.  مــی خوان
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کــه  میتواننــد دریابنــد  از طریــق عیــی مســیح  ایمانــداران 

پــروردگار کیســت و چگونــه عمــل میکنــد. مســیحیان اعتقــاد دارند 

کــه پــروردگار در هنــگام مــرگ فرزنــد خــود را تنهــا نگذاشــته بــود, 

 پــس از مــرگ بخشــید. 
گ

 تــازه, یــک زنــد�
گ

بلکــه بــه او یــک زنــد�

ن دلیــل, مســیحیان بــه خــدا اعتمــاد کــرده و معتقدنــد  بــه همــ�ی

کــه پــروردگار یکایــک آن هــا را در هنــگام مــرگ تنهــا رهــا نخواهــد 

ــه   جاودان
گ

ــد� ــه زن ــت و ب ــد یاف ــات خواهن ــا نج ــه آنه ــرد, بلک ک

دســتیا�ب پیــدا مــی کننــد. کتــاب مقــدس مســیحیان انجیــل نــام 

دارد. از طریــق کتــاب مقــدس, روح و کالم خــدا زنــده اســت؛ بــه 

ایــن دلیــل کتــاب مقــدس یعــین تــورات و انجیــل بــرای مســیحیان 

ایمانــدار همــان کالم خداســت. 

 »خدا َمحبت است.«پیام اصیل مسیحیت است.

 خدا دو حکم و فرمان مهم صادر کرده است: 

؛   تو باید �ورت یعین خدای خود را از دل و جان دوست داشته بایسش

ن مانند خودت دوست بدار. همسایه ات را ن�ی

 , ن , آســمان و زمــ�ی ن ــروردگار همــه چــ�ی ــه پ ــد ک مســیحیان معتقدن

بــه  پــروردگار  اســت.  کــرده  نامــر�ئ را خلــق  مــر�ئ و  جهــان 

ــا از خلقــت نگهــداری کــرده و  انســان ها مأموریــت داده اســت ت

ــود  ن را ناب ــه عمــل آورنــد و هیــچ چــ�ی ن مراقبــت ب ــ�ی از طبیعــت ن

ــد.  نکنن

ن انســان ها حــارصن اســت  پــروردگار از طریــق روح مقــدس در بــ�ی

و همــواره حضــور دارد و آن هــا را راهنمــا�ئ میکنــد.

یــن روز هفتــه اســت. در ایــن روز همــه ایمانــداران  یکشــنبه مهم�ت

کــت میکننــد. مســیحی در جشــن مراســم عبــادت در کلیســا �ش



 صفحه 6

مسیحیت یک اجتماع پر تنوع است 

یــن  در کشــور آلمــان کلیســای کاتولیــک و کلیســای پروتســتان بی�ش

طرفــداران را دارنــد. تــا قــرن شــانزدهم میــالدی دو کلیســای 

ده یــی بــوده و هنــوز ازیکدیگــر جــدا نشــده بودنــد. در قرن  نامــ�ب

اضانه اصــالح طلبــان بــه نــام »رفرماســیون«  شــانزدهم جنبشــاع�ت

ی شــدید در رابطــه بــا  ایجــاد شــد. ایــن جنبــش بــه درگــ�ی

اعتقــادات اصــیل مســیحی منجــر شــد و بــه انشــعاب مســیحیان 

ختــم شــد. 

ن اکــ�ش مســیحیان طرفــدار کلیســاهای ارتودکــس  ق زمــ�ی در مــ�ش

ــن کلیســاها را بجــا مــی آورنــد.  بــوده و آداب و رســوم ای

در کشــور آلمــان جــدا از کلیســاهای پروتســتان, کاتولیــک و 

ن وجــود  ارتودکــس کلیســاهای غــ�ی وابســطه و مســتقل دیگــر نــ�ی

دارنــد. بســیاری از ایــن کلیســاها در رده کلیســاهای آزاد قــرار 

گرفته انــد )بــه صفحــات 36 و 37 رجــوع شــود(. ســاختمان 

ــا ســاختمان کلیســاهای  ــیحی ب ــس مس ــای کلیســاهای ارتدک و نم

ــه مراســم  ــص ب ــای مخت ــرق دارد. اتاقه ــک ف پروتســتان و کاتولی

عبــادت درکلیســاهای آزاد بــه صــورت متفــاوت و دلخواهــی 

ــد. ــده ان ــم ش ــی و تنظی طراح

کت اسقف ها و کشیشان شاخه های مختلف در مسیحیت مراسم عبادت با �ش

اک�ش ایمانداران مسیحی در ایالت الدنبورگ طرفدار کلیسای پروتستان

ن دلیل ما در ادامه بحث لوتری یا کلیسای کاتولیک رومی هستند. به هم�ی

ده خواهیم پرداخت. ح مختصات دو کلیسای نام�ب در این کتابچه به �ش
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کلیسا به مع�ن خانه خدا

ک کــردن, کلیســا  بــا یــک مراســم ویــژه دیــین مســیحی یعــین بــا تــ�ب

ــن  ــق ای ــن طری ــود و از ای ــاص می ش ــکان خ ــک م ــه ی ــل ب تبدی

ــردان  ــان و م ــد. زن ــدا میکن ــادت را پی ــل عب ــت مح ــکان صالحی م

کــت  مســیحی معتقدنــد کــه در مراســم عبــادت کلیســا�ئ �ش

کننــدگان بــا پــروردگار روبــرو مــی شــوند: هنگامیکــه کالم کتــاب 

مقــدس خوانــده می شــود مســیحیان کالم خــدا را میشــنوند. 

پاســخ دادن بــه کالم خــدا از طریــق: بــه درگاه خــدا دعــا کــردن, 

د. بــه جــا آوردن مراســم  ســتایش و خوانــدن �ود صــورت میگــ�ی

مقــدس شــام آخــر در کلیســای پروتســتان بــا اجــرای ایــن مراســم 

ــک متفــاوت اســت.  درکلیســای کاتولی

انســان ها نــه تنهــا بــرای انجــام دادن مراســم عبــادت بــه کلیســا 

ن  ونــد, بلکــه هنگامیکــه میخواهنــد بــه تفکــر و تعمــق نــ�ی م�ی

ن پاســخ بــه ســئواال�ت کــه در دوران زندگیشــان  دازنــد, بــرای یافــ�ت ب�پ

ن خاطــرات  پیــش مــی آیــد, بــه منظــور تمرکــز یــا بــرای جشــن گرفــ�ت

ــد.  ون ــه کلیســا م�ی ــاه مــدت هــم ب ــادات کوت ــرای عب ب ن و حــیت ن�ی

ــد کــه از اینطریــق تســیل خاطــر بیابنــد و در  آن هــا انتظــار دارن

ی داشــته باشــند.  وی بیشــ�ت  نــ�ی
گ

زنــد�

و�ن کلیساها با یکدیگر تفاوت دارند. با مشاهده تصاویر باال در می یابیم که تا چه اندازه ساختمان و نماهای ب�ی
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ن نقطه نظرات و�ن ساختمان کلیسا- اول�ی نمای ب�ی

ــخیص داد.  ــا تش ــای کلیس ــرج ه ــق ب ــوان از طری ــاها را میت کلیس

ــایص  ــکل خ ــا ش ــتا ه ــهرها و روس ــره ش ــه منظ ــا ب ــرج ه ــن ب ای

بخشــیده انــد. بــا  گذشــت زمــان بــر روی بســیاری از بــرج هــای 

ــه  ــت. اینگون ــده اس ــب ش ن نص ــ�ی  ن
گ

ــزر� ــاعت های ب ــاها س کلیس

ن شــده انــد بــه مــا یــاد آوری میکننــد  بــرج هــا کــه بــا ســاعت تزیــ�ی

کــه تــا چــه انــدازه عمــر مــا کــه از طــرف پــروردگار بــه مــا هدیــه 

شــده ارزشــمند اســت. بــا صــدای ناقــوس کلیســا از زنــان و مــردان 

ــه جــا آوردن  ــردن و ب ــا ک ــرای دع ــا ب مســیحی دعــوت می شــود ت

ون و در ورودی  مراســم عبــادت بــه کلیســا بیاینــد. ســاختمان بــ�ی

ی طراحــی و  بعــین از کلیســا هــای قدیمــی بــه صــورت چشــمگ�ی

معمــاری شــده اســت. 

، از طریق مناره های مساجد، مسلمانان به عبادت فرا خوانده میشوند. ن در اماکن عمومی که مساجد بنا شده اند ن�ی



 صفحه 9

ن نقطه نظرات نمای درو�ن ساختمان کلیسا- اول�ی

ــا را مشــاهده  ــدیل ه ــت هــا و صن ــوان نیمک در درون کلیســا میت

ــه ســمت محــراب ایســتاده و  ــداران در کلیســا ب کــرد. همــه ایمان

عبــادت میکننــد, بنابرایــن جهــت عبــادت آن هــا بــه ســمت خــدا 

ــی،  ــوم قدیم ــق آداب و رس ــر طب ــت. ب ــح اس ــخص و واض مش

ق و نــور ســاخته شــده انــد؛  ســاختمان کلیســاها بــه ســمت مــ�ش

ــرا  ــیح؛ زی ــی مس ــمت عی ــه س ــین ب ، یع
گ

ــد� ــور زن ــمت ن ــه س ب

ــه  ــور را ب ق ن ــ�ش ــمت م ــد ازس ــوع میکن ــید طل ــه خورش ــیت ک وق

ن بــرای زنــان و مــردان  جهــان تاریــی مــی آورد؛ عیــی مســیح نــ�ی

ــان اســت«.  ــور جه ــه »ن ل ن ــه م�ن مســیحی ب

اگر از باال به ساختمان کلیساها نگاه کنیم طرح اصیل آن ها

به شکل یک صلیب ساخته و پایه ریزی شده است.

ن جهیت که به سمت آن دعا می شود )محراب( به سمت مکه تنظیم شده است. در مساجد ن�ی
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ین حاالت بدن در هنگام دعا کردن  مهم�ت

زنــان و مــردان مســیحی در هنــگام عبــادت در کلیســا بــا حــاالت 

و اشــارات مختلــف رابطــه خــود بــا خــدا را بــه وضــوح نشــان مــی 

دهنــد. بــرای مثــال آن هــا در هنــگام دعــا انگشــتان دستهایشــان 

را در یکدیگــر گــره مــی زننــد. ایمانــداران کاتولیــک مراســم عبــادت 

وع کــرده و خاتمــه میدهنــد.  در کلیســا را بــا صلیــب کشــیدن �ش

صلیــب بــا دســت راســت بــر روی باالتنــه کشــیده میشــود. ایــن 

عمــل نشــانگر واضــح اعتقــادات آنهاســت. ایمانــداران در کلیســا 

در مقابــل پــروردگار ایســتاده و مخاطــب و طــرف ســخن وی 

محســوب میشــوند. 

ــد.  ــان میدهن ــروردگار را نش ــه پ ــان ب ــا اعتقادش ــق آنه از اینطری

ان در کلیســا در حالــت نشســته یــا ایســتاده بــه کالم  حــارصن

ــگام ســتایش  ــد ودر هن ــوش میدهن ــا گ خــدا و اطــالع رســا�ن ه

، تعظیــم میکننــد. در بعــین مراســم  ن ام کامــل گذاشــ�ت و احــ�ت

کــت کننــدگان بــا یکدیگــر دســت می دهنــد  ن �ش عبــادت کلیســا�ئ نــ�ی

و »صلــح خداونــد بــر شــما بــاد« را بــرای یکدیگــر آرزو میکننــد.

زنــان و مــردان مســیحی بعــین مواقــع در هنــگام دعــا بــر روی 

ــک  ــل در کلیســای کاتولی ن دلی ــه همــ�ی زانوانشــان مــی نشــینند. ب

ــا  ــو روی آن ه ــا زان ــوان ب ــا بت ــده اند ت ــاخته ش ــا�ی س ــا نیمکته ه

ــین شــخص  ــت تواضــع و فروت ن حال ــو نشســ�ت نشســت. روی زان

ــروردگار را نشــان مــی دهــد. ــل پ درمقاب

ن انسان و خالق را به وضوح دید. درهنگام  ن میتوان از طریق حاالت و حرکات بدن، رابطه ب�ی   در مساجد ن�ی

د.  : سالم کردن و اعالم صلح، بدن در حالت خایص قرار میگ�ی ن »رکوع« و»سجود« وهمچن�ی
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ا�ن و خواندن کتاب مقدس- کالم خدا را شنیدن تریبون, کریس سخ�ن

از تریبــون  کلیســاها در هنــگام خوانــدن کتــاب مقــدس  در 

کلیســاهای  در  موعظــه  هنــگام  کشــیش  میشــود.  اســتفاده 

کاتولیــک ازتریبــون اســتفاده میکنــد. در کلیســاهای بیشــماری بــه  

ا�ن  ــخ�ن ــوص س ــریس مخص ــتان ک ــاهای پروتس ــوص در کلیس خص

وجــود دارد. 

ن دلیــل ایــن مکانهــا بــه عنــوان مــکا�ن کــه از آنجــا پنــد و  بــه همــ�ی

ــا  ه ــد. من�ب ــا دارن ــایص در کلیس ــوم خ ــود مفه ــدرز داده می ش ان

ــه  ــرا ب ــازنده آن ــار و س ــ�ن معم ــوالئ ه ا�ن معم ــخ�ن ــکوهای س و س

معــرض تماشــا مــی گذارنــد.

ا�ن وجود دارد. من�ب باالتر از سطح  ن من�ب یا کریس سخ�ن  در مساجد ن�ی

ا�ن و موعظه می شود. ن ساخته شده است و از آنجا سخ�ن زم�ی
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ــل,  ــاب مقــدس مســیحیان اســت. در مســیحیت انجی ــل کت انجی

ــگو�ئ  ــردن پیش ــت ک ــرای ثاب ــاهدی ب ــل ش ــت. انجی کالم خداس

ــان اســت.  هــای خــد در جه

ــا  ــه شــده اســت ت ــا ترجم ــه زبانه ــه هم ــأ ب ــل تقریب ــروزه انجی ام

همــه انســان ها بتواننــد کالم خــدا را بخواننــد و درک کننــد.

ــد  ــق« و »عه ــد عتی ــاب مقــدس مســیحیان از دو بخــش »عه کت

ــد« تشــکیل شــده اســت. جدی

وع عهــد عتیــق بــا روایــت هــا�ی در رابطــه بــا خلقــت آغــاز مــی  �ش

ــا امــت برگزیــده  شــود. در آنجــا گــزارش می شــود کــه پــروردگار ب

خــود رابطــه  خــایص برقــرار کــرده بــود. عهــد عتیــق کتــاب مقــدس 

ــا  ن دلیــل ایــن دودیــن ب ــان اســت و بــه همــ�ی مســیحیان و یهودی

ــات  ــق نگارش ــدا از طری ــاندن کالم خ ــالع رس ــه اط ــر در ب یکدیگ

ک هســتند. عهــد عتیــق مشــ�ت

 عیــی مســیح 
گ

در چهــار انجیــل، چهــار کتــاب عهــد جدیــد زنــد�

بــه نــگارش در آمــده اســت. کتاب هــای دیگــر عهــد عتیــق از 

ن مســیحیان ســاکن مناطق مســکو�ن   اولــ�ی
گ

ایمــان مســیحی و زنــد�

ن بنــا شــده بــود ســخن مــی گویــد. کــه در آنجــا کلیســا�ی نــ�ی

ن دلیل زنان و مردان مسلمان در  کتاب مقدس مسلمانان قرآن نام دارد. قرآن به زبان عر�ب نوشته شده است و به هم�ی

ن تقریبأ به همه زبانها ترجمه شده است تا سوره های ، قرآن را به زبان عر�ب میخوانند. قرآن ن�ی هنگام دعا و روخوا�ن

مندرج شده در قرآن برای مردم اک�ش ملت ها قابل درک باشد.
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اب- جشن مراسم شام آخر محراب, نان و �ش

محــراب درکلیســا مــکان خــایص اســت کــه در مرکــز نقطــه توجــه 

عمــوم قــرار دارد. مســیحیان ســاکن یــک منطقــه مســکو�ن و 

کــت کننــدگان مراســم عبــادت در کلیســا دور محــراب کــه  �ش

ن اســت جمــع میشــوند. مســیحیان درمراســم  بــه شــکل یــک مــ�ی

ــان  ــرده را در زم ن ک ــتاخ�ی ــیح رس ــی مس ــور عی ــر، حض ــام آخ ش

تقســیم شــام خداونــد حــس میکننــد. امــروزه درهمــه کلیســاهای 

کاتولیــک و اکــ�ش کلیســاهای پروتســتان یــک محــراب وجــود دارد 

ــر ســاخته شــده اســت. ــه مســتقل از قســمتهای دیگ ک

ن ســاخته  در کلیســاهای قدیمــی تــر محــراب باالتــر از ســطح زمــ�ی

شــده اســت. ایــن نــوع محــراب هــا معمــوالئ در کنــار یــک دیــوار 

ن شــده  ن تزیــ�ی بنــا شــده انــد و بــا عکســها و تصاویــر بیشــماری نــ�ی

 عیــی مســیح و شــاگردان وی 
گ

انــد. ایــن تصاویــر معمــوال زنــد�

ن افــراد مقــدس مســیحی را بــه نمایــش گذاشــته انــد. و همچنــ�ی

کــت کننــدگان در مراســم  امــروزه در کلیســاهای کاتولیــک �ش

ــتقل از  ــه مس ــراب ک ــک مح ــادت دور ی ــر و عب ــام آخ ــن ش جش

ن  ــ�ی ــت ن ــن حال ــوند. در ای ــع میش ــت جم ــر اس ــمت های دیگ قس

ــل مشــاهده اســت.  ــداران بهــ�ت قاب ــرد هــم آ�ی ایمان تجمــع و گ

مراســم دعــا و عبــادت در کلیســاهای پروتســتان و جشــن مراســم 

ن در کنــار محــراب، محــرا�ب کــه از ســطح  مقــدس شــام آخــر نــ�ی

ــه صــورت  ــه ب ــا محــرا�ب ک ــر ســاخته شــده اســت و ی ن باالت زمــ�ی

ــه اســت انجــام میشــود.. ــرار گرفت مســتقل ق
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اب که در شام آخر تقسیم می شود مع�ن و مفهوم نان و �ش

ن  بزرگداشــت آخریــن شــام عیــی مســیح بــا شــاگردانش بــرای ایمانــداران مســیحی معــین و مفهــوم ویــژه و خــایص دارد. امــروزه نــ�ی

نــد. عیــی مســیح  کــت کــرده و مراســم شــام آخــر را بــا یکدیگــر جشــن میگ�ی زنــان و مــردان مســیحی در مراســم عبــادت در کلیســا �ش

اب، جســم  بــه مــا قــول میدهــد کــه او در هنــگام مراســم مقــدس شــام آخر،هنگامیکــه مــا بــه یادبــود آخریــن مراســم وی نــان و �ش

و خــون وی را دریافــت میکنیــم در کنــار مــا حضــور دارد. 

اب است و ظر�ن که در آن نان )به شکل دایره های کوچک و گرد( قرار گرفته اند را میتوانیم در عکس فوق مشاهده کنیم. پیاله ای که مملو از �ش
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گاران کاتولیک ن اشکال خاص اعتقادی پره�ی

ــیت  ــیح ح ــی مس ــه عی ــد ک ــک معتقدن ــاخه کاتولی ــیحیان ش مس

ن از طریــق نانهــای  پــس از پایــان مراســم مقــدس شــام آخــر نــ�ی

ن خاطــر قطعــات کوچــک نــان  ک شــده حضــور دارد. بــه همــ�ی تــ�ب

مراســم شــام آخــر پــس از خاتمــه مراســم عبــادت در صندوقچــه 

ــده   ــاخته ش ــا س ــور در کلیس ن منظ ــ�ی ــه هم ــه ب ــایص ک ــای خ ه

اســت نگهــداری میشــود. 

ایــن صندوقچــه هــای کوچــک فقــط در کلیســاهای کاتولیــک 

ــمعدان  ــک ش ــبانه روز در ی ــول ش ــه در ط ــد. همیش ــود دارن وج

ــرار دارد  ده ق ــ�ب ــه نام ــار صندوقچ ــه درکن ــگ ک ــه ای قرمزرن شیش

»نــور ابــدی« روشــن شــده و می تابــد و نشــانگر حضــور دائمــی 

ــور همیشــه  ک شــده و ن ــ�ب ــان ت ــی مســیح در ن  عی
گ

و همیشــی

ــده اســت. تابن

آیا در همه مراسم عبادت در کلیسا شام آخر جشن گرفته میشود؟

ین شکل عبادت در کلیسا تقسیم شام آخر است. مراسم عبادت بدون شام آخر اجرا نمیشود. شام آخر  در کلیساهای کاتولیک مهم�ت

کت کننده است. در کلیساهای پروتستان مراسم عبادت در کلیسا به هر دو  ان �ش در کلیسای کاتولیک نشانه »صمیمیت و یکدیل« حارصن

: با اجرای مراسم جشن شام آخر و یا بدون برگذار کردن این جشن انجام میشود. هر دو شکل مراسم عبادت با یکدیگر  شکل، یعین

برابرند و در یک جایگاه قرار گرفته اند.
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یم حوضچه غسل تعمید- با غسل تعمید به خدا تعلق میگ�ی

د.  در حوضچــه غســل تعمیــد، تعمیــد بــا آب صــورت میگــ�ی

 تعمیــد میشــود. تعمیــد معمــوالئ در 
گ

انســان فقــط یکبــار در زنــد�

ن کــود� و یــا هنــگام بــه دنیــا آمــدن نــوزاد انجــام میشــود.  ســن�ی

ن میتواننــد غســل تعمیــد  در هنــگام ایمــان آوردن، بزرگســاالن نــ�ی

شــوند. بــا غســل تعمیــد شــخص عضــو و جــز�ی از کلیســا 

می شــود و از طــرف ایمانــداران درکلیســا پذیرفتــه و تأییــد میشــود. 

بــا غســل تعمیــد شــخص پــاک شــده از گنــاه، بیگنــاه در عیــی 

د؛ خــدا  مســیح بــه دنیــا می آیــد و در مقابــل پــروردگار قــرار میگــ�ی

بــا ایــن عمــل وی موافــق اســت و بــه او پاســخ مثبــت داده اســت. 

ــدر،  ــام پ ــه ن ــد، شــخص »ب ــگام انجــام دادن مراســم تعمی هن

پــ� و روح مقــدس« تعمیــد داده میشــود.

حوضچه های پر شده با آب مقدس در کلیساهای کاتولیک

در محوطــه ورودی کلیســای کاتولیــک حوضچــه پــر شــده بــا آب 

مقــدس قــرار دارد. ایمانــداران هنــگام ورود بــه کلیســا انگشــتان 

ــا انگشــتان خــود  ــد وســپس ب ن ــرو می�ب خــود را در آب مقــدس ف

ــل  ــاد آور غس ــدس ی ــند. آب مق ــی کش ــب م ــت صلی ــک عالم ی

تعمیــد شــخص و پیمــان غســل تعمیــد وی اســت. در کلیســاهای 

پروتســتان در محوطــه ورودی درون کلیســا حوضچــه ای وجــود 

ــن آداب و رســوم را مســیحیان پروتســتان در کلیســای  ــدارد. ای ن

خویــش اجــرا نمــی کننــد. 

حوضچه های غسل تعمید و حوضچه ها�ی که در کلیسا با آب مقدس پر شده اند،

ن قبل از نماز می اندازند. زنان و مردان مسلمان را به یاد وضو گرف�ت
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زنان و مردان مسیحی فقط به یک خدا معتقدند

درک کلمــه تثلیــث بــرای مــا انســان ها ســاده نیســت. تثلیــث 

: خــدای واحــد بــه شــکلهای مختلــف و از طریــق راههــای  یعــین

ــه شــکل: ــروردگار ب ــرو میشــود. پ ــا روب ــا م ــاوت ب متف
ن خدای پدر و خالق همه چ�ی

خــدای پــ� کــه از طریــق عیــی مســیح بــه ظاهــر و در قالــب 

ن آمــد و مــا انســان ها را نجــات داد. ــر روی زمــ�ی انســان ب

ن مــا و پــروردگار اســت؛  خــدا بــه شــکل روح مقــدس کــه واســط بــ�ی

او راهنمــای ماســت و بــه مــا آگاهــی مــی بخشــد.

ــد شــد نقــش اصــیل را  ــره متول ــم باک ــه از مری ــی مســیح ک عی

در اعتقــادات مســیحی ایفــا میکنــد. زنــان و مــردان مســیحی 

معتقدنــد کــه پــروردگاراز طریــق عیــی مســیح خــود شــخصأ بــر 

ن دلیــل مســیحیان عیــی مســیح  ن ظاهــر شــد؛ بــه همــ�ی روی زمــ�ی

ــه عنــوان پ�خــدا ســتایش میکننــد.  را ب

 دراین عکس نمایش نمادین تثلیث سه خدای متحد در یک خدا، در سه شکل نشان داده شده است:

 در پشت صحنه خدا در نقش »پدر«؛ جلوی وی و به حالت صلیب ایستاده »پ�« و جلوی پ� »روح مقدس« 

که معموالئ در عکسها به صورت یک کبوتر نشان داده میشود.
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صلیب و شمع عید پاک در همه کلیسا ها دیده میشود

عیــی مســیح تقریبــاً یس ســال داشــت کــه بــه صلیــب کشــیده 

ــن نشــانه مســیحیت اســت:  ی ــن و مهم�ت ــب اصیل تری شــد. صلی

ن  ــر روی زمــ�ی ــد، ب ــا انســان ها رابطــه برقــرار میکن ــا م ــروردگار ب پ

ظاهــر می شــود و از طریــق عیــی مســیح باالتریــن درد و رنــج را 

در بــدن یــک انســان تحمــل میکنــد. بــا مــرگ عیــی مســیح بــر 

ن رفــت  روی صلیــب جــدا�ئ و دوری پــروردگار بــا انســان ها از بــ�ی

و او پــس از بخشــیده شــدن گناهــان مــان بــا مــا آشــیت میکنــد. 

عیــی مســیح ســه روز پــس از مرگــش از دنیــای مردگان برخاســت 

ن  ن کــرد. بــرای زنــان و مــردان مســیحی مــرگ و رســتاخ�ی و رســتاخ�ی

ن  ــ�ی ــه هم ــازه اســت. ب  ت
گ

ــد� ــک زن ــاز ی ــی مســیح نشــانه آغ عی

ن امیدوارنــد کــه پــس از مرگشــان پــروردگار آن هــا  دلیــل آن هــا نــ�ی

 تــازه وارد شــوند.
گ

را زنــده کنــد و بــه یــک زنــد�

ــن  ــم. ای ــاک را ببینی ــد پ ــمع عی ــم ش ــاها میتوانی ــه کلیس در هم

شــمع هــر ســال در شــب یک شــنبه عیــد پــاک ) شــب عیــد 

پــاک( بــه کلیســا آورده و در آنجــا روشــن میشــود. هــر یک شــنبه 

ن در مراســم عبــادت در کلیســا ایــن شــمع روشــن می شــود و  ــ�ی ن

ــازه اســت.  ت
گ

ــد� ــور یــک زن نشــانگر ن

ن پــس از تعمیدشــان یــک  ایمانــداران و غســل تعمیــد شــدگان نــ�ی

شــمع غســل تعمیــد دریافــت میکننــد. شــعله ایــن شــمع با شــمع 

ــن معــین اســت کــه: عیــی  ــه ای ــاک روشــن می شــود و ب ــد پ عی

ن روشــن میســازد.  شــما را نــ�ی
گ

 اســت، زنــد�
گ

مســیح کــه نــور زنــد�
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عکس ها و مجسمه های نصب شده در کلیسا از پروردگار حکایت می کنند

 از آنجائیکــه اکــ�ش انســانهای نســل هــای گذشــته ســواد خوانــدن 

ن نداشــتند، عکســها و تصاویربــه نمایــش گذاشــته شــده  و نوشــ�ت

ــل و  ــتانهای انجی ــا داس ــا ب ــرد ت ــک میک ــا کم ــه آن ه ــا ب در کلیس

مــژدگا�ن و خــ�ب خــوش عیــی مســیح آشــنا شــوند. 

ــدارد.  ــود ن ــوع وج ــایسش ممن ــا نق ــس و ی ــچ عک ــیحیت هی در مس

ــان داد.  ــا نش ــه م ــود را ب ــیح خ ــی مس ــق عی ــروردگار از طری پ

ــرف  ــه از ط ــا�ئ ک ــا پیامه ــش و ب ــال خوی ــا اعم ــیح ب ــی مس عی

پــروردگار بــرای مــا آورد، او را بــه مــا نزدیکــ�ت ســاخت و مــا را بــا 

ــرد. ــنا ک وی آش

ــد و  ــه میکنن ــا عرض ــه م ــروردگار را ب ــه پ ــها�ئ ک ــر و عکس تصاوی

ــا  ــد چهــره واقعــی و حقیقــی خــدا نیســتند؛ ویل ب نشــان میدهن

ایــن وجــود مــا بــا دیــدن ایــن تصاویربــه صفــات و خصلت هــای 

ــم.  ی ــژه خــدا �پ می�ب وی

 

در کلیساهای پروتستان و کاتولیک ما میتوانیم تصاویری که 

 عیی مسیح را به 
گ

داستانهای انجیل و به ویژه داستان زند�

نمایش گذاشته اند را مشاهده کنیم. هر کلیسا به سلیقه و 

مندانه را به معرض  انتخاب خویش تصاویر و نقایسش های ه�ن

نمایش گذاشته است.

 در مساجد ما معموال صفات و القاب خدا )99 صفت(، 

، اسم خلفا�ی که راه راست را تبلیغ میکردند و سوره ها�ی از  اسم محمد پیغم�ب

 قرآن را با خطاطی های زیبا مشاهده میکنیم. 

تصویر »پدر دلسوز ومهربان« شفقت و 
دل رحم بودن پروردگار را نشان میدهد.
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ایستگاهها�ی که مس�ی به صلیب کشیدن عییس مسیح را نشان میدهند، از راهی حکایت میکنند که در طی آن مس�ی او 

درد و رنج کشید

ن »راهــی کــه عیــی مســیح پیمــود  بــا بــه نمایــش گذاشــ�ت

ــا  ــا صحنه ه ــرای م ــود« ب ــیده ش ــب کش ــه صلی ــس از آن ب ــا پ ت

ــن  ــود. ای ــوس میش ــیدن وی ملم ــج کش ــتگاههای درد و رن و ایس

تصاویــر چرخــه ای و دنبالــه دار در تمــام کلیســاهای کاتولیــک و 

بعــین از کلیســاهای پروتســتان بــه نمایــش گذاشــته شــده اند و 

ی کــه عیــی مســیح درزیــر شــکنجه پیمــود تــا  حکایــت از مســ�ی

ــد.  ــب برســد میکنن ــه صلی ب

دار صحنــه  تصویردنبالــه  ازچهــارده  تصویــر  ن  اولــ�ی معمــوالً 

ــرای مــا آشــکار میســازد. پــس  محاکمــه کــردن عیــی مســیح را ب

از آن بــه مــا نشــان داده میشــود کــه عیــی مســیح در طــول راه 

صلیــب ســنگیین را حمــل میکــرده کــه از شــدت ســنگیین صلیــب 

ــاد. ن افت ــه زمــ�ی ن ب ــار ســنگ�ی ــن ب ــر ای ــه، در زی او ســه مرتب

ــه  ــی ک ــراد مختلف ــا اف ــیح ب ــی مس ــات عی ــر دیگرمالق در تصاوی

ــود نشــان  ــه صلیــب مواجــه شــده ب ــا آنهــا در راه رســیدن ب او ب

داده میشــود:

مالقات عیی مسیح با مادرش مریم

مالقــات عیــی مســیح بــا بانــو�ئ بــه نــام ورونیــکا کــه بــه عیــی 

مســیح یــک دســتمال بــرای خشــک کــردن عــرق هایــش داد؛ 

مالقــات وی بــا بانــوا�ن کــه گریــه میکردنــد، بــا ســیمون کــه اهــل 

وان بــود و در حمــل کــردن صلیــب بــه عیــی مســیح کمــک  قــ�ی

کــرد.

صلیــب  بــه  صحنــه  دار  دنبالــه  تصویرعکســهای  آخریــن  در 

کشــیده شــدن و مــرگ عیــی مســیح بــر روی صلیــب وســپس بــه 

خاکســپاری وی مشــاهده میشــود. 
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یمان – أم أک�ش من ذلك؟ ی الإ
القدیسون: قدوة �ن

مســیحیان متدیــن، ایمانــدارا�ن هســتند کــه بــرای مســیحیان 

پروتســتان و کاتولیــک �مشــق هســتند. کاتولیــک هــا در هنــگام 

ــروردگار  ــش و پ ن خوی ــ�ی ــطه ب ــراد را واس ــه اف ــردن اینگون ــا ک دع

ــها  ــوالً عکس ــد. معم ــاد میکنن ــو�ب ی ــه خ ــا ب ــرار داده و از آن ه ق

ــک  ــا مجســمه هــای مســیحیان روحــا�ن در کلیســاهای کاتولی و ی

بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــده انــد. بعــین از ایــن افــراد بــا 

ــا آن در  ــا وســیله ای دیــده می شــوند کــه در زندگیشــان ب ــزار ی اب

رابطــه بودنــد. اکــ�ش کلیســاها بــه نــام مســیحیان روحــا�ن نامیــده 

شــده انــد.

فدائیــان زن و مــرد مســیحی در یــک رده خــاص قــرار گرفتــه انــد؛ 

ــدا  ــان ف ــود را در راه اهدافش  خ
گ

ــد� ــا�ن زن ــراد روح ــن اف ــرا ای زی

ــد و در  ــد. آن هــا حــارصن شــدند کــه جــان خــود را فــدا کنن کردن

ن یــک مــرگ فجیــح را پذیرفتنــد تــا از ایــن طریــق ایمان  ایــن راه نــ�ی

خــود بــه عیــی مســیح را ثابــت کننــد و ایــن شــاهد و دلیــل ویــژه 

ای بــرای وفــاداری و ثابــت کــردن ایمــان راســخ آنهاســت. �داران 

ــکنجه  ــه ش ــائیل ک ــا و وس ــا ابزاره ــب ب ــیحی اغل ــان مس و فدائی

ــد.  ــه نمایــش گذاشــته شــده ان شــده اند ب

ــن عکــس نشــان داده می شــود کــه  در ای
ــا  ــش را ب ــوی خوی ــدس، مانت ن مق ــ�ی مارت

افــراد فقــ�ی تقســیم میکنــد. 

کاترین مقدس را با یک چرخ شکنجه 
کردند و کشتند.
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مع�ن تصویر مریم و فرشتگان

ــایص  ــور خ ــی بط ــادر عی ــم، م ــک از مری ــاهای کاتولی در کلیس

ــه او گذاشــته میشــود.  ن ب ــ�ی ام خــایص ن ــود می شــود و احــ�ت یادب

ن مریــم در تصاویــر و مجســمه هــا بــه  ن دلیــل نــ�ی بــه همــ�ی

شــکلهای مختلــف، مثــال: بــه عنــوان تســیل دهنــده، محافــظ و یــا 

عــزادار و حــیت بــه شــکل یــک ملکــه بــه معــرض نمایــش گذاشــته 

شــده اســت. 

ــه  ــادن ب ــدردا�ن و ارج نه ــا ق ــه ب ــتان در رابط ــاهای پروتس کلیس

ن  ــ�ی ــل ن ــن دلی ــه ای ــد. ب ــل میکنن ــه عم ــدس محتاطان ــم مق مری

ــا مجســمه ای از مریــم  ــر ی در کلیســاهای پروتســتان کمــ�ت تصوی

ــا بــه  مقــدس یافــت می شــود و فقــط تصاویــری کــه در رابطــه ب

ن نگارشــات منــدرج در کتــاب مقــدس مســیحیان  نمایــش گذاشــ�ت

اســت مشــاهده میشــود. 

ــه نمایــش  ــری از فرشــتگان ب ن تصاوی ــ�ی در کلیســاهای بیشــماری ن

گذاشــته شــده اســت. فرشــتگان از نظــر نگارشــات تــورات و 

ــط و واســطه را  ــل فرســتاده خــدا هســتند و نقــش یــک راب انجی

ن بــه فرشــتگان  ن نــ�ی ن انســان و پــروردگار ایفــا میکننــد. مقدســ�ی بــ�ی

ام میگذارنــد؛ فرشــتگان از دیــد آن هــا نقــش مهمــی را  احــ�ت

ــد. ــده دارن ــه عه ــت ب درخلق

ئیل به مریم خ�ب میدهد که او از طریق تأث�ی روح خدا، پ�ی به نام  فرشته ج�ب
عیی را به دنیا می آورد.

ده شده است.  ن نام�ب  مریم درقرآن ن�ی

 به هیچ بانوی دیگری در سوره های مختلف قرآن به اندازه مریم اشاره نشده است. 

سوره 19 قرآن به نام مریم نامیده شده است. )ماریا به زبان عر�ب مریم نامیده میشود.(

ن نقش مهمی را ایفا میکنند.   فرشتگان در اسالم ن�ی

ویل با این وجود فرشتگان به تصویر کشیده نشده اند. 
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نقش موسیقی در کلیسا

ی والیــة أولدنبــورج. 
ی کل کنیســة �ن

یوجــد جهــاز موســیقی االئورغ �ن

وغالبــاً مــا یتــم افتتــاح صــالة القــداس بموســیقی االئورغ. ترافــق 

ــب  ــد کت ــة توج ی کل کنیس
ــة. و�ن ــم الکنیس ــیقی االئورغ ترانی موس

ــالل  ــل خ تی ــام بال�ت ــوم بانتظ ــي تق ــات فه ــا الجوق ــم. وأم ترانی

ــة  ــي ذات أهمی ــون فه ومب ــرق آالت ال�ت ــا ف ــداس. وأم ــالة الق ص

گ ارگ وجــود دارد. مراســم  ــ�ب ــه الدن ــه کلیســاهای منطق در هم

ن  ــ�ی ــده و ن وع ش ن ارگ �ش ــ�ت ــا نواخ ــوالً ب ــا معم ــادت در کلیس عب

ن  کــت کننــدگان در مراســم عبــادت کلیســا نــ�ی خاتمــه مییابــد. �ش

هنگامــی کــه �ود میخواننــد بــا ارگ همراهــی میشــوند. در 

ن کتــاب �ود وجــود دارد. گــروه کــر کلیســا بــه  همــه کلیســاها نــ�ی

ــوه خــایص میبخشــد. ــادت شــکل و جل مراســم عب

ن نقــش مهمــی  در کلیســاهای پروتســتان، گــروه کــر بــا شــیپور نــ�ی

را ایفــا میکنــد.

ن  ــ�ی ــادت در کلیســا از ســازهای موســیقی دیگــری ن در مراســم عب

ن اســتفاده میشــود. بــا اســتناد بــه  مثــل: گیتــار، فلــوت و جــاز نــ�ی

کالم انجیــل »هــر موجــود زنــده ای کــه نفــس میکشــد بایــد خــدا 

را ســتایش کنــد«، بنابــر ایــن بایــد همــه اصــوات و آالت موســیقی 

در کلیســا بــرای ســتایش و پرســتش پــروردگار نواختــه شــوند و بــه 

ــالم کالم  ــی اع ــا نوع ــیقی در کلیس ن موس ــ�ت ــد. نواخ ــدا درآین ص

خداســت. 
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اف به گناه در کلیسا- طلب بخشش کردن مکان مختص اع�ت

اف میکنند  اف بــه گنــاه، اعــ�ت ایمانــداران مســیحی در هنــگام اعــ�ت

کــه مقــر و گناهــکار هســتند و قــول میدهنــد کــه دیگــر گنــاه 

افــات ایــن افــراد گــوش میدهــد بــه  نکننــد. کشــییش کــه بــه اع�ت

نــام پــروردگار، بخشــیده شــدن گناهــان آنهــا را اعــالم میــدارد. 

اف بــه گنــاه، اغلــب مکانهــای  در کلیســاهای کاتولیــک بــرای اعــ�ت

ن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در کنــار دیوار ســاخته  خــایص نــ�ی

اف کــردن  ن بــرای اعــ�ت شــده انــد. در ایــن اماکــن »صنــدیل هــا�ئ نــ�ی

بــه گنــاه« در نظــر گرفتــه شــده انــد. ایــن صنــدیل هــای در درون 

مــکا�ن کــه مثــل یــک کمــد کوچــک اســت قــرار گرفتــه انــد. ایــن 

مــکان بــه شــکل کمــد ســاخته شــده، ســه در دارد. تــوی در میــا�ن 

ــوی در ســمت  ــدگان ت اف کنن ــک کشــیش نشســته اســت. اعــ�ت ی

راســت یــا چــپ روی زانوانشــان مینشــینند.

اف بــه گنــاه مــکان خــایص  در کلیســای پروتســتان بــرای اعــ�ت

اف بــه گنــاه در میــان پروتســتان  ســاخته نشــده اســت؛ زیــرا اعــ�ت

ــج نیســت.  ــک هــا رای ــل کاتولی هــا مث

اف بــه گنــاه  صحبت هــا و درد و دل هــا�ی کــه در رابطــه بــا اعــ�ت

ن انجــام داد.  هســتند را میتــوان درون یــی از اتاقهــای کلیســا نــ�ی

ــکان  ن م ــاخ�ت ــه س ــاز ب ــاه، نی ــه گن اف ب ــ�ت ــرای اع ــورت ب در اینص

ــم  ده میتوانی ــم. از اتاقهــای نامــ�ب خــایص در درون کلیســا نداری

ــاه، در کلیســای پروتســتان وکاتولیــک  ــه گن اف ب ــه منظــور اعــ�ت ب

ــم.  اســتفاده کنی

اف به گناه و بخشیده شدن گناهان آشنا نیستند؛ اما آن ها ندامت و پشیما�ن در رابطه با گناها�ن که انجام داده اند  مسلمانان ایماندار با این نوع اع�ت

اف به گناه وجود ندارد؛ هر شخص با هر نوع جنسیت  ورت برگشت از گناهان را میشناسند و از آن آگاهند. در مساجد مکا�ن برای اع�ت ن رصن و همچن�ی

مجاز است و میتواند شخصاً، مستقیم و بدون واسطه از پروردگار برای گناها�ن که انجام داده است طلب بخشش کند. فقط پروردگار میتواند 

گناهان ما را ببخشد. هیچ شخی نمیتواند گناهان شخص دیگری را ببخشد.



 صفحه 25

ه ها در کلیسا مق�ب

ن یا روی دیوار کلیسا ها بنا شده اند. باید  ها یا روی زم�ی ه ها را میتوان در بعین از کلیساهای قدیمی مشاهده کرد. این سنگ ق�ب مق�ب

ده شده اند.  در نظر گرفت که فقط مسیحیان خایص در کلیساهای قدیمی به خاک س�پ

 برای مسلمانان عادی و مرسوم نیست که مرده های خود را در فضای درو�ن مساجد واتاقها�ی که

ه ها�ی وجود  نمق�ب  در آن مراسم عبادت بجا می آورند به خاک بسپارند، ویل با وجود این در فضای درو�ن مساجد مسلمانان شیعه ن�ی

ده شده اند.  ن افراد خایص مثل نیاکان و فرزندان محمد پیغم�ب به خاک س�پ دارند. احتماالً در این قسمتها ن�ی



 صفحه 26

لباس های مخصوص کشیشان در مراسم عبادت کلیسا

لبــایس کــه کشــیش زن یــا مــرد در کلیســای پروتســتان در هنــگام 

ــادی  ــد و گش ــاس بلن ــب لب ــن دارد اغل ــر ت ــادت ب ــه و عب موعظ

اســت.

ــر  ــس زی ــه در عک ــه ک ن همانگون ــ�ی ــک ن ــای کاتولی ــیش کلیس  کش

نشــان داده شــده اســت هنــگام موعظــه و عبــادت ردای بلنــد و 

گشــادی بــر تــن دارنــد. رنــگ لبــاس کشــیش هــا بــر طبــق جشــنها 

ــد.  ــ�ی میکن ومراســم کلیســا�ی تغی



 صفحه 27

جعبه و کیسه زنگوله دار مخصوص جمع آوری صدقه- اهدای صدقات مایل به مؤسسات

جعبــه مختــص بــه کمکهــای مــایل اغلــب در قســمت ورودی 

کلیســا قــرار دارد. اشــخاص بــا دادن صدقــه از کارهــای خدمــا�ت 

کلیســای خویــش حمایــت مــی کننــد. صدقــه دادن در مســیحیت 

ــه  ــوان یــک عمــل انســا�ن و دلســوزانه ب ــه عن از دوران قدیــم، ب

حســاب آمــده اســت. حمایــت کــردن از همنوعــان محتــاج ورنــج 

ن همنــوع خویــش اســت  کشــیده نشــانگر و بیانگــر دوســت داشــ�ت

ــا ارزیسش دارد.  ــگاه ب کــه در مســیحیت جای

ــه از جــان  ــایل »ک ــات م ن صدق ــ�ی ــادت در کلیســا ن در مراســم عب

ودل اهــدا میشــوند« جمــع آوری میشــود. بــرای جمــع آوری 

صدقــات مــایل از ســبد هــای کوچــک و یــا از »کیســه هــای زنگولــه 

ــس از جمــع  ــایل در کلیســا پ ــات م دار« اســتفاده میشــود. صدق

ــی  ــته م ــراب گذاش ــروردگار روی مح ــکر از پ ــوان تش ــه عن آوری ب

شــوند. 

ن صدقه وجود دارد و به دو شکل اهدا میشود.  در اسالم ن�ی

( و یا )ذکات که رکن سوم اسالم است(   صدقه داوطلبانه )اهدا�ی

ن آن می باشد.   صدقه ای که هر مسلمان ساالنه موظف به پرداخ�ت

 جمع آوری صدقات مایل نوعی حمایت ازمستمندان است.



 صفحه 28

 با ایمان و جشن های کلیسا�ی
گ

زند�

 از طریق آداب و رسوم مسیحی و طلب رحمت و برکت کردن
گ

همراهی کردن مسیحیان در زند�

ــک  ــروردگار نزدی ــه پ ــه جــا آوردن آداب و رســوم مســیحی ب ــا ب ب

ــین  ــه آداب و رســوم دی ــداران مســیحی هنگامیک میشــویم. ایمان

ــان  ــروردگار در زندگیش ــور پ ــه حض ــد متوج ــرا میکنن ــود را اج خ

میشــوند. کلیســاهای پروتســتان دو نــوع اداب و رســوم مســیحی 

را انجــام میدهنــد. کلیســاهای کاتولیــک هفــت نــوع آداب و 

ــد.  رســوم مســیحی را اجــرا میکنن

ده بــاال اجــرا  آداب و رســوم مســیحی کــه در هــر دو کلیســای نامــ�ب

می شــوند عبارتنــد از:

ــه  ــد انســان ب ــا غســل تعمی ــد )صفحــه 16(: ب غســل تعمی  •
ــود. ــا میش ــو از کلیس ــک عض د و ی ــ�ی ــق میگ ــدا تعل خ

ــم را  ــن مراس ــا ای ــک ه ــر. کاتولی ــام آخ ــدس ش ــم مق مراس  •
)کمیونیــون( مــی نامنــد. )بــرای اطالعــات بیشــ�ت بــه صفحــه13 

ــود.( ــوع ش ــا 15 رج ت

در کلیســاهای کاتولیــک پنــج نــوع دیگــر آداب و رســوم مســیحی 

ن برگــزار میشــود. در کلیســاهای پروتســتان در ایــن پنــج مــورد  نــ�ی

از پــروردگار طلــب رحمــت وبرکــت میشــود. 

، ایمانــداران کاتولیــک آداب ورســوم تعمید � 1 دردوران نوجــوا�ن  

ن پــس از اجــرای  بــا روح مقــدس را انجــام میدهنــد. پــروردگار نــ�ی

ــاری تعمیــد شــدگان  ــه ی ایــن مراســم، روح مقــدس خویــش را ب

بــا روح مقــدس میفرســتد. نوجوانــان در ایــن جشــن پیــام غســل 

ن  تعمیــد خــود را بیــاد مــی آورنــد. نوجوانــان شــاخه پروتســتان نــ�ی

بــه هیمــن صــورت بــر طبــق آمــوزش وتعلیمــی کــه دیــده انــد در 

ــد خویــش از  ــام غســل تعمی ــا روح مقــدس پی ــد ب ــگام تعمی هن

طریــق آب مقــدس را بیــاد مــی آورنــد. 



 صفحه 29

بــه جــا آوردن آداب و رســوم ازدواج در کلیســاهای کاتولیــک؛ � 2  

ــه  ــت و ب ــمرده اس ــدس ش ــرد را مق ن زن و م ــ�ی ــق ب ــروردگار عش پ

ن آن هــا را رحمــت و برکــت خــایص  ن پیونــد بــ�ی ن منظــور نــ�ی همــ�ی

بخشــیده اســت. در کلیســای پروتســتان بــا ازدواج در کلیســا بــرای 

ن میشــود. امــروزه  پیونــد زناشــو�ی طلــب برکــت و رحمــت نــ�ی

ــد در بعــین از  ــد خــود را میتوانن ن پیون ــ�ی ــس ن انســانهای همجن

ن در  ــ�ی ــا ن ــد آن ه ــه پیون ــد. ب ن ــن بگ�ی ــتان جش ــاهای پروتس کلیس

ــود.  ــت داده میش ــت و برک ــا رحم کلیس

بــه جــا آوردن آداب و رســوم انتصــاب شــدن بــه مقــام � 3  

ــه شــخی  ــه آداب و رســوم کاتولیــک هــا ب ــا توجــه ب کشــیش ب

ــد و  ــده شــده اســت اجــازه میدهن ــوان کشــیش برگزی ــه عن ــه ب ک

او را انتخــاب می کننــد تــا بــه نــام عیــی مســیح آداب و رســوم 

مســیحی را اجــرا کنــد. در کلیســاهای کاتولیــک فقــط کشــیش های 

مــرد میتواننــد بــه عنــوان یــک کشــیش از طــرف کلیســا انتخــاب 

شــوند. 

در کلیسای پروتستان بانوان و آقایان هر دومیتوانند به عنوان 

کشیش انتخاب شوند و در کلیسا فعالیت و خدمت کنند. اعالم 

ن اجرا کردن آداب  کردن و به اطالع رساندن کالم خدا، هم چن�ی

و رسوم مسیحی جز وظایف خاص کشیش های پروتستان است.

اف بــه گنــاه در کلیســاهای � 4 پــروردگار در برگــزاری مراســم اعــ�ت  

ــه  ــده و توب ــیمان ش ــخص پش ــان ش ــتان گناه ــک و پروتس کاتولی

اف کننــده بــه گنــاه آشــیت کــرده  کننــده را می بخشــد. او بــا اعــ�ت

و صلــح خــود را بــه وی اعــالم مــی کنــد. )بــرای اطالعــات بیشــ�ت 

بــه صفحــه 24 رجــوع شــود.(.

ــار نشــانگر � 5 ــایل شــخص بیم ــاد م آداب و رســوم مراســم پم  

نزدیــک بــودن پــروردگار بــه مــا مــی باشــد. بــا ایــن عمــل 

ــاران ســخت شــفا دهــد.  ــه بیم ــه ب ــد می شــود ک ــروردگار متعه پ

ن پمــاد مــایل شــخص بیمــار مرســوم  در کلیســاهای پروتســتان نــ�ی

اســت. ایــن عمــل باعــث دلجــو�ی از شــخص بیمــار و قــوت قلــب 

وی میشــود.



 صفحه 30

جشن ها ی اصیل مسیحیان

ــا  ــا�ی ب ــال کلیس ــرق دارد. س ــی ف ــال تقویم ــا س ــا�ی ب ــال کلیس س

ن یک شــنبه ظهــور )ادونــت( کــه معمــوالً آخــر مــاه نوامــ�ب  اولــ�ی

ــود. وع میش ــت �ش ــام�ب اس ــاه دس و اول م

ظهور و جشن تولد عییس مسیح یا کریسمس

ایمانــداران مســیحی، چهــار یک شــنبه قبــل از تولــد عیــی 

ــرای جشــن کریســمس آمــاده میکننــد. ظهــور  مســیح، خــود را ب

بــه معــین آمــدن اســت. کلیســاها در ایــام کریســمس بــا تاجهــای 

ن شــده، آراســته میشــوند.  ــ�ی کاج تزی

ــن  ــا جش ــک ه ــا و کاتولی ــتان ه ــوم پروتس ــق آداب و رس ــر طب ب

ــاه دســام�ب  ــد وی یعــین 24 م ــی مســیح از شــب تول ــد عی تول

وع شــده و تــا روز 26 دســام�ب ادامــه دارد.بــرای جشــن  �ش

ــه نمایــش  ن شــده ب ــ�ی کریســمس در کلیســاها، درختهــای کاج تزی

ــه آخــور  ــادی از کلیســاها صحن گذاشــته میشــوند. در تعــداد زی

کــه در آن صحنــه تولــد عیــی مســیح بــا مجســمه هــای کوچــک 

ــه  ن ب ــ�ی ــه نقــش داشــتند ن ــه در آن صحن ــا�ت ک انســان ها و حیوان

ــود.  ــته میش ــش گذاش نمای

در جشــن کریســمس کــودکان و نوجوانــان ماجــرای بــه دنیــا 

آمــدن عیــی مســیح را تمریــن کــرده و ارائــه میدهنــد. کــودکان و 

ن بــه مناســبت جشــن کریســمس در  نوجوانــان کنــ�ت هــا�ی نــ�ی

ــد.  کلیســا اجــرا میکنن

: عیی( در انجیل و قرآن شبیه به هم توصیف شده است:  ح تولد عیی مسیح )به زبان عر�ب ن و �ش در صور�ت که به نمایش گذاش�ت

فرشتگان به مریم اطالع میدهند که او پ�ی به دنیا خواهد آورد که پدر زمیین ندارد و بر اثر تأث�ی روح مقدس پروردگار در رحم 

ح داده  مریم باکره رشد کرده و به دنیا می آید؛ با این وجود، صحنه به دنیا آمدن عیی مسیح در انجیل با قرآن به صورت متفاوت �ش

ودیس ظالم فرار کرده و درآخوری که  ن ه�ی شده است. در انجیل نوشته شده که خانواده عیی مسیح از دست حکومت خشونت آم�ی

عیی مسیح در آن به دنیا آمد مخفی شده بودند. 



 صفحه 31

ایام درد و رنج کشیدن- عید پاک- پنطیکاست

ایمانــداران مســیحی هفــت هفتــه طــوال�ن بــرای عیــد پــاک 

ــد.  ــاده میکنن ــن آم ــن جش ــرای ای ــود را ب ــد و خ ــدارک می بینن ت

ــا زمــان  ن و ی زمــان تــدارک دیــدن عیــد پــاک، ایــام روزه و پرهــ�ی

درد و رنــج کشــیدن نامیــده میشــود. بــرای مثــال در ایــن ایــام، 

ایمانــداران مســیحی از اکــ�ش خــوراک هــای لــذت بخــش رصفنظــر 

میکننــد و هزینــه ای کــه از طریــق رصفــه جــو�ئ کــردن پــس انــداز 

کرده انــد را بــه کلیســا اهــدا میکننــد تــا بــه مســتمندان بخشــیده 

شــود. 

ن از اعمــال ناشایســت، ایمــان خــود بــه  مســیحیان بــا روزه و پرهــ�ی

ن  پــروردگار را نشــان میدهنــد و بــه او تــوکل میکننــد. زمــان پرهــ�ی

و روزه، زمــان متحمــل شــدن درد و رنــج، اشــاره ای بــه درد و رنــج 

ــه خاطــر بخشــیده شــدن گناهــان  کشــیدن عیــی میســح کــه ب

ــج کشــید و خفــت و خــواری تحمــل  ن درد و رن ــر روی زمــ�ی ــا ب م

کــرد مــی باشــد. 

ن رکن اسالم است. مسلمانان خاتمه دوران روزه و ماه رمضان را   روزه مسلمانان در ماه رمضان چهارم�ی

ن در امساک از خوردن خوراک  وزی موفقیت آم�ی وزی بر نفس و پ�ی ند. »عید فطر« به منظور جشن پ�ی   جشن میگ�ی

به نام »جشن پایان روزه« جشن گرفته میشود. 

ن یک شــنبه، آغــاز بهــار زمــا�ن کــه مــاه  عیــد پــاک مســیحیان اولــ�ی

ــل  ــا اوائ ــارس ی ــاه م ــوالً در اواخــر م ــده میشــود، معم ــل دی کام

یــن جشــن مســیحیان  مــاه آپریــل جشــن گرفتــه می شــود و مهم�ت

ن عیــی مســیح  اســت. ایمانــداران مســیحی در ایــن روز رســتاخ�ی

وز شــد را جشــن  نش بــر مــرگ، گنــاه و تــرس پــ�ی کــه بــا رســتاخ�ی

نــد. میگ�ی

در مراســم عبــادت کلیســا�ی شــب عیــد پــاک، نــور نقــش اصــیل 

ــاک  ــد پ ــاک شــمع عی ــد پ را ایفــا میکنــد. هــر ســال در شــب عی

ــازه ای روشــن می شــود. مســیحیان در اکــ�ش کلیســاهای مناطــق  ت

مســکو�ن خویــش شــب عیــد پــاک را بــا یکدیگــر از ظهــور تاریــی 

نــد.  تــا طلــوع نــور و روشــنا�ی جشــن میگ�ی
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در کلیســاها چهــل روز بعــد از عیــد پــاک، معــراج عیــی مســیح 

ن کــرده و بــه  جشــن گرفتــه میشــود. در ایــن روز، عیــی رســتاخ�ی

آســمان صعــود میکنــد. 

جشــن پنطیکاســت پنجــاه روز بعــداز عیــد پــاک اســت: پــروردگار 

را  مقــدس  انســان ها روح  مــا  از  بــرای حمایــت  ایــن روز  در 

ــه  ــش ب ــای آت ــه ه ــا زبان اً ب ــ�ش ــدس اک ــدرت روح مق ــتاد. ق فرس

ــکل  ــه ش ــوال ب ــدس مع ــود روح مق ــود. خ ــته میش ــش گذاش نمای

ــود.  ــان داده میش ــر نش ــک کبوت ی

ن نکشتند.   در قرآن آمده است که عیی مسیح نه تنها به صلیب کشیده نشده است، بلکه او را ن�ی

اف کنیم که خدا عیی مسیح را به نزد خود در آسمان باال برده است.  باید اع�ت
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جشن های مختص به کاتولیک ها و جشن های مختص به پروتستان ها

نــام  بــه  دارنــد  جشــن  یــک  کاتولیــک  مســیحیان 

)Fronleichnam(؛ آن  هــا در ایــن روز جســم عیــی مســیح 

نــد. ایــن  کــه در شــام آخــر تقســیم می شــود را جشــن میگ�ی

جشــن ده روز بعــد از جشــن پنطیکاســت اســت. در ایــن روز 

گروهــی از مســیحیان بــه صــورت یــک دســته در خیابانهــا راه مــی 

افتنــد. یــی از ایــن افــراد زیــر ســقف یــک ســایبان چــ�ت ماننــد، 

شــیئ را کــه در عکــس ســمت چــپ زیــر نشــان داده شــده اســت 

حمــل میکننــد. ایــن جســم فلــزی بــه اشــکال مختلــف وجــود دارد 

ن شــده اســت. در وســط ایــن  و اغلــب بــا طــال و جواهــرات تزئــ�ی

ک شــده کــه بــه معــین بــدن یــا  جســم یــک قطعــه نــان گــرد و تــ�ب

جســم عیــی مســیح اســت )رجــوع شــود بــه عکــس کوچــک در 

ن صفحــه( وجــود دارد. کاتولیــک هــا معتقدنــد  ســمت چــپ همــ�ی

ک شــده کــه در وســط جســم فلــزی  کــه از طریــق ایــن نــان تــ�ب

ده قــرار گرفتــه اســت، عیــی مســیح شــخصاً حضــور دارد؛  نامــ�ب

 عیــی مســیح را 
گ

آن هــا بــا ایــن عمــل خویــش حضــور همیشــی

ــد.  ــردم اطــالع مــی دهن ــه م ــا ب در کوچــه و خیابانه

در رده جشــن هــای مختــص بــه مســیحیان کاتولیــک، جشــن های 

ــل:  ــم مقــدس مث ــا مری ــه در رابطــه ب مقــدس و جشــن هــا�ی ک

جشــن »صعــود مریــم بــا جســم بــه آســمان« )15 آگوســت( یــا 

ن قــرار گرفتــه انــد.  معــراج مریــم مقــدس اســت نــ�ی
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ن  ــ�ی ــه مارت ــالح طلبان ــش اص ــتان جنب ــیحی پروتس ــداران مس ایمان

نــد. ایــن جشــن  لوتــر را هــر ســال در روز 31 اکتــ�ب جشــن مــی گ�ی

معمــوال، شــب هنــگام بــا مراســم عبــادت در کلیســا برگــزار 

ــه  ــر ک ن لوت ــ�ی ــیب اطــالع رســا�ن مارت ــادآور تزهــای کت می شــود و ی

بــر روی در کلیســای قــر ماننــد پروتســتان در تاریــخ 31 اکتــ�ب 

گ نوشــته شــده اســت میباشــد. در واقــع،  1517 در شــهر ویتنــ�ب

ــوآوری  ــک ن ــت ی ــش میخواس ــت خوی ــن حرک ــا ای ــر ب ن لوت ــ�ی مارت

ن  ــ�ی ــد. �انجــام، عمــل مارت در کلیســای کاتولیــک هــا ایجــاد کن

ــه شــد )»اصالحــات  ــه یــک جنبــش اصــالح طلبان ــر منجــر ب لوت

ــک، کلیســاهای  ــق از کلیســاهای کاتولی «(که از اینطری پروتســتا�ن

پروتســتان مســتقل منشــعب شــدند. 

ــم  ــتان، مراس ــیحیان پروتس ــه مس ــص ب ــر مخت ــن دیگ ــک جش ی

اف بــه گنــاه و بــه خــدا ایمــان آوردن اســت  پشــیمان شــدن و اعــ�ت

)Buß- und Bettag(. ایــن جشــن در نیمــه دوم مــاه نوامــ�ب 

در یــک روز چهارشــنبه قبــل از آخریــن یک شــنبه ســال کلیســا�ی 

برگــزار میشــود. در ایــن روز ایمانــداران فــرا خوانــده می شــوند تــا 

اعمــال خــود در زندگیشــان در مقابــل پــروردگار تصــور کننــد و از 

کارهــای بــد و گناهــان روی برگردانــده و دوری کننــد. 

ن لوتر اصالح طلب عکس مارت�ی
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سفرهای زیار�ت و زیارت کردن

ایمانــداران مســیحی بــه ســفرهای زیــار�ت و زیــارت کــردن اعتقــاد 

دارنــد. آن هــا بــه میــل خویــش و دور از اجبــار بــه زیــارت 

می رونــد؛ معمــوالً ســفرها و برنامــه هــای زیــار�ت دســته جمعــی 

ــود.  ــده میش ــدارک دی ــاها ت ــرف کلیس از ط

مســیحیان وابســته بــه شــاخه های مختلــف بــه منظــور زیــارت بــه 

ونــد. ســفر زیــار�ت  مکانهــای خــاص زیــار�ت و جاهــای مقــدس م�ی

بــه شــهر اورشــلیم در رده بــاالی مســافرت مســیحیان زائــر قــرار 

دارد. 

ــفرهای  ــه از س ــا�ئ ک ــادگاری ه ــب ی ــک اغل ــاهای کاتولی در کلیس

زیــار�ت بــه ارمغــان آورده شــده بــه نمایــش گذاشــته میشــود. ایــن 

ن مســیحی  ــه مقدســ�ی ام و ارج نهــادن ب ــرای احــ�ت ــادگاری هــا ب ی

هســتند و خاطــرات خــاص آن ســفر را بیــاد مــی آورنــد. در 

یــن مــکان زیــار�ت بــرای کاتولیــک هــا شــهر  ایالــت الدنبــورگ مهم�ت

Bethen اســت. 

سفر زیار�ت به مکه )حاج( جزء رکن پنجم اسالم است. این سفر زیار�ت مذهیب فقط برای مسلمانا�ن که از سالمیت کامل برخوردارند و از 

نظر مادی خرج و مخارخ سفر زیار�ت خود را میتوانند پرداخت کنند واجب است. 
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جامعه پر تنوع مسیحی

کلیساهای پروتستان

برای مثال:

کلیسای پروتستان لوتری

کلیسای اصالح طلبان شاخه پروتستان

)SELK( کلیسای خود مختار پروتستان لوتری

کلیساهای کاتولیک

برای مثال:

کلیسای کاتولیک قدیمی

کلیسای کاتولیک رومی
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دســته بنــدی فــوق چشــم انــداز نویــین بــرای تنــوع شــاخه های 

مســیحیت در آلمــان اســت. بــرای مثــال گروههــای کلیســا�ی 

متعلــق بــه )گــروه مشــارکت کلیســاهای مســیحی( ACKs در 

ــد ــه ان ــرار گرفت ــورگ در رده کلیســاهای مســیحی ق ــت اولدنب ایال

ن وجــود دارنــد کــه در دســته  گروه هــای مســیحی دیگــری نــ�ی

بنــدی زیــر نامــی از آن هــا بــرده نشــده اســت زیــرا خــود را در رده 

ــد.  ن الملــیل« میبینن ــ�ی ــاالی فرقــه هــای ب »ب

کلیساهای ارتدکس

برای مثال:

کلیسای ارتدکس قبطی

کلیسای ارتدکس رویس

کلیسای ارتدکس �یا�ن 

کلیساهای آزاد شاخه پروتستان مسیحی و
اتحادیه های به ثبت رسیده کلیساهای آزاد

برای مثال:

باپتیست ها

)FeG( اجتماعات آزاد وابسته به پروتستان ها

 گروه پنطیکاستیسم متعلق به کلیساهای آزاد

آنا باپتیستها 

متدیست ها 

ادونتیست های روز هفتم
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اتحاد در ایمان

ی وجــود  در مســیحیت کلیســاها و گروه هــای مســیحی کثــ�ی

ــد. کلیســاهای مســیحی در نــوع اجــرا کــردن جشــن عبــادت  دارن

در کلیســا، در شــکل و شــمایل کلیســاها کــه خانــه خــدا هســتند 

ــا  ــد�ت ب ــئواالت عقی ــین س ــه بع ــواب دادن ب ن در ج ــ�ی و همچن

ــد. ــاوت دارن ــر تف یکدیگ

ــورات  ــل و ت ــه انجی ــیحی ب ــاهای مس ــه کلیس ــن هم ــود ای ــا وج ب

اســتناد مــی کننــد. دعــای ایمــان نامــه و دعــای »ای پدرمــا« کــه 

ــاهای  ــه کلیس ــد در هم ــا را میخوان ــن دع ن ای ــ�ی ــیح ن ــی مس عی

ــک شــکل اجــرا میشــود.  ــه ی مســیحی ب

بــا  کلیســا�ی  گروههــای  و  کلیســاها  اک�ش آلمــان  مــا  کشــور  در 

 )ACK( »ک در کلیســاهای مســیحی یکدیگــر اتحادیــه »کار مشــ�ت

ــری  ــات دیگ ــه اطالع ــه ب ــن رابط ــر در ای ــد. اگ ــکیل داده ان را تش

نــیت زیــر رجــوع کنیــد:  ن نیــاز داریــد میتوانیــد بــه صفحــه ای�ن نــ�ی

www.oekumene-ack.de

ــاهای مســیحی در  ک کلیس ــ�ت ــروه مش در ایالــت نیدرساکســن گ

نیدرساکســن )ACKN( تشــکیل شــده اســت. همــه کلیســاهای کــه 

نــیت  در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد را در ســایت ایت�ن

 www�ackn�de :فــوق پیــدا خواهیــد کــرد
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ح عکسهای ارائه شده ه ها و �ش ن انگ�ی

صفحه

3

اسقف یان یانسن)کلیسای پروتستان لوتری در شهر الدنبورگ/
اکسل �ب ور(

ک کننده: ویلفرید تایزینگ اسقف ت�ب
/ یوهانس هورنه من( )اداره رسمی اسقف ها در شهر مونس�ت

ن الملیل/ اشتورم4 عکاس ب�ی

ن الملیل/ ینکو آتامن5 عکاس ب�ی

6

 کلیسا�ئ در ایالت الدنبورگ )کلیسای 
گ

افتتاحیه سال همبستی
سنت کاترینا؛ شهر دینکالگه 2014(.

کشیش گروتسکه )کلیسای پروتستان متدیست ها(؛ اسقف یان 
ک کننده: تیمرفرس  یانسن)کلیسای پروتستان لوتری(؛ اسقف ت�ب
)کلیسای کاتولیک رومی(؛اسقف اعظم: آیدین )ارتدکس سوریه 

ن )کلیسای آزاد پروتستان( ای(؛ کشیش سیدلی�ت
)یوهانس هورنه من(

ت شاد(چب 7 کلیسای سنت یوهانس، ویفل اشتده )آل�ب

 کلیسای سنت مارین، شیلینگ )آرنولد کاوالگه( راست 7

ت شاد(چ 8 شن )آل�ب  کلیسای سنت ماتیوس، شتاتلند- رودن ک�ی

کلیسای سنت جورج، فشتا )دک�ت لودگر هویر(ز 8

)کلیسای پروتستان لوتری در ایالت الدنبورگ(باال 9

ن 9 کلیسای سنت مارگارت، امستک )یوهانس هورنه من( پات�ی

(چ 10 ن )عکس/ نوربرت نی�ت

(ر 10 )دک�ت گابریله الخ�ن

کلیسای سنت آگوستینوس، کلوپن بورگ )دک�ت لودگر هویر(چ 11

(ر 11 ن بورگ )هرگن دوی�ت کلیسای تثلیث، الدنبورگ- اوس�ت

)انجمن انجیل در آلمان(12

کلیسای سنت جورج، فشتا )دک�ت لودگر هویر( چ 13

ت شاد( ر 13  کلیسای سنت یوهانس، بد سویشن آن )آل�ب

کلیسای واقع درکمپوس شهر فشتا )یوهانس هورنه من(14

کلیسای سنت آگوستینوس، کلوپن بورگ )دک�ت لودگر هویر(15

ه(باال 16 ن ن شول�ت )عکس/ ی�ن

ن 16 پان�ی
کلیسای سنت یوهانس بابتیست ها در باکوم )دک�ت لودگر 

هویر(

ن مانیگاتر، کشیش خدمات نامه نگاری(17 )مارت�ی

�ت الدنبورگ )دک�ت رالف هنینگز(چ 18 کلیسای سنت- الم�ب

ت شاد(ر 18 کلیسای سنت مارین، راشتده )آل�ب

19
 بخشها�ئ از روایت: »بازگشت پ�گم شده«، اثری از رم 

نسون فان ریجان، موزه هرمیتاز )عکاس: والدیم�ی  برندت هارم�ن
) ن تره بن�ی

ت شاد( 20 کلیسای سنت مارین، راشتده )آل�ب

کلیسای سنت کاترین، دینک الگه )یوهانس هورنه من( چ 21

ابت، هوده )رای�ن باکن کوهلر( ر 21 ن کلیسای سنت ال�ی

ابت، هوده )رای�ن باکن کوهلر( 22 ن  کلیسای سنت ال�ی

23
 اشنیتگر- اورگل، کلیسای سنت سوپرین و کورنلیوس، 

ت شاد(  گاندر کسه )آل�ب

 کلیسای سنت الرنتیوس، النگ فوردن )دک�ت لودگر هویر( 24

25
ت  شن )آل�ب کلیسای سنت سیکتوس و سیین سیوس، هوهن ک�ی

شاد(

)آندریاس تشنو(چ 26

)دک�ت لودگر هویر(ر 26

( چ 27 )هرگن دوی�ت

)دک�ت لودگر هویر( ر 27

)دک�ت لودگر هویر( 28

)پ�ت کرایر(29

)دیرک- میشائیل گروتزش(30

31)de�آنگلیکا- کامالگه(

ت شاد(32  کلیسای سنت مارین، براکه )آل�ب

33

مراسمFronleichnam )جسم عیی مسیح سمبولیک در 
خیابانها به معرض نمایش گذاشته میشود( در اوی ته، فشتا 

)یوهانس هورنه من(
ن شده با طال و  ئ فلزی تزئ�ی عکس کوچک: )Monstranz( شیی

 جواهرات متعلق به کلیسای سنت جورج در فشتا 
)یوهانس هورنه من(

34
ن لوتر، نقاش: لوکاس کراناخ )مؤسسه یاد بود لوتر در  مارت�ی

ایالت ساکسن انهالت(

ن )یوهانس هورنه من(35 سفر زیار�ت بانوان به شهر ب�ت

)انجمن انجیل در آلمان( 37/36

 کلیسای صلیب الدنبورگ )کلیسای صلیب(38

ابت در هوده  ن عکس روی جلد: عکس بزرگ روی جلد: کلیسای سنت ال�ی
) )هرگن دوی�ت



, چاپ، ن�ش و سفارش دادن کتابچه: مشخصات نا�ش

انتشار دهنده:

 کلیسای پروتستان لوتری شهر الدنبورگ

، فشتا دف�ت رسمی اسقف ها در مونس�ت

یه همکاری داشته اند: اشخایص که در تهیه و تدارک این ن�ش

، دیــرک- میشــائیل گروتــزش، دکــ�ت لودگــر هویــر،  ن ن فلتــس، بریگیتــه گلــه زر، اوالف گــوروب لــ�ب دکــ�ت مارتــ�ی

یوهانــس هورنــه مــن ، کاتریــن نلــه یانســن، کاتریــن کمنــا، دکــ�ت لودگــر کالیــش، دکــ�ت دانییــال کووپلــر، آنیــا 

ت شــاد، ســابینه  ، میشــائیل مونتســل، هولگــر اوسووســی، هولگــر را ور، آلــ�ب کرامــر، دکــ�ت گابریلــه الخــ�ن

اشــلو�، دکــ�ت تیــم اونگــر

ن از پروفســور دکــ�ت حبیــب آل ملــو� بــه خاطــر اطالعــات و نقطــه نظــرات تکمیــیل در رابطــه بــا  همچنــ�ی

اســالم تشــکر میکنیــم. )انجمــن الهیــات اســالمی، دانشــگاه اوزنــا بــوروک(

ــا  ــای کلیس ــه راهنم ی ــه ن�ش ــور اینک ــه منظ ــورگ ب ــهر فرایب ــم در ش ــقف اعظ ــوزه اس ن از ح ــ�ی ــا همچن م

س مــا قــرار داده اســت تشــکر مــی کنیــم. »کلیســاهای عمومــی« )2005( را در دســ�ت

طراحی: اوته پک موهر، دلمن هورست

چاپ اول: 10.000 نسخه

اژ و چاپ سال 2017 ت�ی

ــای  ــهر ه ــری در ش ــتان لوت ــاهای پروتس ــه کلیس ــته ب ــای وابس ــازمان ه ــا و س ــا�ئ و انجمن ه ــق کلیس مناط

یــه را بــدون پرداخــت هزینــه ســفارش دهنــد. جــدا از  اولدنبــورگ و بیستومز/مونســ�ت میتواننــد ایــن ن�ش

ــر ســفارش داد. ــه آدرس هــای زی ــرو ب ــا پرداخــت 2 ای ــوان ب ــه را میت ی ــن ن�ش ــن هرنســخه از ای ای

آدرس: کلیسا پروتستان لوتری در شهر اولدنبورگ -1: 

Büro des Bischofs

Philosophenweg 1

26121 Oldenburg

Telefon: 0441 7701-111

E-Mail: bischofsbuero@kirche-oldenburg.de

اداره اسقف های مونس�ت -2: 

Bischöflich Münstersches Offizialat

Sekretariat Offizial und Weihbischof

Bahnhofstraße 6

49377 Vechta

Telefon: 04441 872 112

E-Mail: info@bmo-vechta�de

سال 2017
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