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خوش آمد گو� و درود ن
رسا�
ی
«مــن اینجــا هســتم ».بــا ایــن پیشــنهاد و کالم ســاده یــک رابطــه
ـانها� کــه ادیــان و دنیــا بیـ نـی متفـ ت
بــا انسـ ئ
ـاو� بــا یکدیگــر دارنــد
برقـرار میشــود .در کشــور مــا آلمــان ،بـرای ایجــاد رابطــه مناســب
و ســالم بــا مــردم ،موضــع خــود بــا آنهــا را مشــخص میکنیــم.
بــا ایجــاد یــک رابطــه مناســب و برق ـرار کــردن صلــح و گفتگــوی
ـ� بــا یکدیگــر ،سـ ت
ـئواال� نـ ی ز
مســالمت آمـ ی ز
ـ� پیــش میآینــد .پاســخ
ن
بــه ســئواالت مجهــول ،بــه آگاهــی و اطــاع رســا� ختــم شــده و
از ایــن راه مشــخص میشــود کــه ب ـرای اشــخایص کــه بــه دیــن
دیگــری ایمــان و اعتقــاد دارنــد چــه مطالـ بـی مهــم اســت و چــه
گ
چـ ی ز
ـ� بــه آنهــا امیــد بـرای زنــد� مــی بخشــد.
«مــن اینجــا هســتم ».بــر طبــق روایــات کتــاب انجیــل و تــورات
میگ�نــد و بــا وی علنــاً
برخــی انســانها روبــروی پــروردگار قــرا ی
روبــرو میشــوند -یــی ازایــن انســانها نـ ی ز
ـ� ابراهیــم بــود( .کتــاب
اول مــویس :پیدایــش بــاب  /22کتــاب دوم مــویس :خــروج بــاب
 /3کتــاب اشــعیا بــاب )6
«مــن اینجــا هســتم -».مــا میخواهیــم بــا ایــن کتابچــه کــه نوعــی
ئ
ن
اهنمــا� اســت پاســخی بــه ســئواالت مبهــم
رســا� و ر
اطــاع
اف ـرادی

بدهیــم کــه مایــل هســتند بداننــد کــه ســاختمان کلیســا بــه
چــه شــکل اســت ،درون کلیســا چگونــه طراحــی شــده اســت
آ
ت
کامــ� ویــژه,
اعتقــادا� دارنــد .بــه صــورت
و مســیحیان چــه
مخاطبــان مــا شــهروندان زن و مــرد مســلمان مــی باشــند .بــه
ـ� دلیــل نـ ی ز
همـ ی ن
ـ� در ایــن کتابچــه مقالــه هــای کوتاهــی در رابطــه
بــا شــباهتها و تفاوتهــای ی ن
بــ� اســام و مســیحیت نوشــته
شــده اســت.
ایــن کتابچــه بــا همــکاری و همفکــری کلیســای پروتســتان لوتــری
و کلیســای کاتولیــک رومــی در شــهر الدنبــورگ تنظیــم شــده
گ
ـت� بـ ی ن
اســت .یــک چنـ ی ن
ـ� دو کلیســا یــک
ـ� اتحــاد فکــری وهمبسـ
پدیــده تــازه اســت .شــما نـ ی ز
ـ� متوجــه خواهیــد شــد کــه تــا چــه
انــدازه ایــن دو کلیســای مســیحی بــا یکدیگــر متحــد هســتند .بــا
ایــن وجــود هــر کــدام از ایــن دو کلیســا در رابطــه بــا ســاختمان
کلیســا و تجهـ ی ز
ـ�ات درون کلیســا بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ ویل
شــما پــس از خوانــدن ایــن کتابچــه بــه راحـ تـی میتوانیــد تشــخیص
دهیــد کــه در کلیســای پروتســتان یــا کلیســای کاتولیــک هســتید.
مــا ب ـرای شــما در هنــگام بازدیــد از کلیســا شـ ن
ـادما� ف ـراوان
آرزو میکنیــم.

توماس آدومایت؛
ویلفرید تایزینگ:
نماینده ت
دف� اسقف کلیسای پروتستان
دستیار اسقف اعظم در منطقه
اولدنبورگ؛ منطقه اسقف ی ن
نش� کاتولیک لوتری در اولدنبورگ
ت
مونس�
ها در

ن
میدا� که من چه کیس هستم؟
آیا

کلمــه «کلیســا» دو معـ نـی دارد .کلیســا در وهلــه اول بــه معنــای اجتمــاع زنــان و مــردان میســحی اســت .معـ نـی دیگر«کلیســا» ســاختمان
کلیســا اســت کــه در آنجــا ایمانــداران دور هــم جمــع میشــوند تــا دعــا کننــد و در جشــن مراســم عبــادت در کلیســا ش�کــت کننــد.

کلیسا به معنای محل تجمع زنان و مردان میسحی

مســیحیت بــا  2,2میلیــارد طرفــدار یــی از ت
بزرگ�یــن ادیــان
اســت کــه در رسارس جهــان ت
گســرش داده شــده اســت .کلمــه
«مســیحیت» از عیــی مســیح مشــتق شــده اســت کــه حــدود
ن
ین
ین
کنــو� مــی زیســته
فلســط�
رسزمــ�
 2.000ســال پیــش در
اســت.

صفحه 4

مســیحیان اعتقــاد دارنــد کــه عیــی نــارصی همــان «مســیح»
موعــود اســت .همــان مســیحی کــه از طــرف پــرودگار فرســتاده
شــد .مســیح اســتاد و ناجــی شب�یــت .عیــی مســیح ،پــروردگار
را بــه عنــوان پــدر خــود نامیــده اســت و خــود را فرزنــد خــدا
مــی خوانــد.

ایمانــداران از طریــق عیــی مســیح میتواننــد دریابنــد کــه
پــروردگار کیســت و چگونــه عمــل میکنــد .مســیحیان اعتقــاد دارند
کــه پــروردگار در هنــگام مــرگ فرزنــد خــود را تنهــا نگذاشــته بــود,
گ
گ
بلکــه بــه او یــک زنــد� تــازه ,یــک زنــد� پــس از مــرگ بخشــید.
بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل ,مســیحیان بــه خــدا اعتمــاد کــرده و معتقدنــد
کــه پــروردگار یکایــک آنهــا را در هنــگام مــرگ تنهــا رهــا نخواهــد

گ
کــرد ,بلکــه آنهــا نجــات خواهنــد یافــت و بــه زنــد� جاودانــه
ـتیا� پیــدا مــی کننــد .کتــاب مقــدس مســیحیان انجیــل نــام
دسـ ب
دارد .از طریــق کتــاب مقــدس ,روح و کالم خــدا زنــده اســت؛ بــه
ایــن دلیــل کتــاب مقــدس یعـ نـی تــورات و انجیــل بـرای مســیحیان
ایمانــدار همــان کالم خداســت.

«خدا َمحبت است».پیام اصیل مسیحیت است.
خدا دو حکم و فرمان مهم صادر کرده است:
تو باید رسورت ن
ش
یع� خدای خود را از دل و جان دوست داشته با�؛
همسایه ات را ی ز
ن� مانند خودت دوست بدار.

ـ� ,آســمان و زمـ ی ن
مســیحیان معتقدنــد کــه پــروردگار همــه چـ ی ز
ـ�,
ئ
جهــان ئ
نامــر� را خلــق کــرده اســت .پــروردگار بــه
مــر� و
انســانها مأموریــت داده اســت تــا از خلقــت نگهــداری کــرده و
ـ� مراقبــت بــه عمــل آورنــد و هیــچ چـ ی ز
از طبیعــت نـ ی ز
ـ� را نابــود
نکننــد.

پــروردگار از طریــق روح مقــدس در بـ ی ن
ـ� انســانها حــا�ض اســت
و همــواره حضــور دارد و آنهــا را راهنمـ ئ
ـا� میکنــد.
یکشــنبه ت
مهم�یــن روز هفتــه اســت .در ایــن روز همــه ایمانــداران
ش
مســیحی در جشــن مراســم عبــادت در کلیســا �کــت میکننــد.

صفحه 5

مسیحیت یک اجتماع پر تنوع است

در کشــور آلمــان کلیســای کاتولیــک و کلیســای پروتســتان ش
بی�یــن
طرفــداران را دارنــد .تــا قــرن شــانزدهم میــادی دو کلیســای
نامـ بـرده یــی بــوده و هنــوز ازیکدیگــر جــدا نشــده بودنــد .در قرن
شــانزدهم جنبشـ ت
ـاع�اضانه اصــاح طلبــان بــه نــام «رفرماســیون»
درگــری شــدید در رابطــه بــا
ایجــاد شــد .ایــن جنبــش بــه
ی
اعتقــادات اصــی مســیحی منجــر شــد و بــه انشــعاب مســیحیان
ختــم شــد.
در مـ شـرق زمـ ی ن
ـ� اک ـرث مســیحیان طرفــدار کلیســاهای ارتودکــس
بــوده و آداب و رســوم ایــن کلیســاها را بجــا مــی آورنــد.

در کشــور آلمــان جــدا از کلیســاهای پروتســتان ,کاتولیــک و
ارتودکــس کلیســاهای غـ یـر وابســطه و مســتقل دیگــر نـ ی ز
ـ� وجــود
دارنــد .بســیاری از ایــن کلیســاها در رده کلیســاهای آزاد قــرار
گرفتهانــد (بــه صفحــات  36و  37رجــوع شــود) .ســاختمان
و نمــای کلیســاهای ارتدکــس مســیحی بــا ســاختمان کلیســاهای
پروتســتان و کاتولیــک فــرق دارد .اتاقهــای مختــص بــه مراســم
عبــادت درکلیســاهای آزاد بــه صــورت متفــاوت و دلخواهــی
طراحــی و تنظیــم شــده انــد.

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

ث
اک� ایمانداران مسیحی در ایالت الدنبورگ طرفدار کلیسای پروتستان
ن
هم� دلیل ما در ادامه بحث
لوتری یا کلیسای کاتولیک رومی هستند .به ی
نام�ده خواهیم پرداخت.
در این کتابچه به ش�ح مختصات دو کلیسای ب
صفحه 6

کلیسا به ن
مع� خانه خدا

بــا یــک مراســم ویــژه دیـ نـی مســیحی یعـ نـی بــا تـ بـرک کــردن ,کلیســا
تبدیــل بــه یــک مــکان خــاص میشــود و از ایــن طریــق ایــن
مــکان صالحیــت محــل عبــادت را پیــدا میکنــد .زنــان و مــردان
ئ
کلیســا� ش�کــت
مســیحی معتقدنــد کــه در مراســم عبــادت
کننــدگان بــا پــروردگار روبــرو مــی شــوند :هنگامیکــه کالم کتــاب
مقــدس خوانــده میشــود مســیحیان کالم خــدا را میشــنوند.
پاســخ دادن بــه کالم خــدا از طریــق :بــه درگاه خــدا دعــا کــردن,
ســتایش و خوانــدن رسود صــورت میگـ یـرد .بــه جــا آوردن مراســم
مقــدس شــام آخــر در کلیســای پروتســتان بــا اجـرای ایــن مراســم
درکلیســای کاتولیــک متفــاوت اســت.

انســانها نــه تنهــا بـرای انجــام دادن مراســم عبــادت بــه کلیســا
یم�ونــد ,بلکــه هنگامیکــه میخواهنــد بــه تفکــر و تعمــق ی ز
نــ�
ـ� پاســخ بــه سـ ت
پب�دازنــد ,بـرای یافـ ت ن
ـئواال� کــه در دوران زندگیشــان
ت
ن
پیــش مــی آیــد ,بــه منظــور تمرکــز یــا بـرای جشــن گرفــ� خاطـرات
و حـ تـی ی ز
ن�ب ـرای عبــادات کوتــاه مــدت هــم بــه کلیســا یم�ونــد.
آنهــا انتظــار دارنــد کــه از اینطریــق تســی خاطــر بیابنــد و در
گ
زنــد� نـ یـروی بیشـ تـری داشــته باشــند.

با مشاهده تصاویر باال در می یابیم که تا چه اندازه ساختمان و نماهای یب� ن
و� کلیساها با یکدیگر تفاوت دارند.

صفحه 7

نمای یب� ن
و� ساختمان کلیسا -ی ن
اول� نقطه نظرات

کلیســاها را میتــوان از طریــق بــرج هــای کلیســا تشــخیص داد.
ایــن بــرج هــا بــه منظــره شــهرها و روســتا هــا شــکل خــایص
بخشــیده انــد .ب ـا گذشــت زمــان بــر روی بســیاری از بــرج هــای
گ
بــزر� ی ز
نــ� نصــب شــده اســت .اینگونــه
کلیســاها ســاعتهای
بــرج هــا کــه بــا ســاعت تزیـ ی ن
ـ� شــده انــد بــه مــا یــاد آوری میکننــد
کــه تــا چــه انــدازه عمــر مــا کــه از طــرف پــروردگار بــه مــا هدیــه

شــده ارزشــمند اســت .بــا صــدای ناقــوس کلیســا از زنــان و مــردان
مســیحی دعــوت میشــود تــا ب ـرای دعــا کــردن و بــه جــا آوردن
مراســم عبــادت بــه کلیســا بیاینــد .ســاختمان بـ یـرون و در ورودی
ـمگ�ی طراحــی و
بعـ ضـی از کلیســا هــای قدیمــی بــه صــورت چشـ ی
معمــاری شــده اســت.

در اماکن عمومی که مساجد بنا شدهاند ی ز
ن� ،از طریق مناره های مساجد ،مسلمانان به عبادت فرا خوانده میشوند.
صفحه 8

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

در درون کلیســا میتــوان نیمکــت هــا و صنــدیل هــا را مشــاهده
کــرد .همــه ایمانــداران در کلیســا بــه ســمت مح ـراب ایســتاده و
عبــادت میکننــد ,بنابرایــن جهــت عبــادت آنهــا بــه ســمت خــدا
مشــخص و واضــح اســت .بــر طبــق آداب و رســوم قدیمــی،
ســاختمان کلیســاها بــه ســمت مـ شـرق و نــور ســاخته شــده انــد؛
گ
نــد� ،ن
یعــی بــه ســمت عیــی مســیح؛ زیــرا
بــه ســمت نــور ز
ت
وقــی کــه خورشــید طلــوع میکنــد ازســمت ش
مــرق نــور را بــه
ز
جهــان تاریــی مــی آورد؛ عیــی مســیح نـ یـ� بـرای زنــان و مــردان
مســیحی بــه ن ز
م�لــه «نــور جهــان اســت».

اگر از باال به ساختمان کلیساها نگاه کنیم طرح اصیل آنها
به شکل یک صلیب ساخته و پایه ریزی شده است.

ن� ت
در مساجد ی ز
جه� که به سمت آن دعا میشود (محراب) به سمت مکه تنظیم شده است.
صفحه 9

ت
مهم�ین حاالت بدن در هنگام دعا کردن

زنــان و مــردان مســیحی در هنــگام عبــادت در کلیســا بــا حــاالت
و اشــارات مختلــف رابطــه خــود بــا خــدا را بــه وضــوح نشــان مــی
دهنــد .بـرای مثــال آنهــا در هنــگام دعــا انگشــتان دستهایشــان
را در یکدیگــر گــره مــی زننــد .ایمانــداران کاتولیــک مراســم عبــادت
در کلیســا را بــا صلیــب کشــیدن ش�وع کــرده و خاتمــه میدهنــد.
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.
از اینطریــق آنهــا اعتقادشــان بــه پــروردگار را نشــان میدهنــد.

حــا�ض ان در کلیســا در حالــت نشســته یــا ایســتاده بــه کالم
خــدا و اطــاع رسـ ن
ـا� هــا گــوش میدهنــد ودر هنــگام ســتایش
و احـ تـرام کامــل گذاشـ ت ن
ـ� ،تعظیــم میکننــد .در بعـ ضـی مراســم
عبــادت کلیسـ ئ
ـا� نـ ی ز
ـ� ش�کــت کننــدگان بــا یکدیگــر دســت میدهنــد
و «صلــح خداونــد بــر شــما بــاد» را ب ـرای یکدیگــر آرزو میکننــد.
زنــان و مــردان مســیحی بعـ ضـی مواقــع در هنــگام دعــا بــر روی
زانوانشــان مــی نشــینند .بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل در کلیســای کاتولیــک
نیمکتهــا� ســاخته شــدهاند تــا بتــوان بــا زانــو روی آنهــا
هــا
ی
ن
ت
ن
نشســت .روی زانــو نشســ� حالــت تواضــع و فروتــی شــخص
درمقابــل پــروردگار را نشــان مــی دهــد.

ن� میتوان از طریق حاالت و حرکات بدن ،رابطه ی ن
در مساجد ی ز
ب� انسان و خالق را به وضوح دید .درهنگام
ین
میگ�د.
«رکوع» و«سجود»
وهمچن� :سالم کردن و اعالم صلح ،بدن در حالت خایص قرار ی

صفحه 10

تریبون ,کریس ن
سخ� نا� و خواندن کتاب مقدس -کالم خدا را شنیدن

در کلیســاها در هنــگام خوانــدن کتــاب مقــدس از تریبــون
اســتفاده میشــود .کشــیش هنــگام موعظــه در کلیســاهای
کاتولیــک ازتریبــون اســتفاده میکنــد .در کلیســاهای بیشــماری بـه
خصــوص در کلیســاهای پروتســتان کــریس مخصــوص سـ ن
ـخ� نا�
وجــود دارد.

ـ� دلیــل ایــن مکانهــا بــه عنــوان مـ ن
بــه همـ ی ن
ـکا� کــه از آنجــا پنــد و
من�هــا
انــدرز داده میشــود مفهــوم خــایص در کلیســا دارنــد .ب
ســخ� نا� معمــولأ ن
ن
هــر معمــار و ســازنده آنــرا بــه
و ســکوهای
معــرض تماشــا مــی گذارنــد.

من� یا کریس ن
در مساجد ی ز
من� باالتر از سطح
سخ� نا� وجود دارد .ب
ن� ب
زم� ساخته شده است و از آنجا ن
ین
سخ� نا� و موعظه می شود.

صفحه 11

انجیــل کتــاب مقــدس مســیحیان اســت .در مســیحیت انجیــل,
ئ
پیشــگو�
کالم خداســت .انجیــل شــاهدی بــرای ثابــت کــردن
هــای خــد در جهــان اســت.
امــروزه انجیــل تقریبــأ بــه همــه زبانهــا ترجمــه شــده اســت تــا
همــه انســانها بتواننــد کالم خــدا را بخواننــد و درک کننــد.
کتــاب مقــدس مســیحیان از دو بخــش «عهــد عتیــق» و «عهــد
جدیــد» تشــکیل شــده اســت.

ش�وع عهــد عتیــق بــا روایــت هـ یـا� در رابطــه بــا خلقــت آغــاز مــی
شــود .در آنجــا گ ـزارش میشــود کــه پــروردگار بــا امــت برگزیــده
خــود رابطـ ه خــایص برقـرار کــرده بــود .عهــد عتیــق کتــاب مقــدس
مســیحیان و یهودیــان اســت و بــه همـ ی ن
ـ� دلیــل ایــن دودیــن بــا
یکدیگــر در بــه اطــاع رســاندن کالم خــدا از طریــق نگارشــات
عهــد عتیــق مشـ تـرک هســتند.
گ
در چهــار انجیــل ،چهــار کتــاب عهــد جدیــد زنــد� عیــی مســیح
بــه نــگارش در آمــده اســت .کتابهــای دیگــر عهــد عتیــق از
گ
ـ� مســیحیان ســاکن مناطق مسـ ن
ـد� اولـ ی ن
ـکو�
ایمــان مســیحی و زنـ
ز
کــه در آنجــا کلیسـ یـا� نـ یـ� بنــا شــده بــود ســخن مــی گویــد.

عر� نوشته شده است و به ی ن
هم� دلیل زنان و مردان مسلمان در
کتاب مقدس مسلمانان قرآن نام دارد .قرآن به زبان ب
ن
ز
عر� میخوانند .قرآن ین� تقریبأ به همه زبانها ترجمه شده است تا سورههای
هنگام دعا و روخوا� ،قرآن را به زبان ب
مندرج شده در قرآن برای مردم ث
اک� ملت ها قابل درک باشد.

صفحه 12

محراب ,نان و ش�اب -جشن مراسم شام آخر

محـراب درکلیســا مــکان خــایص اســت کــه در مرکــز نقطــه توجــه
ن
مســکو� و
عمــوم قــرار دارد .مســیحیان ســاکن یــک منطقــه
ش�کــت کننــدگان مراســم عبــادت در کلیســا دور محــراب کــه
بــه شــکل یــک مـ ی ز
ـ� اســت جمــع میشــوند .مســیحیان درمراســم
شــام آخــر ،حضــور عیــی مســیح رسـ ی ز
ـتاخ� کــرده را در زمــان

تقســیم شــام خداونــد حــس میکننــد .امــروزه درهمــه کلیســاهای
کاتولیــک و اک ـرث کلیســاهای پروتســتان یــک مح ـراب وجــود دارد
کــه مســتقل از قســمتهای دیگــر ســاخته شــده اســت.
در کلیســاهای قدیمــی تــر محـراب باالتــر از ســطح زمـ ی ن
ـ� ســاخته
شــده اســت .ایــن نــوع محـراب هــا معمــولأ در کنــار یــک دیــوار
ـ� تزیـ ی ن
بنــا شــده انــد و بــا عکســها و تصاویــر بیشــماری نـ ی ز
ـ� شــده

گ
انــد .ایــن تصاویــر معمــوال زنــد� عیــی مســیح و شــاگردان وی
و همچنـ ی ن
ـ� افـراد مقــدس مســیحی را بــه نمایــش گذاشــته انــد.
امــروزه در کلیســاهای کاتولیــک ش�کــت کننــدگان در مراســم
جشــن شــام آخــر و عبــادت دور یــک محــراب کــه مســتقل از
قســمتهای دیگــر اســت جمــع میشــوند .در ایــن حالــت ی ز
نــ�
تجمــع و گــرد هــم یآ� ایمانــداران بهـ تـر قابــل مشــاهده اســت.
مراســم دعــا و عبــادت در کلیســاهای پروتســتان و جشــن مراســم
مقــدس شــام آخــر نـ ی ز
ـ� در کنــار مح ـراب ،مح ـر با� کــه از ســطح
زمـ ی ن
ـ� باالتــر ســاخته شــده اســت و یــا مح ـر با� کــه بــه صــورت
مســتقل ق ـرار گرفتــه اســت انجــام میشــود..

صفحه 13

ن
مع� و مفهوم نان و ش�اب که در شام آخر تقسیم میشود

بزرگداشــت آخریــن شــام عیــی مســیح بــا شــاگردانش ب ـرای ایمانــداران مســیحی معـ نـی و مفهــوم ویــژه و خــایص دارد .امــروزه نـ ی ز
ـ�
میگ�نــد .عیــی مســیح
زنــان و مــردان مســیحی در مراســم عبــادت در کلیســا ش�کــت کــرده و مراســم شــام آخــر را بــا یکدیگــر جشــن ی
بــه مــا قــول میدهــد کــه او در هنــگام مراســم مقــدس شــام آخر،هنگامیکــه مــا بــه یادبــود آخریــن مراســم وی نــان و ش�اب ،جســم
و خــون وی را دریافــت میکنیــم در کنــار مــا حضــور دارد.

پیاله ای که مملو از ش�اب است و ف
ظر� که در آن نان (به شکل دایره های کوچک و گرد) قرار گرفتهاند را میتوانیم در عکس فوق مشاهده کنیم.

صفحه 14

اشکال خاص اعتقادی ی ز
پره�گاران کاتولیک

مســیحیان شــاخه کاتولیــک معتقدنــد کــه عیــی مســیح ت
حــی
پــس از پایــان مراســم مقــدس شــام آخــر نـ ی ز
ـ� از طریــق نانهــای
تـ بـرک شــده حضــور دارد .بــه همـ ی ن
ـ� خاطــر قطعــات کوچــک نــان
مراســم شــام آخــر پــس از خاتمــه مراســم عبــادت در صندوقچــه
هــای خــایص کــه بــه ی ن
همــ� منظــور در کلیســا ســاخته شــده
اســت نگهــداری میشــود.

ایــن صندوقچــه هــای کوچــک فقــط در کلیســاهای کاتولیــک
وجــود دارنــد .همیشــه در طــول شــبانهروز در یــک شــمعدان
نامــرده قــرار دارد
شیشــهای قرمزرنــگ کــه درکنــار صندوقچــه ب
«نــور ابــدی» روشــن شــده و میتابــد و نشــانگر حضــور دائمــی
گ
و همیشــی عیــی مســیح در نــان تـ بـرک شــده و نــور همیشــه
تابنــده اســت.

آیا در همه مراسم عبادت در کلیسا شام آخر جشن گرفته میشود؟
در کلیساهای کاتولیک ت
مهم�ین شکل عبادت در کلیسا تقسیم شام آخر است .مراسم عبادت بدون شام آخر اجرا نمیشود .شام آخر
در کلیسای کاتولیک نشانه «صمیمیت و یکدیل» حا�ض ان ش�کت کننده است .در کلیساهای پروتستان مراسم عبادت در کلیسا به هر دو
شکل ،ن
یع� :با اجرای مراسم جشن شام آخر و یا بدون برگذار کردن این جشن انجام میشود .هر دو شکل مراسم عبادت با یکدیگر
برابرند و در یک جایگاه قرار گرفته اند.

صفحه 15

میگ�یم
حوضچه غسل تعمید -با غسل تعمید به خدا تعلق ی

میگــرد.
در حوضچــه غســل تعمیــد ،تعمیــد بــا آب صــورت
ی
گ
لأ
انســان فقــط یکبــار در زنــد� تعمیــد میشــود .تعمیــد معمــو در
سـ ی ن
ـن� کــودیک و یــا هنــگام بــه دنیــا آمــدن نــوزاد انجــام میشــود.
ز
در هنــگام ایمــان آوردن ،بزرگســاالن نـ یـ� میتواننــد غســل تعمیــد
جــز� از کلیســا
شــوند .بــا غســل تعمیــد شــخص عضــو و ی
میشــود و از طــرف ایمانــداران درکلیســا پذیرفتــه و تأییــد میشــود.
بــا غســل تعمیــد شــخص پــاک شــده از گنــاه ،بیگنــاه در عیــی
مســیح بــه دنیــا میآیــد و در مقابــل پــروردگار قـرار میگـ یـرد؛ خــدا
بــا ایــن عمــل وی موافــق اســت و بــه او پاســخ مثبــت داده اســت.
هنــگام انجــام دادن مراســم تعمیــد ،شــخص «بــه نــام پــدر،
پــر 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 ق ـرار دارد .ایمانــداران هنــگام ورود بــه کلیســا انگشــتان
می�نــد وســپس بــا انگشــتان خــود
خــود را در آب مقــدس فــرو ب
یــک عالمــت صلیــب مــی کشــند .آب مقــدس یــاد آور غســل
تعمیــد شــخص و پیمــان غســل تعمیــد وی اســت .در کلیســاهای
پروتســتان در محوطــه ورودی درون کلیســا حوضچــه ای وجــود
نــدارد .ایــن آداب و رســوم را مســیحیان پروتســتان در کلیســای
خویــش اج ـرا نمــی کننــد.

ها� که در کلیسا با آب مقدس پر شدهاند،
حوضچه های غسل تعمید و حوضچه ی
زنان و مردان مسلمان را به یاد وضو ت ن
گرف� قبل از نماز می اندازند.

صفحه 16

زنان و مردان مسیحی فقط به یک خدا معتقدند

درک کلمــه تثلیــث بــرای مــا انســانها ســاده نیســت .تثلیــث
یعـ نـی :خــدای واحــد بــه شــکلهای مختلــف و از طریــق راههــای
متفــاوت بــا مــا روبــرو میشــود .پــروردگار بــه شــکل:
خدای پدر و خالق همه ی ز
چ�
خــدای پــر کــه از طریــق عیــی مســیح بــه ظاهــر و در قالــب
انســان بــر روی زمـ ی ن
ـ� آمــد و مــا انســانها را نجــات داد.
خــدا بــه شــکل روح مقــدس کــه واســط بـ ی ن
ـ� مــا و پــروردگار اســت؛
او راهنمــای ماســت و بــه مــا آگاهــی مــی بخشــد.

عیــی مســیح کــه از مریــم باکــره متولــد شــد نقــش اصــی را
در اعتقــادات مســیحی ایفــا میکنــد .زنــان و مــردان مســیحی
معتقدنــد کــه پــروردگاراز طریــق عیــی مســیح خــود شــخصأ بــر
ـ� ظاهــر شــد؛ بــه همـ ی ن
روی زمـ ی ن
ـ� دلیــل مســیحیان عیــی مســیح
را بــه عنــوان پرسخــدا ســتایش میکننــد.

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 «پرس» و جلوی پرس «روح مقدس»
که معمولأ در عکسها به صورت یک کبوتر نشان داده میشود.
صفحه 17

صلیب و شمع عید پاک در همه کلیسا ها دیده میشود

عیــی مســیح تقریب ـاً یس ســال داشــت کــه بــه صلیــب کشــیده
شــد .صلیــب اصیلتریــن و ت
مهم�یــن نشــانه مســیحیت اســت:
پــروردگار بــا مــا انســانها رابطــه برق ـرار میکنــد ،بــر روی زمـ ی ن
ـ�
ظاهــر میشــود و از طریــق عیــی مســیح باالتریــن درد و رنــج را
در بــدن یــک انســان تحمــل میکنــد .بــا مــرگ عیــی مســیح بــر
روی صلیــب جـ ئ
ـدا� و دوری پــروردگار بــا انســانها از بـ ی ن
ـ� رفــت
و او پــس از بخشــیده شــدن گناهــان مــان بــا مــا آشـ تـی میکنــد.
عیــی مســیح ســه روز پــس از مرگــش از دنیــای مردگان برخاســت
ـتاخ� کــرد .بـرای زنــان و مــردان مســیحی مــرگ و رسـ ی ز
و رسـ ی ز
ـتاخ�
گ
عیــی مســیح نشــانه آغــاز یــک زنــد� تــازه اســت .بــه همـ ی ن
ـ�
دلیــل آنهــا نـ ی ز
ـ� امیدوارنــد کــه پــس از مرگشــان پــروردگار آنهــا
گ
را زنــده کنــد و بــه یــک زنــد� تــازه وارد شــوند.

صفحه 18

در همــه کلیســاها میتوانیــم شــمع عیــد پــاک را ببینیــم .ایــن
شــمع هــر ســال در شــب یکشــنبه عیــد پــاک ( شــب عیــد
پــاک) بــه کلیســا آورده و در آنجــا روشــن میشــود .هــر یکشــنبه
نـ ی ز
ـ� در مراســم عبــادت در کلیســا ایــن شــمع روشــن میشــود و
گ
نشــانگر نــور یــک زنــد� تــازه اســت.
ایمانــداران و غســل تعمیــد شــدگان نـ ی ز
ـ� پــس از تعمیدشــان یــک
شــمع غســل تعمیــد دریافــت میکننــد .شــعله ایــن شــمع با شــمع
عیــد پــاک روشــن میشــود و بــه ایــن معـ نـی اســت کــه :عیــی
گ
گ
ـد� شــما را نـ ی ز
ـ� روشــن میســازد.
مســیح کــه نــور زنــد� اســت ،زنـ

عکسها و مجسمه های نصب شده در کلیسا از پروردگار حکایت می کنند

از آنجائیکــه اکـرث انســانهای نســل هــای گذشــته ســواد خوانــدن
و نوشـ ت ن
ـ� نداشــتند ،عکســها و تصاویربــه نمایــش گذاشــته شــده
در کلیســا بــه آنهــا کمــک میکــرد تــا بــا داســتانهای انجیــل و
مـ ن
ـژدگا� و خـ بـر خــوش عیــی مســیح آشــنا شــوند.
در مســیحیت هیــچ عکــس و یــا ش
نقــا� ممنــوع وجــود نــدارد.
پــروردگار از طریــق عیــی مســیح خــود را بــه مــا نشــان داد.
ئ
پیامهــا� کــه از طــرف
عیــی مســیح بــا اعمــال خویــش و بــا
پــروردگار ب ـرای مــا آورد ،او را بــه مــا نزدیکـ تـر ســاخت و مــا را بــا
وی آشــنا کــرد.

در کلیساهای پروتستان و کاتولیک ما میتوانیم تصاویری که
گ
داستانهای انجیل و به ویژه داستان زند� عییس مسیح را به
نمایش گذاشتهاند را مشاهده کنیم .هر کلیسا به سلیقه و
نقا� های ن
انتخاب خویش تصاویر و ش
ه�مندانه را به معرض
نمایش گذاشته است.

ئ
عکســها� کــه پــروردگار را بــه مــا عرضــه میکننــد و
تصاویــر و
نشــان میدهنــد چهــره واقعــی و حقیقــی خــدا نیســتند؛ ویل بــا
ایــن وجــود مــا بــا دیــدن ایــن تصاویربــه صفــات و خصلتهــای
می�یــم.
ویــژه خــدا پ� ب

تصویر «پدر دلسوز ومهربان» شفقت و
دلرحم بودن پروردگار را نشان میدهد.

در مساجد ما معموال صفات و القاب خدا ( 99صفت)،
ها� از
سوره
خلفا� که راه راست را تبلیغ میکردند و
اسم محمد
ب
ی
پیغم� ،اسم ی
قرآن را با خطاطی های زیبا مشاهده میکنیم.

صفحه 19

مس� او
مس� به صلیب کشیدن عییس مسیح را نشان میدهند ،از راهی حکایت میکنند که در طی آن ی
ایستگاهها� که ی
ی
درد و رنج کشید

تن
گذاشــ� «راهــی کــه عیــی مســیح پیمــود
بــا بــه نمایــش
تــا پــس از آن بــه صلیــب کشــیده شــود» بــرای مــا صحنههــا
و ایســتگاههای درد و رنــج کشــیدن وی ملمــوس میشــود .ایــن
تصاویــر چرخــه ای و دنبال ـهدار در تمــام کلیســاهای کاتولیــک و
بعـ ضـی از کلیســاهای پروتســتان بــه نمایــش گذاشــته شــدهاند و
حکایــت از مسـ یـری کــه عیــی مســیح درزیــر شــکنجه پیمــود تــا
بــه صلیــب برســد میکننــد.
معمــوال ً ی ن
اولــ� تصویــر ازچهــارده تصویردنبالــه دار صحنــه
محاکمــه کــردن عیــی مســیح را ب ـرای مــا آشــکار میســازد .پــس
از آن بــه مــا نشــان داده میشــود کــه عیــی مســیح در طــول راه
ـنگی� را حمــل میکــرده کــه از شــدت سـ ن
صلیــب سـ ن
ـنگی� صلیــب
ـنگ� بــه زمـ ی ن
او ســه مرتبــه ،در زیــر ایــن بــار سـ ی ن
ـ� افتــاد.

صفحه 20

در تصاویــر دیگرمالقــات عیــی مســیح بــا افــراد مختلفــی کــه
او بــا آنهــا در راه رســیدن بــه صلیــب مواجــه شــده بــود نشــان
داده میشــود:
مالقات عییس مسیح با مادرش مریم
مالقــات عیــی مســیح بــا بانـ ئ
ـو� بــه نــام ورونیــکا کــه بــه عیــی
مســیح یــک دســتمال بــرای خشــک کــردن عــرق هایــش داد؛
مالقــات وی بــا بانـ ن
ـوا� کــه گریــه میکردنــد ،بــا ســیمون کــه اهــل
قـ یـروان بــود و در حمــل کــردن صلیــب بــه عیــی مســیح کمــک
کــرد.
در آخریــن تصویرعکســهای دنبالــه دار صحنــه بــه صلیــب
کشــیده شــدن و مــرگ عیــی مســیح بــر روی صلیــب وســپس بــه
خاکســپاری وی مشــاهده میشــود.

اليمان – أم ث
أك� من ذلك؟
القديسون :قدوة في� إ

مســیحیان متدیــن ،ایمانــدار نا� هســتند کــه بــرای مســیحیان
پروتســتان و کاتولیــک رسمشــق هســتند .کاتولیــک هــا در هنــگام
دعــا کــردن اینگونــه افــراد را واســطه ی ن
بــ� خویــش و پــروردگار
خــو� یــاد میکننــد .معمــوال ً عکســها
قــرار داده و از آنهــا بــه ب
و یــا مجســمه هــای مســیحیان روحـ ن
ـا� در کلیســاهای کاتولیــک
بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــده انــد .بعـ ضـی از ایــن افـراد بــا
اب ـزار یــا وســیله ای دیــده میشــوند کــه در زندگیشــان بــا آن در
رابطــه بودنــد .اکـرث کلیســاها بــه نــام مســیحیان روحـ ن
ـا� نامیــده
شــده انــد.

فدائیــان زن و مــرد مســیحی در یــک رده خــاص قـرار گرفتــه انــد؛
گ
ن
روحــا� زنــد� خــود را در راه اهدافشــان فــدا
زیــرا ایــن افــراد
کردنــد .آنهــا حــا�ض شــدند کــه جــان خــود را فــدا کننــد و در
ایــن راه نـ ی ز
ـ� یــک مــرگ فجیــح را پذیرفتنــد تــا از ایــن طریــق ایمان
خــود بــه عیــی مســیح را ثابــت کننــد و ایــن شــاهد و دلیــل ویــژه
ای بـرای وفــاداری و ثابــت کــردن ایمــان راســخ آنهاســت .رسداران
و فدائیــان مســیحی اغلــب بــا ابزارهــا و وســائیل کــه شــکنجه
شــدهاند بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد.

در ایــن عکــس نشــان داده میشــود کــه
مار ی ن
تــ� مقــدس ،مانتــوی خویــش را بــا
اف ـراد فقـ یـر تقســیم میکنــد.

کاترین مقدس را با یک چرخ شکنجه
کردند و کشتند.

صفحه 21

ن
مع� تصویر مریم و فرشتگان

در کلیســاهای کاتولیــک از مریــم ،مــادر عیــی بطــور خــایص
یادبــود میشــود و احـ تـرام خــایص نـ ی ز
ـ� بــه او گذاشــته میشــود.
همــ� دلیــل ی ز
بــه ی ن
نــ� مریــم در تصاویــر و مجســمه هــا بــه
شــکلهای مختلــف ،مثــا :بــه عنــوان تســی دهنــده ،محافــظ و یــا
عـزادار و حـ تـی بــه شــکل یــک ملکــه بــه معــرض نمایــش گذاشــته
شــده اســت.
ن
قــدردا� و ارج نهــادن بــه
کلیســاهای پروتســتان در رابطــه بــا
مریــم مقــدس محتاطانــه عمــل میکننــد .بــه ایــن دلیــل ی ز
نــ�
در کلیســاهای پروتســتان کمـ تـر تصویــر یــا مجســمهای از مریــم
مقــدس یافــت میشــود و فقــط تصاویــری کــه در رابطــه بــا بــه
نمایــش گذاشـ ت ن
ـ� نگارشــات منــدرج در کتــاب مقــدس مســیحیان
اســت مشــاهده میشــود.
در کلیســاهای بیشــماری نـ ی ز
ـ� تصاویــری از فرشــتگان بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت .فرشــتگان از نظــر نگارشــات تــورات و
انجیــل فرســتاده خــدا هســتند و نقــش یــک رابــط و واســطه را
ـ� نـ ی ز
ـ� انســان و پــروردگار ایفــا میکننــد .مقدسـ ی ن
بـ ی ن
ـ� بــه فرشــتگان
ت
احــرام میگذارنــد؛ فرشــتگان از دیــد آنهــا نقــش مهمــی را

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

درخلقــت بــه عهــده دارنــد.

مریم درقرآن ی ز
نام�ده شده است.
ن� ب
به هیچ بانوی دیگری در سورههای مختلف قرآن به اندازه مریم اشاره نشده است.
عر� مریم نامیده میشود).
سوره  19قرآن به نام مریم نامیده شده است( .ماریا به زبان ب
فرشتگان در اسالم ی ز
ن� نقش مهمی را ایفا میکنند.
ویل با این وجود فرشتگان به تصویر کشیده نشده اند.
صفحه 22

نقش موسیقی در کلیسا

يوجــد جهــاز موســيقى الأورغ في� كل كنيســة في� واليــة أولدنبــورج.
وغالبـاً مــا يتــم افتتــاح صــاة القــداس بموســيقى الأورغ .ترافــق
لأ
و� كل كنيســة توجــد كتــب
موســيقى ا ورغ ترانيــم الكنيســة .في
ترانيــم .وأمــا الجوقــات فهــي تقــوم بانتظــام ت
بال�تيــل خــال
صــاة القــداس .وأمــا فــرق آالت ت
ال�ومبــون فهــي ذات أهميــة
در همــه کلیســاهای منطقــه الدنـ بـرگ ارگ وجــود دارد .مراســم
نواخــ� ارگ ش�وع شــده و ی ز
تن
نــ�
عبــادت در کلیســا معمــوال ً بــا
خاتمــه مییابــد .ش�کــت کننــدگان در مراســم عبــادت کلیســا نـ یـ�ز
هنگامــی کــه رسود میخواننــد بــا ارگ همراهــی میشــوند .در
همــه کلیســاها نـ ی ز
ـ� کتــاب رسود وجــود دارد .گــروه کــر کلیســا بــه
مراســم عبــادت شــکل و جلــوه خــایص میبخشــد.

در کلیســاهای پروتســتان ،گــروه کــر بــا شــیپور نـ ی ز
ـ� نقــش مهمــی
را ایفــا میکنــد.
در مراســم عبــادت در کلیســا از ســازهای موســیقی دیگــری نـ ی ز
ـ�
مثــل :گیتــار ،فلــوت و جــاز نـ ی ز
ـ� اســتفاده میشــود .بــا اســتناد بــه
کالم انجیــل «هــر موجــود زنــدهای کــه نفــس میکشــد بایــد خــدا
را ســتایش کنــد» ،بنابــر ایــن بایــد همــه اصــوات و آالت موســیقی
در کلیســا بـرای ســتایش و پرســتش پــروردگار نواختــه شــوند و بــه
تن
نواخــ� موســیقی در کلیســا نوعــی اعــام کالم
صــدا درآینــد.
خداســت.

صفحه 23

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

ایمانــداران مســیحی در هنــگام اعـ تـراف بــه گنــاه ،اعـ تـراف میکنند
کــه مقــر و گناهــکار هســتند و قــول میدهنــد کــه دیگــر گنــاه
ـی� کــه بــه ت
نکننــد .کشـ ش
اع�افــات ایــن اف ـراد گــوش میدهــد بــه
نــام پــروردگار ،بخشــیده شــدن گناهــان آنهــا را اعــام میــدارد.
در کلیســاهای کاتولیــک ب ـرای اعـ تـراف بــه گنــاه ،اغلــب مکانهــای
خــایص نـ ی ز
ـ� در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در کنــار دیوار ســاخته
ئ
ت
ز
شــده انــد .در ایــن اماکــن «صنــدیل هــا� نـ یـ� بـرای اعــراف کــردن
بــه گنــاه» در نظــر گرفتــه شــده انــد .ایــن صنــدیل هــای در درون
مـ ن
ـکا� کــه مثــل یــک کمــد کوچــک اســت ق ـرار گرفتــه انــد .ایــن
مــکان بــه شــکل کمــد ســاخته شــده ،ســه در دارد .تــوی در میـ ن
ـا�
یــک کشــیش نشســته اســت .اعـ تـراف کننــدگان تــوی در ســمت
راســت یــا چــپ روی زانوانشــان مینشــینند.

در کلیســای پروتســتان بــرای ت
اعــراف بــه گنــاه مــکان خــایص
ســاخته نشــده اســت؛ زیـرا اعـ تـراف بــه گنــاه در میــان پروتســتان
هــا مثــل کاتولیــک هــا رایــج نیســت.
صحبتهــا و درد و دل هـ یـا� کــه در رابطــه بــا اعـ تـراف بــه گنــاه
هســتند را میتــوان درون یــی از اتاقهــای کلیســا نـ ی ز
ـ� انجــام داد.
در اینصــورت بــرای ت
تن
ســاخ� مــکان
اعــراف بــه گنــاه ،نیــاز بــه
خــایص در درون کلیســا نداریــم .از اتاقهــای نامـ بـرده میتوانیــم
بــه منظــور اعـ تـراف بــه گنــاه ،در کلیســای پروتســتان وکاتولیــک
اســتفاده کنیــم.

ن
ن
مسلمانان ایماندار با این نوع ت
گناها� که انجام دادهاند
پشیما� در رابطه با
اع�اف به گناه و بخشیده شدن گناهان آشنا نیستند؛ اما آنها ندامت و
ن
ت
ین
همچن� �ض ورت برگشت از گناهان را میشناسند و از آن آگاهند .در مساجد مکا� برای اع�اف به گناه وجود ندارد؛ هر شخص با هر نوع جنسیت
و
ن
مجاز است و میتواند شخصاً ،مستقیم و بدون واسطه از پروردگار برای گناها� که انجام داده است طلب بخشش کند .فقط پروردگار میتواند
گناهان ما را ببخشد .هیچ شخیص نمیتواند گناهان شخص دیگری را ببخشد.

صفحه 24

مق�ه ها در کلیسا
ب

مق�ه ها را میتوان در بع�ض از کلیساهای قدیمی مشاهده کرد .این سنگ بق�ها یا روی ی ن
زم� یا روی دیوار کلیسا ها بنا شده اند .باید
ب
س�ده شده اند.
در نظر گرفت که فقط مسیحیان خایص در کلیساهای قدیمی به خاک پ

برای مسلمانان عادی و مرسوم نیست که مرده های خود را در فضای ن
واتاقها� که
درو� مساجد
ی
در آن مراسم عبادت بجا می آورند به خاک بسپارند ،ویل با وجود این در فضای ن
درو� مساجد مسلمانان شیعه ی ز
ها� وجود
ن� ب
مق�ه ی
دارند .احتماال ً در این قسمتها ی ز
س�ده شده اند.
ن� افراد خایص مثل نیاکان و فرزندان محمد
پیغم� به خاک پ
ب
صفحه 25

لباسهای مخصوص کشیشان در مراسم عبادت کلیسا

لبــایس کــه کشــیش زن یــا مــرد در کلیســای پروتســتان در هنــگام
موعظــه و عبــادت بــر تــن دارد اغلــب لبــاس بلنــد و گشــادی
اســت.

صفحه 26

کشــیش کلیســای کاتولیــک ی ز
نــ� همانگونــه کــه در عکــس زیــر
نشــان داده شــده اســت هنــگام موعظــه و عبــادت ردای بلنــد و
گشــادی بــر تــن دارنــد .رنــگ لبــاس کشــیش هــا بــر طبــق جشــنها
ومراســم کلیسـ یـا� تغیـ یـر میکنــد.

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

جعبــه مختــص بــه کمکهــای مــایل اغلــب در قســمت ورودی
کلیســا ق ـرار دارد .اشــخاص بــا دادن صدقــه از کارهــای خدمـ ت
ـا�
کلیســای خویــش حمایــت مــی کننــد .صدقــه دادن در مســیحیت
از دوران قدیــم ،بــه عنــوان یــک عمــل انسـ ن
ـا� و دلســوزانه بــه
حســاب آمــده اســت .حمایــت کــردن از همنوعــان محتــاج ورنــج
کشــیده نشــانگر و بیانگــر دوســت داشـ ت ن
ـ� همنــوع خویــش اســت
کــه در مســیحیت جایــگاه ب ـا ش
ارز� دارد.

در مراســم عبــادت در کلیســا نـ ی ز
ـ� صدقــات مــایل «کــه از جــان
ودل اهــدا میشــوند» جمــع آوری میشــود .بــرای جمــع آوری
صدقــات مــایل از ســبد هــای کوچــک و یــا از «کیســه هــای زنگولــه
دار» اســتفاده میشــود .صدقــات مــایل در کلیســا پــس از جمــع
آوری بــه عنــوان تشــکر از پــروردگار روی محــراب گذاشــته مــی
شــوند.

در اسالم ی ز
ن� صدقه وجود دارد و به دو شکل اهدا میشود.
(اهدا�) و یا (ذکات که رکن سوم اسالم است)
صدقه داوطلبانه
ی
ت
ن
صدقه ای که هر مسلمان ساالنه موظف به پرداخ� آن می باشد.
جمع آوری صدقات مایل نوعی حمایت ازمستمندان است.
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گ
کلیسا�
زند� با ایمان و جشن های
ی

گ
همراهی کردن مسیحیان در زند� از طریق آداب و رسوم مسیحی و طلب رحمت و برکت کردن
بــا بــه جــا آوردن آداب و رســوم مســیحی بــه پــروردگار نزدیــک
میشــویم .ایمانــداران مســیحی هنگامیکــه آداب و رســوم دیـ نـی
خــود را اجــرا میکننــد متوجــه حضــور پــروردگار در زندگیشــان
میشــوند .کلیســاهای پروتســتان دو نــوع اداب و رســوم مســیحی
را انجــام میدهنــد .کلیســاهای کاتولیــک هفــت نــوع آداب و
رســوم مســیحی را اج ـرا میکننــد.

آداب و رســوم مســیحی کــه در هــر دو کلیســای نامـ بـرده بــاال اجـرا
میشــوند عبارتنــد از:
• غســل تعمیــد (صفحــه  :)16بــا غســل تعمیــد انســان بــه
میگــرد و یــک عضــو از کلیســا میشــود.
خــدا تعلــق
ی
• مراســم مقــدس شــام آخــر .کاتولیــک هــا ایــن مراســم را
(کمیونیــون) مــی نامنــد( .بـرای اطالعــات بیشـ تـر بــه صفحــه13
تــا  15رجــوع شــود).
در کلیســاهای کاتولیــک پنــج نــوع دیگــر آداب و رســوم مســیحی
نـ ی ز
ـ� برگ ـزار میشــود .در کلیســاهای پروتســتان در ایــن پنــج مــورد
از پــروردگار طلــب رحمــت وبرکــت میشــود.
 1.1دردوران نوجـ ن
ـوا� ،ایمانــداران کاتولیــک آداب ورســوم تعمید
ز
بــا روح مقــدس را انجــام میدهنــد .پــروردگار نـ یـ� پــس از اجـرای
ایــن مراســم ،روح مقــدس خویــش را بــه یــاری تعمیــد شــدگان
بــا روح مقــدس میفرســتد .نوجوانــان در ایــن جشــن پیــام غســل
تعمیــد خــود را بیــاد مــی آورنــد .نوجوانــان شــاخه پروتســتان نـ ی ز
ـ�
بــه هیمــن صــورت بــر طبــق آمــوزش وتعلیمــی کــه دیــده انــد در
هنــگام تعمیــد بــا روح مقــدس پیــام غســل تعمیــد خویــش از
طریــق آب مقــدس را بیــاد مــی آورنــد.
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 2.2بــه جــا آوردن آداب و رســوم ازدواج در کلیســاهای کاتولیــک؛
پــروردگار عشــق بـ ی ن
ـ� زن و مــرد را مقــدس شــمرده اســت و بــه
ن
ـ� منظــور نـ ی ز
همـ ی ن
ـ� پیونــد بـ یـ� آنهــا را رحمــت و برکــت خــایص
بخشــیده اســت .در کلیســای پروتســتان بــا ازدواج در کلیســا بـرای
ناشــو� طلــب برکــت و رحمــت ی ز
نــ� میشــود .امــروزه
پیونــد ز
ی
انســانهای همجنــس نـ ی ز
ـ� پیونــد خــود را میتواننــد در بعـ ضـی از
بگ�نــد .بــه پیونــد آنهــا ی ز
نــ� در
کلیســاهای پروتســتان جشــن ی
کلیســا رحمــت و برکــت داده میشــود.
 3.3بــه جــا آوردن آداب و رســوم انتصــاب شــدن بــه مقــام
کشــیش بــا توجــه بــه آداب و رســوم کاتولیــک هــا بــه شــخیص
کــه بــه عنــوان کشــیش برگزیــده شــده اســت اجــازه میدهنــد و
او را انتخــاب میکننــد تــا بــه نــام عیــی مســیح آداب و رســوم
مســیحی را اجـرا 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
کردن و به اطالع رساندن کالم خدا ،هم ی ن
چن� اجرا کردن آداب
و رسوم مسیحی جز وظایف خاص کشیش های پروتستان است.
 4.4پــروردگار در برگـزاری مراســم اعـ تـراف بــه گنــاه در کلیســاهای
کاتولیــک و پروتســتان گناهــان شــخص پشــیمان شــده و توبــه
کننــده را میبخشــد .او بــا اعـ تـراف کننــده بــه گنــاه آشـ تـی کــرده
و صلــح خــود را بــه وی اعــام مــی کنــد( .بـرای اطالعــات بیشـ تـر
بــه صفحــه  24رجــوع شــود.).
 5.5آداب و رســوم مراســم پمــاد مــایل شــخص بیمــار نشــانگر
نزدیــک بــودن پــروردگار بــه مــا مــی باشــد .بــا ایــن عمــل
پــروردگار متعهــد میشــود کــه بــه بیمــاران ســخت شــفا دهــد.
در کلیســاهای پروتســتان نـ ی ز
ـ� پمــاد مــایل شــخص بیمــار مرســوم
ـو� از شــخص بیمــار و قــوت قلــب
اســت .ایــن عمــل باعــث دلجـ ی
وی میشــود.
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جشن ها ی اصیل مسیحیان

کلیســا� بــا
کلیســا� بــا ســال تقویمــی فــرق دارد .ســال
ســال
ی
ی
اولـ ی ن
ـ� یکشــنبه ظهــور (ادونــت) کــه معمــوال ً آخــر مــاه نوامـ بـر
ش
دســام� اســت �وع میشــود.
و اول مــاه
ب
ظهور و جشن تولد عییس مسیح یا کریسمس
ایمانــداران مســیحی ،چهــار یکشــنبه قبــل از تولــد عیــی
مســیح ،خــود را ب ـرای جشــن کریســمس آمــاده میکننــد .ظهــور
بــه معـ نـی آمــدن اســت .کلیســاها در ایــام کریســمس بــا تاجهــای
کاج تزیـ ی ن
ـ� شــده ،آراســته میشــوند.
بــر طبــق آداب و رســوم پروتســتان هــا و کاتولیــک هــا جشــن
ـام�
تولــد عیــی مســیح از شــب تولــد وی یعـ نـی  24مــاه دسـ ب

دســام� ادامــه دارد.بــرای جشــن
ش�وع شــده و تــا روز 26
ب
کریســمس در کلیســاها ،درختهــای کاج تزیـ ی ن
ـ� شــده بــه نمایــش
گذاشــته میشــوند .در تعــداد زیــادی از کلیســاها صحنــه آخــور
کــه در آن صحنــه تولــد عیــی مســیح بــا مجســمه هــای کوچــک
انســانها و حیوانـ ت
ـا� کــه در آن صحنــه نقــش داشــتند نـ ی ز
ـ� بــه
نمایــش گذاشــته میشــود.
در جشــن کریســمس کــودکان و نوجوانــان ماجــرای بــه دنیــا
آمــدن عیــی مســیح را تمریــن کــرده و ارائــه میدهنــد .کــودکان و
نوجوانــان کنــرت هـ یـا� نـ ی ز
ـ� بــه مناســبت جشــن کریســمس در
کلیســا اج ـرا میکننــد.

ت
تن
عر� :عییس) در انجیل و قرآن شبیه به هم توصیف شده است:
صور� که به نمایش
در
گذاش� و ش�ح تولد عییس مسیح (به زبان ب
ن
تأث� روح مقدس پروردگار در رحم
فرشتگان به مریم اطالع میدهند که او پرسی به دنیا خواهد آورد که پدر زمی� ندارد و بر اثر ی
مریم باکره رشد کرده و به دنیا می آید؛ با این وجود ،صحنه به دنیا آمدن عییس مسیح در انجیل با قرآن به صورت متفاوت ش�ح داده
شده است .در انجیل نوشته شده که خانواده عییس مسیح از دست حکومت خشونت ی ز
ه�ودیس ظالم فرار کرده و درآخوری که
آم� ی
عییس مسیح در آن به دنیا آمد مخفی شده بودند.
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ایام درد و رنج کشیدن -عید پاک -پنطیکاست
ن
طــوال� بــرای عیــد پــاک
ایمانــداران مســیحی هفــت هفتــه
تــدارک میبیننــد و خــود را بــرای ایــن جشــن آمــاده میکننــد.
زمــان تــدارک دیــدن عیــد پــاک ،ایــام روزه و پرهـ ی ز
ـ� و یــا زمــان
درد و رنــج کشــیدن نامیــده میشــود .ب ـرای مثــال در ایــن ایــام،
ایمانــداران مســیحی از اکـرث خــوراک هــای لــذت بخــش رصفنظــر
میکننــد و هزینــه ای کــه از طریــق رصفــه جـ ئ
ـو� کــردن پــس انــداز
کردهانــد را بــه کلیســا اهــدا میکننــد تــا بــه مســتمندان بخشــیده
شــود.

مســیحیان بــا روزه و پرهـ ی ز
ـ� از اعمــال ناشایســت ،ایمــان خــود بــه
پــروردگار را نشــان میدهنــد و بــه او تــوکل میکننــد .زمــان پرهـ یـ�ز
و روزه ،زمــان متحمــل شــدن درد و رنــج ،اشــارهای بــه درد و رنــج
کشــیدن عیــی میســح کــه بــه خاطــر بخشــیده شــدن گناهــان
مــا بــر روی زمـ ی ن
ـ� درد و رنــج کشــید و خفــت و خــواری تحمــل
کــرد مــی باشــد.

ین
چهارم� رکن اسالم است .مسلمانان خاتمه دوران روزه و ماه رمضان را
روزه مسلمانان در ماه رمضان
ز
آم� در امساک از خوردن خوراک
میگ�ند« .عید فطر» به منظور جشن یپ�وزی بر نفس و یپ�وزی موفقیت ی
جشن ی
به نام «جشن پایان روزه» جشن گرفته میشود.

ـ� یکشــنبه ،آغــاز بهــار زمـ ن
عیــد پــاک مســیحیان اولـ ی ن
ـا� کــه مــاه
کامــل دیــده میشــود ،معمــوال ً در اواخــر مــاه مــارس یــا اوائــل
مــاه آپریــل جشــن گرفتــه میشــود و ت
مهم�یــن جشــن مســیحیان
اســت .ایمانــداران مســیحی در ایــن روز رسـ ی ز
ـتاخ� عیــی مســیح
کــه بــا رسـ ی ز
ـتاخ�ش بــر مــرگ ،گنــاه و تــرس پـ یـروز شــد را جشــن
میگ�نــد.
ی

در مراســم عبــادت کلیسـ یـا� شــب عیــد پــاک ،نــور نقــش اصــی
را ایفــا میکنــد .هــر ســال در شــب عیــد پــاک شــمع عیــد پــاک
تــازهای روشــن میشــود .مســیحیان در اک ـرث کلیســاهای مناطــق
مسـ ن
ـکو� خویــش شــب عیــد پــاک را بــا یکدیگــر از ظهــور تاریــی
میگ�نــد.
ـنا� جشــن ی
تــا طلــوع نــور و روشـ ی

صفحه 31

در کلیســاها چهــل روز بعــد از عیــد پــاک ،معـراج عیــی مســیح
جشــن گرفتــه میشــود .در ایــن روز ،عیــی رسـ ی ز
ـتاخ� کــرده و بــه
آســمان صعــود میکنــد.

جشــن پنطیکاســت پنجــاه روز بعــداز عیــد پــاک اســت :پــروردگار
در ایــن روز بــرای حمایــت از مــا انســانها روح مقــدس را
فرســتاد .قــدرت روح مقــدس اکــرث اً بــا زبانــه هــای آتــش بــه
نمایــش گذاشــته میشــود .خــود روح مقــدس معــوال بــه شــکل
یــک کبوتــر نشــان داده میشــود.

در قرآن آمده است که عییس مسیح نه تنها به صلیب کشیده نشده است ،بلکه او را ی ز
ن� نکشتند.
باید ت
اع�اف کنیم که خدا عییس مسیح را به نزد خود در آسمان باال برده است.
صفحه 32

جشن های مختص به کاتولیک ها و جشن های مختص به پروتستان ها

مســیحیان کاتولیــک یــک جشــن دارنــد بــه نــام
()Fronleichnam؛ آن هــا در ایــن روز جســم عیــی مســیح
میگ�نــد .ایــن
کــه در شــام آخــر تقســیم میشــود را جشــن 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 اف ـراد زیــر ســقف یــک ســایبان چـ تـر ماننــد،
شـ ئـی را کــه در عکــس ســمت چــپ زیــر نشــان داده شــده اســت
حمــل میکننــد .ایــن جســم فلــزی بــه اشــکال مختلــف وجــود دارد
و اغلــب بــا طــا و جواهـرات تزئـ ی ن
ـ� شــده اســت .در وســط ایــن
جســم یــک قطعــه نــان گــرد و تـ بـرک شــده کــه بــه معـ نـی بــدن یــا
جســم عیــی مســیح اســت (رجــوع شــود بــه عکــس کوچــک در

ســمت چــپ همـ ی ن
ـ� صفحــه) وجــود دارد .کاتولیــک هــا معتقدنــد
کــه از طریــق ایــن نــان تـ بـرک شــده کــه در وســط جســم فلــزی
نامـ بـرده قـرار گرفتــه اســت ،عیــی مســیح شــخصاً حضــور دارد؛
گ
آنهــا بــا ایــن عمــل خویــش حضــور همیشــی عیــی مســیح را
در کوچــه و خیابانهــا بــه مــردم اطــاع مــی دهنــد.
در رده جشــن هــای مختــص بــه مســیحیان کاتولیــک ،جشــن های
مقــدس و جشــن هـ یـا� کــه در رابطــه بــا مریــم مقــدس مثــل:
جشــن «صعــود مریــم بــا جســم بــه آســمان» ( 15آگوســت) یــا
معـراج مریــم مقــدس اســت نـ ی ز
ـ� قـرار گرفتــه انــد.

صفحه 33

ایمانــداران مســیحی پروتســتان جنبــش اصــاح طلبانــه مار ی ن
تــ�
لوتــر را هــر ســال در روز  31اکتـ بـر جشــن مــی یگ�نــد .ایــن جشــن
معمــوال ،شــب هنــگام بــا مراســم عبــادت در کلیســا برگــزار
میشــود و یــادآور تزهــای کتــی اطــاع رسـ ن
ـا� مارتـ ی ن
ـ� لوتــر کــه
ب
بــر روی در کلیســای قــر ماننــد پروتســتان در تاریــخ  31اکتـ بـر
 1517در شــهر ویتنـ بـرگ نوشــته شــده اســت میباشــد .درواقــع،
مارتـ ی ن
ـ� لوتــر بــا ایــن حرکــت خویــش میخواســت یــک نــوآوری
در کلیســای کاتولیــک هــا ایجــاد کنــد .رسانجــام ،عمــل مارتـ ی ن
ـ�
لوتــر منجــر بــه یــک جنبــش اصــاح طلبانــه شــد («اصالحــات
پروتسـ ن
ـتا�»)که از اینطریــق از کلیســاهای کاتولیــک ،کلیســاهای
پروتســتان مســتقل منشــعب شــدند.

یــک جشــن دیگــر مختــص بــه مســیحیان پروتســتان ،مراســم
پشــیمان شــدن و اعـ تـراف بــه گنــاه و بــه خــدا ایمــان آوردن اســت
( .)Buß- und Bettagایــن جشــن در نیمــه دوم مــاه نوامـ بـر
در یــک روز چهارشــنبه قبــل از آخریــن یکشــنبه ســال کلیسـ یـا�
برگـزار میشــود .در ایــن روز ایمانــداران فـرا خوانــده میشــوند تــا
اعمــال خــود در زندگیشــان در مقابــل پــروردگار تصــور کننــد و از
کارهــای بــد و گناهــان روی برگردانــده و دوری کننــد.

عکس مار ی ن
ت� لوتر اصالح طلب

صفحه 34

سفرهای ت
زیار� و زیارت کردن

ایمانــداران مســیحی بــه ســفرهای زیـ ت
ـار� و زیــارت کــردن اعتقــاد
دارنــد .آنهــا بــه میــل خویــش و دور از اجبــار بــه زیــارت
میرونــد؛ معمــوال ً ســفرها و برنامــه هــای زیـ ت
ـار� دســته جمعــی
از طــرف کلیســاها تــدارک دیــده میشــود.
مســیحیان وابســته بــه شــاخههای مختلــف بــه منظــور زیــارت بــه
ـار� و جاهــای مقــدس یم�ونــد .ســفر زیـ ت
مکانهــای خــاص زیـ ت
ـار�
بــه شــهر اورشــلیم در رده بــاالی مســافرت مســیحیان زائــر قـرار
دارد.

در کلیســاهای کاتولیــک اغلــب یــادگاری ئ
هــا� کــه از ســفرهای
زیـ ت
ـار� بــه ارمغــان آورده شــده بــه نمایــش گذاشــته میشــود .ایــن
ت
ن
یــادگاری هــا ب ـرای احــرام و ارج نهــادن بــه مقدسـ یـ� مســیحی
هســتند و خاطــرات خــاص آن ســفر را بیــاد مــی آورنــد .در
مهم�یــن مــکان زیـ ت
ایالــت الدنبــورگ ت
ـار� بـرای کاتولیــک هــا شــهر
 Bethenاســت.

ن
ت
ت
ت
سالم� کامل برخوردارند و از
مسلمانا� که از
مذه� فقط برای
سفر زیار� به مکه (حاج) جزء رکن پنجم اسالم است .این سفر زیار� ب
ت
نظر مادی خرج و مخارخ سفر زیار� خود را میتوانند پرداخت کنند واجب است.
صفحه 35

جامعه پر تنوع مسیحی

کلیساهای پروتستان
برای مثال:
کلیسای پروتستان لوتری
کلیسای اصالح طلبان شاخه پروتستان
کلیسای خود مختار پروتستان لوتری ()SELK

کلیساهای کاتولیک
برای مثال:
کلیسای کاتولیک قدیمی
کلیسای کاتولیک رومی

صفحه 36

دســته بنــدی فــوق چشــم انــداز نویـ نـی ب ـرای تنــوع شــاخههای
کلیســا�
مســیحیت در آلمــان اســت .بــرای مثــال گروههــای
ی
متعلــق بــه (گــروه مشــارکت کلیســاهای مســیحی)  ACKsدر
ایالــت اولدنبــورگ در رده کلیســاهای مســیحی ق ـرار گرفتــه انــد

گروههــای مســیحی دیگــری ی ز
نــ� وجــود دارنــد کــه در دســته
بنــدی زیــر نامــی از آنهــا بــرده نشــده اســت زیـرا خــود را در رده
«بــاالی فرقــه هــای بـ ی ن
ـ� الملــی» میبیننــد.

کلیساهای آزاد شاخه پروتستان مسیحی و
اتحادیه های به ثبت رسیده کلیساهای آزاد
برای مثال:
باپتیست ها
اجتماعات آزاد وابسته به پروتستان ها ()FeG
گروه پنطیکاستیسم متعلق به کلیساهای آزاد
آنا باپتیستها
متدیست ها
ادونتیست های روز هفتم

کلیساهای ارتدکس
برای مثال:
کلیسای ارتدکس قبطی
کلیسای ارتدکس رویس
ن
رسیا�
کلیسای ارتدکس

صفحه 37

اتحاد در ایمان

کثــری وجــود
در مســیحیت کلیســاها و گروههــای مســیحی ی
دارنــد .کلیســاهای مســیحی در نــوع اج ـرا کــردن جشــن عبــادت
در کلیســا ،در شــکل و شــمایل کلیســاها کــه خانــه خــدا هســتند
ت
همچنــ� در جــواب دادن بــه ض
ین
عقیــد� بــا
بعــی ســئواالت
و
یکدیگــر تفــاوت دارنــد.

در کشــور مــا آلمــان ث
کلیســا� بــا
اک�کلیســاها و گروههــای
ی
ت
یکدیگــر اتحادیــه «کار مشــرک در کلیســاهای مســیحی» ()ACK
را تشــکیل داده انــد .اگــر در ایــن رابطــه بــه اطالعــات دیگــری
ـ� نیــاز داریــد میتوانیــد بــه صفحــه ن
نـ ی ز
ای�نـ تـی زیــر رجــوع کنیــد:
www.oekumene-ack.de

بــا وجــود ایــن همــه کلیســاهای مســیحی بــه انجیــل و تــورات
اســتناد مــی کننــد .دعــای ایمــان نامــه و دعــای «ای پدرمــا» کــه
عیــی مســیح ی ز
نــ� ایــن دعــا را میخوانــد در همــه کلیســاهای
مســیحی بــه یــک شــکل اج ـرا میشــود.

ت
مشــرک کلیســاهای مســیحی در
در ایالــت نیدرساکســن گــروه
نیدرساکســن ( )ACKNتشــکیل شــده اســت .همــه کلیســاهای کــه
در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد را در ســایت ن
ایت�نـ تـی
فــوق پیــدا خواهیــد کــردwww.ackn.de :

صفحه 38

یز
انگ�هها و ش�ح عکسهای ارائه شده
صفحه
3

4
5

اسقف یان یانسن(کلیسای پروتستان لوتری در شهر الدنبورگ/
اکسل ب� ور)
اسقف بت�ک کننده :ویلفرید تایزینگ
ت
(اداره رسمی اسقف ها در شهر مونس� /یوهانس هورنه من)
عکاس ی ن
ب� الملیل /اشتورم
عکاس ی ن
ب� الملیل /ینکو آتامن

6

گ
ئ
کلیسا� در ایالت الدنبورگ (کلیسای
افتتاحیه سال همبست�
سنت کاترینا؛ شهر دینکالگه .)2014
کشیش گروتسکه (کلیسای پروتستان متدیست ها)؛ اسقف یان
یانسن(کلیسای پروتستان لوتری)؛ اسقف بت�ک کننده :تیمرفرس
(کلیسای کاتولیک رومی)؛اسقف اعظم :آیدین (ارتدکس سوریه
تز
سیدلی� (کلیسای آزاد پروتستان)
ای)؛ کشیش
(یوهانس هورنه من)

چب 7

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

راست 7

کلیسای سنت مارین ،شیلینگ (آرنولد کاوالگه)

چ8

(آل�ت شاد)
کلیسای سنت ماتیوس ،شتاتلند -رودن یک�شن ب
کلیسای سنت جورج ،فشتا ت
(دک� لودگر هویر)

باال 9

(کلیسای پروتستان لوتری در ایالت الدنبورگ)

ین
پات� 9

کلیسای سنت مارگارت ،امستک (یوهانس هورنه من)
(عکس /نوربرت ت ز
نی�)

ر 10

(دک� گابریله ن
ت
الخ�)

چ 11

کلیسای سنت آگوستینوس ،کلوپن بورگ ت
(دک� لودگر هویر)
اوس� بورگ (هرگن ت
کلیسای تثلیث ،الدنبورگ -ت ن
دوی�)

ز8

چ 10

ر 11
12

(انجمن انجیل در آلمان)

چ 13

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

19

ئ
بخشها� از روایت« :بازگشت پرسگم شده» ،اثری از رم
برندت ن ز
والدیم�
هارم�سون فان ریجان ،موزه هرمیتاز (عکاس:
ی
تره ی ن
بن�)

20

(آل�ت شاد)
کلیسای سنت مارین ،راشتده ب

چ 21

کلیسای سنت کاترین ،دینک الگه (یوهانس هورنه من)
ال�ابت ،هوده (ر ن
کلیسای سنت ی ز
ای� باکن کوهلر)

ر 21
22
23
24
25

چ 27

(هرگن ت
دوی�)
ت
(دک� لودگر هویر)

ر 26
ر 27
28
29
30
31

(آنگلیکا -کامالگه)de.

32

(آل�ت شاد)
کلیسای سنت مارین ،براکه ب

33

14

35

باال 16

ی� ت ز
(عکس /ن ز
شول�ه)

37/36

17
چ 18

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

ر 18

(آل�ت شاد)
کلیسای سنت مارین ،راشتده ب

ت
(دک� لودگر هویر)
ت
(پ� کرایر)
(دیرک -میشائیل گروتزش)

ر 13

ین
پان� 16

کلیسای سنت سیکتوس و ن
(آل�ت
سی� سیوس ،هوهن یک�شن ب
شاد)

چ 26

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

کلیسای سنت یوهانس بابتیست ها در باکوم ت
(دک� لودگر
هویر)
(مار ی ن
ت� مانیگاتر ،کشیش خدمات نامه نگاری)

اشنیتگر -اورگل ،کلیسای سنت سوپرین و کورنلیوس،
(آل�ت شاد)
گاندر کسه ب
کلیسای سنت الرنتیوس ،النگ فوردن ت
(دک� لودگر هویر)

(آندریاس تشنو)
ت
(دک� لودگر هویر)

کلیسای واقع درکمپوس شهر فشتا (یوهانس هورنه من)
کلیسای سنت آگوستینوس ،کلوپن بورگ ت
(دک� لودگر هویر)

15

ال�ابت ،هوده (ر ن
کلیسای سنت ی ز
ای� باکن کوهلر)

34

مراسم( Fronleichnamجسم عییس مسیح سمبولیک در
خیابانها به معرض نمایش گذاشته میشود) در اوی ته ،فشتا
(یوهانس هورنه من)
ش� فلزی تز ی ن
عکس کوچک )Monstranz( :ی ئ
ئ� شده با طال و
جواهرات متعلق به کلیسای سنت جورج در فشتا
(یوهانس هورنه من)
مار ی ن
ت� لوتر ،نقاش :لوکاس کراناخ (مؤسسه یاد بود لوتر در
ایالت ساکسن انهالت)
سفر ت
زیار� بانوان به شهر ت ن
ب� (یوهانس هورنه من)
(انجمن انجیل در آلمان)

کلیسای صلیب الدنبورگ (کلیسای صلیب)
38
ز
ال�ابت در هوده
عکس روی جلد :عکس بزرگ روی جلد :کلیسای سنت ی
(هرگن ت
دوی�)

صفحه 39

مشخصات ش
نا� ,چاپ ،شن� و سفارش دادن کتابچه:
انتشار دهنده:
کلیسای پروتستان لوتری شهر الدنبورگ
ت
ت
مونس� ،فشتا
دف� رسمی اسقف ها در
اشخایص که در تهیه و تدارک این شن�یه همکاری داشته اند:
ـ� فلتــس ،بریگیتــه گلــه زر ،اوالف گــوروب لـ ب ن
دکـ تـر مارتـ ی ن
ـ� ،دیــرک -میشــائیل گروتــزش ،دکـ تـر لودگــر هویــر،
یوهانــس هورنــه مــن  ،کاتریــن نلــه یانســن ،کاتریــن کمنــا ،دکـ تـر لودگــر کالیــش ،دکـ تـر دانییــا کووپلــر ،آنیــا
کرامــر ،دکـ تـر گابریلــه الخـ نـر ،میشــائیل مونتســل ،هولگــر اوسووســی ،هولگــر را ور ،آلـ بـرت شــاد ،ســابینه
اشــلورس ،دکـ تـر تیــم اونگــر
همچنـ ی ن
ـ� از پروفســور دکـ تـر حبیــب آل ملــویک بــه خاطــر اطالعــات و نقطــه نظـرات تکمیــی در رابطــه بــا
اســام تشــکر میکنیــم( .انجمــن الهیــات اســامی ،دانشــگاه اوزنــا بــوروک)
ین
همچنــ� از حــوزه اســقف اعظــم در شــهر فرایبــورگ بــه منظــور اینکــه شن�یــه راهنمــای کلیســا
مــا
ت
دســرس مــا قــرار داده اســت تشــکر مــی کنیــم.
«کلیســاهای عمومــی» ( )2005را در
طراحی :اوته پک موهر ،دلمن هورست
چاپ اول 10.000 :نسخه
یت�اژ و چاپ سال 2017
ئ
کلیســا� و انجمنهــا و ســازمان هــای وابســته بــه کلیســاهای پروتســتان لوتــری در شــهر هــای
مناطــق
اولدنبــورگ و بیستومز/مونسـ تـر میتواننــد ایــن شن�یــه را بــدون پرداخــت هزینــه ســفارش دهنــد .جــدا از
ایــن هرنســخه از ایــن شن�یــه را میتــوان بــا پرداخــت  2ایــرو بــه آدرس هــای زیــر ســفارش داد.
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

ت
مونس� :2-
اداره اسقف های
Bischöflich Münstersches Offizialat
Sekretariat Offizial und Weihbischof
Bahnhofstraße 6
49377 Vechta
Telefon: 04441 872 112
E-Mail: info@bmo-vechta.de
سال 2017

