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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

wir freuen uns über Ihren Besuch. Sie haben Zeit und Interesse, 
sich unsere Kirche näher anzuschauen? Es gibt viel zu sehen und 
zu entdecken. Über manches werden Sie staunen. Sie werden 
Fragen haben. Vieles wird Ihnen unbekannt sein, vor allem, 
wenn Sie selber kein Christ sind.

Diese Broschüre soll Sie bei Ihrem Besuch begleiten und Ihre 
Fragen beantworten. Nur wenn wir voneinander wissen, können 
wir in Frieden miteinander leben und unser Land gemeinsam 
gestalten.

Im Namen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
heiße ich Sie noch einmal herzlich willkommen.

Dr. h.c. Frank Otfried July
Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
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  .آمديد خوش پروتستان کليسای به
.....  

  بازديد کنندگان گرامی
ما از ديدن شما خوشحال ھستيم. آيا شما مايليد و وقت داريد که با کليسای ما از نزديک آشنا شويد؟ در 

از ديدن بعضی از آنھا حيرت زده  برای ديدن و کشف کردن وجود دارند کهاينجا چيزھای  زيادی 
, چيزھا برای شما نا آشناست . بسياریبيايدالتی پيش برای شما سؤا از اين بازديد شايد پسخواھيد شد. 

  بخصوص وقتيکه شما مسيحی نباشيد.
  

تی که . تنھا وقپاسخگوی بعضی از سؤالھای شما باشد ميتواند نشريهاين تان از کليسا, ددر ھنگام بازدي
زندگی کنيم و کشورمان  ھمما از يکديگر اطالعاتی در دست داريم ميتوانيم با صلح و آرامش در کنار 

  را با يکديگر بسازيم.
   

  به شما خوش آمد ميگويم. دوباره ورتمبرگ , ايالتايالتی پروتستان به نام کليسایمن 
  دکتر فرانک اوتفريد يولی

  تی, ايالت ورتمبرگايال پروتستان اسقف کليسای
.....  

  جھتی که کليسا به آن سمت ساخته ميشود-1
در زمانھای پيشين ھمۀ کليساھا به سمت مشرق ساخته ميشدند. زير بنای اصلی کليساھای بزرگ قرون 

خورشيد در سمت  رشليم در مشرق زمين بنا شده است,وسطی اغلب به شکل صليب ساخته شده بود. او
ه اغلب ب کليساساختمان  .تاخيز عيسی مسيح می اندازدميکند و مسيحيان را به ياد رس طلوعمشرق 

ناميده ميشود. کشتی در انجيل نقش مھمی را ايفا ميکند. بعضی از شاگردان عيسی  کليساعنوان کشتی 
 »صياد انسانھا«به آنھا لقب  مسيح عيسی .به شغل ماھيگيری مشغول بودند جنيسارتدر کنار درياچۀ 

  )11الی  1؛ آيات 5(انجيل لوقا فصل  داده بود. شناسی خدا در راستای
  

خود را به  )41 الی 35آيات ؛4 فصل مرقس انجيل( »آرام کردن طوفان«ھنگام  مسيح عيسی
ر در کنا و رستاخيزکرده مسيح عيسیشاگردانش به عنوان مسيحا نشان داد. مسيحيان ايمان دارند که 

  )20آيۀ  ؛28 فصل متی انجيل( آنھا تا آخر زمان گام بر ميدارد.
.....  

  محراب-2
جلوی کليسا قراردارد و تا  محرابميرود.  محرابھر شخصی که وارد کليسا ميشود, مستقيم به سمت 

 و يک صليب محراب يک کتاب مقدس,باالتر ساخته شده است. روی  کليسازمين اندازه ای از سطح 
يکه پروردگار ھميشه ھمه جا حضوردارد, محراب نيز برای از آنجائ .ھمچنين شمع و گل قرار گرفته اند

   پروردگار است. تواضع به درگاهمسيحيان يک مکان مشخص برای رو آوردن و 
ھنگام دعا کردن و سرود خواندن به سمت محراب قرار ميگيرند. در کتاب  مسيحيان به ھمين دليل
شده است که نوح و ابراھيم محرابی ساختند تا در آن مکان پروردگار را پرستش و عبادت  مقدس اشاره

ھمواره انسانھا را  مسيح  عيسیکنند.  کنند تا از وی به خاطر دورشدن و نجات يافتن از خطرات تشکر
ن در آنھا تقسيم ميکرد و آنان را به ظاھر شدھمه چيزھا را با دعوت ميکرد تا با وی غذا بخورند, 

پرھيزگاران را به حيرت واميداشت, زيرا وی ھمۀ انسانھا را  اجتماع دعوت ميکرد. با اين عمل خويش
مسيحيان  .ميپذيرفتثل: گناھکاران, بدنامھا, فقرا و بيماران را در جمع خويش حتی طردشدگانی م

 »ميز شام خدا«دور محراب که  ھمگی با تشکر از به ياد آوردن اين عمل عيسی مختلف مناطق کليسايی
تا در آن مکان در مراسم مقدس شام آخر شرکت کنند و شام را  ناميده ميشود کنار يکديگر جمع ميشوند

دريافت نموده و با يکديگر تقسيم کنند. به مراسم مقدس نامبرده شخصی دعوت ميشود که غسل تعميد 
آرزوی بخشيده شدن را دارد و به  يايکند شده است, فردی که نزديک شدن به پروردگار را جستجو م

  . نيز اجازۀ شرکت در مراسم مقدس شام آخر را دارد رحمت و برکت پروردگار اميدوار است
.....  
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1. Die Ausrichtung einer Kirche

Früher wurden alle Kirchen nach Osten ausgerichtet. Große 
mittelalterliche Kirchen haben dabei oft den Grundriss eines 
Kreuzes. Im Osten liegt Jerusalem; im Osten geht die Sonne auf 
und erinnert die Christen an die Auferstehung Jesu Christi. 
Das Kirchengebäude wird häufig auch als Kirchenschiff be
zeichnet. Das Schiff spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Ein ige 
Jünger Jesu waren Fischer am See Genezareth und wurden von 
Jesus zu „Menschenfischern“ berufen (Lukas 5,111). 
In der „Sturmstillung“ (Markus 4,3541) offenbart sich Jesus 
seinen Jüngern als der Messias. Christen glauben daran, dass 
der Auferstandene gemeinsam mit ihnen unterwegs ist bis zum 
Ende der Zeiten (Matthäus 28,20).
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خورشيد در سمت  رشليم در مشرق زمين بنا شده است,وسطی اغلب به شکل صليب ساخته شده بود. او
ه اغلب ب کليساساختمان  .تاخيز عيسی مسيح می اندازدميکند و مسيحيان را به ياد رس طلوعمشرق 

ناميده ميشود. کشتی در انجيل نقش مھمی را ايفا ميکند. بعضی از شاگردان عيسی  کليساعنوان کشتی 
 »صياد انسانھا«به آنھا لقب  مسيح عيسی .به شغل ماھيگيری مشغول بودند جنيسارتدر کنار درياچۀ 

  )11الی  1؛ آيات 5(انجيل لوقا فصل  داده بود. شناسی خدا در راستای
  

خود را به  )41 الی 35آيات ؛4 فصل مرقس انجيل( »آرام کردن طوفان«ھنگام  مسيح عيسی
ر در کنا و رستاخيزکرده مسيح عيسیشاگردانش به عنوان مسيحا نشان داد. مسيحيان ايمان دارند که 

  )20آيۀ  ؛28 فصل متی انجيل( آنھا تا آخر زمان گام بر ميدارد.
.....  

  محراب-2
جلوی کليسا قراردارد و تا  محرابميرود.  محرابھر شخصی که وارد کليسا ميشود, مستقيم به سمت 

 و يک صليب محراب يک کتاب مقدس,باالتر ساخته شده است. روی  کليسازمين اندازه ای از سطح 
يکه پروردگار ھميشه ھمه جا حضوردارد, محراب نيز برای از آنجائ .ھمچنين شمع و گل قرار گرفته اند

   پروردگار است. تواضع به درگاهمسيحيان يک مکان مشخص برای رو آوردن و 
ھنگام دعا کردن و سرود خواندن به سمت محراب قرار ميگيرند. در کتاب  مسيحيان به ھمين دليل
شده است که نوح و ابراھيم محرابی ساختند تا در آن مکان پروردگار را پرستش و عبادت  مقدس اشاره

ھمواره انسانھا را  مسيح  عيسیکنند.  کنند تا از وی به خاطر دورشدن و نجات يافتن از خطرات تشکر
ن در آنھا تقسيم ميکرد و آنان را به ظاھر شدھمه چيزھا را با دعوت ميکرد تا با وی غذا بخورند, 

پرھيزگاران را به حيرت واميداشت, زيرا وی ھمۀ انسانھا را  اجتماع دعوت ميکرد. با اين عمل خويش
مسيحيان  .ميپذيرفتثل: گناھکاران, بدنامھا, فقرا و بيماران را در جمع خويش حتی طردشدگانی م

 »ميز شام خدا«دور محراب که  ھمگی با تشکر از به ياد آوردن اين عمل عيسی مختلف مناطق کليسايی
تا در آن مکان در مراسم مقدس شام آخر شرکت کنند و شام را  ناميده ميشود کنار يکديگر جمع ميشوند

دريافت نموده و با يکديگر تقسيم کنند. به مراسم مقدس نامبرده شخصی دعوت ميشود که غسل تعميد 
آرزوی بخشيده شدن را دارد و به  يايکند شده است, فردی که نزديک شدن به پروردگار را جستجو م

  . نيز اجازۀ شرکت در مراسم مقدس شام آخر را دارد رحمت و برکت پروردگار اميدوار است
.....  
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2. Der Altar

Wer eine Kirche betritt, geht direkt auf den Altar zu. Er steht 
vorne und ist meist etwas erhöht. Auf dem Altar findet man die 
Bibel und ein Kreuz, ebenso Kerzen und oft auch Blumen. Ob
gleich Gott überall gegenwärtig ist, ist der Altar für Christen ein 
sichtbarer Ort der Hinwendung und Hingabe an den einen Gott. 
Beim Beten und Singen richten sie sich deshalb zum Altar hin.
Die Bibel berichtet, dass schon Noah und Abraham einen Altar 
bauten, um Gott zu verehren, um ihm für seine Wegbegleitung 
und die Rettung aus Gefahren zu danken. Auch Jesus hat immer 
wieder Menschen eingeladen, mit ihm zu essen, alles zu teilen 
und Gemeinschaft zu erfahren. Dabei überraschte Jesus die 
Frommen. Denn er hat Menschen eingeladen, die sonst ausge
schlossen wurden: Sünder, Prostituierte, Arme und Kranke. Die 
christliche Gemeinde versammelt sich in dankbarer Erinnerung 
am Altar, der auch als „Tisch des Herrn“ bezeichnet wird. Dort 
empfangen und teilen Christen das heilige Abendmahl, zu dem 
jeder Getaufte eingeladen ist, der Gottes Nähe sucht, auf seine 
Vergebung und seinen Segen hofft. 
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  .آمديد خوش پروتستان کليسای به
.....  

  بازديد کنندگان گرامی
ما از ديدن شما خوشحال ھستيم. آيا شما مايليد و وقت داريد که با کليسای ما از نزديک آشنا شويد؟ در 

از ديدن بعضی از آنھا حيرت زده  برای ديدن و کشف کردن وجود دارند کهاينجا چيزھای  زيادی 
, چيزھا برای شما نا آشناست . بسياریبيايدالتی پيش برای شما سؤا از اين بازديد شايد پسخواھيد شد. 

  بخصوص وقتيکه شما مسيحی نباشيد.
  

تی که . تنھا وقپاسخگوی بعضی از سؤالھای شما باشد ميتواند نشريهاين تان از کليسا, ددر ھنگام بازدي
زندگی کنيم و کشورمان  ھمما از يکديگر اطالعاتی در دست داريم ميتوانيم با صلح و آرامش در کنار 

  را با يکديگر بسازيم.
   

  به شما خوش آمد ميگويم. دوباره ورتمبرگ , ايالتايالتی پروتستان به نام کليسایمن 
  دکتر فرانک اوتفريد يولی

  تی, ايالت ورتمبرگايال پروتستان اسقف کليسای
.....  

  جھتی که کليسا به آن سمت ساخته ميشود-1
در زمانھای پيشين ھمۀ کليساھا به سمت مشرق ساخته ميشدند. زير بنای اصلی کليساھای بزرگ قرون 

خورشيد در سمت  رشليم در مشرق زمين بنا شده است,وسطی اغلب به شکل صليب ساخته شده بود. او
ه اغلب ب کليساساختمان  .تاخيز عيسی مسيح می اندازدميکند و مسيحيان را به ياد رس طلوعمشرق 

ناميده ميشود. کشتی در انجيل نقش مھمی را ايفا ميکند. بعضی از شاگردان عيسی  کليساعنوان کشتی 
 »صياد انسانھا«به آنھا لقب  مسيح عيسی .به شغل ماھيگيری مشغول بودند جنيسارتدر کنار درياچۀ 

  )11الی  1؛ آيات 5(انجيل لوقا فصل  داده بود. شناسی خدا در راستای
  

خود را به  )41 الی 35آيات ؛4 فصل مرقس انجيل( »آرام کردن طوفان«ھنگام  مسيح عيسی
ر در کنا و رستاخيزکرده مسيح عيسیشاگردانش به عنوان مسيحا نشان داد. مسيحيان ايمان دارند که 

  )20آيۀ  ؛28 فصل متی انجيل( آنھا تا آخر زمان گام بر ميدارد.
.....  

  محراب-2
جلوی کليسا قراردارد و تا  محرابميرود.  محرابھر شخصی که وارد کليسا ميشود, مستقيم به سمت 

 و يک صليب محراب يک کتاب مقدس,باالتر ساخته شده است. روی  کليسازمين اندازه ای از سطح 
يکه پروردگار ھميشه ھمه جا حضوردارد, محراب نيز برای از آنجائ .ھمچنين شمع و گل قرار گرفته اند

   پروردگار است. تواضع به درگاهمسيحيان يک مکان مشخص برای رو آوردن و 
ھنگام دعا کردن و سرود خواندن به سمت محراب قرار ميگيرند. در کتاب  مسيحيان به ھمين دليل
شده است که نوح و ابراھيم محرابی ساختند تا در آن مکان پروردگار را پرستش و عبادت  مقدس اشاره

ھمواره انسانھا را  مسيح  عيسیکنند.  کنند تا از وی به خاطر دورشدن و نجات يافتن از خطرات تشکر
ن در آنھا تقسيم ميکرد و آنان را به ظاھر شدھمه چيزھا را با دعوت ميکرد تا با وی غذا بخورند, 

پرھيزگاران را به حيرت واميداشت, زيرا وی ھمۀ انسانھا را  اجتماع دعوت ميکرد. با اين عمل خويش
مسيحيان  .ميپذيرفتثل: گناھکاران, بدنامھا, فقرا و بيماران را در جمع خويش حتی طردشدگانی م

 »ميز شام خدا«دور محراب که  ھمگی با تشکر از به ياد آوردن اين عمل عيسی مختلف مناطق کليسايی
تا در آن مکان در مراسم مقدس شام آخر شرکت کنند و شام را  ناميده ميشود کنار يکديگر جمع ميشوند

دريافت نموده و با يکديگر تقسيم کنند. به مراسم مقدس نامبرده شخصی دعوت ميشود که غسل تعميد 
آرزوی بخشيده شدن را دارد و به  يايکند شده است, فردی که نزديک شدن به پروردگار را جستجو م

  . نيز اجازۀ شرکت در مراسم مقدس شام آخر را دارد رحمت و برکت پروردگار اميدوار است
.....  
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3. Das Kreuz

Das Kreuz ist von alters her das Zeichen der Kirche. Es symbo
lisiert die Mitte des christlichen Glaubens – den Tod Jesu am 
Kreuz. Zugleich verweist es darauf, dass die Kreuzigung nicht 
den Endpunkt der Geschichte Jesu darstellt, denn Gott hat Jesus 
vom Tod auferweckt.
In evangelischen Kirchen befindet sich das Kreuz meist über 
oder auf dem Altar. Es kann künstlerisch ausgeschmückt sein 
oder aber auch ganz schlicht. In einigen Kirchen ist der Körper 
des gekreuzigten Jesus nachgebildet und Teil des Kreuzes. Man 
spricht dann von einem Kruzifix.
Das Kreuz kann jedoch auch an anderen Stellen im Kirchraum 
und an der Außenseite der Kirche begegnen. Ebenso wurden und 
werden noch heute oft die christlichen Gräber mit einem Kreuz 
gekennzeichnet.
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  صليب-3
نشانۀ  -سمبل قلب و مرکز اعتقاد مسيحی است صليباز نظر قدمت نشانگر مکان کليسا ميباشد.  صليب
و اشاره ای به اين يادآوری  ھمچنين به ما يدن صليباست. با د صليببه روی  مسيح عيسیمرگ 
س پ آخر سرنوشت وی نبوده است, بلکه پروردگار مسيح عيسیکه به صليب کشيده شدن  ميشودمطلب 
  وی را از دنيای مردگان بيدار ساخت.  از مرگ

توی کليسا  صليبو يا روی محراب قرار گرفته است. گاھی  باال صليب در کليساھای پروتستان
 عيسیھنرمندانه طراحی و ساخته شده است و گاھی نيز کامآل ساده است. در بعضی از کليساھا پيکر

  ند.می نام  Kruzifixنيز بر روی صليب حکاکی و يا نصب شده است. اينگونه صليب ھا را  مسيح
به ھمين جھت صليب در درون و  مکان خاصی در نظر گرفته نشده است. ليساب صليب در کنصبرای 

ھای است که قبر مرسوم. امروزه ھنوز نيز ميشودحتی بعضی مواقع نيز در بيرون کليسا نصب 
  .مسيحيان با صليب مشخص شوند

.....  
     انجيل-4

موآل مع نيز ناميده ميشود وجود دارد.» نگارشات مقدس«انجيل که به  کتاب در ھمۀ کليساھای پروتستان
انجيل روی محراب کتاب بزرگی است که  لت باز شده در روی محراب قرار گرفته است. انجيل به حا

 رارق محراب روی که یانجيلخنان پروردگار است. در بسيار تزيين شده است و نشانۀ آشکاری برای س
اند. از زمان در يک کتاب قرار گرفته  متحدانه عھد عتيق وعھد جديد -طبق معمول- است گرفته

ه دشپروتستان ھا  دھم ميالدی به بعد کتاب مقدس مرکز ثقل ايماندر کليسا از قرن شانز رفرماسيون
شنوند. در مراسم عبادت کليسايی بخشھايی از  . مسيحيان از طريق کتاب مقدس کالم خدا را میاست

 که یا شده باز مقدس کتابد. ندر زمان تفسير ميشواين قسمتھا انجيل خوانده ميشود و با موعظۀ کشيش 
ھان او جعبادت کنندگان را به ياد داستان پروردگار با انسانھا می اندازد.  است گرفته قرار محراب روی

در صحرای سينا بود برده داران مصری نجات داد. بردگی و انسانھا را آفريد و اسرائيليان را از يوغ 
که خدا ده فرمان را به موسی ابالغ فرمود. عيسی ناصری حکومت پروردگار را با کالم و در عمل 

داستانھايی که  را در جھان برای ما مجسم کرد.  پروردگاربرای ما انسانھا ملموس ترساخت. او عشق 
مده اند. به ھمين دليل اين در انجيل و تورات آ مان را بيادمان می آوردرھايی بخش خالقدلسوزی 

  است.ھروايات بنيان و معيار زندگی اعتقادی پروتستان 
  شمع ھا-5 

يرا ھستند, ز مسيح عيسیبرای ما نشانگر ھا شمعدر اکثر کليساھا شمع ھا روی محراب قرار گرفته اند. 
. از )12 آيۀ ؛8 فصل ايوحن انجيل(» من نور جھان ھستم: «او از جانب خويش در انجيل روايت ميکند

قرن سوم و چھارم ميالدی در مراسم عبادات روزھای عيد پاک در کليساھا شمع روشن ميکردند. حتی 
نيز با شمع تزئين  روی قبرھای فدائيان, مسيحيانی که به خاطر ايمانشان محکوم به مرگ شده بودند

اغلب شمع عيد پاک کنار حوضچۀ غسل تعميد قرار گرفته است. يک شمع بزرگ که عيد پاک ند. ميشد
را به ما يادآوری می کند. در بسياری از مناطق کليسائی به افرادی که غسل   مسيح عيسیو رستاخيز 

شن ور پاک عيد شمعتعميد ميشوند در ھنگام تعميدشان يک شمع ھديه داده ميشود که اين شمع را با آتش 
  می کنند.

  )کرسی موعظهمنبر (-6 
پردازد و يک متن از انجيل را قرائت و تفسير  کشيش در آن مکان به موعظه میمنبر مکانی است که 

 سقفی که در بيشتر کليساھا باالی منبر قرارباالتر از سطح زمين قرار گرفته است. ری قدميکند. منبر 
ام موعظه بھتر ديده و سخنان وی بھتر شنيده شوند. از حکم اين را دارد که کشيش ھنگ گرفته است

کليساھای پروتستان نقش بسيارمھمی را ايفا ميکند تعداد کثيری از منبر ھا  آنجائيکه موعظۀ کشيش در
 در مراسم عبادت کليسائی شرح و وصف چھار اناجيل و موعظه دراين رابطهتزئين شده اند.  زيبا کامآل

را شرح داده  مسيح عيسیانجيل که زندگی  4نويسندگان منظور  از محبوبيت خاصی برخوردار است.
جيل با نشانه ھای مختص به خودشان روايت ميشوند. متی از طريق يک ا. اغلب اين چھار انميباشد اند

داده گاو نر و يوحنا از طريق يک عقاب نشان  شير, لوقا از طريق يکيک  طريق ازانسان, مرقس 
  ميشوند.
 دتعبا مراسم دربا ميز قرائت که در محرابخانه اغلب روبروی منبر قرار گرفته است فرق دارد.  منبر

 پشت ميز قرائت انجام ميشود. نگارشاتی که در انجيل آمده اند  خواندن  کليسائی

2 
 

  صليب-3
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و اشاره ای به اين يادآوری  ھمچنين به ما يدن صليباست. با د صليببه روی  مسيح عيسیمرگ 
س پ آخر سرنوشت وی نبوده است, بلکه پروردگار مسيح عيسیکه به صليب کشيده شدن  ميشودمطلب 
  وی را از دنيای مردگان بيدار ساخت.  از مرگ
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به ھمين جھت صليب در درون و  مکان خاصی در نظر گرفته نشده است. ليساب صليب در کنصبرای 

ھای است که قبر مرسوم. امروزه ھنوز نيز ميشودحتی بعضی مواقع نيز در بيرون کليسا نصب 
  .مسيحيان با صليب مشخص شوند
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4. Die Bibel

Zu jeder evangelischen Kirche gehört die Bibel, auch „Heilige 
Schrift“ genannt. In der Regel ist sie aufgeschlagen auf dem 
Altar zu sehen. In größerem Buchformat und in aufwendiger 
Ausstattung bildet sie das sichtbare Zeichen für Gottes Wort. 
In der Altarbibel sind – wie üblich – das Alte und das Neue 
Testament vereint. Seit der Reformation der Kirche im 16. Jahr
hundert bildet die Heilige Schrift das Zentrum des evangelischen 
Glaubenslebens. Aus ihr hören Christen Gottes Wort. Im Gottes
dienst werden biblische Texte verlesen und durch die Predigt für 
die Gegenwart ausgelegt.
Die offene Altarbibel erinnert die Gemeinde an die Geschichte 
Gottes mit den Menschen. Er hat Welt und Mensch geschaffen. 
Er hat Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Am Sinai hat Gott 
die Zehn Gebote an Mose übergeben. Jesus von Nazareth hat den 
Menschen das Reich Gottes in Wort und Tat nahegebracht. Er 
verkörpert die Liebe Gottes in der Welt. Diese Geschichten von 
Gottes erlösender Barmherzigkeit stehen in der Bibel. Deshalb ist 
sie Grundlage und Maßstab des evangelischen Glaubenslebens. 
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توی کليسا  صليبو يا روی محراب قرار گرفته است. گاھی  باال صليب در کليساھای پروتستان
 عيسیھنرمندانه طراحی و ساخته شده است و گاھی نيز کامآل ساده است. در بعضی از کليساھا پيکر

  ند.می نام  Kruzifixنيز بر روی صليب حکاکی و يا نصب شده است. اينگونه صليب ھا را  مسيح
به ھمين جھت صليب در درون و  مکان خاصی در نظر گرفته نشده است. ليساب صليب در کنصبرای 

ھای است که قبر مرسوم. امروزه ھنوز نيز ميشودحتی بعضی مواقع نيز در بيرون کليسا نصب 
  .مسيحيان با صليب مشخص شوند

.....  
     انجيل-4

موآل مع نيز ناميده ميشود وجود دارد.» نگارشات مقدس«انجيل که به  کتاب در ھمۀ کليساھای پروتستان
انجيل روی محراب کتاب بزرگی است که  لت باز شده در روی محراب قرار گرفته است. انجيل به حا

 رارق محراب روی که یانجيلخنان پروردگار است. در بسيار تزيين شده است و نشانۀ آشکاری برای س
اند. از زمان در يک کتاب قرار گرفته  متحدانه عھد عتيق وعھد جديد -طبق معمول- است گرفته

ه دشپروتستان ھا  دھم ميالدی به بعد کتاب مقدس مرکز ثقل ايماندر کليسا از قرن شانز رفرماسيون
شنوند. در مراسم عبادت کليسايی بخشھايی از  . مسيحيان از طريق کتاب مقدس کالم خدا را میاست

 که یا شده باز مقدس کتابد. ندر زمان تفسير ميشواين قسمتھا انجيل خوانده ميشود و با موعظۀ کشيش 
ھان او جعبادت کنندگان را به ياد داستان پروردگار با انسانھا می اندازد.  است گرفته قرار محراب روی

در صحرای سينا بود برده داران مصری نجات داد. بردگی و انسانھا را آفريد و اسرائيليان را از يوغ 
که خدا ده فرمان را به موسی ابالغ فرمود. عيسی ناصری حکومت پروردگار را با کالم و در عمل 

داستانھايی که  را در جھان برای ما مجسم کرد.  پروردگاربرای ما انسانھا ملموس ترساخت. او عشق 
مده اند. به ھمين دليل اين در انجيل و تورات آ مان را بيادمان می آوردرھايی بخش خالقدلسوزی 

  است.ھروايات بنيان و معيار زندگی اعتقادی پروتستان 
  شمع ھا-5 

يرا ھستند, ز مسيح عيسیبرای ما نشانگر ھا شمعدر اکثر کليساھا شمع ھا روی محراب قرار گرفته اند. 
. از )12 آيۀ ؛8 فصل ايوحن انجيل(» من نور جھان ھستم: «او از جانب خويش در انجيل روايت ميکند

قرن سوم و چھارم ميالدی در مراسم عبادات روزھای عيد پاک در کليساھا شمع روشن ميکردند. حتی 
نيز با شمع تزئين  روی قبرھای فدائيان, مسيحيانی که به خاطر ايمانشان محکوم به مرگ شده بودند

اغلب شمع عيد پاک کنار حوضچۀ غسل تعميد قرار گرفته است. يک شمع بزرگ که عيد پاک ند. ميشد
را به ما يادآوری می کند. در بسياری از مناطق کليسائی به افرادی که غسل   مسيح عيسیو رستاخيز 

شن ور پاک عيد شمعتعميد ميشوند در ھنگام تعميدشان يک شمع ھديه داده ميشود که اين شمع را با آتش 
  می کنند.

  )کرسی موعظهمنبر (-6 
پردازد و يک متن از انجيل را قرائت و تفسير  کشيش در آن مکان به موعظه میمنبر مکانی است که 

 سقفی که در بيشتر کليساھا باالی منبر قرارباالتر از سطح زمين قرار گرفته است. ری قدميکند. منبر 
ام موعظه بھتر ديده و سخنان وی بھتر شنيده شوند. از حکم اين را دارد که کشيش ھنگ گرفته است

کليساھای پروتستان نقش بسيارمھمی را ايفا ميکند تعداد کثيری از منبر ھا  آنجائيکه موعظۀ کشيش در
 در مراسم عبادت کليسائی شرح و وصف چھار اناجيل و موعظه دراين رابطهتزئين شده اند.  زيبا کامآل

را شرح داده  مسيح عيسیانجيل که زندگی  4نويسندگان منظور  از محبوبيت خاصی برخوردار است.
جيل با نشانه ھای مختص به خودشان روايت ميشوند. متی از طريق يک ا. اغلب اين چھار انميباشد اند

داده گاو نر و يوحنا از طريق يک عقاب نشان  شير, لوقا از طريق يکيک  طريق ازانسان, مرقس 
  ميشوند.
 دتعبا مراسم دربا ميز قرائت که در محرابخانه اغلب روبروی منبر قرار گرفته است فرق دارد.  منبر

 پشت ميز قرائت انجام ميشود. نگارشاتی که در انجيل آمده اند  خواندن  کليسائی
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5. Die Kerzen

In den meisten Kirchen stehen Kerzen auf dem Altar. Sie 
weisen uns hin auf Christus, der von sich im Evangelium sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt“ (Johannes 8,12). Schon im 3. und 
4. Jahrhundert wurden in den Ostergottesdiensten Kerzen 
angezündet. Auch die Gräber der Märtyrer – Christen, die wegen 
ihres Glaubens den Tod erleiden mussten – wurden mit Kerzen 
geschmückt. Oft steht am Taufstein die Osterkerze; eine große 
Kerze, um an Ostern und an die Auferstehung Jesu Christi zu 
erinnern. In vielen Gemeinden bekommen Menschen, die getauft 
werden, bei der Taufe eine Kerze geschenkt, die an der Oster 
kerze entzündet wird.
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  صليب-3
نشانۀ  -سمبل قلب و مرکز اعتقاد مسيحی است صليباز نظر قدمت نشانگر مکان کليسا ميباشد.  صليب
و اشاره ای به اين يادآوری  ھمچنين به ما يدن صليباست. با د صليببه روی  مسيح عيسیمرگ 
س پ آخر سرنوشت وی نبوده است, بلکه پروردگار مسيح عيسیکه به صليب کشيده شدن  ميشودمطلب 
  وی را از دنيای مردگان بيدار ساخت.  از مرگ

توی کليسا  صليبو يا روی محراب قرار گرفته است. گاھی  باال صليب در کليساھای پروتستان
 عيسیھنرمندانه طراحی و ساخته شده است و گاھی نيز کامآل ساده است. در بعضی از کليساھا پيکر

  ند.می نام  Kruzifixنيز بر روی صليب حکاکی و يا نصب شده است. اينگونه صليب ھا را  مسيح
به ھمين جھت صليب در درون و  مکان خاصی در نظر گرفته نشده است. ليساب صليب در کنصبرای 

ھای است که قبر مرسوم. امروزه ھنوز نيز ميشودحتی بعضی مواقع نيز در بيرون کليسا نصب 
  .مسيحيان با صليب مشخص شوند

.....  
     انجيل-4

موآل مع نيز ناميده ميشود وجود دارد.» نگارشات مقدس«انجيل که به  کتاب در ھمۀ کليساھای پروتستان
انجيل روی محراب کتاب بزرگی است که  لت باز شده در روی محراب قرار گرفته است. انجيل به حا

 رارق محراب روی که یانجيلخنان پروردگار است. در بسيار تزيين شده است و نشانۀ آشکاری برای س
اند. از زمان در يک کتاب قرار گرفته  متحدانه عھد عتيق وعھد جديد -طبق معمول- است گرفته

ه دشپروتستان ھا  دھم ميالدی به بعد کتاب مقدس مرکز ثقل ايماندر کليسا از قرن شانز رفرماسيون
شنوند. در مراسم عبادت کليسايی بخشھايی از  . مسيحيان از طريق کتاب مقدس کالم خدا را میاست

 که یا شده باز مقدس کتابد. ندر زمان تفسير ميشواين قسمتھا انجيل خوانده ميشود و با موعظۀ کشيش 
ھان او جعبادت کنندگان را به ياد داستان پروردگار با انسانھا می اندازد.  است گرفته قرار محراب روی

در صحرای سينا بود برده داران مصری نجات داد. بردگی و انسانھا را آفريد و اسرائيليان را از يوغ 
که خدا ده فرمان را به موسی ابالغ فرمود. عيسی ناصری حکومت پروردگار را با کالم و در عمل 

داستانھايی که  را در جھان برای ما مجسم کرد.  پروردگاربرای ما انسانھا ملموس ترساخت. او عشق 
مده اند. به ھمين دليل اين در انجيل و تورات آ مان را بيادمان می آوردرھايی بخش خالقدلسوزی 

  است.ھروايات بنيان و معيار زندگی اعتقادی پروتستان 
  شمع ھا-5 

يرا ھستند, ز مسيح عيسیبرای ما نشانگر ھا شمعدر اکثر کليساھا شمع ھا روی محراب قرار گرفته اند. 
. از )12 آيۀ ؛8 فصل ايوحن انجيل(» من نور جھان ھستم: «او از جانب خويش در انجيل روايت ميکند

قرن سوم و چھارم ميالدی در مراسم عبادات روزھای عيد پاک در کليساھا شمع روشن ميکردند. حتی 
نيز با شمع تزئين  روی قبرھای فدائيان, مسيحيانی که به خاطر ايمانشان محکوم به مرگ شده بودند

اغلب شمع عيد پاک کنار حوضچۀ غسل تعميد قرار گرفته است. يک شمع بزرگ که عيد پاک ند. ميشد
را به ما يادآوری می کند. در بسياری از مناطق کليسائی به افرادی که غسل   مسيح عيسیو رستاخيز 

شن ور پاک عيد شمعتعميد ميشوند در ھنگام تعميدشان يک شمع ھديه داده ميشود که اين شمع را با آتش 
  می کنند.

  )کرسی موعظهمنبر (-6 
پردازد و يک متن از انجيل را قرائت و تفسير  کشيش در آن مکان به موعظه میمنبر مکانی است که 

 سقفی که در بيشتر کليساھا باالی منبر قرارباالتر از سطح زمين قرار گرفته است. ری قدميکند. منبر 
ام موعظه بھتر ديده و سخنان وی بھتر شنيده شوند. از حکم اين را دارد که کشيش ھنگ گرفته است

کليساھای پروتستان نقش بسيارمھمی را ايفا ميکند تعداد کثيری از منبر ھا  آنجائيکه موعظۀ کشيش در
 در مراسم عبادت کليسائی شرح و وصف چھار اناجيل و موعظه دراين رابطهتزئين شده اند.  زيبا کامآل

را شرح داده  مسيح عيسیانجيل که زندگی  4نويسندگان منظور  از محبوبيت خاصی برخوردار است.
جيل با نشانه ھای مختص به خودشان روايت ميشوند. متی از طريق يک ا. اغلب اين چھار انميباشد اند

داده گاو نر و يوحنا از طريق يک عقاب نشان  شير, لوقا از طريق يکيک  طريق ازانسان, مرقس 
  ميشوند.
 دتعبا مراسم دربا ميز قرائت که در محرابخانه اغلب روبروی منبر قرار گرفته است فرق دارد.  منبر

 پشت ميز قرائت انجام ميشود. نگارشاتی که در انجيل آمده اند  خواندن  کليسائی
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 در مراسم عبادت کليسائی شرح و وصف چھار اناجيل و موعظه دراين رابطهتزئين شده اند.  زيبا کامآل

را شرح داده  مسيح عيسیانجيل که زندگی  4نويسندگان منظور  از محبوبيت خاصی برخوردار است.
جيل با نشانه ھای مختص به خودشان روايت ميشوند. متی از طريق يک ا. اغلب اين چھار انميباشد اند

داده گاو نر و يوحنا از طريق يک عقاب نشان  شير, لوقا از طريق يکيک  طريق ازانسان, مرقس 
  ميشوند.
 دتعبا مراسم دربا ميز قرائت که در محرابخانه اغلب روبروی منبر قرار گرفته است فرق دارد.  منبر

 پشت ميز قرائت انجام ميشود. نگارشاتی که در انجيل آمده اند  خواندن  کليسائی
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6. Die Kanzel

Die Kanzel ist der Ort, von dem der Pfarrer oder die Pfarrerin die 
Predigt hält, die Auslegung eines biblischen Textes. Die leichte 
Erhöhung der Kanzel und der Schalldeckel, der sich in vielen 
Kirchen über der Kanzel befindet, dienen dazu, dass der Pfarrer 
oder die Pfarrerin während der Predigt möglichst gut gesehen 
und gehört werden kann. Da die Predigt in evange lischen Kirchen 
sehr wichtig ist, sind viele Kanzeln reich verziert. Beliebt sind auch 
Darstellungen der vier Evangelisten, das heißt der Verfasser 
der vier in der Bibel enthaltenen Berichte über das Leben Jesu. 
Meist werden die Evangelisten mit ihrem jeweiligen Symbol 
dargestellt: Matthäus mit einem Menschen, Markus mit einem 
Löwen, Lukas mit einem Stier und Johannes mit einem Adler.
Von der Kanzel ist das Lesepult zu unterscheiden, das im 
Altarraum oft der Kanzel gegenüber steht. Von ihm werden im 
Gottesdienst die biblischen Lesungen vorgetragen.
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  صليب-3
نشانۀ  -سمبل قلب و مرکز اعتقاد مسيحی است صليباز نظر قدمت نشانگر مکان کليسا ميباشد.  صليب
و اشاره ای به اين يادآوری  ھمچنين به ما يدن صليباست. با د صليببه روی  مسيح عيسیمرگ 
س پ آخر سرنوشت وی نبوده است, بلکه پروردگار مسيح عيسیکه به صليب کشيده شدن  ميشودمطلب 
  وی را از دنيای مردگان بيدار ساخت.  از مرگ

توی کليسا  صليبو يا روی محراب قرار گرفته است. گاھی  باال صليب در کليساھای پروتستان
 عيسیھنرمندانه طراحی و ساخته شده است و گاھی نيز کامآل ساده است. در بعضی از کليساھا پيکر

  ند.می نام  Kruzifixنيز بر روی صليب حکاکی و يا نصب شده است. اينگونه صليب ھا را  مسيح
به ھمين جھت صليب در درون و  مکان خاصی در نظر گرفته نشده است. ليساب صليب در کنصبرای 

ھای است که قبر مرسوم. امروزه ھنوز نيز ميشودحتی بعضی مواقع نيز در بيرون کليسا نصب 
  .مسيحيان با صليب مشخص شوند

.....  
     انجيل-4

موآل مع نيز ناميده ميشود وجود دارد.» نگارشات مقدس«انجيل که به  کتاب در ھمۀ کليساھای پروتستان
انجيل روی محراب کتاب بزرگی است که  لت باز شده در روی محراب قرار گرفته است. انجيل به حا

 رارق محراب روی که یانجيلخنان پروردگار است. در بسيار تزيين شده است و نشانۀ آشکاری برای س
اند. از زمان در يک کتاب قرار گرفته  متحدانه عھد عتيق وعھد جديد -طبق معمول- است گرفته

ه دشپروتستان ھا  دھم ميالدی به بعد کتاب مقدس مرکز ثقل ايماندر کليسا از قرن شانز رفرماسيون
شنوند. در مراسم عبادت کليسايی بخشھايی از  . مسيحيان از طريق کتاب مقدس کالم خدا را میاست

 که یا شده باز مقدس کتابد. ندر زمان تفسير ميشواين قسمتھا انجيل خوانده ميشود و با موعظۀ کشيش 
ھان او جعبادت کنندگان را به ياد داستان پروردگار با انسانھا می اندازد.  است گرفته قرار محراب روی

در صحرای سينا بود برده داران مصری نجات داد. بردگی و انسانھا را آفريد و اسرائيليان را از يوغ 
که خدا ده فرمان را به موسی ابالغ فرمود. عيسی ناصری حکومت پروردگار را با کالم و در عمل 

داستانھايی که  را در جھان برای ما مجسم کرد.  پروردگاربرای ما انسانھا ملموس ترساخت. او عشق 
مده اند. به ھمين دليل اين در انجيل و تورات آ مان را بيادمان می آوردرھايی بخش خالقدلسوزی 

  است.ھروايات بنيان و معيار زندگی اعتقادی پروتستان 
  شمع ھا-5 

يرا ھستند, ز مسيح عيسیبرای ما نشانگر ھا شمعدر اکثر کليساھا شمع ھا روی محراب قرار گرفته اند. 
. از )12 آيۀ ؛8 فصل ايوحن انجيل(» من نور جھان ھستم: «او از جانب خويش در انجيل روايت ميکند

قرن سوم و چھارم ميالدی در مراسم عبادات روزھای عيد پاک در کليساھا شمع روشن ميکردند. حتی 
نيز با شمع تزئين  روی قبرھای فدائيان, مسيحيانی که به خاطر ايمانشان محکوم به مرگ شده بودند

اغلب شمع عيد پاک کنار حوضچۀ غسل تعميد قرار گرفته است. يک شمع بزرگ که عيد پاک ند. ميشد
را به ما يادآوری می کند. در بسياری از مناطق کليسائی به افرادی که غسل   مسيح عيسیو رستاخيز 

شن ور پاک عيد شمعتعميد ميشوند در ھنگام تعميدشان يک شمع ھديه داده ميشود که اين شمع را با آتش 
  می کنند.

  )کرسی موعظهمنبر (-6 
پردازد و يک متن از انجيل را قرائت و تفسير  کشيش در آن مکان به موعظه میمنبر مکانی است که 

 سقفی که در بيشتر کليساھا باالی منبر قرارباالتر از سطح زمين قرار گرفته است. ری قدميکند. منبر 
ام موعظه بھتر ديده و سخنان وی بھتر شنيده شوند. از حکم اين را دارد که کشيش ھنگ گرفته است

کليساھای پروتستان نقش بسيارمھمی را ايفا ميکند تعداد کثيری از منبر ھا  آنجائيکه موعظۀ کشيش در
 در مراسم عبادت کليسائی شرح و وصف چھار اناجيل و موعظه دراين رابطهتزئين شده اند.  زيبا کامآل

را شرح داده  مسيح عيسیانجيل که زندگی  4نويسندگان منظور  از محبوبيت خاصی برخوردار است.
جيل با نشانه ھای مختص به خودشان روايت ميشوند. متی از طريق يک ا. اغلب اين چھار انميباشد اند

داده گاو نر و يوحنا از طريق يک عقاب نشان  شير, لوقا از طريق يکيک  طريق ازانسان, مرقس 
  ميشوند.
 دتعبا مراسم دربا ميز قرائت که در محرابخانه اغلب روبروی منبر قرار گرفته است فرق دارد.  منبر

 پشت ميز قرائت انجام ميشود. نگارشاتی که در انجيل آمده اند  خواندن  کليسائی
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7. Die Antependien

An der Vorderseite von Kanzel und Altar hängen Antependien. 
Das sind kleine Vorhänge, die mit einem kurzen Text oder einem 
christlichen Symbol versehen sind. Je nach Feiertag oder Zeit 
im Kirchenjahr werden unterschiedliche Antependien verwendet. 
Grundfarbe, Text und Symbol verweisen auf den besonderen 
Charakter der entsprechenden Zeit im Kirchenjahr hin. Zu 
freudigen Festen wie Ostern und Weihnachten gehören weiße 
Antependien. Violett symbolisiert die Fastenzeit vor Ostern und 
die Adventszeit vor Weihnachten. Rote Antependien werden bei 
Festen verwendet, bei denen die Kirche im Mittelpunkt steht 
(zum Beispiel Pfingsten), während in der übrigen Zeit das Grün 
dominiert. Am Karfreitag, dem Tag der Erinnerung an den Tod 
Jesu, werden schwarze Antependien verwendet. 
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.....  
  ) antependium: التينآويز (به پيش-7

نداخته ا قرائت ، منبر يا ميزواندگاهخ، محرابروی که در کليساھا بر  ھستندای تزئينی پارچه ھاآويزپيش
يا پرده ھائی ھستند که روی آنھا متن ھای کوتاه و يا عالمت ھای مسيحی حک شده  پارچه ھا و دنشومی

 روی آنھا ارتباط دارند. رنگ اصلی, متن و عالمات کليسائیبه تعطيالت و مراسم  آويزھا پيشاست. 
 پيش عيد پاک وکريسمس ازد. در جشن ھای شادمانی مثل می کن کليسائیاشاره به مراسم خاص 

قبل از  ,مان پرھيز و روزهدر ز کليسائیی سفيد استفاده ميشود. استفاده از رنگ بنفش در مراسم آويزھا
 کليسائیی قرمز در جشن ھای آويزھا پيشقبل از کريسمس مرسوم است. از  ,عيد پاک و زمان ظھور

استفاده ميشود که کليسا  در مرکز اين جشن قرار گرفته است (برای مثال جشن پنطيکاست)؛ در 
سبز استفاده ميشود. روز جمعۀ خاکستری, روز به ياد آوردن مرگ  آويزھای پيشزمانھای باقيمانده از 

  سياه آويخته ميشوند.  آويزھای پيش ,مسيح عيسی
.....  

  حوضچۀ غسل تعميد-8
ه حوضچئی انسانھا سه بار در کليساھست. در اولين قرون  کليساھاميد معموآل در ھمۀ حوضچۀ غسل تع

اغلب  کليساھادر  تعميد غسل حوضچه ھایميشدند. از قرن ھفتم  برده  ھای بزرگ کامآل در آب فرو 
جنب محراب قرار گرفته اند تا شرکت کنندگان در مراسم عبادت کليسائی ھمواره مراسم غسل  جلو و

  تعميد خويش را به ياد آورند. 
به اشکال متفاوت ساخته شده اند. بعضی از آنھا دوازده گوشه که نشانگر  تعميد غسل ھای حوضچه

ه ای به کشتی و طوفان نوح می دوازده شاگرد عيسی ھستند و برخی ديگر ھشت زاويه دارند که اشار
  ند. ان از اين حادثه نجات پيدا کردگزارشات کتاب مقدس ھشت انسکند که بر طبق 

  با آب تعميد دھد.  تا به کليسا مآموريت داد مسيح عيسی
والدين اغلب فرزندان خويش را برای تعميد می آورند. البته نوجوانان و افراد بالغ نيز ميتوانند تعميد 

ميشود. ھمزمان اين  بر روی سر شخص تعميد شونده سه مرتبه آب ريخته  تعميد غسلداده شوند. ھنگام 
, شخص به تعميد از پس ».من ترا به نام پدر, پسر و روح مقدس تعميد می دھم«سخنان ادا ميشوند: 

  در طول عمر معتبر است و ھرگز تکرار نمی شود.تعميد  غسلکليسا تعلق ميگيرد. 
.....  

  اتاق نگھداری وسائل و لوازم-9
و حتی لباس ھای خاصی  لوازم و وسائليک اتاق جانبی نيز وجود دارد که آنجا کل  کليساھادر اغلب 

 غسل کاسه ای در آن آب جام شراب شام آخر و ھمچنين ,که در مراسم عبادت در کليسا استفاده ميشوند
از  د.ننگھداری ميشوگذاشته ميشود  تعميد غسل حوضچۀروی  تعميد غسلھنگام  ريخته ميشود و تعميد 

 صورت ميگيرد کليسائیاين اتاق نيز به منظوراتاقی که در آن تدارکات الزم برای مراسم عبادت 
  يک قبای سياه بر تن ميکند. لباس خود را عوض کرده و يک خرقه, استفاده ميشود. در اين مکان کشيش

.....  
  آخور-10

 مسيح  عيسیآخور مکانی است که در آنجا به حيوانات غذا داده ميشود و ما را به ياد جائی مياندازد که 
, زيرا که او گذاشتپس از به دنيا آمدن وی او را در آخور  مسيح عيسیمريم مادردر آنجا به دنيا آمد. 

کامآل به  در آنجا به دنيای ما وارد شد. او که خدا نشانگر مکانی استھيچ جای ديگری نداشت. آخور 
يک حاکم و فرمانروا نبود. او به زندگی فقرا و انسانھای معمولی وارد و  فقط انسان تبديل شد و ديگر

   در سرنوشت آنھا سھيم شد.
 گذاشتن اولين مجسمۀ درون ساخته ميشود. اولين صحنه وآخور کوچکی ھنگام کريسمس توی کليسا 

 ادامه يافته و دسامبر, شب کريسمس 24ميشود و تا  شروعکوچک از اولين ھفتۀ ظھور (ادونت)  آخور
نۀ قسمت صحکه آخرين  مسيح عيسیمجسمۀ  و توی آخور تکميل ميشود در آنروز صحنۀ تکميل ميشود؛
  شود. به کل صحنه اضافه می نمايش است

 نوزاد, مريم  مسيح عيسی عبارت ھستند از:بکار برده ميشوند مجسمه ھا و اشکالی که در صحنۀ آخور 
و يوسف, گاو نر, خر, چوپان ھا و گوسفندان, فرشتگان و سه پادشاه (سه شخص خردمند) مغرب زمين 

  که با ھدايای خويش به سمت آخور به سفر زيارتی رفتند.
.....  
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  ) antependium: التينآويز (به پيش-7

نداخته ا قرائت ، منبر يا ميزواندگاهخ، محرابروی که در کليساھا بر  ھستندای تزئينی پارچه ھاآويزپيش
يا پرده ھائی ھستند که روی آنھا متن ھای کوتاه و يا عالمت ھای مسيحی حک شده  پارچه ھا و دنشومی

 روی آنھا ارتباط دارند. رنگ اصلی, متن و عالمات کليسائیبه تعطيالت و مراسم  آويزھا پيشاست. 
 پيش عيد پاک وکريسمس ازد. در جشن ھای شادمانی مثل می کن کليسائیاشاره به مراسم خاص 

قبل از  ,مان پرھيز و روزهدر ز کليسائیی سفيد استفاده ميشود. استفاده از رنگ بنفش در مراسم آويزھا
 کليسائیی قرمز در جشن ھای آويزھا پيشقبل از کريسمس مرسوم است. از  ,عيد پاک و زمان ظھور

استفاده ميشود که کليسا  در مرکز اين جشن قرار گرفته است (برای مثال جشن پنطيکاست)؛ در 
سبز استفاده ميشود. روز جمعۀ خاکستری, روز به ياد آوردن مرگ  آويزھای پيشزمانھای باقيمانده از 

  سياه آويخته ميشوند.  آويزھای پيش ,مسيح عيسی
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8. Der Taufstein

In fast jeder Kirche gibt es einen Taufstein. In den ersten 
Jahrhunderten der Kirche wurden die Menschen noch in großen 
Taufbecken dreimal ganz untergetaucht. Seit dem 7. Jahrhundert 
stehen Taufsteine in den Kirchen meistens vorne in der Nähe des 
Altars, damit die Gemeindemitglieder immer an ihre eigene Taufe 
erinnert werden.
Taufsteine haben ganz unterschiedliche Formen. Manche haben 
zwölf Ecken und erinnern an die zwölf Apostel, andere haben acht 
Ecken und erinnern an die Arche Noah und die Sintflut, die nach 
dem biblischen Bericht acht Menschen überlebt haben.
Jesus selbst hat die Kirche beauftragt, mit Wasser zu taufen. 
Oft bringen Eltern ihre Kinder zur Taufe. Aber auch Jugendliche 
und Erwachsene können getauft werden. Bei der Taufe wird der 
Kopf des Täuflings dreimal mit Wasser begossen. Dabei werden 
die Worte gesprochen: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Durch die Taufe gehört 
ein Mensch zur Kirche. Die Taufe bleibt sein ganzes Leben lang 
gültig und wird nicht wiederholt. 
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به اشکال متفاوت ساخته شده اند. بعضی از آنھا دوازده گوشه که نشانگر  تعميد غسل ھای حوضچه

ه ای به کشتی و طوفان نوح می دوازده شاگرد عيسی ھستند و برخی ديگر ھشت زاويه دارند که اشار
  ند. ان از اين حادثه نجات پيدا کردگزارشات کتاب مقدس ھشت انسکند که بر طبق 

  با آب تعميد دھد.  تا به کليسا مآموريت داد مسيح عيسی
والدين اغلب فرزندان خويش را برای تعميد می آورند. البته نوجوانان و افراد بالغ نيز ميتوانند تعميد 

ميشود. ھمزمان اين  بر روی سر شخص تعميد شونده سه مرتبه آب ريخته  تعميد غسلداده شوند. ھنگام 
, شخص به تعميد از پس ».من ترا به نام پدر, پسر و روح مقدس تعميد می دھم«سخنان ادا ميشوند: 

  در طول عمر معتبر است و ھرگز تکرار نمی شود.تعميد  غسلکليسا تعلق ميگيرد. 
.....  

  اتاق نگھداری وسائل و لوازم-9
و حتی لباس ھای خاصی  لوازم و وسائليک اتاق جانبی نيز وجود دارد که آنجا کل  کليساھادر اغلب 

 غسل کاسه ای در آن آب جام شراب شام آخر و ھمچنين ,که در مراسم عبادت در کليسا استفاده ميشوند
از  د.ننگھداری ميشوگذاشته ميشود  تعميد غسل حوضچۀروی  تعميد غسلھنگام  ريخته ميشود و تعميد 

 صورت ميگيرد کليسائیاين اتاق نيز به منظوراتاقی که در آن تدارکات الزم برای مراسم عبادت 
  يک قبای سياه بر تن ميکند. لباس خود را عوض کرده و يک خرقه, استفاده ميشود. در اين مکان کشيش

.....  
  آخور-10

 مسيح  عيسیآخور مکانی است که در آنجا به حيوانات غذا داده ميشود و ما را به ياد جائی مياندازد که 
, زيرا که او گذاشتپس از به دنيا آمدن وی او را در آخور  مسيح عيسیمريم مادردر آنجا به دنيا آمد. 

کامآل به  در آنجا به دنيای ما وارد شد. او که خدا نشانگر مکانی استھيچ جای ديگری نداشت. آخور 
يک حاکم و فرمانروا نبود. او به زندگی فقرا و انسانھای معمولی وارد و  فقط انسان تبديل شد و ديگر

   در سرنوشت آنھا سھيم شد.
 گذاشتن اولين مجسمۀ درون ساخته ميشود. اولين صحنه وآخور کوچکی ھنگام کريسمس توی کليسا 

 ادامه يافته و دسامبر, شب کريسمس 24ميشود و تا  شروعکوچک از اولين ھفتۀ ظھور (ادونت)  آخور
نۀ قسمت صحکه آخرين  مسيح عيسیمجسمۀ  و توی آخور تکميل ميشود در آنروز صحنۀ تکميل ميشود؛
  شود. به کل صحنه اضافه می نمايش است

 نوزاد, مريم  مسيح عيسی عبارت ھستند از:بکار برده ميشوند مجسمه ھا و اشکالی که در صحنۀ آخور 
و يوسف, گاو نر, خر, چوپان ھا و گوسفندان, فرشتگان و سه پادشاه (سه شخص خردمند) مغرب زمين 

  که با ھدايای خويش به سمت آخور به سفر زيارتی رفتند.
.....  
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9. Die Sakristei

In vielen Kirchen gibt es einen Nebenraum, die Sakristei. 
Dort werden alle für den Gottesdienst wichtigen Gegenstände 
aufbewahrt, wie zum Beispiel der Kelch für das Abendmahl oder 
die Taufschale, die bei der Taufe in den Taufstein gelegt wird. 
Die Sakristei dient auch als Vorbereitungsraum für den Gottes
dienst. Hier zieht sich der Pfarrer oder die Pfarrerin den Talar 
an, ein schwarzes Gewand.
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  ) antependium: التينآويز (به پيش-7

نداخته ا قرائت ، منبر يا ميزواندگاهخ، محرابروی که در کليساھا بر  ھستندای تزئينی پارچه ھاآويزپيش
يا پرده ھائی ھستند که روی آنھا متن ھای کوتاه و يا عالمت ھای مسيحی حک شده  پارچه ھا و دنشومی

 روی آنھا ارتباط دارند. رنگ اصلی, متن و عالمات کليسائیبه تعطيالت و مراسم  آويزھا پيشاست. 
 پيش عيد پاک وکريسمس ازد. در جشن ھای شادمانی مثل می کن کليسائیاشاره به مراسم خاص 

قبل از  ,مان پرھيز و روزهدر ز کليسائیی سفيد استفاده ميشود. استفاده از رنگ بنفش در مراسم آويزھا
 کليسائیی قرمز در جشن ھای آويزھا پيشقبل از کريسمس مرسوم است. از  ,عيد پاک و زمان ظھور

استفاده ميشود که کليسا  در مرکز اين جشن قرار گرفته است (برای مثال جشن پنطيکاست)؛ در 
سبز استفاده ميشود. روز جمعۀ خاکستری, روز به ياد آوردن مرگ  آويزھای پيشزمانھای باقيمانده از 

  سياه آويخته ميشوند.  آويزھای پيش ,مسيح عيسی
.....  

  حوضچۀ غسل تعميد-8
ه حوضچئی انسانھا سه بار در کليساھست. در اولين قرون  کليساھاميد معموآل در ھمۀ حوضچۀ غسل تع

اغلب  کليساھادر  تعميد غسل حوضچه ھایميشدند. از قرن ھفتم  برده  ھای بزرگ کامآل در آب فرو 
جنب محراب قرار گرفته اند تا شرکت کنندگان در مراسم عبادت کليسائی ھمواره مراسم غسل  جلو و

  تعميد خويش را به ياد آورند. 
به اشکال متفاوت ساخته شده اند. بعضی از آنھا دوازده گوشه که نشانگر  تعميد غسل ھای حوضچه

ه ای به کشتی و طوفان نوح می دوازده شاگرد عيسی ھستند و برخی ديگر ھشت زاويه دارند که اشار
  ند. ان از اين حادثه نجات پيدا کردگزارشات کتاب مقدس ھشت انسکند که بر طبق 
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 غسل کاسه ای در آن آب جام شراب شام آخر و ھمچنين ,که در مراسم عبادت در کليسا استفاده ميشوند
از  د.ننگھداری ميشوگذاشته ميشود  تعميد غسل حوضچۀروی  تعميد غسلھنگام  ريخته ميشود و تعميد 

 صورت ميگيرد کليسائیاين اتاق نيز به منظوراتاقی که در آن تدارکات الزم برای مراسم عبادت 
  يک قبای سياه بر تن ميکند. لباس خود را عوض کرده و يک خرقه, استفاده ميشود. در اين مکان کشيش

.....  
  آخور-10

 مسيح  عيسیآخور مکانی است که در آنجا به حيوانات غذا داده ميشود و ما را به ياد جائی مياندازد که 
, زيرا که او گذاشتپس از به دنيا آمدن وی او را در آخور  مسيح عيسیمريم مادردر آنجا به دنيا آمد. 

کامآل به  در آنجا به دنيای ما وارد شد. او که خدا نشانگر مکانی استھيچ جای ديگری نداشت. آخور 
يک حاکم و فرمانروا نبود. او به زندگی فقرا و انسانھای معمولی وارد و  فقط انسان تبديل شد و ديگر

   در سرنوشت آنھا سھيم شد.
 گذاشتن اولين مجسمۀ درون ساخته ميشود. اولين صحنه وآخور کوچکی ھنگام کريسمس توی کليسا 

 ادامه يافته و دسامبر, شب کريسمس 24ميشود و تا  شروعکوچک از اولين ھفتۀ ظھور (ادونت)  آخور
نۀ قسمت صحکه آخرين  مسيح عيسیمجسمۀ  و توی آخور تکميل ميشود در آنروز صحنۀ تکميل ميشود؛
  شود. به کل صحنه اضافه می نمايش است

 نوزاد, مريم  مسيح عيسی عبارت ھستند از:بکار برده ميشوند مجسمه ھا و اشکالی که در صحنۀ آخور 
و يوسف, گاو نر, خر, چوپان ھا و گوسفندان, فرشتگان و سه پادشاه (سه شخص خردمند) مغرب زمين 

  که با ھدايای خويش به سمت آخور به سفر زيارتی رفتند.
.....  
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10. Die Krippe

Eine Krippe ist ein Futterbehälter für Tiere. Sie erinnert an die 
Geburt Jesu. Seine Mutter Maria legte das Kind nach der Geburt 
in eine solche Futterkrippe, weil sie nichts anderes hatte. Die 
Krippe ist Zeichen dafür, dass Gott ganz Mensch geworden ist 
und, anders als ein Herrscher, auch in das Leben der armen 
und einfachen Menschen kommt und an ihrem Schicksal Anteil 
nimmt.
Zur Weihnachtszeit wird in der Kirche die Weihnachtskrippe 
aufgestellt. Manchmal beginnt man mit der Aufstellung einzelner 
Figuren und Szenen bereits zu Beginn der Adventszeit und 
erweitert diese, bis am 24. Dezember das Vollbild mit dem 
Jesuskind in der Krippe präsentiert wird.
Typische Figuren einer Weihnachtskrippe sind das Jesuskind in 
der Krippe, Maria und Josef, Ochse und Esel, Hirten und Schafe, 
die Engel und die drei Weisen aus dem Morgenland, die mit 
Geschenken zur Krippe pilgerten.
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سبز استفاده ميشود. روز جمعۀ خاکستری, روز به ياد آوردن مرگ  آويزھای پيشزمانھای باقيمانده از 

  سياه آويخته ميشوند.  آويزھای پيش ,مسيح عيسی
.....  

  حوضچۀ غسل تعميد-8
ه حوضچئی انسانھا سه بار در کليساھست. در اولين قرون  کليساھاميد معموآل در ھمۀ حوضچۀ غسل تع

اغلب  کليساھادر  تعميد غسل حوضچه ھایميشدند. از قرن ھفتم  برده  ھای بزرگ کامآل در آب فرو 
جنب محراب قرار گرفته اند تا شرکت کنندگان در مراسم عبادت کليسائی ھمواره مراسم غسل  جلو و

  تعميد خويش را به ياد آورند. 
به اشکال متفاوت ساخته شده اند. بعضی از آنھا دوازده گوشه که نشانگر  تعميد غسل ھای حوضچه

ه ای به کشتی و طوفان نوح می دوازده شاگرد عيسی ھستند و برخی ديگر ھشت زاويه دارند که اشار
  ند. ان از اين حادثه نجات پيدا کردگزارشات کتاب مقدس ھشت انسکند که بر طبق 

  با آب تعميد دھد.  تا به کليسا مآموريت داد مسيح عيسی
والدين اغلب فرزندان خويش را برای تعميد می آورند. البته نوجوانان و افراد بالغ نيز ميتوانند تعميد 

ميشود. ھمزمان اين  بر روی سر شخص تعميد شونده سه مرتبه آب ريخته  تعميد غسلداده شوند. ھنگام 
, شخص به تعميد از پس ».من ترا به نام پدر, پسر و روح مقدس تعميد می دھم«سخنان ادا ميشوند: 

  در طول عمر معتبر است و ھرگز تکرار نمی شود.تعميد  غسلکليسا تعلق ميگيرد. 
.....  

  اتاق نگھداری وسائل و لوازم-9
و حتی لباس ھای خاصی  لوازم و وسائليک اتاق جانبی نيز وجود دارد که آنجا کل  کليساھادر اغلب 

 غسل کاسه ای در آن آب جام شراب شام آخر و ھمچنين ,که در مراسم عبادت در کليسا استفاده ميشوند
از  د.ننگھداری ميشوگذاشته ميشود  تعميد غسل حوضچۀروی  تعميد غسلھنگام  ريخته ميشود و تعميد 

 صورت ميگيرد کليسائیاين اتاق نيز به منظوراتاقی که در آن تدارکات الزم برای مراسم عبادت 
  يک قبای سياه بر تن ميکند. لباس خود را عوض کرده و يک خرقه, استفاده ميشود. در اين مکان کشيش

.....  
  آخور-10

 مسيح  عيسیآخور مکانی است که در آنجا به حيوانات غذا داده ميشود و ما را به ياد جائی مياندازد که 
, زيرا که او گذاشتپس از به دنيا آمدن وی او را در آخور  مسيح عيسیمريم مادردر آنجا به دنيا آمد. 

کامآل به  در آنجا به دنيای ما وارد شد. او که خدا نشانگر مکانی استھيچ جای ديگری نداشت. آخور 
يک حاکم و فرمانروا نبود. او به زندگی فقرا و انسانھای معمولی وارد و  فقط انسان تبديل شد و ديگر

   در سرنوشت آنھا سھيم شد.
 گذاشتن اولين مجسمۀ درون ساخته ميشود. اولين صحنه وآخور کوچکی ھنگام کريسمس توی کليسا 

 ادامه يافته و دسامبر, شب کريسمس 24ميشود و تا  شروعکوچک از اولين ھفتۀ ظھور (ادونت)  آخور
نۀ قسمت صحکه آخرين  مسيح عيسیمجسمۀ  و توی آخور تکميل ميشود در آنروز صحنۀ تکميل ميشود؛
  شود. به کل صحنه اضافه می نمايش است

 نوزاد, مريم  مسيح عيسی عبارت ھستند از:بکار برده ميشوند مجسمه ھا و اشکالی که در صحنۀ آخور 
و يوسف, گاو نر, خر, چوپان ھا و گوسفندان, فرشتگان و سه پادشاه (سه شخص خردمند) مغرب زمين 

  که با ھدايای خويش به سمت آخور به سفر زيارتی رفتند.
.....  
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  کليساجره ھای پن-11
 مچنينھ عکسھا و تزئينات می تابد کليسادرون  ی که بهپنجره ھای کليسا از بيرون ناديدنی ھستند. نور

نقاشی ھای ارزشمند روی شيشه را نمايان ميسازد. ھنگاميکه اشعۀ خورشيد از البالی شيشه ھای رنگی 
 مکان يک جو خاص می اين ھا به پنجره ميدرخشد. ميتابد فضای درون کليسا با زيباترين رنگھا 

نشان ميدھند  ھا به گردش درمی آيند و پنجرهچشمھا با شادمانی بر روی  بخشند: نوعی آرامش و وقار.
. نياز به زمان دارد تا  تآثير خدا در جھان و مسيح عيسی ميچرخد: چه چيزی يا شخصی  که کليسا دور

ی کشف کنيم. بعض انجيل را رواياترمز و  را برانداز شده اند پيکرھائی که بروی اين پنجره ھا نقاشی
بت ثانسانھائی  و بروی برخی ديگرشرح ميدھند.  مسيح عيسیپنجره ھا دربارۀ تولد, مرگ و رستاخيز 

با آنھا روبرو شده بود؛ اشخاصی که او آنھا را شفا داده بود و کسانی که وی  مسيح عيسیکه  شده اند
  آنھا را در اجتماع خويش پذيرفته بود. 

ا يا آموزگاران کليس داستانھائی دربارۀ ابراھيم, نوح, موسی, داود پادشاه يمميتوان ی ديگرھا پنجرهروی 
ی پروتستان کليساقبل از تآسيس  کنيم. شخصی که قاطعانه مشاھده )1546-1483مثل مارتين لوتر (

   تآثير خود را بجا گذاشته است.
ی پنجره ھای نقاش سواد نداشتند و نمی توانستند بخوانند در قرون وسطی, زمانيکه اکثر انسانھا ھنوز 

 با داستانھای کتاب مقدس آشنا می از اينطريق حکم انجيل نقاشی شده را داشت و اين افرادشدۀ کليسا 
 با نگاه کردن , بلکهبرخورد نمی شودارج نھادن به ھنر نقاشی  به منظوراين نقاشی ھا  باشدند. امروزه 

: خدا نور است. ھمانگونه که می رسدآرامش خاطر  شخص به صورت ميگيرد و یفکر تعمق به آنھا
  کند. می نفوذمخلوقات خويش  درعبور ميکند از ھمانطريق نيز پروردگار  پنجرهنور از 

.....  
  کليسانيمکتھای -12

ليسا کچيده شده اند که شرکت کنندگان در مراسم عبادت  ھا نيمکتھا و يا صندلی ھائیکليسادر اکثر 
ميالدی شرکت کنندگان در مراسم  13بتوانند بروی آنھا بنشينند. ھميشه اينگونه نبوده است: تا قرن 

ر تعداد بی پروتستان کليسا عبادت کليسا می ايستادند يا زانو ميزدند. به خاطر ارزش معنوی موعظه در
در حالت نشسته بھتر ميتواند به موعظه تمرکز  کليسا عبادت مراسم در کننده شرکتنيمکتھا افزوده شد. 

در ھنگام دعا, در موقع خواندن ايمان نامه و ھنگاميکه کشيش تقاضای رحمت و برکت ميکند فقط کند. 
اھالی منطقه که برای عبادت در کليسا جمع شده اند به خاطر احترام گذاشتن به پروردگار به پا می 

  خيزند. 
.....  
  کتاب سرود-13

اھالی منطقه ھنگام عبادت در کليسا  کليسا به معرض نمايش گذاشته شده اند. ی سرود پروتستان درکتابھا
ن واين سرودھا مجموعه ای از سرودھای دينی ھستند. از قرسرودھائی از کتاب سرود ميخوانند. 

يش ی بوسطی به بعد کتابھای سرود در جامعۀ مسيحی اروپا شناخته شده ميباشند. کتابھای سرود امروز
سرود در رابطه با جشنھای مسيحی مثل کريسمس, عيد پاک, پنطيکاست و ھمچنين در رابطه  600از 

با رواياتی که درانجيل آمده اند, مطالب اصلی الھيات مثل ايمان داشتن به پروردگار, عدالت و صلح 
زمانھای متفاوت سرچشمه گرفته اند؛ از قرون   از سرودھا  اين   ملودی  دارند. روايات و ھمچنين

وسطی تا به امروز. مارتين لوتر متن ھا و ملودی ھای زيادی تصنيف کرده و به رشتۀ تحرير در آورده 
شامل رواياتی که درانجيل آمده اند, دعاھا,  واست که در کتاب سرود پروتستان مشاھده ميشود 

  و دعاھای پرستشی است. کليسا در ی خاصعبادتمراسم  اعتقادنامه ھای کليسا و پيشنھاداتی برای
.....  
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 با داستانھای کتاب مقدس آشنا می از اينطريق حکم انجيل نقاشی شده را داشت و اين افرادشدۀ کليسا 
 با نگاه کردن , بلکهبرخورد نمی شودارج نھادن به ھنر نقاشی  به منظوراين نقاشی ھا  باشدند. امروزه 

: خدا نور است. ھمانگونه که می رسدآرامش خاطر  شخص به صورت ميگيرد و یفکر تعمق به آنھا
  کند. می نفوذمخلوقات خويش  درعبور ميکند از ھمانطريق نيز پروردگار  پنجرهنور از 

.....  
  کليسانيمکتھای -12

ليسا کچيده شده اند که شرکت کنندگان در مراسم عبادت  ھا نيمکتھا و يا صندلی ھائیکليسادر اکثر 
ميالدی شرکت کنندگان در مراسم  13بتوانند بروی آنھا بنشينند. ھميشه اينگونه نبوده است: تا قرن 

ر تعداد بی پروتستان کليسا عبادت کليسا می ايستادند يا زانو ميزدند. به خاطر ارزش معنوی موعظه در
در حالت نشسته بھتر ميتواند به موعظه تمرکز  کليسا عبادت مراسم در کننده شرکتنيمکتھا افزوده شد. 

در ھنگام دعا, در موقع خواندن ايمان نامه و ھنگاميکه کشيش تقاضای رحمت و برکت ميکند فقط کند. 
اھالی منطقه که برای عبادت در کليسا جمع شده اند به خاطر احترام گذاشتن به پروردگار به پا می 

  خيزند. 
.....  
  کتاب سرود-13

اھالی منطقه ھنگام عبادت در کليسا  کليسا به معرض نمايش گذاشته شده اند. ی سرود پروتستان درکتابھا
ن واين سرودھا مجموعه ای از سرودھای دينی ھستند. از قرسرودھائی از کتاب سرود ميخوانند. 

يش ی بوسطی به بعد کتابھای سرود در جامعۀ مسيحی اروپا شناخته شده ميباشند. کتابھای سرود امروز
سرود در رابطه با جشنھای مسيحی مثل کريسمس, عيد پاک, پنطيکاست و ھمچنين در رابطه  600از 

با رواياتی که درانجيل آمده اند, مطالب اصلی الھيات مثل ايمان داشتن به پروردگار, عدالت و صلح 
زمانھای متفاوت سرچشمه گرفته اند؛ از قرون   از سرودھا  اين   ملودی  دارند. روايات و ھمچنين

وسطی تا به امروز. مارتين لوتر متن ھا و ملودی ھای زيادی تصنيف کرده و به رشتۀ تحرير در آورده 
شامل رواياتی که درانجيل آمده اند, دعاھا,  واست که در کتاب سرود پروتستان مشاھده ميشود 

  و دعاھای پرستشی است. کليسا در ی خاصعبادتمراسم  اعتقادنامه ھای کليسا و پيشنھاداتی برای
.....  

  
  
  
  
  
  
  
  



11. Die Kirchenfenster

Von außen wirken Kirchenfenster eher unscheinbar. Innen bringt 
das einfallende Licht Bilder und Ornamente zum Leuchten: kost
bare Glasmalerei! Wenn die Sonne durch die bunten Scheiben 
scheint, leuchtet der Kirchraum in den schönsten Farben. Die 
Fenster verleihen dem Raum eine besondere Atmosphäre: Ruhe 
und Würde. Mit Freude wandern die Augen über die Fenster. Sie 
zeigen, um wen und um was es in der Kirche geht: um Jesus 
Christus, um Gottes Wirken in der Welt. Es braucht Zeit, die 
dargestellten Figuren und Bibelgeschichten zu betrachten und zu 
entziffern. Einige Fenster erzählen von der Geburt Jesu, seinem 
Tod und seiner Auferstehung. Sie zeigen Menschen, denen Jesus 
begegnete, die er heilte und denen er Gemeinschaft schenkte. 
Auf anderen Fenstern lassen sich Geschichten von Abraham, 
Noah, Mose, König David oder Kirchenlehrern wie Martin Luther 
(1483 – 1546) entdecken, auf dessen Wirken die Entstehung der 
evangelischen Kirche maßgeblich zurückgeht.
Im Mittelalter, als die meisten Menschen noch nicht lesen 
konnten, dienten die Kirchenfenster als gemalte Bibeln und 
erzählten Geschichten. Auch heute zielen diese Fenster nicht auf 
Bilderverehrung, sie dienen der persönlichen Meditation: Gott ist 
Licht. Wie das Licht durch die Fenster fällt, so durchdringt Gott 
seine Schöpfung.
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12. Die Kirchenbänke

In den meisten Kirchen sind Kirchenbänke oder Stühle vor handen, 
auf die sich die Besucher der Kirche setzen können. Dies war 
nicht immer so: Bis zum 13. Jahrhundert war es üblich, im 
Gottesdienst zu stehen oder zu knien. Vor allem die Bedeutung 
der Predigt in der evangelischen Kirche führte dazu, dass 
verstärkt Kirchenbänke aufgestellt wurden. Im Sitzen kann sich 
der Gottesdienstbesucher leichter auf die Predigt konzentrieren. 
Demgegenüber erhebt sich die Gemeinde zum Gebet, zum 
Glaubensbekenntnis und zum Segen von den Plätzen und zeigt 
so ihren Respekt vor Gott.
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  کليساجره ھای پن-11
 مچنينھ عکسھا و تزئينات می تابد کليسادرون  ی که بهپنجره ھای کليسا از بيرون ناديدنی ھستند. نور

نقاشی ھای ارزشمند روی شيشه را نمايان ميسازد. ھنگاميکه اشعۀ خورشيد از البالی شيشه ھای رنگی 
 مکان يک جو خاص می اين ھا به پنجره ميدرخشد. ميتابد فضای درون کليسا با زيباترين رنگھا 

نشان ميدھند  ھا به گردش درمی آيند و پنجرهچشمھا با شادمانی بر روی  بخشند: نوعی آرامش و وقار.
. نياز به زمان دارد تا  تآثير خدا در جھان و مسيح عيسی ميچرخد: چه چيزی يا شخصی  که کليسا دور

ی کشف کنيم. بعض انجيل را رواياترمز و  را برانداز شده اند پيکرھائی که بروی اين پنجره ھا نقاشی
بت ثانسانھائی  و بروی برخی ديگرشرح ميدھند.  مسيح عيسیپنجره ھا دربارۀ تولد, مرگ و رستاخيز 

با آنھا روبرو شده بود؛ اشخاصی که او آنھا را شفا داده بود و کسانی که وی  مسيح عيسیکه  شده اند
  آنھا را در اجتماع خويش پذيرفته بود. 

ا يا آموزگاران کليس داستانھائی دربارۀ ابراھيم, نوح, موسی, داود پادشاه يمميتوان ی ديگرھا پنجرهروی 
ی پروتستان کليساقبل از تآسيس  کنيم. شخصی که قاطعانه مشاھده )1546-1483مثل مارتين لوتر (

   تآثير خود را بجا گذاشته است.
ی پنجره ھای نقاش سواد نداشتند و نمی توانستند بخوانند در قرون وسطی, زمانيکه اکثر انسانھا ھنوز 

 با داستانھای کتاب مقدس آشنا می از اينطريق حکم انجيل نقاشی شده را داشت و اين افرادشدۀ کليسا 
 با نگاه کردن , بلکهبرخورد نمی شودارج نھادن به ھنر نقاشی  به منظوراين نقاشی ھا  باشدند. امروزه 

: خدا نور است. ھمانگونه که می رسدآرامش خاطر  شخص به صورت ميگيرد و یفکر تعمق به آنھا
  کند. می نفوذمخلوقات خويش  درعبور ميکند از ھمانطريق نيز پروردگار  پنجرهنور از 

.....  
  کليسانيمکتھای -12

ليسا کچيده شده اند که شرکت کنندگان در مراسم عبادت  ھا نيمکتھا و يا صندلی ھائیکليسادر اکثر 
ميالدی شرکت کنندگان در مراسم  13بتوانند بروی آنھا بنشينند. ھميشه اينگونه نبوده است: تا قرن 

ر تعداد بی پروتستان کليسا عبادت کليسا می ايستادند يا زانو ميزدند. به خاطر ارزش معنوی موعظه در
در حالت نشسته بھتر ميتواند به موعظه تمرکز  کليسا عبادت مراسم در کننده شرکتنيمکتھا افزوده شد. 

در ھنگام دعا, در موقع خواندن ايمان نامه و ھنگاميکه کشيش تقاضای رحمت و برکت ميکند فقط کند. 
اھالی منطقه که برای عبادت در کليسا جمع شده اند به خاطر احترام گذاشتن به پروردگار به پا می 

  خيزند. 
.....  
  کتاب سرود-13

اھالی منطقه ھنگام عبادت در کليسا  کليسا به معرض نمايش گذاشته شده اند. ی سرود پروتستان درکتابھا
ن واين سرودھا مجموعه ای از سرودھای دينی ھستند. از قرسرودھائی از کتاب سرود ميخوانند. 

يش ی بوسطی به بعد کتابھای سرود در جامعۀ مسيحی اروپا شناخته شده ميباشند. کتابھای سرود امروز
سرود در رابطه با جشنھای مسيحی مثل کريسمس, عيد پاک, پنطيکاست و ھمچنين در رابطه  600از 

با رواياتی که درانجيل آمده اند, مطالب اصلی الھيات مثل ايمان داشتن به پروردگار, عدالت و صلح 
زمانھای متفاوت سرچشمه گرفته اند؛ از قرون   از سرودھا  اين   ملودی  دارند. روايات و ھمچنين

وسطی تا به امروز. مارتين لوتر متن ھا و ملودی ھای زيادی تصنيف کرده و به رشتۀ تحرير در آورده 
شامل رواياتی که درانجيل آمده اند, دعاھا,  واست که در کتاب سرود پروتستان مشاھده ميشود 

  و دعاھای پرستشی است. کليسا در ی خاصعبادتمراسم  اعتقادنامه ھای کليسا و پيشنھاداتی برای
.....  
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13. Das Gesangbuch

Evangelische Gesangbücher liegen im Kirchraum aus. Im 
Gottesdienst singt die Gemeinde daraus. Sie enthalten eine 
Sammlung von religiösen Liedern. Seit dem Mittelalter sind Ge
sangbücher im europäischen Christentum bekannt. Das heutige 
Gesangbuch enthält mehr als 600 Lieder zu christlichen Festen 
wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten, aber auch zu biblischen 
Texten und zu theologischen Grundthemen wie Vertrauen auf 
Gott, Gerechtigkeit und Frieden. Sowohl die Texte als auch die 
Melodien der Lieder stammen aus unterschiedlichen Zeiten, vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Martin Luther hat besonders viele 
Texte und Melodien verfasst, die im Evangelischen Gesangbuch 
stehen. Es enthält auch biblische Texte, Gebete, Glaubensbe
kenntnisse der Kirche und Vorschläge für besondere Gottes
dienste und Andachten.
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ی پروتستان کليساقبل از تآسيس  کنيم. شخصی که قاطعانه مشاھده )1546-1483مثل مارتين لوتر (

   تآثير خود را بجا گذاشته است.
ی پنجره ھای نقاش سواد نداشتند و نمی توانستند بخوانند در قرون وسطی, زمانيکه اکثر انسانھا ھنوز 

 با داستانھای کتاب مقدس آشنا می از اينطريق حکم انجيل نقاشی شده را داشت و اين افرادشدۀ کليسا 
 با نگاه کردن , بلکهبرخورد نمی شودارج نھادن به ھنر نقاشی  به منظوراين نقاشی ھا  باشدند. امروزه 

: خدا نور است. ھمانگونه که می رسدآرامش خاطر  شخص به صورت ميگيرد و یفکر تعمق به آنھا
  کند. می نفوذمخلوقات خويش  درعبور ميکند از ھمانطريق نيز پروردگار  پنجرهنور از 

.....  
  کليسانيمکتھای -12

ليسا کچيده شده اند که شرکت کنندگان در مراسم عبادت  ھا نيمکتھا و يا صندلی ھائیکليسادر اکثر 
ميالدی شرکت کنندگان در مراسم  13بتوانند بروی آنھا بنشينند. ھميشه اينگونه نبوده است: تا قرن 

ر تعداد بی پروتستان کليسا عبادت کليسا می ايستادند يا زانو ميزدند. به خاطر ارزش معنوی موعظه در
در حالت نشسته بھتر ميتواند به موعظه تمرکز  کليسا عبادت مراسم در کننده شرکتنيمکتھا افزوده شد. 

در ھنگام دعا, در موقع خواندن ايمان نامه و ھنگاميکه کشيش تقاضای رحمت و برکت ميکند فقط کند. 
اھالی منطقه که برای عبادت در کليسا جمع شده اند به خاطر احترام گذاشتن به پروردگار به پا می 

  خيزند. 
.....  
  کتاب سرود-13

اھالی منطقه ھنگام عبادت در کليسا  کليسا به معرض نمايش گذاشته شده اند. ی سرود پروتستان درکتابھا
ن واين سرودھا مجموعه ای از سرودھای دينی ھستند. از قرسرودھائی از کتاب سرود ميخوانند. 

يش ی بوسطی به بعد کتابھای سرود در جامعۀ مسيحی اروپا شناخته شده ميباشند. کتابھای سرود امروز
سرود در رابطه با جشنھای مسيحی مثل کريسمس, عيد پاک, پنطيکاست و ھمچنين در رابطه  600از 

با رواياتی که درانجيل آمده اند, مطالب اصلی الھيات مثل ايمان داشتن به پروردگار, عدالت و صلح 
زمانھای متفاوت سرچشمه گرفته اند؛ از قرون   از سرودھا  اين   ملودی  دارند. روايات و ھمچنين

وسطی تا به امروز. مارتين لوتر متن ھا و ملودی ھای زيادی تصنيف کرده و به رشتۀ تحرير در آورده 
شامل رواياتی که درانجيل آمده اند, دعاھا,  واست که در کتاب سرود پروتستان مشاھده ميشود 

  و دعاھای پرستشی است. کليسا در ی خاصعبادتمراسم  اعتقادنامه ھای کليسا و پيشنھاداتی برای
.....  
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14. Die Orgel

Musik ist in der Kirche von zentraler Bedeutung. Gottesdienste 
bestehen aus Wort und Musik. Martin Luther, einer der Begrün
der der evangelischen Kirche, sagte: „Gott redet mit uns durch 
sein Wort, und wir antworten ihm durch Gebet und Lobgesang.“
Die Orgel ist das traditionelle kirchliche Musikinstrument. Sie 
erklingt in fast jedem Gottesdienst und wird „die Königin der 
Instrumente“ genannt. Die meisten Orgeln sind Pfeifenorgeln. 
Sie haben sich seit mehr als 2000 Jahren fast nicht verändert. 
Sie bestehen sichtbar aus den Pfeifen (Metall und Holzpfeifen), 
einer oder mehreren Tastaturen für die Hände, Pedalen für die 
Füße und den Registern, mit denen der Orgelspieler ganz unter
schiedliche Musikinstrumente durch die Pfeifen zum Klingen 
bringen kann. In vielen Kirchen wird die Orgel von studierten 
Kirchenmusikern gespielt, die eine spezielle – auch theolo
gische – Ausbildung haben. Die Orgel begleitet den Gesang der 
Gemeinde im Gottesdienst oder erklingt allein. Auch in Konzer
ten ist sie zu hören.
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  ارگ-14

موسيقی درکليسا يک نقش اساسی ايفا ميکند. مراسم عبادت کليسائی از کالم و موزيک تشکيل شده اند. 
 خدا از طريق کالم خويش با ما حرف ميزند«گفت: ی پروتستان کليسامارتين لوتر يکی از بنيانگذاران 

ارگ يک آلت موسيقی سنتی کليسائی است. » به او با دعا و سرودھای پرستشی پاسخ ميگوئيم. و ما
معروف است. » ملکۀ آالت موسيقی«تقريبآ در ھمۀ مراسم عبادت کليسائی ارگ نواخته ميشود و به 

آ تغيير چشمگيری نکرده اند. علن سال پيش 2000اکثر ارگ ھا, ارگھای لوله ای ھستند. و تقريبآ از 
ا, طريق دستھبرای نواختن از  يا ارگ از لوله ھای (فلزی يا چوبی), يک يا چندين شستی پيانو ارگ ھا

پدال ھای پائی, دکمۀ ساز ارگ که از طريق آنھا نوازندۀ ارگ وسائل موسيقی متنوعی را از طريق لوله 
تحصيلی . ارگ در بسياری از کليساھا از طريق افرادی که دورۀ تشکيل شده اند ھا می تواند بنوازد
 نواخته ميشود. اين افراد دورۀ خاصی که شامل دورۀ تعليمی الھيات گذرانده اند موسيقی کليسائی را

و يا ھنگاميکه اھالی منطقه در مراسم عبادت در کليسا  اند. ارگ يا به تنھائی را پشت سر گذاشته است
       واخته ميشود. در کنسرت ھا نيز ارگ نواخته ميشود. سرود ميخوانند ن

.....  
  صندق جمع آوری صدقات-15

در انجيل روايت شده  که صدقه برای مستمندان جمع آوری شود. دوران مسيحيت مرسوم بود از اوائل
 صدقاتمردم را به جمع آوری در شھر اورشليم  اولين شاگردان عيسی قرار دارد پولس که در ردۀ که

برای اھالی منطقه فراخوانده بود. امروزه نيز در مراسم عبادت در کليسا صدقه برای خود کليسای 
 شود. به ھمين منظور جلوی درب خروجی منطقۀ مسکونی يا برای پروژه ھای جھانی جمع آوری می

  گذاشته شده است.يک سبد يا يک صندق جمع آوری صدقات  کليسا
.....  
  برج کليسا-16

شکل شھر ھا را رقم  ھنوز نيزبرج ھای کليساھا شدند  ه قبآل کليساھا در مرکز شھر بنا میاز آنجائيک
ليسا برج به ک زير از طريق اتاقک ؛ زيراھستندھا . برج ھای کليساھا اغلب در ضلع غربی کليسازده اند

  وارد ميشويم. 
شت. در آنجا مردم ھنگاميکه اھالی شھر را دا و مدافع در کليساھای بسيار قديمی برج کليسا حکم محافظ

ا . اينگونه برج ھدشمنان ميخواستند به شھر حمله کنند مخفی ميشدند. از طريق برج از شھر دفاع ميشد
کنند تا  برج ھا ما را ھدايت میی نداشتند. بعدھا ھمواره برج ھای بلندتری ساخته شدند. ارتفاع زياد

برج ھا مثل يک انگشت به سمت خدا  تنظيم کنيم. به سمت باال, به سمت آسمان جھت خود را بتوانيم
  اشاره ميکنند.

.....  
  

  روی برج کليسانصب شده ساعت -17
ميالدی اين  14ساخته شده اند. از قرن ساعت ھای روی برج کليسا از زمانيکه ساعت وجود دارد 

و ھرساعت  دميشدناين ساعت ھا بدون عقربه ساخته  قبآلساعت ھا باالی برج کليسا نصب شده اند. 
را ياد آوری ميکرد.  کليسا در عبادتد و ساعت عبادت و زمان آم به صدا در می کليسايکبار ناقوس 

سپس ساعت ھا دقيقتر ساخته و عقربه دار شدند. و از آنجائيکه ساعت ھای ديگری در مراکز شھر ھا 
به  را نيز اعالم می کردند و شروع و پايان کار اداری وجود نداشت ساعت ھای روی برج کليسا زمان

  نواختن در می آمدند. 
 يادآوری می به ما اين ساعت ھاامروزه نيز ھنوز ساعت ھای روی برج کليساھا زمان را اعالم ميکنند. 

, وقت فعاليت و وقت اداری کار پايان و شروع زمانزندگی نياز به يک ريتم خاص دارد:  کنند که
در نظر ميگيريم نيز از يک ريتم کنيم و زمانی که برای خدا  یاستراحت؛ وقتی که صرف ديگران م

کند که زمان زندگی ما  . صدای زنگ ناقوس کليسا ھمچنين به ما يادآوری میخاص برخوردارند
  , پس بايد زندگی مان را با مسئوليت سپری کنيم. نامحدود نيست

شود که راه و روش  نگاه ميکنند يادآوری می کليسا برج روی ساعتھمچنين به مسيحيان زمانيکه به 
عقيدتی و سئواالتی که در حال حاضر برای آنھا مطرح ميشود با يکديگر مرتبط ھستند يعنی مسيحی 

  بودن با مسؤليت در مقابل دنيا جدا از يکديگر نيستند. 
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 شود. به ھمين منظور جلوی درب خروجی منطقۀ مسکونی يا برای پروژه ھای جھانی جمع آوری می

  گذاشته شده است.يک سبد يا يک صندق جمع آوری صدقات  کليسا
.....  
  برج کليسا-16

شکل شھر ھا را رقم  ھنوز نيزبرج ھای کليساھا شدند  ه قبآل کليساھا در مرکز شھر بنا میاز آنجائيک
ليسا برج به ک زير از طريق اتاقک ؛ زيراھستندھا . برج ھای کليساھا اغلب در ضلع غربی کليسازده اند

  وارد ميشويم. 
شت. در آنجا مردم ھنگاميکه اھالی شھر را دا و مدافع در کليساھای بسيار قديمی برج کليسا حکم محافظ

ا . اينگونه برج ھدشمنان ميخواستند به شھر حمله کنند مخفی ميشدند. از طريق برج از شھر دفاع ميشد
کنند تا  برج ھا ما را ھدايت میی نداشتند. بعدھا ھمواره برج ھای بلندتری ساخته شدند. ارتفاع زياد

برج ھا مثل يک انگشت به سمت خدا  تنظيم کنيم. به سمت باال, به سمت آسمان جھت خود را بتوانيم
  اشاره ميکنند.

.....  
  

  روی برج کليسانصب شده ساعت -17
ميالدی اين  14ساخته شده اند. از قرن ساعت ھای روی برج کليسا از زمانيکه ساعت وجود دارد 

و ھرساعت  دميشدناين ساعت ھا بدون عقربه ساخته  قبآلساعت ھا باالی برج کليسا نصب شده اند. 
را ياد آوری ميکرد.  کليسا در عبادتد و ساعت عبادت و زمان آم به صدا در می کليسايکبار ناقوس 

سپس ساعت ھا دقيقتر ساخته و عقربه دار شدند. و از آنجائيکه ساعت ھای ديگری در مراکز شھر ھا 
به  را نيز اعالم می کردند و شروع و پايان کار اداری وجود نداشت ساعت ھای روی برج کليسا زمان

  نواختن در می آمدند. 
 يادآوری می به ما اين ساعت ھاامروزه نيز ھنوز ساعت ھای روی برج کليساھا زمان را اعالم ميکنند. 

, وقت فعاليت و وقت اداری کار پايان و شروع زمانزندگی نياز به يک ريتم خاص دارد:  کنند که
در نظر ميگيريم نيز از يک ريتم کنيم و زمانی که برای خدا  یاستراحت؛ وقتی که صرف ديگران م

کند که زمان زندگی ما  . صدای زنگ ناقوس کليسا ھمچنين به ما يادآوری میخاص برخوردارند
  , پس بايد زندگی مان را با مسئوليت سپری کنيم. نامحدود نيست

شود که راه و روش  نگاه ميکنند يادآوری می کليسا برج روی ساعتھمچنين به مسيحيان زمانيکه به 
عقيدتی و سئواالتی که در حال حاضر برای آنھا مطرح ميشود با يکديگر مرتبط ھستند يعنی مسيحی 

  بودن با مسؤليت در مقابل دنيا جدا از يکديگر نيستند. 
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15. Der Opferstock

Seit der frühen Christenheit ist es üblich, dass Geld für Bedürf
tige gesammelt wird. Paulus, einer der ersten Nachfolger von 
Jesus Christus, rief zu einer solchen Kollekte (Sammlung) für die 
Gemeinde in Jerusalem auf, berichtet die Bibel. Auch heute wird 
im Gottesdienst um Geld gebeten, sei es für die eigene Gemein
de oder für weltweite Projekte. In den meisten Kirchen steht 
dafür am Ausgang ein Korb oder eine Sammeldose bereit. 
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  ارگ-14

موسيقی درکليسا يک نقش اساسی ايفا ميکند. مراسم عبادت کليسائی از کالم و موزيک تشکيل شده اند. 
 خدا از طريق کالم خويش با ما حرف ميزند«گفت: ی پروتستان کليسامارتين لوتر يکی از بنيانگذاران 

ارگ يک آلت موسيقی سنتی کليسائی است. » به او با دعا و سرودھای پرستشی پاسخ ميگوئيم. و ما
معروف است. » ملکۀ آالت موسيقی«تقريبآ در ھمۀ مراسم عبادت کليسائی ارگ نواخته ميشود و به 

آ تغيير چشمگيری نکرده اند. علن سال پيش 2000اکثر ارگ ھا, ارگھای لوله ای ھستند. و تقريبآ از 
ا, طريق دستھبرای نواختن از  يا ارگ از لوله ھای (فلزی يا چوبی), يک يا چندين شستی پيانو ارگ ھا

پدال ھای پائی, دکمۀ ساز ارگ که از طريق آنھا نوازندۀ ارگ وسائل موسيقی متنوعی را از طريق لوله 
تحصيلی . ارگ در بسياری از کليساھا از طريق افرادی که دورۀ تشکيل شده اند ھا می تواند بنوازد
 نواخته ميشود. اين افراد دورۀ خاصی که شامل دورۀ تعليمی الھيات گذرانده اند موسيقی کليسائی را

و يا ھنگاميکه اھالی منطقه در مراسم عبادت در کليسا  اند. ارگ يا به تنھائی را پشت سر گذاشته است
       واخته ميشود. در کنسرت ھا نيز ارگ نواخته ميشود. سرود ميخوانند ن

.....  
  صندق جمع آوری صدقات-15

در انجيل روايت شده  که صدقه برای مستمندان جمع آوری شود. دوران مسيحيت مرسوم بود از اوائل
 صدقاتمردم را به جمع آوری در شھر اورشليم  اولين شاگردان عيسی قرار دارد پولس که در ردۀ که

برای اھالی منطقه فراخوانده بود. امروزه نيز در مراسم عبادت در کليسا صدقه برای خود کليسای 
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شکل شھر ھا را رقم  ھنوز نيزبرج ھای کليساھا شدند  ه قبآل کليساھا در مرکز شھر بنا میاز آنجائيک
ليسا برج به ک زير از طريق اتاقک ؛ زيراھستندھا . برج ھای کليساھا اغلب در ضلع غربی کليسازده اند

  وارد ميشويم. 
شت. در آنجا مردم ھنگاميکه اھالی شھر را دا و مدافع در کليساھای بسيار قديمی برج کليسا حکم محافظ

ا . اينگونه برج ھدشمنان ميخواستند به شھر حمله کنند مخفی ميشدند. از طريق برج از شھر دفاع ميشد
کنند تا  برج ھا ما را ھدايت میی نداشتند. بعدھا ھمواره برج ھای بلندتری ساخته شدند. ارتفاع زياد

برج ھا مثل يک انگشت به سمت خدا  تنظيم کنيم. به سمت باال, به سمت آسمان جھت خود را بتوانيم
  اشاره ميکنند.
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, وقت فعاليت و وقت اداری کار پايان و شروع زمانزندگی نياز به يک ريتم خاص دارد:  کنند که
در نظر ميگيريم نيز از يک ريتم کنيم و زمانی که برای خدا  یاستراحت؛ وقتی که صرف ديگران م

کند که زمان زندگی ما  . صدای زنگ ناقوس کليسا ھمچنين به ما يادآوری میخاص برخوردارند
  , پس بايد زندگی مان را با مسئوليت سپری کنيم. نامحدود نيست

شود که راه و روش  نگاه ميکنند يادآوری می کليسا برج روی ساعتھمچنين به مسيحيان زمانيکه به 
عقيدتی و سئواالتی که در حال حاضر برای آنھا مطرح ميشود با يکديگر مرتبط ھستند يعنی مسيحی 

  بودن با مسؤليت در مقابل دنيا جدا از يکديگر نيستند. 
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16. Der Kirchturm

Kirchtürme prägen bis heute viele Städte, denn die Kirchen sind 
früher im Zentrum der Stadt gebaut worden. Die Türme stehen 
oft auf der Westseite der Kirche; dann betritt man die Kirche 
durch den Turmraum. 
In sehr alten Kirchen diente der Turm früher als Schutz für die 
Bürger der Stadt. Dort verbargen sich die Menschen, wenn 
Feinde die Stadt angreifen wollten. Vom Turm aus wurde die 
Stadt auch verteidigt. Solche Türme sind nicht sehr hoch. 
Später wurden die Türme immer höher. Sie zeigen an, dass die 
Menschen sich nach oben, dem Himmel entgegen, ausrichten 
sollen, und weisen wie ein ausgestreckter Finger auf Gott.
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       واخته ميشود. در کنسرت ھا نيز ارگ نواخته ميشود. سرود ميخوانند ن

.....  
  صندق جمع آوری صدقات-15

در انجيل روايت شده  که صدقه برای مستمندان جمع آوری شود. دوران مسيحيت مرسوم بود از اوائل
 صدقاتمردم را به جمع آوری در شھر اورشليم  اولين شاگردان عيسی قرار دارد پولس که در ردۀ که

برای اھالی منطقه فراخوانده بود. امروزه نيز در مراسم عبادت در کليسا صدقه برای خود کليسای 
 شود. به ھمين منظور جلوی درب خروجی منطقۀ مسکونی يا برای پروژه ھای جھانی جمع آوری می

  گذاشته شده است.يک سبد يا يک صندق جمع آوری صدقات  کليسا
.....  
  برج کليسا-16

شکل شھر ھا را رقم  ھنوز نيزبرج ھای کليساھا شدند  ه قبآل کليساھا در مرکز شھر بنا میاز آنجائيک
ليسا برج به ک زير از طريق اتاقک ؛ زيراھستندھا . برج ھای کليساھا اغلب در ضلع غربی کليسازده اند

  وارد ميشويم. 
شت. در آنجا مردم ھنگاميکه اھالی شھر را دا و مدافع در کليساھای بسيار قديمی برج کليسا حکم محافظ

ا . اينگونه برج ھدشمنان ميخواستند به شھر حمله کنند مخفی ميشدند. از طريق برج از شھر دفاع ميشد
کنند تا  برج ھا ما را ھدايت میی نداشتند. بعدھا ھمواره برج ھای بلندتری ساخته شدند. ارتفاع زياد

برج ھا مثل يک انگشت به سمت خدا  تنظيم کنيم. به سمت باال, به سمت آسمان جھت خود را بتوانيم
  اشاره ميکنند.

.....  
  

  روی برج کليسانصب شده ساعت -17
ميالدی اين  14ساخته شده اند. از قرن ساعت ھای روی برج کليسا از زمانيکه ساعت وجود دارد 

و ھرساعت  دميشدناين ساعت ھا بدون عقربه ساخته  قبآلساعت ھا باالی برج کليسا نصب شده اند. 
را ياد آوری ميکرد.  کليسا در عبادتد و ساعت عبادت و زمان آم به صدا در می کليسايکبار ناقوس 

سپس ساعت ھا دقيقتر ساخته و عقربه دار شدند. و از آنجائيکه ساعت ھای ديگری در مراکز شھر ھا 
به  را نيز اعالم می کردند و شروع و پايان کار اداری وجود نداشت ساعت ھای روی برج کليسا زمان

  نواختن در می آمدند. 
 يادآوری می به ما اين ساعت ھاامروزه نيز ھنوز ساعت ھای روی برج کليساھا زمان را اعالم ميکنند. 

, وقت فعاليت و وقت اداری کار پايان و شروع زمانزندگی نياز به يک ريتم خاص دارد:  کنند که
در نظر ميگيريم نيز از يک ريتم کنيم و زمانی که برای خدا  یاستراحت؛ وقتی که صرف ديگران م

کند که زمان زندگی ما  . صدای زنگ ناقوس کليسا ھمچنين به ما يادآوری میخاص برخوردارند
  , پس بايد زندگی مان را با مسئوليت سپری کنيم. نامحدود نيست

شود که راه و روش  نگاه ميکنند يادآوری می کليسا برج روی ساعتھمچنين به مسيحيان زمانيکه به 
عقيدتی و سئواالتی که در حال حاضر برای آنھا مطرح ميشود با يکديگر مرتبط ھستند يعنی مسيحی 

  بودن با مسؤليت در مقابل دنيا جدا از يکديگر نيستند. 
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17. Die Kirchturmuhr

Kirchturmuhren gibt es, seitdem es Uhren gibt. Bereits im 
14. Jahrhundert wurden einfache Uhren hoch in die Kirchtürme 
eingebaut. Anfangs noch ohne Zeiger, sorgten sie für einen 
Glockenschlag zur vollen Stunde. Damit erinnerten sie an die 
Gebetszeiten und die Zeit zum Gottesdienst. Nach und nach 
wurden die Uhren genauer und bekamen Uhrzeiger. Und weil 
es sehr lange kaum andere Uhren gab, bestimmten Kirchturm
uhren auch die Zeiten für Arbeitsbeginn und Arbeitsende.
Kirchturmuhren bedeuten auch heute noch Zeitansage. Sie
erinnern daran, dass das Leben einen Rhythmus braucht: 
Arbeitsbeginn und Arbeitsende, aktives Leben und Ruhezeit, 
Zeit für andere und Zeit für Gott. Der Glockenschlag sagt auch: 
Deine Zeit ist begrenzt, lebe dein Leben verantwortungsvoll.
Christen werden außerdem beim Blick auf die Kirchturmuhr 
daran erinnert, dass ihre Glaubenstradition und die aktuellen 
Fragen der Zeit zusammengehören, dass Christsein und 
Weltverant wortung verbunden sind.
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 نواخته ميشود. اين افراد دورۀ خاصی که شامل دورۀ تعليمی الھيات گذرانده اند موسيقی کليسائی را

و يا ھنگاميکه اھالی منطقه در مراسم عبادت در کليسا  اند. ارگ يا به تنھائی را پشت سر گذاشته است
       واخته ميشود. در کنسرت ھا نيز ارگ نواخته ميشود. سرود ميخوانند ن

.....  
  صندق جمع آوری صدقات-15

در انجيل روايت شده  که صدقه برای مستمندان جمع آوری شود. دوران مسيحيت مرسوم بود از اوائل
 صدقاتمردم را به جمع آوری در شھر اورشليم  اولين شاگردان عيسی قرار دارد پولس که در ردۀ که

برای اھالی منطقه فراخوانده بود. امروزه نيز در مراسم عبادت در کليسا صدقه برای خود کليسای 
 شود. به ھمين منظور جلوی درب خروجی منطقۀ مسکونی يا برای پروژه ھای جھانی جمع آوری می

  گذاشته شده است.يک سبد يا يک صندق جمع آوری صدقات  کليسا
.....  
  برج کليسا-16

شکل شھر ھا را رقم  ھنوز نيزبرج ھای کليساھا شدند  ه قبآل کليساھا در مرکز شھر بنا میاز آنجائيک
ليسا برج به ک زير از طريق اتاقک ؛ زيراھستندھا . برج ھای کليساھا اغلب در ضلع غربی کليسازده اند

  وارد ميشويم. 
شت. در آنجا مردم ھنگاميکه اھالی شھر را دا و مدافع در کليساھای بسيار قديمی برج کليسا حکم محافظ

ا . اينگونه برج ھدشمنان ميخواستند به شھر حمله کنند مخفی ميشدند. از طريق برج از شھر دفاع ميشد
کنند تا  برج ھا ما را ھدايت میی نداشتند. بعدھا ھمواره برج ھای بلندتری ساخته شدند. ارتفاع زياد

برج ھا مثل يک انگشت به سمت خدا  تنظيم کنيم. به سمت باال, به سمت آسمان جھت خود را بتوانيم
  اشاره ميکنند.

.....  
  

  روی برج کليسانصب شده ساعت -17
ميالدی اين  14ساخته شده اند. از قرن ساعت ھای روی برج کليسا از زمانيکه ساعت وجود دارد 

و ھرساعت  دميشدناين ساعت ھا بدون عقربه ساخته  قبآلساعت ھا باالی برج کليسا نصب شده اند. 
را ياد آوری ميکرد.  کليسا در عبادتد و ساعت عبادت و زمان آم به صدا در می کليسايکبار ناقوس 

سپس ساعت ھا دقيقتر ساخته و عقربه دار شدند. و از آنجائيکه ساعت ھای ديگری در مراکز شھر ھا 
به  را نيز اعالم می کردند و شروع و پايان کار اداری وجود نداشت ساعت ھای روی برج کليسا زمان

  نواختن در می آمدند. 
 يادآوری می به ما اين ساعت ھاامروزه نيز ھنوز ساعت ھای روی برج کليساھا زمان را اعالم ميکنند. 

, وقت فعاليت و وقت اداری کار پايان و شروع زمانزندگی نياز به يک ريتم خاص دارد:  کنند که
در نظر ميگيريم نيز از يک ريتم کنيم و زمانی که برای خدا  یاستراحت؛ وقتی که صرف ديگران م

کند که زمان زندگی ما  . صدای زنگ ناقوس کليسا ھمچنين به ما يادآوری میخاص برخوردارند
  , پس بايد زندگی مان را با مسئوليت سپری کنيم. نامحدود نيست

شود که راه و روش  نگاه ميکنند يادآوری می کليسا برج روی ساعتھمچنين به مسيحيان زمانيکه به 
عقيدتی و سئواالتی که در حال حاضر برای آنھا مطرح ميشود با يکديگر مرتبط ھستند يعنی مسيحی 

  بودن با مسؤليت در مقابل دنيا جدا از يکديگر نيستند. 
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18. Die Glocken

Glocken gibt es, seit die Menschen gelernt haben, Metalle 
herzustellen und zu verarbeiten. Entwickelt wurde diese Technik 
in Asien, zunächst in China. Über die Handelsstraßen hat sich 
die Kunst, Glocken herzustellen, schließlich auch nach Europa 
ausgebreitet. Sie sind mit Zeichen oder Bibelworten geschmückt 
und haben oft Namen, die auf ihre Herkunft oder ihre Aufgabe 
verweisen, zum Beispiel Tauf oder Sterbeglocke. 
In den Kirchen hängen die Glocken zumeist in den Türmen und 
werden nach einer bestimmten Ordnung geläutet. Glocken haben 
zwei wichtige Aufgaben: Zum einen rufen sie dazu auf, sich zum 
Gottesdienst am Sonntagmorgen oder zu anderen Festzeiten zu 
versammeln; zum anderen geben sie den Menschen in der Stadt 
bekannt, wann die Zeit zum Gebet gekommen ist. In einigen 
Städten weisen Glocken auch noch darauf hin, dass ein Gemein
demitglied getauft oder zu Grabe getragen wird. So begleiten 
Glocken die Menschen einer Stadt oder eines Dorfes mit ihrer 
Musik durch den Tag, ja durch ihr ganzes Leben.
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  ناقوس ھای کليسا -18
آموختند که چگونه روی فلز کار کنند ساخته ناقوس ھای کليسا از زمانيکه انسانھا فلز را کشف کردند و 

بسط و تکامل يافت؛ قبل از ھمه جا در کشور چين. از طريق راھھای شده اند. اين صنعت در آسيا 
با  ا. اين ناقوس ھانتقال يافتاروپا نيز  بهارتباطی بازرگانی ھنر ساختن  ناقوس ھای کليسا سرانجام 

ه عھده کوظيفه ای دارند که مشخصۀ منشآ يا  لقبیانجيل تزئين يافته اند و اغلب  عالمات يا کلماتی از
 یناقوس ھا مثل صدای ناقوسی که ھنگام غسل تعميد يا مرگ به صدا در می آيد. می باشد. دار شده اند

نظم خاصی به صدا در می آيند. ناقوس ھای شده اند و بر منوال  آويخته  کليسا  کليسا اغلب در برج 
آنھا مردم را در روزھای يکشنبه يا جشن ھا دعوت به مراسم  ا دو نقش مھم بر عھده دارند: اول:کليساھ

ه ک اده ميشودبه اھالی شھر اطالع د از طريق ناقوس ھا دوم:کنند.  عبادت کليسائی و تجمع در کليسا می
ھنگام غسل تعميد يا ھنگاميکه مرده کليسا در بعضی شھرھا ناقوس زمان عبادت و دعا سر رسيده است. 

به سمت قبر حمل ميشود نيز شنيده ميشود. از اينطريق ناقوس ھا اھالی يک شھر يا روستا را با ملودی 
  خويش در طول روز و در طول زندگی ھمراھی ميکنند. 

.....  
  خروس -19

در  دھد.  اغلب يک خروس فلزی نصب شده که جھت وزش باد را نشان می کليسا برج باالیروی  
زمان  نشانه ھایرفته است و به معنی: به  سمبوليک بکار» باد از کدام جھت می وزد«اينجا عبارت 

ما اطالع  خويش در سپيدۀ سحر شروع روز تازه ای را به صدای بانگ. خروس با ه کردن می باشدتوج
ھشيارانه سپری  نی را که خدا به ما ھديه دادهزما تای مسيحيان نوعی ھشدار است د. اين عمل برامی دھ
  يک داستان خاص آمده است. خروس در انجيلدر رابطه با کنيم. 
 فرمايد: می از خود انتظارات بيش از اندازه داشتکه  خويش به پطرس يکی از شاگردان مسيح عيسی

) و 75آيۀ  ؛26 فصل متی انجيل( »مرا انکار خواھی کرد.پيش از اينکه خروس بخواند, تو سه بار «
را  سيحم عيسیتعقيب واقع شدن انکار کرد که  تحت: پطرس به دليل ترس از ھمينگونه نيزاتفاق افتاد

و اياد پيمان شکنی خويش افتاد. ه پطرس به ياد وعده ای که داده بود ب از بانگ خروسشناسد. پس  می
ين شود. بنابرا تبديل می  عيسیماجرا به يک شاھد جسور  د و پس از آنش از عمل خويش بسيار پشيمان

ز ا سرپيچیمنافع شخصی باعث پيروی از که با چه سرعتی ترس يا  ھشدار ميدھدمسيحيان خروس به 
ميدھد: تا زمانيکه بانگ خروس شنيده  نيز به ما دلداری خروس. با اين وجود می شود خواست خدا

زندگی خود را تنظيم کنيم و با ھر وزش بادی از  تا ين امکان برای ما وجود داردميشود يعنی ھر روز ا
  کنيم.و دنبال مسير خود منحرف نشويم, بلکه خواست خدا را پيدا 

  
  توسط لوديا فريبا نيکذات انجام گرفته است. ترجمۀ آلمانی به فارسی
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  ناقوس ھای کليسا -18
آموختند که چگونه روی فلز کار کنند ساخته ناقوس ھای کليسا از زمانيکه انسانھا فلز را کشف کردند و 

بسط و تکامل يافت؛ قبل از ھمه جا در کشور چين. از طريق راھھای شده اند. اين صنعت در آسيا 
با  ا. اين ناقوس ھانتقال يافتاروپا نيز  بهارتباطی بازرگانی ھنر ساختن  ناقوس ھای کليسا سرانجام 

ه عھده کوظيفه ای دارند که مشخصۀ منشآ يا  لقبیانجيل تزئين يافته اند و اغلب  عالمات يا کلماتی از
 یناقوس ھا مثل صدای ناقوسی که ھنگام غسل تعميد يا مرگ به صدا در می آيد. می باشد. دار شده اند

نظم خاصی به صدا در می آيند. ناقوس ھای شده اند و بر منوال  آويخته  کليسا  کليسا اغلب در برج 
آنھا مردم را در روزھای يکشنبه يا جشن ھا دعوت به مراسم  ا دو نقش مھم بر عھده دارند: اول:کليساھ

ه ک اده ميشودبه اھالی شھر اطالع د از طريق ناقوس ھا دوم:کنند.  عبادت کليسائی و تجمع در کليسا می
ھنگام غسل تعميد يا ھنگاميکه مرده کليسا در بعضی شھرھا ناقوس زمان عبادت و دعا سر رسيده است. 

به سمت قبر حمل ميشود نيز شنيده ميشود. از اينطريق ناقوس ھا اھالی يک شھر يا روستا را با ملودی 
  خويش در طول روز و در طول زندگی ھمراھی ميکنند. 

.....  
  خروس -19

در  دھد.  اغلب يک خروس فلزی نصب شده که جھت وزش باد را نشان می کليسا برج باالیروی  
زمان  نشانه ھایرفته است و به معنی: به  سمبوليک بکار» باد از کدام جھت می وزد«اينجا عبارت 

ما اطالع  خويش در سپيدۀ سحر شروع روز تازه ای را به صدای بانگ. خروس با ه کردن می باشدتوج
ھشيارانه سپری  نی را که خدا به ما ھديه دادهزما تای مسيحيان نوعی ھشدار است د. اين عمل برامی دھ
  يک داستان خاص آمده است. خروس در انجيلدر رابطه با کنيم. 
 فرمايد: می از خود انتظارات بيش از اندازه داشتکه  خويش به پطرس يکی از شاگردان مسيح عيسی

) و 75آيۀ  ؛26 فصل متی انجيل( »مرا انکار خواھی کرد.پيش از اينکه خروس بخواند, تو سه بار «
را  سيحم عيسیتعقيب واقع شدن انکار کرد که  تحت: پطرس به دليل ترس از ھمينگونه نيزاتفاق افتاد

و اياد پيمان شکنی خويش افتاد. ه پطرس به ياد وعده ای که داده بود ب از بانگ خروسشناسد. پس  می
ين شود. بنابرا تبديل می  عيسیماجرا به يک شاھد جسور  د و پس از آنش از عمل خويش بسيار پشيمان

ز ا سرپيچیمنافع شخصی باعث پيروی از که با چه سرعتی ترس يا  ھشدار ميدھدمسيحيان خروس به 
ميدھد: تا زمانيکه بانگ خروس شنيده  نيز به ما دلداری خروس. با اين وجود می شود خواست خدا

زندگی خود را تنظيم کنيم و با ھر وزش بادی از  تا ين امکان برای ما وجود داردميشود يعنی ھر روز ا
  کنيم.و دنبال مسير خود منحرف نشويم, بلکه خواست خدا را پيدا 

  
  توسط لوديا فريبا نيکذات انجام گرفته است. ترجمۀ آلمانی به فارسی
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19. Der Hahn

Auf Kirchturmspitzen zeigt oft ein Hahn aus Metall die Wind
richtung an. Sehen, „woher der Wind weht“, das ist hier auch 
symbolisch gemeint. Es bedeutet: Achtet auf die Zeichen der Zeit. 
Der Hahn kündigt mit seinem Krähen in der Morgendämmerung 
den Beginn des neuen Tages an. Auch das wurde für Christen zur 
Mahnung, die von Gott geschenkte Zeit bewusst zu leben. In der 
Bibel verbindet sich mit dem Hahn eine besondere Geschichte. 
Jesus prophezeit seinem Schüler Petrus, der gerade große Ver
sprechungen macht: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 
verleugnen“ (Matthäus 26,75). Und genau so geschieht es: Petrus 
bestreitet aus Angst vor Verfolgung, Jesus auch nur zu kennen. 
Dann kräht der Hahn und erinnert Petrus an sein Versprechen. 
Petrus erkennt sein Versagen. Er bereut es bitter und wird dann 
erst recht zu einem mutigen Zeugen für Jesus. Der Hahn warnt 
also Christen davor, wie schnell Angst oder der eigene Vorteil 
stärker sein können als der Wille, Gott zu folgen. Er tröstet aber 
auch. So lange der Hahn kräht, also jeden Tag, ist es möglich,
sein Leben neu auszurichten, sich nicht nach dem Wind zu drehen, 
sondern nach Gottes Willen zu suchen.
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  ناقوس ھای کليسا -18
آموختند که چگونه روی فلز کار کنند ساخته ناقوس ھای کليسا از زمانيکه انسانھا فلز را کشف کردند و 

بسط و تکامل يافت؛ قبل از ھمه جا در کشور چين. از طريق راھھای شده اند. اين صنعت در آسيا 
با  ا. اين ناقوس ھانتقال يافتاروپا نيز  بهارتباطی بازرگانی ھنر ساختن  ناقوس ھای کليسا سرانجام 

ه عھده کوظيفه ای دارند که مشخصۀ منشآ يا  لقبیانجيل تزئين يافته اند و اغلب  عالمات يا کلماتی از
 یناقوس ھا مثل صدای ناقوسی که ھنگام غسل تعميد يا مرگ به صدا در می آيد. می باشد. دار شده اند

نظم خاصی به صدا در می آيند. ناقوس ھای شده اند و بر منوال  آويخته  کليسا  کليسا اغلب در برج 
آنھا مردم را در روزھای يکشنبه يا جشن ھا دعوت به مراسم  ا دو نقش مھم بر عھده دارند: اول:کليساھ

ه ک اده ميشودبه اھالی شھر اطالع د از طريق ناقوس ھا دوم:کنند.  عبادت کليسائی و تجمع در کليسا می
ھنگام غسل تعميد يا ھنگاميکه مرده کليسا در بعضی شھرھا ناقوس زمان عبادت و دعا سر رسيده است. 

به سمت قبر حمل ميشود نيز شنيده ميشود. از اينطريق ناقوس ھا اھالی يک شھر يا روستا را با ملودی 
  خويش در طول روز و در طول زندگی ھمراھی ميکنند. 

.....  
  خروس -19

در  دھد.  اغلب يک خروس فلزی نصب شده که جھت وزش باد را نشان می کليسا برج باالیروی  
زمان  نشانه ھایرفته است و به معنی: به  سمبوليک بکار» باد از کدام جھت می وزد«اينجا عبارت 

ما اطالع  خويش در سپيدۀ سحر شروع روز تازه ای را به صدای بانگ. خروس با ه کردن می باشدتوج
ھشيارانه سپری  نی را که خدا به ما ھديه دادهزما تای مسيحيان نوعی ھشدار است د. اين عمل برامی دھ
  يک داستان خاص آمده است. خروس در انجيلدر رابطه با کنيم. 
 فرمايد: می از خود انتظارات بيش از اندازه داشتکه  خويش به پطرس يکی از شاگردان مسيح عيسی

) و 75آيۀ  ؛26 فصل متی انجيل( »مرا انکار خواھی کرد.پيش از اينکه خروس بخواند, تو سه بار «
را  سيحم عيسیتعقيب واقع شدن انکار کرد که  تحت: پطرس به دليل ترس از ھمينگونه نيزاتفاق افتاد

و اياد پيمان شکنی خويش افتاد. ه پطرس به ياد وعده ای که داده بود ب از بانگ خروسشناسد. پس  می
ين شود. بنابرا تبديل می  عيسیماجرا به يک شاھد جسور  د و پس از آنش از عمل خويش بسيار پشيمان

ز ا سرپيچیمنافع شخصی باعث پيروی از که با چه سرعتی ترس يا  ھشدار ميدھدمسيحيان خروس به 
ميدھد: تا زمانيکه بانگ خروس شنيده  نيز به ما دلداری خروس. با اين وجود می شود خواست خدا

زندگی خود را تنظيم کنيم و با ھر وزش بادی از  تا ين امکان برای ما وجود داردميشود يعنی ھر روز ا
  کنيم.و دنبال مسير خود منحرف نشويم, بلکه خواست خدا را پيدا 

  
  توسط لوديا فريبا نيکذات انجام گرفته است. ترجمۀ آلمانی به فارسی
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  ناقوس ھای کليسا -18
آموختند که چگونه روی فلز کار کنند ساخته ناقوس ھای کليسا از زمانيکه انسانھا فلز را کشف کردند و 

بسط و تکامل يافت؛ قبل از ھمه جا در کشور چين. از طريق راھھای شده اند. اين صنعت در آسيا 
با  ا. اين ناقوس ھانتقال يافتاروپا نيز  بهارتباطی بازرگانی ھنر ساختن  ناقوس ھای کليسا سرانجام 

ه عھده کوظيفه ای دارند که مشخصۀ منشآ يا  لقبیانجيل تزئين يافته اند و اغلب  عالمات يا کلماتی از
 یناقوس ھا مثل صدای ناقوسی که ھنگام غسل تعميد يا مرگ به صدا در می آيد. می باشد. دار شده اند

نظم خاصی به صدا در می آيند. ناقوس ھای شده اند و بر منوال  آويخته  کليسا  کليسا اغلب در برج 
آنھا مردم را در روزھای يکشنبه يا جشن ھا دعوت به مراسم  ا دو نقش مھم بر عھده دارند: اول:کليساھ

ه ک اده ميشودبه اھالی شھر اطالع د از طريق ناقوس ھا دوم:کنند.  عبادت کليسائی و تجمع در کليسا می
ھنگام غسل تعميد يا ھنگاميکه مرده کليسا در بعضی شھرھا ناقوس زمان عبادت و دعا سر رسيده است. 

به سمت قبر حمل ميشود نيز شنيده ميشود. از اينطريق ناقوس ھا اھالی يک شھر يا روستا را با ملودی 
  خويش در طول روز و در طول زندگی ھمراھی ميکنند. 

.....  
  خروس -19

در  دھد.  اغلب يک خروس فلزی نصب شده که جھت وزش باد را نشان می کليسا برج باالیروی  
زمان  نشانه ھایرفته است و به معنی: به  سمبوليک بکار» باد از کدام جھت می وزد«اينجا عبارت 

ما اطالع  خويش در سپيدۀ سحر شروع روز تازه ای را به صدای بانگ. خروس با ه کردن می باشدتوج
ھشيارانه سپری  نی را که خدا به ما ھديه دادهزما تای مسيحيان نوعی ھشدار است د. اين عمل برامی دھ
  يک داستان خاص آمده است. خروس در انجيلدر رابطه با کنيم. 
 فرمايد: می از خود انتظارات بيش از اندازه داشتکه  خويش به پطرس يکی از شاگردان مسيح عيسی

) و 75آيۀ  ؛26 فصل متی انجيل( »مرا انکار خواھی کرد.پيش از اينکه خروس بخواند, تو سه بار «
را  سيحم عيسیتعقيب واقع شدن انکار کرد که  تحت: پطرس به دليل ترس از ھمينگونه نيزاتفاق افتاد

و اياد پيمان شکنی خويش افتاد. ه پطرس به ياد وعده ای که داده بود ب از بانگ خروسشناسد. پس  می
ين شود. بنابرا تبديل می  عيسیماجرا به يک شاھد جسور  د و پس از آنش از عمل خويش بسيار پشيمان

ز ا سرپيچیمنافع شخصی باعث پيروی از که با چه سرعتی ترس يا  ھشدار ميدھدمسيحيان خروس به 
ميدھد: تا زمانيکه بانگ خروس شنيده  نيز به ما دلداری خروس. با اين وجود می شود خواست خدا

زندگی خود را تنظيم کنيم و با ھر وزش بادی از  تا ين امکان برای ما وجود داردميشود يعنی ھر روز ا
  کنيم.و دنبال مسير خود منحرف نشويم, بلکه خواست خدا را پيدا 

  
  توسط لوديا فريبا نيکذات انجام گرفته است. ترجمۀ آلمانی به فارسی
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  ناقوس ھای کليسا -18
آموختند که چگونه روی فلز کار کنند ساخته ناقوس ھای کليسا از زمانيکه انسانھا فلز را کشف کردند و 

بسط و تکامل يافت؛ قبل از ھمه جا در کشور چين. از طريق راھھای شده اند. اين صنعت در آسيا 
با  ا. اين ناقوس ھانتقال يافتاروپا نيز  بهارتباطی بازرگانی ھنر ساختن  ناقوس ھای کليسا سرانجام 

ه عھده کوظيفه ای دارند که مشخصۀ منشآ يا  لقبیانجيل تزئين يافته اند و اغلب  عالمات يا کلماتی از
 یناقوس ھا مثل صدای ناقوسی که ھنگام غسل تعميد يا مرگ به صدا در می آيد. می باشد. دار شده اند

نظم خاصی به صدا در می آيند. ناقوس ھای شده اند و بر منوال  آويخته  کليسا  کليسا اغلب در برج 
آنھا مردم را در روزھای يکشنبه يا جشن ھا دعوت به مراسم  ا دو نقش مھم بر عھده دارند: اول:کليساھ

ه ک اده ميشودبه اھالی شھر اطالع د از طريق ناقوس ھا دوم:کنند.  عبادت کليسائی و تجمع در کليسا می
ھنگام غسل تعميد يا ھنگاميکه مرده کليسا در بعضی شھرھا ناقوس زمان عبادت و دعا سر رسيده است. 

به سمت قبر حمل ميشود نيز شنيده ميشود. از اينطريق ناقوس ھا اھالی يک شھر يا روستا را با ملودی 
  خويش در طول روز و در طول زندگی ھمراھی ميکنند. 

.....  
  خروس -19

در  دھد.  اغلب يک خروس فلزی نصب شده که جھت وزش باد را نشان می کليسا برج باالیروی  
زمان  نشانه ھایرفته است و به معنی: به  سمبوليک بکار» باد از کدام جھت می وزد«اينجا عبارت 

ما اطالع  خويش در سپيدۀ سحر شروع روز تازه ای را به صدای بانگ. خروس با ه کردن می باشدتوج
ھشيارانه سپری  نی را که خدا به ما ھديه دادهزما تای مسيحيان نوعی ھشدار است د. اين عمل برامی دھ
  يک داستان خاص آمده است. خروس در انجيلدر رابطه با کنيم. 
 فرمايد: می از خود انتظارات بيش از اندازه داشتکه  خويش به پطرس يکی از شاگردان مسيح عيسی

) و 75آيۀ  ؛26 فصل متی انجيل( »مرا انکار خواھی کرد.پيش از اينکه خروس بخواند, تو سه بار «
را  سيحم عيسیتعقيب واقع شدن انکار کرد که  تحت: پطرس به دليل ترس از ھمينگونه نيزاتفاق افتاد

و اياد پيمان شکنی خويش افتاد. ه پطرس به ياد وعده ای که داده بود ب از بانگ خروسشناسد. پس  می
ين شود. بنابرا تبديل می  عيسیماجرا به يک شاھد جسور  د و پس از آنش از عمل خويش بسيار پشيمان

ز ا سرپيچیمنافع شخصی باعث پيروی از که با چه سرعتی ترس يا  ھشدار ميدھدمسيحيان خروس به 
ميدھد: تا زمانيکه بانگ خروس شنيده  نيز به ما دلداری خروس. با اين وجود می شود خواست خدا

زندگی خود را تنظيم کنيم و با ھر وزش بادی از  تا ين امکان برای ما وجود داردميشود يعنی ھر روز ا
  کنيم.و دنبال مسير خود منحرف نشويم, بلکه خواست خدا را پيدا 

  
  توسط لوديا فريبا نيکذات انجام گرفته است. ترجمۀ آلمانی به فارسی

     
  
   
  
  
       
    
    
     
       
  
    
  
  




