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 فهرست مندرجات
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 کتاب ایمان زیباست. 7و 6 و1 صفحۀ

 نگارش این کتاب چیست. از منظور

 یک نامه نگاری جدی توأم با روحیۀ خوب.

از آنجائیکه این اسم انتخابی است، ما میتوانستیم . نامیدیم «کرستین»مخاطب خویش را برای این نامه نگاری ما اسم 

« لوکاس»و « دانیل»، «کریستیان»یا نامهای پسرانه مثل: « جنیفر»، «آنه»، «جولیا»ۀ دیگری نیز، مثل: اسمهای دختران

و جهان  پروردگارانتخاب کنیم. مخاطب ما در این کتاب، جوانانی هستند، که میخواهند دید عمیقتری نسبت به خود، را نیز 

 هستی کسب کنند.

عمو فرانز نیز شخصی اختیاری که پدرخواندۀ وی نیز است میباشد. « فرانز»در این نامه نگاری مخاطب کرستین، عمو 

نیز  ما میتوانستیم طرف مقابل کرستین را دلبخواه، مادر بزرگ، خانم معلم یا یک کشیش منظور برای ایناست، زیرا 

ثقی دارد. ما در نظر سیحی اطالعات منطقی و موانتخاب کنیم؛ مخاطب ما، فرد بالغی است، که در زمینۀ مسائل مذهبی م

 . ای دارند کمک کنیم به نوجوانان حقیقت جوئی که افکار و اطالعات پراکندهاین اطالعات طریق داریم، که از 

بنابراین تصور میکنیم که کرستین در دوران کودکی خویش با عالقه به دیدن عموی خود، که همیشه برای او وقت داشت 

 بیشمار جالب و شادی برایهم بودند، وقت به سرعت میگذشت، زیرا که آنها مطالب  میرفت. زمانیکه آن دو نفر در کنار

گفتن داشتند. هنگامیکه فرانز و کرستین از هم دور بودند، آنها از طریق نامه نگاری یا پست الکترونیکی با یکدیگر مکاتبه 

 میکردند. 

رگ پدر کرستین باعث شد تا او بدنبال معنی و مفهوم زمانیکه پدر کرستین از دنیا رفت، این نامه نگاری جدی تر شد. م

 داشت، که او را دلداری دهد و راهنمائی کند.  منظور کرستین احتیاج به تکیه گاه و شخصیزندگی بگردد. برای این 

یق ایمان ؛ و این امر فقط از طرمی باشد پدر خوانده و عموی وی فرانز معتقد است: تکیه گاه و پناهگاه دائمی افراد فقط خد

و سعی  دز شرایط کنونی کرستین را درک میکنراسخ به پروردگار امکان دارد. این نوع ایمان زیباست. با این وجود، فران

سعی کرد، که در موقع جواب دادن به سئواالت تا جائی او این منظور  بهدهد. منطقی میکند که به سئواالت کرستین جواب 

مسیح ناجی بشریت و معلومات الهی خود کمک بگیرد تا بتواند سئواالت مطرح شده را  که میتواند از ایمان خود به عیسی

 بطور عمقی و زیر بنائی جواب دهد.

به سئواالتی که از طریق یک یک فرد بالغ مسیحی و  شروع شد یک نامه نگاری باما مشاهده میکنیم، که کتاب مذبور 

به نگارش در آمده است. شالودۀ این نامه نگاری،  ب: ایمان زیباستپاسخ داد. از این طریق کتا طرح شده استمنوجوان 

در نظر کتابی است که در دست شما میباشد و به منظور تقویت ایمان و آشنائی شما خوانندگان عزیز با مذهب مسیحیت 

 گرفته شده است.

هر سطح تحصیلی را دعوت  وانندگانخد. ما نو متن های کوتاه به منظور کامل کردن این نامه نگاری میباش تأکیدی جمالت

 به خواندن این کتاب می کنیم.

. این نامه ها بر محور سه نکتۀ اساسی می واقعی سرچشمه گرفته اندنامه هائی که برای کرستین نوشته شده اند از ایمان 

 چرخند.

پدر آسمانی 

عیسی مسیح 

تأثیر گذاری روح پاک 

بر  افراد بالغ نوشته شده است که مخاطب آنقسمت اول آئین و آداب مسیحیت  این کتاب به دو قسمت تقسیم شده است. در

. نویسندۀ اصلی آئین و آداب مسیحیت می باشند منتشر شده است 1621کنفرانس اسقف ها در سال  طبق بیانیه ای که در

ت اول کتاب کرده است. کتاب راهنمائی های ارزشمندی در قسم پرفسور والتر کاسپر می باشد کهبرای افراد بالغ کاردینال 

برای خوانندگانی که سئواالت بیشتری برای افراد زیر مناسب می باشد: که کرستین را مخاطب خود قرار داده است،  ،ما

فهرست در  انتهای کتاب،شما عزیزان حتمأ در آئین و آداب مسیحیت.  با برای افراد بالغ و آشنائی آنها دارند و همچنین 

 .را تقویت می کند شما   ایمان خورد خواهید کرد که مورد عالقۀ شماست و بی بربه مطلمندرجات 



 

 
 

شما عزیزان است. و مهمی مسئله ای جدی  د،نشخص را تقویت میکن ایمان کهسئواالتی یافتن پاسخ هائی برای پرسش 

 شاد و شکرگذاری استو انسان  که شخص مخاطب کرستین است -و نقطه نظرات وی-با پدر خوانده  ،خوانندۀ این کتاب

 .آشنا خواهید شد

پروردگار. از  است از جانبهدیه ای  ،مسیحی بودن -یکی از مهمترین جمالت این کتاب بر این مسئله تأکید میکند که

 .و ایمان داشتن چقدر زیباست -شود که تا چه اندازه واقف شدن بر هدیۀ پروردگار مهم استمی تأکیداینطریق 

 :مسیحی بودن یعنی

    .پروردگار هدیه ای از جانب ادگی برای دریافت و پذیرشآم

 16-11صفحۀ: 

 مذاهب دنیا

 ؟ف سر در گم هستندالآیا مذاهب دنیا یک ک

 کرستین عزیز!

حس میکنم، که قدری از من دلخور شدی. من در نامۀ قبلی توضیح دادم، که معنی و مفهوم زندگی از طریق دانش عمومی 

د؟ در قادر به پاسخ مفهوم زندگی باشی تو مایل هستی که بدانی: آیا مذهبی در دنیا وجود دارد که باشد. ول قابل توضیح نمی

که در خیابان « ترکی»همسایه های د. مثأل، تو در نامه هایت راجع به ناین کرۀ خاکی مذاهب مختلف بیشماری وجود دار

راجع به فیلمی که در تلویزیون راجع به مذهب  هستند و« ویتنامی»شما زندگی میکنند،  دو همکالس تو که دو دختر 

. سئوال تو راجع به اعتقادات و مذاهب مختلف بود. تو میخواهی بدانی، که  آیا تنوع مذهب دیدی نوشته ای« افریقائی ها»

ی روح د؟ آیا اعتقادات و مذاهب مختلف به عدم ایمان راسخ و نا آرامانسانها، به سر در گمی ختم نمی انجام و اعتقادات

 انسانها ختم نمیشود؟

در جواب سئوال تو باید بگویم: مذاهب با همۀ تنوع و نقطه نظرات مختلف، یک نقطۀ مشترک دارند؛ آنها این عقیده را 

بر نمی آید. او برای این  راجع به مفهوم زندگی پیگیری میکنند، که انسان به تنهائی از عهدۀ جواب دادن به سئواالت

یک قدرت فوق انسانی میباشد. البته بعضی مواقع مذاهب با خرافات پوچ و یا ترس از ارواح نیز ادغام منظور نیازمند به 

. انسانها نباید فراموش کنند، که از ه استدلوقات است، دور ششده اند. در این مواقع انسان از مقام خود که، اشرف مخ

 تکیه گاهی است، که به زندگی انسانها معنی و هدف میدهد. زمان پیدایش انسان، مذاهب نیز وجود داشته اند. ایمان تنها 

پدید آمده اند، که «  گرائی منطق»و یا جنبش « روشن فکری»سال پیش جنبش های فکری ای مثل: جنبش  817از 

از طریق این جنبش ها خلقت و هستی انسان به خدا ربط باعث روی برگرداندن برخی انسانها از مذهب شده اند. امروزه 

 دگر اندیشان شدید حملۀ  مورد   نوزدهم قرن   در  ایمانداران ، که شایع شدتا حدی  جنبش های فکرید . این وش اده نمید

د تا انسانها برای حق و نمانع میشو  مذهب و ایمانعقیده داشت، که فیلسوف آلمانی « کارل مارکس»قرار گرفتند. مثأل 

نداریم. ایمان ما  لمان شعار داده میشد، که ما انسانها نیازی به مذهب و دعادر آ« نازی ها». در زمان جنگندحقوق خود ب

روی مردم است. در آلمان شرقی حزب کمونیست و نظر کل اجتماع جانشینی بود برای نظریۀ فردی. و نی« رهبر»به 

  کرستین عزیز، تو آگاه هستی که احزاب نامبرده به کجا کشیده شده اند.

بوده اند؟ من این سئوال را از ه آیا انسانها در مورد اینگونه اغتشاشات فکری عقیدتی مقصر نسئوال من این است، ک

 جنبۀ مختلف بررسی میکنم. دو

ادعا کرد، که « گالیله»انسانها زیر لوای اعتقاد، مرزهای دانش علوم طبیعی را زیر پا گذاشته اند. مثأل زمانیکه جنبۀ اول: 

وزدهم، راجع به تکامل ین ادعا بر خالف نظریۀ اکثریت سران کلیساها بود. در قرن نزمین به دور خورشید میچرخد، ا

: آیا انسان به وسیلۀ خدا آفریده شد، یا از تکامل میمون ها بوجود آمده است؟ این یک شایع شدهای متضادی انسان ادعا

ایمان برخی ی های فکری باعث شدند، که جواب دهم. این قبیل دوگانگنیز است؛ شاید موقعی به این سئوال  انحرافی سئوال

از انسانها سست شد و به جائی ختم شد، که آنها ادعا کردند: ایمان دیگر قدیمی شده است و ما را به بیراهه میکشاند. از این 

، ندزشکان در معالجۀ بیماران موفق نشو: اگر تعدادی از پبر طبق نظریۀ باال. متحول شدطریق نظر بسیاری از انسانها 

 پس باید درمان ارزشمند آنها نادیده گرفته شود... 



 

 
 

انجام داده اند، که با  جنبۀ دوم مهمتر است: بسیاری از افراد بی ایمان شده اند، زیرا برخی اشخاص به ظاهر مذهبی عملی

ایمانداران مسیحی  معتقدند:  برخی ی که پشت به ایمان کرده اندافراددر تضاد بوده است.  اعتقادتی که از آن دفاع میکردند

ما مسیحیان باید چنین  .اعمال ناشایستی انجام میدهند و کلیسا نیز از قدرت خود سوء استفاده میکند. بنظر من حق با آنهاست

اتهاماتی را جدی بگیریم. ما نیز میتوانیم از این اشخاص سئوال کنیم: آیا شما  بخاطر اینکه بعضی از موسیقی دانان ناوارد 

 آیا شما بخاطر نواقص اخالقی بعضی از ورزشکاران، دیگر تمایلی به ورزش :؛ یاروی گردان میشویدموزیک از هستند، 

 ندارید؟ و در خاتمه: آیا با بی ایمانی میتوان این قضیه را حل کرد. کردن

کالت را دریابیم. بی ، ایمان داشتن ساده نیست. با این وجود از طریق ایمان ما راهی پیدا میکنیم تا مفهوم مشکرستین عزیز

ایمانی مثل دری است که بسته شده و باعث ناامیدی، بی هدفی و غمگینی اشخاص میشود. ولی ما انسانها با تمام شکستها و 

 مرادی های زندگی در جستجوی راهی برای شاد بودن هستیم. ایمان واقعی داشتن باید آموخته شود. نا

 با سالمهای قلبی از طرف فرانز

 

  87-82صفحۀ 

 داریم؟ نیاز« جزم اندیش«به اشخاص  چرا ما

 ایمان اجباری و ایمان اختیاری

 کرستین عزیز!

در کلسیا احساس  ی براحتی درک کنی. یقینأ: توستعشق و عالقۀ بی شائبۀ من به کلیسا را نتوانمن تقریبأ حس کردم که تو 

ر عکس پدرت قرار داده ای. تو آگاهی که او عاشق را کنا« پترز دوم»میکنی، که در خانۀ خود هستی. تو عکس کلیسای 

. منظور ، مشابه می بینیانجام دادنی عملی اجبار را با  رفتن کلیسا  مسئله مشکل داری؛ زیرا  تو با این  کلیسا بود. ولی

لیسا اوقات و میگوئی: ک کرده ایتو به این مسئله اساسی تر برخورد زیرا . به کلیسا رفتن یکشنبه ها نیست با اجبارتو 

فراغت من را محدود میکند. در آنجا به من تحمیل میشود که چگونه فکر کنم و به چه چیز معتقد باشم. با این عقیدۀ جزمی، 

 کلیسا محلی است که مورد عالقۀ من نیست...

 درمن ؛ ولی زیرا صادقی ،من از تو کمال تشکر دارمنه!  کرستین عزیز، فکر نکن که نقطه نظر تو مرا وحشتزده میکند.

روشنی داشته باشم؟  : من چگونه میتوانم ایمان پیدا کنم و چگونه میتوانم ذهنهم عقیده نیستمبا تو  به کلیسا نرفتن،مورد 

 ایمان بین اهالی منطقه را بعهده بگیرد وظیفۀ ترویج که کلیسا ایمان کسب کنم،: من فقط زمانی میتوانم جواب من این است

و روایات طریق آنها ایمان و اعتقاد خود را از  الی محل واگذار نکند. آنها را بحال خود رها نکند تامسئله را به اه این و

متفاوت در مراسم آنها ایمان  اشخاصی با ،جالب نیست مسکونیکلیسای یک منطقۀ  اعضای برایکسب کنند. بیشمار عقاید 

تنوع راههای  در حالت من ؛ف مشترکی را دنبال می کنند، زیرا کلیسا مجموعه ای از ایمان دارانی است که هدشرکت کنند

 تکیه کنم؟ کلیسابه برای راسخ شدن ایمان خود چگونه میتوانم  ،اعتقادی مختلف

ی که برای من مهم است: کلیسا ایمان داشتن را آموزش نمیدهد. در این مورد، حواریون خود را مدیون اعمال، رفتار مطلب

 . هنگامیکه در اولین منطقه، اولین کلیسا تأسیس شد، ایمان بین اهالی آنجامسیح می دانستنداستاد خود عیسی  اندرزهایو 

 می نامیم، قرائت شد. مروجان مذهبی« تورات»امروزه آنرا در آن زمان بخشی از کتاب مقدس، که ما  رواج داده شد. نیز

در د. عبادات دسته جمعی کلیسا خوانده می شباید در تدارک دیدند، که  را متنی محله رجوع کرده بودند،کلیسای  به دفتر که

راجع به مرگ و رستاخیز  مطالبیراجع به اعمال و رفتار عیسی مسیح و همچنین  نیز مطالب مهمیطی سالیان متمادی، 

ه آیو در کلیسا به ما اهدا میشود مجموعۀ این مطالب انجیل امروزی بدست آمد. کتاب مقدس از  .ندشد وی نیز جمع آوری

 . برای استحکام ایمان ما به پروردگار خود . کتاب مقدس منبعی استهای آن در این مکان مقدس به ما تدریس میشود

تو آگاه هستی که بعضی مواقع، فرقه های مذهبی چه تفاصیلی از کتاب مقدس میکنند. کتاب مقدس را نمیتوان کرستین  ،اما

مکانی که کتاب مقدس از -درک کرد. از طریق ایمان آوردن به کلیسا گر و ایمان داران دیبدون کمک کلیسا و به تنهائی 

کتاب مقدس  اتحادمیتوان به مفهوم پیامهای کتاب مقدس پی برد. پاپ و اسقف های دیگر مراقبت میکنند تا   -آنجا آمده است

نباید نادیده ؛ بین برده شوندهای اشتباه از تفسیر  راهی پیدا کنند تا  کلیسا پا بر جا بماند. آنها بایداجتماع ایمان داران در و 

 است.« فراتر از قدرت کتاب مقدس پاپ و اسقف ها قدرت»، که گرفت

منتقل انسانها بلکه برعکس: هدف آنها پیدا کردن راه حقیقتی است که خداوند به کلیسا داده تا از طریق کتاب مقدس به ما 

یک نوع آموزش خرافاتی است. آیا میتوان از کلمۀ اجبار در  -بردی تو این اصطالح را بکار-«  جزمی»شود. یک عقیدۀ 



 

 
 

در راه کسب کردن عقاید اشتباه آزاد استفاده کرد؟ آیا این نوعی آزادی است، که کلیسا ما را نیز مورد روشن شدن حقیقت 

 ؟بگذارد

با ند هفتۀ پیش راجع به ایمان را که چ مباحثی یکبار دیگر نوع نگرش فکری، کرستین عزیز، من میخواهم در خاتمۀ این

طریق کلیسا با ایمان آشنا که ما از  نیکوستبه تو یاد آوری کنم. ایمان داشتن یعنی: خود را به خدا سپردن.  یکدیگر داشتیم،

بعضی مواقع میخواهم بگویم: مهمترین مطلب این نیست که من من ولی هر فردی باید ایمان را شخصأ تجربه کند.  میشویم؛

، امروزه پیام میکندخداوند، که از طریق عیسی مسیح با ما صحبت  ایمان دارم. چه شخصیدارم بلکه به  مانای زچی چه

 جماعت ایمانداران، به ما میرساند. از طریق کلیسا وخود را 

 ایمانت مکانی است که باعث تقویمنظور ما از کلیسا ساختمانی نیست، که در آن کلمات قصار به ما آموخته میشود؛ بلکه 

ناجی خویش روبرو شویم. کرستین عزیز، اکنون عیسی مسیح، استاد و با  میتوانیم. ما از طریق ایمان تک تک ما میشود

اطالعات بیشتری راجع به عیسی مسیح کسب  و میخواهیم به مرحله ای رسیده ایم که مسائل دشوار را پشت سر گذاشته ایم

 کنیم. 

 نزعمو فرابا درودهای قلبی از طرف 

   33و  33صفحۀ 

 «پدر مقتدر آسمانی ما»

 آیا میتوان خدا را توصیف کرد؟

 کرستین عزیز!

 بارۀ نامۀ من ، که هنگامیکه نامه را پست کردم تازه یادم افتاد: که نظر تو دردر نامۀ آخرم آنقدر هیجان زده شده بودممن 

بجای اینها تو به من  مسخره خواهی کرد؟ان گذاشتم، ه خواهد بود؟ آیا تو مرا راجع به مطالب جدی ای که با تو در میچ

گفتی، که با مادرت راجع به نامۀ من صحبت کردی. من خیلی راجع به مطلبی که مادرت در نامه با من در میان گذاشت، 

 « مثل نوعی مسافرت اکتشافی است! ،با مهارت تفسیر کردن را بله کتاب مقدس»خوشحال شدم: 

تعمق در  من نیستم. ولی  مقدس کتاب  ن نمیتوانم آرزوی شما را بر آورده کنم، زیرا من محقق کرستین عزیز، طبیعتأ م

یم. واقعأ هنگامیکه ما کتاب مقدس را بیابخدا  برای پیدا کردنم راهی شده را جایز میبینم. ما میخواهی بارۀ مطلب عنوان

بیشتر  برای عمقی کردن شناخت مان از خدا،واهم مطالعه میکنیم، دید ما از خدا بیشتر میشود؛ از این جهت من میخ

بلی، ما همه »بدهم. زیرا که این مطلب مهم است. انسانهای بیشماری وجود دارند، که اینگونه اظهار نظر میکنند:  توضیح

وقتیکه عمری است که به این مطلب معتقدیم:  ،؛ اینگونه افراد راجع به خدا فکر نمیکنند. ما هر دو«به خدا ایمان داریم

  . ایمان یا دنیا بینی ما بدون پشتوانه است ،یا تصور اشتباهی از خالق خود داریم ،نظر ما راجع به خدا روشن نیست

با این کلمات ما « ما ایمان داریم به خدای یکتا، پدر آسمانی و قادر مطلق.»باالترین مرحلۀ ایمان اینگونه عنوان میشود: 

پیدا نمیشود که  ییکی است. آیا این یک امر پذیرفته شده است؟ یقینأ در کشور آلمان شخص قبل از هر چیز میگوئیم، که خدا

در واقع اگر تمام اتفاقات به است؟  و روشن به خدایان متعدد معتقد باشد. ولی آیا برای همه ایمان به خدای واحد واضح

ن دنیا حوادث اینباید لق است میباشد، بعد خواست خداوند می باشد یعنی نظم و ترتیب جهان در دستان او که قادر مط

اشکال ظاهری قدرت و آزادی با همۀ نوع این  ،کند. ایمان به ما آزادی درونی میبخشد! با این وجودایمانداران را وحشتزده 

این دنیای مثل: پول، قدرت، پیشرفت، غرایز، نژاد، طبقه بندی اجتماعی، مملکت و تجمالت در  خود، خدایان تصنعی

می یابند، آزادی خود را از دست میدهند و بردۀ  اصی که ارزش معنوی را در ظواهر مادیاشخ .می باشدمحدود  رنمد

تمایالت خود میشوند. فقط خداوند قادر متعال به ما آزادی میدهد و باعث میشود که انسانها به جهان هستی و افراد دیگر 

 وابسته نشوند. 

ان دهم؟ نه من نمیتوانم. کتاب مقدس برای نشان دادن خدا به ما از عکسها استفاده میکند. نش به شما آیا من میتوانم خدا را

 را مثال بزنم:مذامیر از اینطریق من میخواهم که از راه ساده دو آیه از 

 خداوند، جان پناه من است. او صخرۀ من است و مرا نجات میبخشد.» 
 .خدایم صخرۀ محکمی است که به آن پناه می برم

 و همچون سپر از من محافظت میکند، به من پناه میدهد و با قدرتش مرا می رهاند.ا
 او را به کمک خواهم طلبید و از چنگ دشمنان رهائی خواهم یافت.

 «ای خداوند تو شایستۀ پرستش هستی!
 (8-3 آیۀ /  12 باب )مذامیر



 

 
 

مه دهم؟ من فکر میکنم که از طریق نامه نگاری بیین  من برخی از صفات خداوند را برای تو بروی کاغذ آوردم. آیا باید ادا
بیه موسیی    ،سیوزی بوتیه هیا    اسیت: خیدا در هنگیام آتیش    پیام ما صفات خداوند بارزتر میشوند. این قسمت برای من مهمترین 

ا خداوند دوبار حضور خیود ر در اینجا یعنی خدا. « یهوه»؛ بزبان عبری «هستم-اینجا-من خداوند هستم، من» چنین فرمود:
؛ ما از طریق ایین ضیمیر   را خدا بنامیم تو میتوانیم اعالم کرد: یکبار او خود را با نامی بسیار اسرار آمیز نامید. بنابراین ما
به ما میگویید کیه او همیشیه در    « هستم-اینجا -من » مخاطب با خداوند گفتگو میکنیم. از طرف دیگر، خداوند با بیان کلمۀ: 

توانیم تصور کنیم که ایین مطلیب تیا چیه انیدازه بیه آگیاهی میا کمیک میکنید: خداونید قیادر متعیالی کیه               کنار ما میباشد. ما باید ب
میا  اسیت.  « شخص بیه شیخص  »زمین و آسمان را آفرید، در مقابل ما ظاهر میشود. از اینطریق مکالمه ای ایجاد میشود که 

   به ما میدهد!را الئی خالق ما چه مقام وا ،مشاهده میکنیم، که از طریق این مکالمۀ رو در رو
کرستین عزیز، میا تنهیا از طرییق ایمیان بیه پیدر آسیمانی خیود میتیوانیم بیه مقیام انسیان پیی ببیریم. بخیاطر اینکیه او پیدر همیۀ                   

 ماست، بنابراین ما همه با یکدیگر خواهر و برادر هستیم. 
 مهم بود.از نظر من  ،م: اما مطلبی که عنوان کردندقدری سنگین بودمن فکر میکنم که این بار مطالب 

 از طرف من، عمو فرانز به مادرت سالم قلبی برسان.
 

  32و  37صفحۀ 

 تثلیث، سه خدای متحد

 است. فرانز میگوید، این نظریه دشوار ولی زیبا

 کرستین عزیز!

« دشوارزیبا ولی »تو نوشتی که این مطالب ی. ه بودگله و شکوه کردتو راجع به نامۀ قبلی من قدری  کرستین عزیز

این  -ادامه دهی. پروردگار، پدر آسمانی ما استبه راه خود میکنم، که تسلیم نشوی و زیادی هستند. من روی تو حساب 

خود ادامه میدهی و اشاره و کنجکاوی به ماجراجوئی  ،باعث خوشبختی ما میباشد. تو ، که افتخار بزرگی استمسئله

 صحبت میکنیم. همۀ ما دعاهایمان را با این جمله شروع میکنیم: ما دربارۀ پسر خدا و روح القدس نیز»میکنی: 

کرستین جان، تو با این سئوال، « امکان دارد؟ این وحدانیتچگونه  -یک خدا در سه شخص بنام پدر، پسر و روح القدس. 

توضیح دهم!  از من خواستی که تثلیث را برایت ود دارد اشاره کردی،وجدر مسیحیت که  به غیرقابل درک ترین مطلبی

ما  ،. با این وجودفهم و درک انسانهاست. خدا برای ما همیشه بعنوان یک راز باقی میماند ،این امر خارج از توانائی

  یم. تر شونزدیک یشبه خالق خو خدا را بشناسیم و خستگی ناپذیر یبا تالشمیتوانیم 

ا با خود به کالس درس مذهبی آورد؛ او دو تا از شمع رعدد سه  معلم دینی ما،هنگامیکه من نیز خردسال بودم، روزی 

 . بعد او از ما سئوال کرد،چسبیدندشمعهای مشتعل را به شمع سومی تا حدی نزدیک کرد، که سه شعلۀ شمع به یکدیگر 

سه  نه، ما یک نور می بینیم، زیرا» بعضی شاگردان دیگر گفتند: سه تا.  چند نفر جواب دادند،« ه می بینید؟شما چند شعل»

خدا سه  سه خدای مقدس متحد است. مثالی برای یکی بودن، این نوع برداشت فکری« یکدیگر ادغام شده اند. شعلۀ شمع با

سه، یکی هستند، فقط یک خدا وجود دارد. این تصویر تا به امروز در خاطر ما مانده است. و  هرشخص است، ولی 

 .  یدمطلب غیر قابل دسترسی بنظر می آآشکار است که این 

از طریق کتاب مقدس، ما تثلیث را عمیقتر درک می کنیم. از زمان تورات نیز خداوند با ما راجع به مطالب مهم گفتگو 

از طریق  ،ویر خداوند رااتصاز مجموعۀ زیبائی های  مابا ما صحبت کرده است.  ، از این راه نیزمیکرد. پروردگار

بلکه با نقل قول  ،نه تنها در پیامهای عیسی مسیح را  وختنی مسیحیت آم کردیم. مطالب   عیسی مسیح دریافتعکسهای 

است. « تصویر خدا»خود  ،یم. عیسی مسیحدریافت می کن استاد خود شنیده ایم و گفتارپندار  کردار،هائی که از اثر 

داست. اگر ما از پیام خو شخصی که او را مشاهده میکند، در اصل پدر آسمانی را دیده است. عیسی مسیح ناجی بشریت 

پدر آسمانی خود سئوال کنیم که او چگونه است؟ او بالفاصله پسر خود را نزد ما می فرستد. ما از طریق عیسی میتوانیم 

 خدا را بشناسیم. 

بی همتائی عیسی را به ما نشان میدهد. رابطۀ وی با پدر آسمانی بی  پسر خدا: انجیل هر بار به نوع -اپیام خد -تصویر خدا

 «من و پدر یکی هستیم!»ر است. عیسی مسیح میتواند ادعا کند: نظی

او موجودی است که تمام وجود خود را هدیه کرستین عزیز، از اینطریق مطلب مهمی راجع به پروردگار آشکار میشود. 

طبق ایمان  خدا است. بربخشیده است. بنا بر این، پسر نیز خود را به پسرش و حکومت کل خداوندی  ،میکند. پدر آسمانی

 است  موجودی ، اوکه از نور سرچشمه گرفته است است، که از خدا منشعب شده است و نوری است، خدائی» او  نامه ؛

  .«و در او ادغام شده است می باشد که با پدر یکی



 

 
 

نیکه روح روح القدس آشنا شدی و مطالب زیادی راجع به آن دریافت کردی. زما با   ، توتعمید غسل  مراسم   در موقع

مذهب  فراوان، شور و شوقشجاعت بهمراه  با کهالقدس در اورشلیم بر حواریون نزول کرد، آنها به گونه ای تغییر یافتند، 

روح القدس پر شده، و در هنگام غسل  کلیسا مکانی است که ازبشارت و رواج دادند.مردم آن سرزمین مسیحیت را در بین 

از طریق روح القدس به خداوند پیوند زده می شویم و سهمی از زندگی روحانی نصیب ما  .میشود نیز ظاهرما  درتعمید 

میتوانیم به خدا ما  خدا است، ،و پروردگار -نیز مانند عیسی مسیح -این اصل که روح القدس قبول ما میشود. تنها از طریق

 شویم. نزدیک 

ش وحدانیت سه خدای مقدس که برای تو بیگانه است، تا چه اندازه آموز ،کرستین عزیز، آیا میتوانی به خاطر بسپاری

 .پدر آسمانی ما را آفرید، پسر ما را نجات داد و روح القدس در جان ما دمیده شدبرای هر شخصی واجب است؟ 

. پروردگار آنقدر به ما نزدیک است، که ما هستیمیگانۀ متحد در رابطه و تماس با سه خدای از آغاز آفرینش ما انسانها  

ازه داریم او را پدر بنامیم. هیچ مذهب جهانی دیگری انسان را تا این اندازه به خدا نزدیک نمی کند، جز مذهب اج

بنامیم،  نیز پروردگار خود را برادر ،، که به واسطۀ عیسی مسیحمی شودحتی به ما اجازه داده در مسیحیت مسیحیت. 

بلکه از  ،اریم، که پروردگار را نه تنها باالی سر خود، در کنار خودزیرا که او واقعأ مثل ما است. از اینطریق ما اجازه د

 بیابیم.  نیز طریق روح القدسی که در ما دمیده شده است، در خود

بنابراین کرستین عزیز، من در ایمان  .که خدا عشق استمیا بیم، ثلیث و لطف خدا به ما بندگان، دربر اثر اسرار پدیدۀ ت

 ایمان داشتن دشوار ولی زیباست. -میکنم و میگویم نامه جمالت تو را برعکس

 با سالمهای قلبی از طرف عمو فرانز

      13 و 11صفحۀ 

 تصویری از خداانسان، 

 ما انسانها باید مقام خود را دریابیم

 کرستین عزیز!

اردوگاه در د. شما در مدرسه راجع به واقعه ای که بنظر آممشکل ساز برای تو « آشویتز»کلمۀ  ،در نامۀ قبلی

جنایت کارانی که عامل این واقعۀ فجیح بودند، راجع »اتفاق افتاده است صحبت کردید. تو سئوال کردی:  <هولوکاوست>»

با پا لگد مال  ،مقام انسان ل را بازتر کنم. در دنیای امروزیمن میخواهم که این سئوا« به انسان چه فکری کرده بودند؟

، مواد مخدر و بر اثر تجاوز و آزار جنسی ماراستثیمال کردن حق و حقوق، شکنجه، میشود؛ این سرکوبی از طریق: پا

 صورت می گیرد. تو سئوال داغی کردی: افرادی که دیگران را سرکوب میکنند، چگونه انسانهائی هستند؟

چه اساسی پایه ریزی  مقام انسان بر خودمان سئوال کنیم: برداشت ما از انسانها چیست؟از کرستین عزیز، ولی ما نیز باید 

شده است؟ شخص میتواند به این قبیل سئواالت عقیدتی جهان هستی فقط با ایمان خود جواب دهد. بگذار من فقط در یک 

شده  برای اتحاد با خدا آفریده با تصویری از خالق خلق شده است؛ جسم و روح وی ،جمله خالصه کنم: انسان بوسیلۀ خدا

 ر اساس نکات نامبرده تعیین شده است.مرتبه و مقام انسان باست. 

در این مورد بعضی اشخاص ناباور هستند، زیرا که از تکامل انسان از نسل میمون از طریق خدا آفریده شده: انسان 

این مطلب میتواند  ،را با تو در میان گذاشتم: در برنامۀ خلقت خدا راجع به این مطلبصحبتها شده است. من اخیرأ جواب 

نند: خالق به ما این نیرو را میدهد. میتوانند شکوفا کهنرمندانۀ خدا را کار نیز، شاهخود  ،ه شود، که مخلوقاتدنیز افزو

کلیسا بر این مبنا است: تک تک روح انسانها از طریق پروردگار خلق شده است. خالق ما به هر ایمان داران اعتقاد 

یخواهم! پدر و مادر هر نوزاد نیز نمایندگان پروندۀ خلقت وی هستند؛ منیز انسانی که تازه متولد میشود میگوید: من تو را 

. ما تمام هستی خود را مدیون خالق خویش دام از ما بدست خدا خلق شده ایمآنها نمایانگرعشق خداوندی هستند. ولی هر ک

 هستیم.

خواهیم میگوید. طبیعتأ سئوال  بطور وضوح راجع به داستان آفرینش سخن مقدس  کتاب   تصویر خدا: در اینبارهانسان، 

که  انسانها بر تمام مخلوقات و سیر تکاملی ما، بر اساس تقدم ماآیا این شباهت، به خداوند شبیه هستیم؟  چگونه ،: ماکرد

بر مخلوقات  راساختار روح ما، فهم و شعور و ارادۀ ما این ارجحیت  استوار و ایستاده راه می رویم مشخص میشود؛

شباهت ما با خالق مشخص میشود. اینها همه صحیح است اما مهمترین قسمت از این طریق، و  ذیر می سازدامکان پ دیگر

ما انسانها دستیار  گوید.ب می تواند پاسخنیست. انسان تنها موجود زمینی است، که پیام خدا را میشنود و به آن این فلسفه 



 

 
 

از خدا با کمال آگاهی تشکر کنیم و شکوه و جالل وی را ارج بنهیم.  ما انسانها میتوانیم بخاطر داستان خلقتخداوند هستیم. 

، ولی نمیتوانند آنرا تغییر دهند، که آنها همیشه انسانها میتوانند این قضیه را فراموش کنند، یا بروی آن سرپوش بگذارند

 ماند.  باقی می بعنوان دستیار خدا

؟ من نقش آنها در زندگی روزانۀ ما چیستاحتیاج دارند، ولی  مقیتریو بگوئی: این سخنان، به فهم عکرستین عزیز، شاید ت

باشد، بخوبی در می  داشته  انسانها  دربارۀ  را   عقیده است. اگر شخصی این  بسیار عظیم   سخنان  این  دریافتم: نقش

احترام  تحصیل و نژاد به مقام و خواستۀ انسانی خود و دیگران، بدون در نظر گرفتن: جنسیت، سطح: ما باید که یابد

ما باید ارزش سالمتی و نام نیک انسانی خود را بدانیم و اجازۀ تحقیر به مقام انسان را به خود روا نداریم. قبل از  بگذاریم.

 : ما باید هر زمان در جستجوی راهی برای صحبت با خالق خود باشیم.سخنهر 

آگاهی به این مطلب می باشد، که پسر خدا نیز، خود را به انسان مبدل امتیازی که به نژاد انسان تعلق گرفته است، باالترین 

ساخت. عیسی مسیح، ناجی بشریت، تصویری حقیقی از خدا است و از ما به خدا نزدیکتر است. ولی ایشان نیز با ظاهر 

رسانده است: ما باید ل شدن در جسم انسان، به ما انسانها احترام گذاشته است و از اینطریق، شباهت ما با خدا را به کما

او میخواهد که ما را با تمام جسم و روح ، در شکوه و  ران خدائی که تا ابد حضور دارد.فرزندان خدا باشیم، پسران و دخت

جالل خویش سهیم کند. به ما از هنگام غسل تعمید این افتخار داده شده است، که حیات و شکوه و جالل خداوند را در 

 م. خویش نیز احساس کنی

از مقام و منزلت انسانی صحبت میکنیم، منظورمان  ،کرستین عزیز، آیا تو میتوانی حدس بزنی هنگامیکه ما مسیحی ها

ما نام  ،. پس شایستۀ مقام انسان است، همانگونه که خداوند میخواهددر خود انگیزه ایجاد می کنیماز اینطریق ما چیست؟ 

 به ما اعطا فرموده است بدانیم. -خداوند بسیار مهربان-ید ارزش مقامی را که گذاریم. ما انسانها بابنیکی از خود بجا 

 از طرف من به مادرت سالم برسان!

 عمو فرانز تو

 63و  63صفحۀ 

 کاری که عیسی مسیح انجام داد و مسائلی که ایشان به ما آموخت

 او خود ملک پادشاهی خدا است.

 کرستین عزیز!

کوچک از من دریافت میکنی. من احساس کردم، که مطالبی را که با تو در نامۀ  پاکت   وز تو نامه ای بهمراه یکرام

پیامهای ایشان نقل کنم. او و  به مسیح و نم: من نتوانستم مطالب زیادی راجعک بیان قبلی ام در میان گذاشتم نتوانستم روشن

د هر چه بنویسی کم نوشته ای. به این خاطر من کارهای وی را نمیتوان به آسانی و با چندین صفحه بیان کرد. در این مور

به تو پیشنهاد میکنم: تا میتوانی مطالب بیشماری از این کتاب را  و )انجیل( فرستادم امروز برای تو یک کتاب مقدس

ک بخوان! اگر با مشکلی برخورد کردی، با من در میان بگذار. در ابتدا بدنبال مشکالت نباش، بلکه سعی کن تا بتوانی در

کنی که عیسی مسیح چه بشاراتی برای ما آورده است. من هم با کمال میل برای تو شرح میدهم، که به نظر من کدام قسمت 

 از این کتاب مهم است. 

عیسی مسیح پیام خوشی از جانب خدا آورد و فرمود: زمان نزدیک میشود. »مارکوس اوانگلیست جمع بندی کرده است: 

(. 11 آیۀ/ 1باب  س)مرق!« ز نزدیک میشویم. برگردید و به خبر خوش ایمان داشته باشیدما به ملک پادشاهی خدا نی

های این پیام آن و نازل شدن  بنابراین: بشارتی که عیسی مسیح آورد، مطلبی است که اسرائیلی ها قرن های طوالنی منتظر

بر است و ایای خداوندی به ما انسانها خوش بودند: پادشاهی و حکومت خدا، سالمتی، صلح، آزادی و عدالت. اینها هد

داده نشده است، بلکه فقط بر طبق خواست خدا می باشد. این امر از آنجائی مهم است، که امروزه  ،اساس اعمال و خرد ما

فنونی مثل دانش و سیاست بروی زمین اشاعه دهند. عیسی مسیح حکومت خدا را با می خواهند اشخاص بی شماری 

تر از تمام تصورات بشری است. او به ما وعدۀ حکومت عشق خدائی را می  وعده داده است، که فراحکومتی را به ما 

که هر دو به « آببا، پدر»دهد، حکومتی که در آن به ما اجازه داده میشود که خالق خود را با اسامی مورد لمسی مثل: 

 است بنامیم. « بابا»معنی کلمۀ 

یت دارد؟ آیا این مطالب با حقیقت مغایرت دارند؟ آیا یک چنین حکومت پادشاهی واقع اکنون تو اظهار خواهی کرد: آیا این

 متأثر کننده است بوقوع می پیوندد؟  تهیدستی هایاز حکومت، در قلب دنیای ما که مملو



 

 
 

 حق با توست. زیرا هنوز چنین حکومتی به مرحلۀ اجرا در نیامده است. تازه اول کار است. این تصور هنوز کوچک،

وجود دارد. ولی نیز هنوز در دنیای ما بیماری و گناه دانۀ خردل باید رشد کند.  ی و ناآشکار است. عیسی می فرماید:مخف

: خاص در تمثیل پسر گمشده در )لوقابا زیبائی  ،مت و پادشاهی خداوند خواهد آمد. این حکومتوحکبا همۀ این تفاصیل 

د خارج از خداون لطفپیمان شکنان را نیز قبول میکند. مرحمت وا حتی ( آورده شده است. خد 31تا  11 آیۀ 11 باب

در اعمال او، که خود را آنرا موعظۀ عیسی مسیح برای ما انسانهاست، که ما  ،این مطالب تصور قدرت بشر می باشد!

 م. محبت بی شائبۀ به بندگان خویش مشاهده کردی یاز طریق مهربانی، لطف و بخشش خداوندفدای گناهان ما انسانها کرد، 

اندازه ای است، که ایشان حتی با باجگیران و روسپی ها نیز بر سر یک میز می نشستند و آنها را با  تامسیح به ما   عیسی

تا اندازه ای به فقرا و بیماران خدمت کرد، که حتی ثروتمندان نیز در  عیسیمهربانی قلبی خویش به راه بهتری می آوردند.

او خود عشق خداوندی را به ما نشان داد.  ،خوداعمال خود را خلع سالح شده دیدند. عیسی مسیح با  ،مقابل این عمل وی

او را اطاعت ، به این خاطر با ما سخن نمیگفت، که در خداتکالم مق از طریق حکومت پادشاهی خداوندی است. اونشان 

 دهد.بکنیم، بلکه میخواست عشق خود را به ما نشان 

ا با جانشین خود ما را صدا کرد. موعظۀ عیسی بروی کوه، بر خالف انتظار ثروتمندان و قدرتمندان بود. خد ،از اینطریق

با معجزه به را  ی خود پیام ها داد. عیسی مسیح اغلبمی او به فقیران، اسرا و انسانهای گرسنه و تشنه وعدۀ عدل خواهی 

ر بیماران. این معجزات نباید بد برداشت شوند: زیرا آنها به آورد، مثل شفای معجزه وار و غیر قابل باو می میان مردم

حکومت  منظور شعبده بازی بکار برده نشده اند، بلکه به خاطر اینکه عشق خداوند را آشکار سازند و مژدۀ پادشاهی

ان خویش د، به ما نشان داده شده است. جای هیچ شکی باقی نیست، که عیسی مسیح در زمخداوندی را بروی زمین بیاورن

علوم »نمیتوان از طریق نیز بیابد. معجزات وی را  اعمالی انجام داده است که تا امروز کسی نتوانسته برای آنها توصیفی

گوید: حکومت خدا خواهد آمد و عشق پدر آسمانی ما بر معجزات به ما می طریق  از عیسی مسیح شرح داد.« طبیعی

 تاریکی و گناه غلبه پیدا خواهد کرد. 

ما این  یح را توصیف کنیم. مهمتر از این،تین عزیز، همانگونه که گفتم: ما هرگز نخواهیم توانست خصائل عیسی مسکرس

هنگام قرائت کتاب مقدس، بعضی مواقع حس  می صحبت کنیم.  میتوانیم با عیسیما انسانها مطلب را توضیح دادیم: که 

 با تو صحبت میکند. کتاب،  طریقکنی، که عیسی از 

 عمو فرانک تو آرزوهای قلبیبا 

 66و  61صفحۀ 

 در مقام خدا و انسان-عیسی 

 عیسی مسیح به انسان تبدیل شد

 کرستین عزیز!

که تو کتاب مقدس انجیل را میخوانی. از بین معجزات عیسی، تو بیشتر تحت تأثیر معجزۀ رام کردن طوفان  ،من خوشحالم

که  تو  در این باره نوشتی، من نیز بعضی  وقتها  تبعیت می کنم: از دعای کوچکی قرار گرفته ای.  ی الطبرییندریا

 «عیسی تا هنگامیکه تو در قایق در کنار ما هستی، ما را خطری تهدید نمیکند. پس همیشه با ما بمان!»

 -و ما -نقل شد، مردم سئوال کردند: عیسی مسیح کیست؟ آنها  راجع به معجزات عیسی که در باال مثالهائیدر خاتمۀ 

سلطنت خداوندی را به  تا این حد تحسین آور،، او چگونه توانسته است معجزه کند توانسته استمیخواهیم بدانیم: او چگونه 

کامأل آشکار است: عیسی مسیح پسر خداوند است در و اجتماع ایمان داران، ما اعالم کند، او براستی کیست؟ جواب کلیسا 

 جامۀ انسان!

ه من است: عیسی انسان واقعی است، او برادر ماست. او از مریم مقدس که یک انسان است مطلبی که بسیار مورد توج

وخت، از گرسنگی و تشنگی زجر کشید و خوشحالی رشد کرد، بالغ شد، شغلی آم و مثل یک انساناست  زاده شده

. از اینطریق او به ما  و روح . او واقعأ یکی از ما بود، یک انسان با جسمنشان می دادنیز همدردی، ترس و خشم خود را ،

  بسیار  نزدیک می باشد.

برای بسیاری از افراد آسانتر قابل تصور است، به خدائی اعتقاد کلیسا در این مورد یک عقیدۀ تغییر ناپذیر آهنی دارد. 

 توانستخدا نمی اگر. کشید نیز زجر بلکه ،از زندگی لذت نبردنه تنها او  است.« ظاهر شده»که بروی زمین  داشته باشند،

یم. اما خدا برای همۀ ما بصورت انسان از گناهان بری می شد« تصنعی»صورت ما فقط ب ، در جامۀ انسان ظاهر شود



 

 
 

 هویدا میشود برای ماکتاب مقدس  با قرائتد. وانسانها از این طریق پاک شما  انگناه تا بخاطر ما مصلوب شد ظاهر شد،

  است. عیسی نام خدا یعنی یهوه هماناین «. سرور ما انسانها است»ما کرد،  که جان خود را فدای عیسی مسیح: که

شور و د. مسیحی های قدیمی با خود  را به ما نشان دا  خدا از  طریق  عیسی،« در آسمانی یکی هستیم!من و پ»میفرماید: 

که قصد داشت این مقام خدائی را  رم،  : عیسی به تنهائی سرور ما است! پادشاهاین مطلب را با ما تقسیم کردند که شوق

مبارزه  مردم آنزمان با اواما  ؛و او را خدا بنامند می کشت تا به او ایمان بیاورند و می دادشکنجه  مردم راد ، کسب کن

بروی زمین را « فرمان روائی»: هیچکس بجز پسر خدا اجازۀ تقسیم کردندانسانها ما تمام  را با تجارب خود و میکردند

 .ندارد..

نیز بجان گناه را حتی  را پذیرفت و برای ما انسانها مهم است، که پسر خدا به انسان مبدل شد و تمام پی آمدهای انسانی

مطالب د. نولی به سختی درک میشو انی گفته،به این آساین سخنان . عیسی مسیح خدا و انسان در یک موجود است. خرید

عیسی مسیح را اشتباهانه، برخی از مطالب پندآمیز که . والنی ادامه یافتو ط قرنهای بیشمارفوق باعث جنگهائی شد که 

هم انسان و هم خدای  عیسی،باید از میان برداشته شوند. بله صحیح است:به ما نشان میدهند، فقط بعنوان خدا یا فقط انسان 

انسان عیسی . یک وجود است، او خدا و انسان در قابل توصیف کردن نباشد نیز کامل است، حتی اگر وجهۀ خدائی وی

زیرا : است . و همچنین خدای کاملدهد را نشان میاطاعت و بندگی  که به ما، است کامل با روح و خواسته های انسانی

 Nicäa شهر  در  کشیشاناز طریق اجتماع  میالدی 381سال   همانگونه که کلیسا در -« یکی میباشد با پدر آسمانی عیسی

  .برای ما پیغام آورده است -استانبول امروزی  -   Konstantinopel در

ها انسان ما برای نیز از این در طول تاریخ، رخدادی واالتر .ما از طریق عیسی مسیح، اتحاد خدا و انسان را مشاهده کردیم

اکنون میتوانیم از است: ما  از طریق عیسی مسیح، آرزوی هر دوی ما بر آورده شده. کرستین عزیز، نیفتاده استاتفاق 

 .طریق دیدن وی، خدا را مالقات کنیم

ایمان  ،که کلیسااست  بخاطر این ایمان من به کلیسا به . آیا فکر میکنیمیتوانی خدا را بهتر تصور کنی پس از این مطالب

 ،«عیسی مسیح کیست؟»مورد سئوال جنجال برانگیزدر اگر کلیسا ؟  میجنگد  متضاداندیشه های  باو  را رواج میدهد مهنا

 منجی ما، عیسی مسیح را به ما ،چهرۀ واقعی انسانی و خدائیسپس او قادر نبود که ، نظرات اشتباهی را رواج میداد نقطه

 را نادیده می گرفتیم:  یخی داستان بشریترخداد تار ما مهمترین در اینصورت،نشان دهد: 

 . به ما پیوست ،عیسیفرزند خود نزدیک شد که از طریق  انسانها تا حدی به ما خدا !بله

مطالبی پیوست. بنابراین ما موظف هستیم که راجع به او نیز  قوعیکی شدن عیسی با ما، از طریق انسانی بنام مریم به و

 !را بیاموزیم

 فرانز تو

 

 77و  69صفحۀ 

 مریم از نظر انجیل

 یک زن خود را بدست خدا می سپارد

 کرستین عزیز!

ه ام میگذارد. او گفته اددمریم مقدسی که من به شما هدیه  ، که مادرت بعضی وقتها دست گلی جلوی مجسمۀشته بودینو

حق با وی می  که بنظر میرسد ،در نظر اول« مریم نوشته شده است!در کتاب مقدس بسیار مختصر راجع به : »است

 کنی، برداشت تو جور دیگری خواهد شد. یک برداشت کامأل باور نکردنی. توجهباشد. ولی کرستین عزیز، اگر 

چون مریم مادر . ولی مرکز نگارش های انجیل قرار نگرفته است طبیعی است که مریم مقدس، بر خالف عیسی مسیح در

لبی که امط زندگینامۀ مریم نوشته نشده است ولی با این وجود ،تاب مقدسمیشود. در ک یادبه این خاطر از او  عیسی است،

 دهکر مشخص انسانهارا برای ارزش مریم  قدسکتاب م :نادیده گرفتراجع به مریم در انجیل نوشته شده است را نباید 

 وصف کرده است، خود نشانه ای از قدرت عظیم خداوند است. نیز است. مریم، که تورات  او را

بخوانی. بعضی از  اده انددقهرمانی که امت ها را نجات  تو میتوانی در تورات مثالهای جالبی از زن هایتین جان، کرس

. مادرهائی نیز در آنجا نامبرده شده اند مثل: )سارا، ربکا و حنا( که نام دارنداین قهرمانان )دبورا، یودیت و استر( 

داستان های انجیل به نقطۀ اوج خود میرسد: او پسر خدا را به  ،مریم مقدسبا فرزندان قهرمانی به جهان هدیه کرده اند. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erstes_Konzil_von_Nic%C3%A4a


 

 
 

نظر مریم نیز راه جد پدری خود )ابراهیم( را ادامه داد و به کمال رسانید. از این  نیا آورد و به او زندگی بخشید. مریمد

 آیۀ/ 1 بابدر )انجیل لوقا،  «تجلیل و قدردانی»و نشانگر امت خدا است. در سرود سپاسگزاری  «دختری از اسرائیل»

تورات به مردم هدیه  ، که پیام خدا را درمیبیند خدا پیام آور ( مریم خود را بعنوان یکی از اهالی اسرائیل و11تا  36

: احترام فقط سزاوار خدا می باشد، زیرا قدرت و ثروت روی زمین برای او معنائی ندارد! مریم نیز خود از قدرت و میکند

نیاز بود. او زندگی خویش را تمامأ وقف فرزند خود یا پسر خدا کرد و هیچگاه پسر خود را تنها نگذاشت. در ثروت بی 

هنگام پیروزی های عظیم عیسی و حتی در موقع به صلیب کشیدن او، مریم پشت سر پسرش بود و از او حمایت میکرد. 

باب )انجیل لوقا، « ها را در دل خود نگاه میداشت رازین تمام ا»مریم جستجو و پرسش کنان به راه خود ادامه میداد. او 

تجربه کرده بود؛ او مادری نیز که نا امیدی ها و سر خوردگی های دنیا را  (. مریم مقدس، موجودی زمینی بود16 آیۀ/ 8

 زجر دیده بود. راجع به همۀ این مطالب توضیحاتی در انجیل داده شده است. 

ظیم و وصف نشدنی داشت و او بدون هیچگونه چشمداشتی زندگی خود را وقف مأموریت عتمام عشق مریم به خدا تعلق 

. مریم فقط یک توجهی نشان نداد نیز باکره ماند و به لذائز جنسی مریممقدر شده بود. از این جهت  یوای کرد که برای 

 باشد. « خدمتگذار سرور ما»هدف داشت: همانگونه که خواست خدا بود، 

، چکیده ای از مطالبی که در انجیل راجع به مریم نوشته شده است، در رابطه با خانواده یم مسیحی اوانگلیستیبر طبق تعال

. او به خواستۀ خدا جواب مثبت نشان کندمریم مثال بارزی است برای فردی که از احکام خدا تبعیت می »بیان میشود: 

. عطا فرمودمهربان به او مقامی قابل ستایش  یاین جهت خدا داد، به جوانب کار فکر نکرد و خود را نادیده گرفت، از

او نمونۀ بارز  ،مریم بانوئی ستودنی است که عمر خویش را وقف خدمت به سرور ما عیسی مسیح کرد. در راه خدمت

 سا تعلق دارد.به اجتماع ایمانداران کلی مریم. از این جهت می کنند که خود را به خدا تقدیماست  ای انسانهای از خود گذشته

کرستین عزیز من از یک کتاب مذهبی اوانگلیست نقل قول کرده ام. این مطلب را به مادرت نیز نشان بده! تا خوشحال  »

شود. راجع به مریم مقدس، کاتولیک ها و اوانگلیست ها نظر تقریبأ مشابهی دارند. مریم در مجموعه آثار اعتقادات دین 

 یم مقدس، گناهان ما از طرف خدا بخشیده نمیشد. مسیحی نقش مهمی دارد. بدون مر

به یک مجسمۀ برنز برخوردم که ترکیبی از دو چهرۀ بسیار نزدیک بیکدیگر بود:  «شوایگبراون»مدتها قبل، من در شهر 

این عیسی بروی صلیب دستان خود را برای در آغوش کشیدن شخص مؤنثی به جلو خم کرده بود. تمام توجه وی به 

. برخی این اثر هنری را: مریم به زیر صلیب نامیده اند. خالق این بودجلب شده  نیز بودکه تکیه گاه وی شخص مؤنث 

مریم در زیر مجسمۀ هنری، کار خویش را: عیسی و کلیسا نامیده است. بنظر من هر دو نامگذاری صحیح است، زیرا 

جسم ر کهنی از یتصو ،ه ما منتقل میکند. مریم مقدسصلیب نمایندۀ ما انسانها است. او دعای خیر، نور و عشق خدا را ب

 کلیسا است.

میتوانی تصور کنی، که ما چرا به مریم مقدس ارج و احترام میگذاریم؟ فقط یکنفر ما را نجات داد و  حاال کرستین عزیز

 نها را بدنیا بیاورد؟او کسی نبود جز عیسی مسیح. آیا این مطلب پر معنی نمی باشد، که تنها یک زن توانست منجی ما انسا

از اینطریق او مادر منجی بشریت شد.  -« من از تو که فرمان خدا را آوردی اطاعت میکنم!»مریم به یک فرشته گفت: 

 .خویش استمریم نمایندۀ ما انسانها و تصدیق وی برای اوامر خدا، جواب مثبت یک انسان به خالق 

 .توضیح خواهم دادمن در اینباره بیشتر 

 عمو فرانز به تو درود های قلبی میفرستد.نیز امروز 

 

 73و  78صفحۀ 

 مریم، مادر خداوند ما

 باید او را دوست داشته باشیم

 کرستین عزیز!

خصائل میگذاشت، اگربجا مردم امروزی تأثیر عمیقتری  برای ،تجلیل و قدر دانی از مریم مقدسبله، حق بجانب توست: 

راجع به پرهیزگاری هنوز . بعضی از دوستان تو به مردم شناسانده می شد نیز ،وو نازکدلی ا پرهیزگاری دیگر وی بجز

برخی از  بودنی  معجزه  اعمال پرهیز گارانه، احساساتی بودن و شاید  در جستجو یم مقدس اطالعاتی ندارند. آنها بامر



 

 
 

 همۀ انسانهام خواهند گفت: اگر برای از مری و یاد بود احتماأل بخاطر قدر دانی ، ولی دوستان توندانسانها روبرو شده ا

 داشته است، تجلیل و قدر دانی از وی عمیقتر می شد.  نقش ،برای نجات دنیاتا چه اندازه  میشد، که وجود مریم  مشخص

به ما . داستان تولد مسیح استکتاب مقدس  این آیه ای از، «عیسی از مریم باکره متولد شد»...آمده است: ایمان نامه در 

 که ناجی ما انسانها است او رامیدهد، که مریم فرزند خود عیسی را مثل هر مادر دیگری در رحم خود حمل کرد و  نشان

نیست: هنگامیکه مریم باردار شد و  عادی ،به دنیا آورد. مریم یک مادر است، مادری که فهم و درک آن برای ما انسانها

 مان آورد...به خدا ای تازهپسر خدا را در رحم خویش حمل کرد، 

ن چیزی چگونه چنی»من چگونه میتوانم باردار شوم؟ مریم پیام جبرئیل فرشتۀ خدا را درک نکرد و پرسید:  ،در آغاز

روح القدس در تو نفوذ ». فرشته جواب داد: ه ام و با مردی نیز همبستر نشده امهمسری نداشت زیرا که من« امکان دارد؟

 آوردهتمثیالتی  ،در این مورد، در کتاب مقدس انجیل« جب و متحیر خواهد ساخت!خواهد کرد، و قدرت خداوندی ترا متع

بروی کشور اسرائیل افکند و « سایۀ خویش را»خدا نیز، از طریق یک ابر خود د. نمشابه تورات می باششده است، که 

این  م مریم خانۀ خداست، که از: جسبا انتخاب این کلمات، انجیل میخواهد به ما بفهماند«. مسکن گزید»در هاله ای مقدس 

 . ه استآورد بصورت انسان به دنیا طریق خدا را

/ 1 بابانجیل متی  ؛ این مطلب در خبر خوش«فرزندی که مریم مقدس بدنیا خواهد آورد، از روح القدس پر شده است»

این مسئله ای است که اغلب  صاحب فرزند شد. همسر: مریم باکره، بدون پیغام را می آوردآمده است. کلیسا این  87 آیۀ

اشخاص آنرا بسادگی درک نمی کنند. کرستین عزیز، این مطلب مورد قبول من است. چرا خداوند نتواند کاری خارق 

 وبدون همخوابگی عیسی به میان ما آمد، مادر وی العاده انجام دهد، مثأل: پسر خود را بعنوان انسان بروی زمین بیاورد؟ 

 شد!بدستان مقتدر خدا امکانپذیر فقط  شد و او را بدنیا آورد. این عمل وجود بکارت حامله با

 331در سال موافق بوده است.  وابه خدا اعتقاد داشت و با اوامر  ، که مریمنددرخ دا به این خاطرهمۀ این ماجراها 

د که لوتر و شاعطا  مریم مقدس مادر خدا بهمقام  ،Ephesusبنام اجتماع کشیشان در شهر کوچک آسیائی  در میالدی

به شکل »را  عیسی مسیح خداوند ما ،اصالحطلبان دیگر نیز با این نامگذاری موافقت کردند. طبیعی است، که مریم مقدس

انسان و خدا در یک  . عیسی مسیح، سمبل وحدانیت و یگانگیدمدنیا آ انسانها، به ما به شکل و ظاهر او .بدنیا نیاورد« خدا

بعنوان مادر خدا قبول کنیم نیز عیسی مسیح بعنوان پسر خدا ایمان داریم، بنابراین ما باید مریم را شخص است. اگر ما به 

 و ارج بنهیم. 

با مسیح ادغام شده ایم و جزء اعضای بدن تعمید شدگان ت، زیرا که ما ، از اینطریق مریم مادر ما نیز هسکرستین عزیز

پسرش و به ما مسیحی ها نیز می باشد. ما میتوانیم مریم را بعنوان شفیع ، متعلق به  کامألوی بحساب می آئیم. عشق مریم 

ما این  ، همانگونه کههمۀ سختی ها و مشکالت خود را میتوانیم با وی درمیان بگذاریم . مابپنداریم خوددهندۀ  امید و مادر

یح هستیم و در او یکی میشویم، بنابراین : زیرا که ما متعلق به مسخود نیز در میان میگذاریم دیگر مطلب را با هم مسلکان

، یعنی دعا برای جایگاهاز مسیحیان دیگر نیز به این طریق تقاضای شفاعت می کنیم: برای من دعا کن! در واقع این 

 به منجی بشریت نزدیکتر است. انسانها همۀ ما  زیرا که او ازمادر خداوند ما است،  برازندۀو  شایسته دیگران کردن،

خداست و تنها شایستۀ  پرستش نباید مریم را بپرستیم، زیراانسانها دهم، که ما بتوضیح  اجازه بده به توعزیز، کرستین 

. اما ما اجازه داریم که مریم را بدون خدشه دار کردن مقام بی همتای عیسی مسیح را دارا می باشدمقام پرستش اوست که 

 یعنی: .او را واسطه قرار میدهیم به اندازۀ قدرت عیسی مسیح نیست انهااز آنجائیکه قدرت مریم برای نجات انسصدا کنیم. 

 . را واسطۀ خود با پسر خدا یعنی عیسی مسیح قرار میدهدشخصی که مریم را صدا میزند و ارج مینهد، مریم 

مقدس نباید  کرستین عزیز، در خاتمه میخواهم اضافه کنم: هر چه بر سن من افزوده میشود درمی یابم که راجع به مریم

برای مسیحیها،  از این طریق ما درک خواهیم کرد، که مریمبه سادگی دوست داشت.  را او باید تئوری بافی کرد، بلکه

 برای تو و من چه مقامی دارد. مریم مقدس، مادر خداوند ما و مادر ما است!

 با درود های قلبی از طرف عمو فرانک

 

 71و  73صفحۀ 

   «جدید»عقاید جزمی 

   انسان را مشاهده میکنیم قامن و م، شأدر مریم ،ما

 کرستین عزیز!



 

 
 

د. تو سئوال نسال پس از میالد مسیح، مسائل عقیدتی تازه ای به ما عرضه میشو 8777 بیش از چرا امروزه، تقریبأ حدود

د، چرا ره خبر داباکراجع به حاملگی مریم  ،در ایمان نامه 1213میکنی: چرا پاپ، رهبر مسیحیان جهان تازه در سال 

 توضیح داده شد، که مریم با جسم و روح خود به آسمان صعود کرد؟ 1617تازه در سال 

مطالبی که خدا با ما در میان گذاشته است  اکثرتو مستدل )مجاز( هستند! بله درست است، تا بحال راجع به سئوالهای 

. همۀ این مطالب جلوی روی ما مطلبی را به آن افزوددیگر نمیتوان  . راجع به بشارت عیسی به حواریونیمه اصحبت کرد

به د، مثل یک کشور غیر واقعی و دست نیافتنی. ما باید در این باره تحقیق کنیم. کلیسا از بدو کار میخواست نقرار دار

 د. یدا کنپدسترسی  حقیقت، راههای تازه تری پیدا کند و به ایمان مردم عمقی تر شود اسرار ایمان دسترسی پیدا کند تا

کتور نشان خواهی یک عکس را از طریق پرژاگر ب مطلب را برای تو توضیح دهم: ل اینامن میخواهم از طریق یک مث

راجع به میتوانی حدس بزنی که عکس  فقطواضح نیست. کامأل منتقل میشود هنوز  دهی. هنگامیکه این عکس بروی پرده

آرامی عدسی دوربین را بچرخانی، تصویر واضح تر خواهد شد: در حدسیات است: اگر تو به در حد فقط  چیست، و این

. این مثل در مورد دهیتشخیص  می توانی را نیز چند لحظۀ پیش از نظر تو تار بود تا که یجزئیات عکس ،این زمان

از قبل  ما یمانتنظیم کنندۀ ا« عدسی»پس از سالها، در شیوۀ دعا کردن و ایمان آوری ما در کلیسا، ایمان نیز صدق میکند. 

قوی تر می شود. تا پایان دنیا نیز ما قادر نخواهیم بود،  اسرار و مزایای ایمان را در یابیم. بر اثر این تشبیه یک امر 

مشخص می شود: جزئیات فقط در جوار مجموعۀ کلیات آشکار تر میشوند. یک شخص به تنهائی قادر به درک صحیح 

ن برداشت اشتباه از مسائل وجود دارد. با توجه به سئوال تو، در همین زمینه عقاید نمی باشد؛ در اینصورت امکا جزئیات

جزمی دو گانه ای راجع به مریم نیز وجود دارد. این عقاید بر اساس تصویر کلی ایمان و نه بر طبق جمالت نقل شده در 

 انجیل بوجود آمده اند:

به کمال است این ملیت  است. در او که منتخب مردم اسرائیل  مریم تصویر کهنی می باشد، که خدا به انسان هدیه کرده

. بنابراین او برای ما بیاورد را تمامأ خدا نور، زندگی و خیر و برکت ،رسیده است. او از طرف خدا انتخاب شد که مسیح

کلیسا پس از قرن  برای مفهوم این مطلب،(. 82 آیۀ/ 1 بابباشد. )انجیل لوقا « سرشار از نیکی و احسان»باید خود نیز 

: مریم مقدس از بدو زندگی  مقام مریم را برای ما آشکار ساخت از طریق ایمان نامه 1213در سال  ،ها تفصیل کردن

 یگناه ،از نور خدائی و بری از گناه بود خود، از هنگام  نطفه گذاری با خدا آشنا بود و از تاریکی ها بری بود، سرشار

هدیه ای که پس از توبه و  و بمرد. شد ما انسانها آنرا به جان خرید، بخاطر ما مصلوب خاطر رهائیکه عیسی مسیح به 

شدگان از گناهان گذشته بری  یعنی بخاطر تعمید و طلب بخشش از پروردگار، ما تعمید غسل تعمید ما به ما اهدا میشود،

 مسیح زاده شده بود.  خاطر بدنیا آوردن زیرا به او بی گناه است، از بدو تولد مریم، به او داده شده بود، میشویم،

. بعضی ها نقل قول های بسیاری وجود دارد، که متأسفانه اکثر آنها صحت ندارند وعقاید جزمی   تاریخ  تولد  مریمدربارۀ 

رجوع با نطفه گذاری عیسی مسیح  اشتباه میکنند. برای این منظور آنها باید به سالهای کلیسائی نطفه بستن مریم را  تاریخ

 2ماه قبل از جشن تولد وی در روز ) 6دسامبر جشن گرفته میشود، درست  2در  ،نطفه گذاری مریمپاک کنند: روز 

ماه قبل از کریسمس جشن گرفته میشود و به آگاهی  6نطفه گذاری سرور ما، که  شاید افراد نقل قول کننده،سپتامبر(. 

 ...س اشتباه گرفته اندرا با نطفه گذاری مریم مقد عموم رسانده شده است

انسانهای ما . و آنرا برای انسانها منع می کند : کلیسا رابطۀ جنسی را مثل لکۀ کثیفی میبینداشتباهأ می پندارندافرادی 

بلکه ما بخشی از دنیای تاریکی هستیم که  می شود،نزندگی مان با گناه آغشته  ،بخاطر همخوابگی و نطفه گذاریگناهکار، 

برگردانیده است. وجود مریم مقدس، بر خالف ما انسانها از لحظۀ اول با نور خدا پر شده بود و از  خدا از آن روی

بری بود. مریم از این جهت با جسم و روح خویش به آسمان صعود کرد، زیرا وی رابطۀ بسیار نزدیک و بی  ها تاریکی

ما صورت می « زنده شدن دوبارۀ جسم»ما و  همتائی با فرزند خود عیسی مسیح داشت. رستاخیز، امری که پس از مرگ

پس با  ما می باشد.  مادر خداوندانسانی  بی همتا و همواره بی گناه و گیرد، در مورد مریم عملی شده است، زیرا که او 

 میتوهین وتحقیر در موارد فوق بسیار  ،جسم بشربه  زنده شدن دوبارۀ جسم انسان پس از مرگ حقیقت دارد. این وجود،

خداوند جسم ما را به منزلۀ مکانی برای زندگی روح و به  -د: جنگ، اعتیاد به مواد مخدر و نمایش صحنه های شهوانیشو

 در نظر گرفته است! پادشاهی خودمنظور شکوه و عظمت 

 یام انسانشأن و مقبه ما نشان داد، که ما میتوانیم به  کرستین عزیز، من میخواهم این مطلب را نیز اضافه کنم، مریم مقدس

ما انسانها در می یابیم، که خداوند برای ما چه نقشه های بزرگی در نظر گرفته است.  این طریق، از خود امیدوار باشیم و

 کند.از مریم مقدس تجلیل و قدر دانی  که خواهد شد،هر شخصی که این مطلب را درک کند، قادر 

 عمو فرانک با درودهای قلبی

 



 

 
 

 79و  77صفحۀ 

 مسیح یده شدن عیسیبه صلیب کش

 ما بود؟« سپر بالی»آیا او 

 کرستین عزیز!

تو از پسران و دختران همکالسی ات که گردنبند صلیب به گردن دارند، سخن گفتی. و سئوال کردی: آیا آنها میدانند که 

ب را درک صلیب چه معنائی دارد؟ من جواب تو را با سئوال دیگری پاسخ میدهم: آیا شخصی قادر است که  مقام صلی

  کند؟

ی نمیتوان یافت. من همزمان در این نامه برای تو یک اند، که آنرا در کتابهای آموزش شاید دوستان تو به مطلبی پی برده

 صلیب کوچکی میفرستم تا آنرا به گردن خود بیاویزی. از اینطریق میخواهم با تو بیشتر راجع به معنی صلیب صحبت کنم. 

 به مطلب آسانی نیست. از طرفی برای ما مسیحی ها، صلیب عالمت: نجات، ایمان داشتن راجع به صلیب صحبت کردن،

شاید برای میباشد.  نیز مهربانی و رئوفت خدا است. از طرف دیگر، صلیب عالمت: تنگنا، شرایط اضطراری و سرنوشت

داد که پسرش از طریق به صلیب  بشر را نجات داد، چرا او اجازهصلیب طریق پیش بیاید که: چرا خدا از سئوال این  ما

ما « سپر بالی»حمایت نکرد؟ آیا عیسی مسیح باید  فرزند خود از اوچرا و  ،ن، چنین مرگ فجیحی را تجربه کندکشیده شد

خواهان فدا شدن یک انسان بود و به  ،سراسر خشم و غضب، بیرحمانه سمانی ما با این عمل غیر عادالنه ومیشد؟ آیا پدر آ

 به بن بست میرسد، به سمت به صلیب کشیده شدن عیسی  ویش را فدا کرد؟ این نوع طرز فکر دربارۀر خاین خاطر پس

، زیزو از خدا بعید می باشد. کرستین ع خداوند مهربان است وعدۀبر خالف  نگرش،  نوع  نامرئی؛ این  نور  یک

باید عیسی : چرا کنیمسئوال  شاید دوبارهت. ما این طرز فکر بسیار اشتباه در دنیا بصورت پیشرفته پخش شده اس متأسفانه

 ؟ می شد، چرا باید برای نجات خود یک قربانی به این بزرگی می دادیم ما انسانهافدای 

در اینباره  فقط به تو یک جواب موقتمن  ،کرستین عزیز، اینها سئواالتی هستند که بستگی به عمق ایمان ما دارند. امروز

چگونه در مورد مرگ خود نیز و او  .دهم که چه امری باعث به صلیب کشیده شدن عیسی شد دهم. من میخواهم شرح می

 .استناد کنیمانجیل ما میتوانیم به  ،. در این دو موردفکر می کرد

زندگی خویش فقط از عشق سخن  تماممیشد، که  فداباید  شخصی اک است:غیر قابل باور و وحشتنواقعأ این ماجرا سراسر 

این مرحله نباید نادیده گرفته شود، که عیسی با صراحتی که در سخنان خویش داشت، سران اسرائیل را  می گفت! در

 فروشی متظاهرانانه سخنرانی میکرد،شخص زهد  حیات عیسی، در زمانبرای مثال، هنگامیکه  -عصبانی کرده بود

زهد و ریا را  این شخص گوش می دادند، اشخاصی که به سخنرانی عیسی دوروئی  و  تظاهر  وی را به مردم ثابت کرد.

 او و جمعی از کاهنان آن زمان از طرف مردم، ،شد به مردم ثابت این امرزمانی که تنها تشخیص ندادند،  وی سخنان در

و بعنوان رهبر سیاسی و سردار یهودیان « پادشاه یهودیان»از حکومت بر کنار شدند. پیالتوس رومی عیسی را بعنوان 

. سران یهود و روم با یکدیگر دستور قتل عیسی را دادند. بنابراین و با این تفاصیل اشتباه است، اگر ما فقط محاکمه کرد

 یهودی ها را به تنهائی در رابطه با قتل عیسی مسیح مقصر بدانیم. 

وان ارادۀ پدر از همه مهمتر برخورد عیسی مسیح با همۀ این ماجرا ها می باشد. او از مرگ خود خبر داشت، و آنرا بعن

خود پذیرفت و بخاطر نجات تمام انسانها حاضر به مرگ خویش شد. او تمام زجرهائی را که انسانها تحمل میکنند و باعث 

شکنجه، تصمیمات سیاسی که بر علیه و پشت سر او گرفته شدند،  لو دادن، د را بجان خرید: بی عدالتی،نخواری آنها میشو

ل، در هم شکسته شدن جسمی، روبرو شدن با انسانهای متحیر و جدا شدن از خدا. عیسی تمسخر شدن، بی پناهی، حکم قت

 متحمل شد!مسیح منجی بشریت بخاطر نجات ما انسانها تمام نا مالئمات باال را 

 /86 باباست. عیسی بر طبق روایت انجیل متی  با ما درمیان گذاشته نشدهاز طریق قدیمیترین کلیسا  این نقل قول ها فقط

 در شب شکنجه شدن در هنگام شام آخر فرمود: 82 آیۀ

این جام نشانۀ خون من است که با آن، این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته میشود تا گناهان بسیاری بخشیده »

ان زیرا عیسی مسیح ج -میباشد« همه»که در انجیل نوشته شده است، « بسیاری»)در حالتی که منظور از کلمۀ « شود.

بنابراین، او  مرگ  خویش  را  بعنوان  مرگی  نجات و رهائی بخش، برای مبارک خود را فدای جان تمام انسانها کرد(. 

  اند. آنها تأیید کرده این نظریه راتمام متن های خود نیز، در در نظر گرفت. نویسندگان انجیل  گناهان انسانهاتمام بخشش 

این نقل  از طریق .ی را نیز با ما در میان گذاشته اندبیشمارجیل نوشتند، بلکه جزئیات خود را در ان تعبیرهای  تنها   نه

 به صلیب کشیده شد. مسیح ما آشکارأ در می یابیم که به چه منظور عیسی  قول ها و پیشگوئی ها،



 

 
 

که خدا از نقشۀ نجاتی که عیسی برای ما پیام نجات را آورد. انسانها این پیام را نپذیرفتند. ولی سنگدلی آنها باعث نشد 

د. او از طرف  تنها راه نجات ما انسانها بوبرای ما کشیده بود صرف نظر کند. از اینطریق به صلیب کشیده شدن عیسی 

انسانها واقع شدن، در نظر گرفته نشده  «سپر بالی ما» حکم قتل وی به منظور. سنگدل به مرگ محکوم شد یک قاضی

خویش می باشد.  بندگان  به   خداوند عشق  دلیل شدن عیسی، نشانۀ عشق واالی وی به ما وفراتر از این، مصلوب . بود

 پسر خدا، با دور افتاده ترین انسان بروی زمین نیز یکی شد. این عشق واال و از خود گذشتگی، از طریق 

: از طریق صلیب این سخن کرستین عزیز، هنگامیکه تو صلیب را بر گردنت آویزان میکنی، به این مطلب بسیار فکر کن

 «من تو را دوست دارم!» خدا به ما گفته میشود: 

 عمو فرانز امروز نیز به تو درودهای قلبی می فرستد.

 

 21و  27صفحۀ 

 مفهوم مرگ بروی صلیب

 نجات تمام دنیا

 کرستین عزیز!

ه صلیب بیشتر فکر میکنی و راجع ب ننوکبیعتأ اه داده ام، بر گردنت آویخته ای. طمن خوشحالم که صلیبی را که به تو هدی

شرم  یامر مصلوب شدن عیسی برای ما انسانها،، آیا نیست شیئی وحشتناکی: آیا صلیب یک سئله روبرو شواین م شاید با

 آور نیست؟ 

بیه آن  امیروز نییز    گرفتنید کیه  روشین   یجیواب  ئوال کردنید و سی نییز  این مطلب را مسیحی ها از قدیمیترین ایمانیداران مسییحی   

 میشود: واب استنادج

از طرییق  »اسیت:  شیده  در مزرعۀ محل تولید مین نوشیته     صلیب نشانۀ عشق خداوند و امیدواری است. بروی صلیبی قدیمی

را تجربیه کیرده ام. تمیام ایین میاجرا      اینی  نییز  عزیز، این مطلب صحیح است. من خود. کرستین «صلیب نجات حاصل میشود

را  آینیده  وقیایع اساسیی   ییک نگیرش  و بیا   میرسید  عمیق مطلیب  راههای مختلف به  . انجیل از، توکل بدون تفکریک راز است

و موفیق   میکنیم پیشرفت. اگر ما به یکدیگر شبیهتقریبأ ما انسانها در دنیا مشابه هستیم، با سرنوشتی همۀ پیش بینی می کند: 

. عملیی  میا در آن زنیدگی میکنییم    ی است کیه اجتماع این شرایط فقط بخاطر –سقوط میکنیم  شکست می خوریم و یا میشویم،

بیدون همییاری و    تیأثیر خیود را بیروی دیگیر انسیانها نییز بجیا میگیذارد. هییچ شخصیی نمیتوانید           که یک شخص انجام میدهد، 

 . کمک دیگران به زندگی ادامه دهد

ا انسانهای دیگر بر م –اعمال آدم  -مفید و مضر صحبت میکند. گناهی که بر اثرانجیل راجع به اجتماعات  خاطر،از این 

نسل انسان  -خوردن میوۀ ممنوعه توسط آدم- پس از این ماجرا، تمام جهانیان را مسموم و گناهکار کرد. نیز سرایت کرد

 ،قادر نیست که گناه اتفاق افتاده را دوباره به مرحلۀ اول خود برگرداند. بله: فقط یکنفر انسانها هیچکدام از ما. گناهکار شد

گناهان ما را پاک کند. او کفارۀ گناه ما انسانها را با به صلیب کشیده شدن خود جبران کرد. و  انستیعنی پسر خدا تو

 انسانها نجات یافتند. وی بخاطر این عمل 

زجر کشید. او جان خود « بخاطر ما». عیسی مسیح میباشد نقطه نظر باال شبیه بهیک عقیدۀ دیگر که در انجیل آمده است: 

: پولس این طرز فکر را دنبال میکرد و قبول داشت(. 31 آیۀ/ 17 باب)مرقس « دیگران فدا ساخت در راه آزادی»را 

زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و »

   (81/ آیۀ1)دوم قرنتیان باب « .عادل شویم

در آن زمان در هنگام  تأکید میکند:  عیسیو ( 7 آیۀ/ 1 باب) دارد ربانی کردن بره در اول قرنتیانپولس نظر مشابهی در ق

حیوانات را قربانی میکردند و گوشت  گفته است. قربانی؟ انسانها در زمانهای پیش« این عید قربانیبرۀ »سخن از شام آخر

و فدای نجات ما خود را قربانی جان مبارک مسیح  عیسیولی بر عکس، سرور ما آنرا به خدای خود تقدیم میکردند. 

 دیگر با خدای خود یکی شوند.ی او بروی صلیب قربانی شد تا انسانها بار انسانها کرد.

( این یک فریاد پیروزی بود: گناه، بی عدالتی دنیا، 37 آیۀ/ 16 )یوحنا باب« تمام شد!» د:فرمو عیسی در هنگام مرگ

و صلیب را بعنوان رستاخیز در نظر میگیرد ائی همه شکست خوردند. یوحنای اوانگلیست شیطان و تمام نیروهای ضد خد

 . زادی نوینی برای تمام انسانها می بیندنشانگر آ آنرا



 

 
 

هنوز سرشار از د؟ دنیای ما نکرستین عزیز، آیا میتوانی تصور کنی که اندیشه های کتاب مقدس برای ما چه مفهومی دار

مثل: چرا پسر خدا آالم و دردهای دنیا  ،سئواالتی نیز پیش می آینددر این مورد  می باشد. و درد رنج بی عدالتی، فجایع،

خویش مبارک آالم را به جان  ،را از بین نبرد؟ او با قربانی کردن خویش عمل بزرگتری برای ما انسانها انجام داد: او خود

او شویم و صلیب را بعنوان سمبلی برای آزادی و رستاخیز در  خرید تا ما را نجات دهد. عیسی به ما فرمان میدهد تا پیرو

بین عیسی در  ما شریک آالم وی شدیم تا در زندگی او نیز سهمی داشته باشیم. ،با عمل غسل تعمیدنظر داشته باشیم. 

ن با خویش سهیم سازد و به خود نزدیک کند. یکی شد سرنوشتمصلوب شد، تا ما را نیز در  جمعیت انبوهی از مردم

 ..میبخشد.بصیرت و  حقیقتعیسی مسیح: مرگ و درد و رنجها را از بین میبرد و به زندگی ما 

یشوند را قربانی م که حتی قبول کنیم و انسانهائینجها و بی عدالتی های دنیا را براالبته منظور ما این نیست که ما درد و ر

 و با او مثل افراد مجرم برخورد شد ولی قیر و شکنجه شدپسر خدا بروی صلیب تح«. دهیمدلجوئی »با استناد به صلیب 

با این وجود عشق خود را از انسانها دریغ نکرد. بنابراین ما باید تحت لوای صلیب برای انسانهائی که اسیر و در  او

بل تحمل قادرد و رنج نیز وجود دارد. صلیب نامالیمات زندگی را  ، مرگ،مضیقه هستند مبارزه کنیم. ولی در این راه

 . میسازد و مبارزان را به سمت خیر و برکت و نیکی سوق می دهد

 ساعات دشواری کرستین عزیز، به حرفهای من ایمان داشته باش: اینها سخنان خشک و خالی و بدون پشتوانه ای نیستند. 

من تقریبأ مطمئن هستم  کند.یاد صلیب آرامبخش میشود و به ما کمک میوجود دارند، که در آنها فقط  ما انسانهادر زندگی 

 ..با درودهای قلبی از طرف فرانز...................که تو نیز چنین ساعاتی را پشت سر گذاشته ای.

 22و  27صفحۀ 

  در صبح عید پاک واقعأ چه اتفاقی افتاد؟

 عیسی واقعأ رستاخیز کرد

 کرستین عزیز!

ودی تشکر میکنم! کارت پستال زیبای تو که ضمیمۀ نامه کرده ب من از تو قلبأ بخاطر پیام های دوست داشتنی عید پاک و

بی نظیر  این عالقمندی معاصر مسیحی توجه نشان میدهی؟ از نظر من آثار آیا تو به ؟است آیا در تو عالقه ایجاد شده

 !راههائی برای تقویت ایمان می باشند ،است، زیرا شاهکارهای هنری

رستاخیز عیسی  انسانیهیچ زیرا در بین ما با مشکل مواجه خواهیم شد.  ، دوبارهرستاخیز عیسیبدون شک، در مورد ما 

عیسی مسیح طبق نگارش های کتاب مقدس »: راجع به حقیقت رستاخیز نوشته شده استانجیل در را به چشم ندیده است. 

سه و مرد، در قبر گذاشته شد و  جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و همانطور که انبیا پیش بینی کرده بودند،

و از قبر بیرون آمد. پس از آن پطرس او را زنده دید و بعد، بقیۀ آن دوازده رسول نیز او را  پس از مرگ برخاستروز 

این حقایق انجیل است که در اجتماع ایمان داران کهن، آورده شده است. انجیل  (1تا  3 آیۀ/ 11 باب)اول قرنتیان « دیدند.

برای این منظور دالیل خاص به  است؛داده نبعنوان یک واقعه شرح  و رستاخیز عیسی را نظیر خدا را نشان میدهدکار بی 

پس از  . عیسیدنیوی می باشد دیدماورای  انسانها خارج است، زیراتصور ما  قدرت از رستاخیز عیسیدارد. نیز خود را 

 عه را ما نمیتوانیم توصیف کنیم.در شکوه و جالل خداوند دوباره زنده شد. این واق مرگ،

، پیاماز طریق این شاید در آن زمان هیچ اتفاقی نیفتاده است،  و ،حقیقت ندارد عیسی که رستاخیز میگویند،بعضی اشخاص 

. این و مهم نباشد، که این نوع نگرش چگونه پدید آمده است – می شود ایمانداران محک زدهاولین و اعتقاد ایمان فقط 

عیسی انگار که  و به مرحله ای ختم شود،ادامه پیدا کند،  «عیسیاسرار آمیز  زندگی»داستان میشود که  اعثبطرز فکر 

 کار خارق العاده ای انجام نداده است؟  برای نجات ما انسانها،

 پولس میگوید:: طرز فکر، به سخنان پولس استناد میکنداین نوع و این تئوری ها انجیل برای رد 

و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا، بی  است   دروغ ما   نده نشده است، پس تمام پیغام ها و موعظه هایو اگر مسیح ز»

دوازده رسولی که عیسی را دیدند، شاهد رستاخیز  حقیقت،در  (13 آیۀ/11 باب)اول قرنتیان  «اساس و بیهوده می باشد.

حتی با مرگ نیز دست و پنجه نرم کردند. بعد از یسی بین مردم، برای بردن پیام عآنها . و آنرا تأیید میکنند بودندنیز وی 

 و گفتگو ها صحبت بخاطر عدالت پروردگارمصلوب شدن وی  رد ماجرای فاجعه آمیزعوام راجع به  ،مرگ عیسی

ه اطالعاتی را کرا متحول ساخت.  مردم پخش شد و افکار زمان به سرعت در دنیای مأنوس قدیمی. این پیغام در آنکردند

. مردم آنزمان، هر ماجرائی را که اتفاق تاریخی استدادند، یک واقعیت در دسترس عموم قرار  مردم زمان زندگی عیسی

به  که شاهد زندۀ مرگ و رستاخیز وی بودند، هواداران خود راشاگردان و افتاده بود با دیگران در میان گذاشتند. عیسی 



 

 
 

پایه گذاران ایمان  شاگردان عیسیاز اینطریق، د. ننک ترایمان آنها را مستحکم ومیان مردم فرستاد تا امت را بشارت دهند 

 در بین مردم شدند. 

 ؟ ندبود شاگردان عیسی به چه چیزی استناد کرده

شاگردان وی، شاهد زنده شدن عیسی پس از مرگ وی . راجع به ظهور و رستاخیز عیسی مطالبی نوشته استانجیل در 

آشامیده بود. انجیل از واقعیت هائی صحبت کرده نیز و  نها صحبت کرده، غذا خوردهشده بود، با آ واقعأ زنده بودند. عیسی

در  عیسی، با این وجود، حوادثی که اتفاق افتاده اند مثل رستاخیز. ان و مکانی مشخص اتفاق افتاده اندکه در زماست 

. خبر از یک ندبر از یک عمل ماوراء انسانی می دهخهمتائی مثل حالت بی وزنی رخ داده است: این ماجراها،  شرایط بی

نباید از وقایعی که توضیح داده شدند، براحتی قابل شرح دادن نیست. بله، ما  است و غیر قابل توصیف حس قابل لمس که

، بلکه او «بازنگشت»! زیرا عیسی پس از رستاخیز به یک زندگی معمولی وصف کردنی داشته باشیمنیز انتظار دیگری 

از  – و با وی بماند. )سرگذشت عیسی مثل داستان پسر بچه ای ا خدا یکی شد و در شکوه و جالل او رستاخیز کردب

 د(د که او را از خواب بیدار کرده باشننبو -( Nain) دهکده ای در اسرائیل

 12قرن  برخی دیگر در ، بخصوصکه بعضی از آنها در زمان حواریون -دربارۀ تئوری هائی یدیگر مطلبمن یک 

افرادی که اینگونه شایعات را پخش  م. برای مثالاضافه میکن انتشار یافته اندو از طریق اشخاص بی ایمان  -شایع بودند

دروغی بیش نیست. یا: حتمأ اشتباهی پیش  وی نو ایمانداران جسد عیسی را دزدیدند و رستاخیز: مدعی بودند می کردند

 عتقد بودند که آنها از طریق علم میتوانندمشتند و خیالبافی کردند. بعضی از افراد آمده است. یا: حواریون مالیخولیا دا

فقط ماجراهائی قابل قبول و منطقی هستند که از  عهدۀ  انسانها  بر : را نفی کنند و اینگونه بحث میکردندرستاخیز عیسی 

طرز  گونهاین ند.، غیر قابل قبول می باشندثیری ندارآن تأ پیدایش که انسانها در ،الطبیعه ماوراء و حوادث اتفاقات .دمی آین

 ،اینگونه نظراتی که رستاخیز عیسی را نفی می کنند ما ،کرستین عزیز .استتوأم با پیش داوری علمی نیست، زیرا فکر 

عیسی که جشن رستاخیز در جشن عید پاک  مسئله از طرف ما با شادی  و خوشحالیماندلیل رد کردن این  را قبول نداریم.

طریق او مرگ را شکست داد و به از این .: خداوند با تمام قوای خویش عیسی را پس از مرگ زنده کردمی باشداست 

 د!وزی چیره شدن بر گناه  را هدیه آورپیر برای ما پیام

 با درودهای قلبی از طرف فرانز

 97و  29صفحۀ 

 معنی رستاخیز عیسی چیست

 یک زنجیر پاره شد

 کرستین عزیز!

شما در منطقۀ مسکونی خود شب عید پاک را هنگام ی مطلبی که در مورد عید پاک نوشته ای از تو قلبأ تشکر میکنم. برا

و مرز که آسمان به آرامی روشن   کردی بزرگی بود، زیرا مشاهده   تجربۀ دم   سپیده تو   سحر جشن گرفتید. برای

در مراسم یاد بود به صلیب کشیده شدن و در کلیسا،  ی کهه اد. آیا تو نیز متوجه شتاریکی به زیر پا گذاشته می شود

راجع به ما بیشتر از عیسی صحبت میشود؟ کلیسا میخواهد به ما بفهماند: رستاخیز  ،عید پاکروز رستاخیز عیسی در 

 امری است که با ایمان ما ارتباط مستقیم دارد! ،عیسی پس از مرگ وی

راه چاره نداشتن و مرگ. هر  ه این معنی است: تیره و تار بودن یعنی:نیان بتیرگی و تاریکی شب عید پاک برای جها

. در شب عید پاک این قانون زیر پا گذاشته میشود و زنجیر تغییر ناپذیر هستی است جانداری روزی میمیرد. این قانون

 مرگ پاره میشود. آرزوی دیرینۀ انسان تحقق میپذیرد و: زندگی بر مرگ چیره میشود.

 . اسرائیلی ها امیدوار بودند: کهایجاد حیات و زندگی است می بیندزنده که قادر به  یموجود بعنوان را خدا نیز، تتورا

و غیر قابل ؛ بعد ها در زمانهای اضطراری بود گنگ و مبهم. این امید در آغاز را مرگ ننهاده باشدپایان زندگی  خدا 

امید در دل مردم جوانه زد: پروردگار مردگان را نیز زنده خواهد کرد! ن ایدر زمان تعقیب کردن افراد، دوباره  انتظار،

رستاخیز  بااز اینطریق، رستاخیز عیسی به این معنی میباشد که زمان هرگز پایانی ندارد و انتهای زندگی مرگ نیست. 

متنی  ،در شب عید پاکآشکار شد و زمان تازه ای شروع شد. به این خاطر بر ما شکوه و جالل حکومت خداوندی  ،عیسی

خلقت و آفرینشی نوین  ،راجع به خلقت و آفرینش جهان خوانده میشود. این آغاز داستان خلقت است. با رستاخیز عیسی

داوری و عشق بر بی عدالتی و  ای همیشه پیروز و فاتح است؛ عدل،چشمان ما به آینده خیره میشوند: خدا برشد.  آغاز



 

 
 

تمام دنیا و مخلوقات فصل نوینی از ، برای از مرگ دوباره زنده خواهیم شد. پس از مرگ تنفر چیره میشوند. ما نیز پس

 ای، که در اشخاص مخفی شده است نیز ، حتی خوبی و نیکیخواهد شدد. همه چیز دوباره زنده شو زندگی آغاز می

 د.نشو دوباره ظاهر می

که  جهان آفرینی: خدای می دهیمتازه  نامی ه خداد پاک بروز عیما در ما بسیار در مورد خدا سخن گفتیم.  ،کرستین عزیز

نیز زنده میکند. تمام فکر و احساس ما متمرکز به آینده میشود: عیسی رستاخیز کرد، خدا از  پس از مرگ مردگان را

تنها میکند.  تضمین. خدا این مطلب را ما شاهد چیره شدن زندگی بر مرگ هستیمد. یبخشجاودان  زندگیبه ما  طریق وی

امید و پناه ما در هنگام ناامیدی فقط خداوند است. شخصی که بر این باور است راه تازه ای در زندگی خویش پیدا میکند. 

بلکه مهم این « از زندگی خود به چه چیزی دست می یابد»برای این شخص مهم نیست که او امروز و در این مرحله 

 به پروردگار خود ایمان داشته باشیم!با تمام وجود توانیم  میاست که خدا برای ما چه برنامه ای دارد. ما 

برای زندگی خود ما باید  ی دیگر پشت کنیم، بلکهو انسانها نیست که ما به زندگی امید و توکل به خدا، به این منظورالبته 

 ،خسته کردن خودبین  ظیمیعمن فکر میکنم: که تفاوت  البتهبه خود و دیگران خدمت کنیم.  تا بتوانیمبرنامه ریزی کنیم 

انجام می که در نهایت همۀ کارها به دست خداوند  اطمینان خاطر و آرامش ما، با -برای بهبودی دنیا  یبدون چشم انداز

ما فقط از طریق منجی  این حقیقت که با توجه بهبر همه چیز پیروز خواهد شد!  و شود وجود دارد، زیرا که خداوند همیشه

و به همنوعان خود خدمت  کارهای خیر انجام بدهیمخاطر ، ما میتوانیم با اطمینان نجات خواهیم یافت  مسیح بشریت عیسی

مطالبی  ، باور رستاخیز را در ما تقویت میکند وطرز فکر. این وار باشیمامید به رحمت او وبکشیم نیز  ، حتی رنج کنیم

 را که ما راجع به صلیب گفتیم تکمیل میکند.

 شیفته وار سخن بگوئیمپیام عید پاک  رستاخیز عیسی و در مورد ما میتوانیم مانگونه  که تو مطلع هستی،ه کرستین عزیز

 به چه معنی بود: از طریقیعنی عیسی مسیح . البته نباید فراموش کنیم که رستاخیز برای سرور ما و به وجد بیائیم

نو ایمانانی   کرد.  تأیید کامأل   را  خود حقیقت  و  آورد  را مرگ  زندگی پس از  پیغام  ما برای   پروردگار رستاخیز،

را درک کردند، و اشخاصی که از مصلوب شدن عیسی شوک روحی شدند، آزادند که  رستاخیزکه فقط بعضی از مطالب 

است.  مردم اسرائیل و تمام دنیا، او پسر خدا پیدا کنند: او عیسی مسیح است، نجات دهندۀ خودایمان تقویت  ی برایراه

باور نمیکرد و ایمان نداشت که عیسی زنده شده است، با دیدن استاد خود پس از یکی ازشاگردان استاد بنام توما که 

 (82/ باب 87)یوحنا آیۀ «! ای خداوند من، ای خدای من»گفت:  رستاخیز به زانو در آمد و

 ی آرزو میکنمخوشحالی فراوان ،من برای تو در ایام عید پاک

 فرانز تو

 99تا  92صفحۀ 

 تأثیر روح مقدس

 که مورد محبت واقع شویم این است: پدیدهزیباترین 

 کرستین عزیز!

من از صمیم قلب برای درودهائی که مختص به جشن نزول روح القدس بر رسوالن عیسی برایم فرستادی، تشکر میکنم. 

آمدی. البته تو یکبار نیز نقطۀ مقابل این احساس تو با مادرت به مناسبت جشن و عبادت عید به کلیسا رفتی و خیلی به وجد 

روح سرور ما با قدرت »میخوانیم: را آواز این را تجربه کرده بودی، که فکر هر دوی ما را بخود مشغول کرده بود: ما 

ی که به رسوالن عیس طنین پیامی را ،ما با تعجب« تمام و غیر قابل کنترل بسان باد در جهان در حال حرکت می باشد.

از طریق زبانهای آتشین و داغ آنها میشنویم. با این وجود ما سئوال خواهیم کرد: آیا این جهان واقعأ از  نازل شده بود،

 از بین رفته است؟روح القدس نجات پیدا کرده است؟ آیا این یک تئوری نمی باشد؟ آیا شرارت و پلیدی  نفوذطریق 

تی و بدی دنیا قرار گرفته اند، که دلشان میخواهد کامأل از این ماجراها امروزه بعضی از افراد آنقدر تحت تأثیر بدبخ

از زمان بدو آنها در جستجوی نجات دنیا نیستند، بلکه میخواهند خود را از شرارت های دنیا نجات دهند. «. خالص شوند»

موجود در جهان به درجات باالی  نجات پیدا کردن از بدی های عضی از افراد اعتقاد داشتند، که باید برایتأسیس کلیسا ب

کلیسا در این مورد نظری کامأل  نامیده اند. = شناختیا « عرفان»و این طرز فکر را  یافتبصیرت و آگاهی دست 

 متفاوت دارد و بر این عقیده است: دنیا نجات یافته است و روح مقدس در حال فعالیت و تأثیر گذاری است!



 

 
 

که در عید نزول روح القدس بر رسوالن عیسی در کشور اسرائیل چه اتفاقی رخ داده  ما نمیتوانیم به سادگی درک کنیم،

از  آنها را شیفته و مجذوب خود کرد وروح القدس از طریق طوفان و آتش بر اهالی اسرائیل باستان ظاهر شد و آیا است. 

عضی مواقع روح بصورت غیر قابل د. بخود ادامه دا رشد به آن منطقه شکوفا شد و ایمانداران دراین طریق اجتماع 

روح  ،ازطریق خدا از وجد و شادی نشئه میشویم و به حالت خلسه می رسیم و یاما ، مثأل: باوری تحت تأثیر قرار میگیرد

عوامل آن هستیم. روح ما در طی روز تحت تأثیر  ما شاهد و امروزه نیز صدق می کند مطلبد. این بیماران شفا داده میشو

 عشق و ایمان بارا  نمحل زندگی ما اهالیما و  را به سمت نیکی ها سوق می دهد و که ما میشود، نیروئیخارجی واقع 

 .آشنا می سازد از طریق روح مقدس صورت می گیرد

 ،من  ایمان  دارم  به روح القدس»ایمان نامه میگوئیم:  دراجازه بده که ما قدری به عقب  برگردیم. ما   ،کرستین عزیز اما

نگذار که چشم تو د. ی، زندگی و عشق بی حد و اندازه وجود داردر دنیا زیبائ« رور ما است و زندگی می بخشد!که س

. من بر این عقیده ام: که در سرتاسر جهان روح مقدس و خدائی حاکم است. تأثیر این روح مقدس را بروی آنها بسته بماند

و با یکدیگر رفتاری نیک  محور بینی خویش غلبه پیدا می کنندخود  که انسانها دیگران را می بخشند، بر ،زمانی میبینیم

را  کمال جهانای از ما می توانیم ذره ، و برخورد بزرگ منشانۀ انسانها با یکدیگر حکومت روح پاکدارند. از طریق 

 برای خود تصور کنیم.

ل فعالیت و نازل شدن به انسانها میباشد ن در حابرای ما روشن میسازد که روح مقدس از زمان نجات انسا در واقع انجیل

. از طریق روح القدس مریم مقدس باردار شد و عیسی مسیح را ه استو زندگی و حکومت خدائی را بروی زمین آورد

ما نجات یافته ایم، زیرا روح ( 12 آیۀ/ 3 باب)لوقا « روح خداوند بر من است!»خواهد گفت:  یقینأبدنیا آورد. عیسی 

شاید باور این مطلب دشوار . مشدیما با او یکی  ،زمان تعمیدمان بر ما نزول کرد و از طریق روح پاک مقدس عیسی در

 بنظر برسد.

. کرستین عزیز، هیچ احساسی ارزشمند کنیم ولی بسیار زیبائی صحبت می -بسیار ساده   مطلب  به  راجع در واقع، ما 

برای همیشه موخته میشود، که خدا ما انسانها را با عشق خود تر از حس دوست داشتن نیست. از طریق ایمان به ما آ

ما را از طریق حکومت و  گفته است. عیسی خود را فدای ما انسانها کرد. اوپذیرفته است و به ما یک بلۀ قاطعانه 

، وستی. این نوع دکرده استاو عشق خود را در قلبهای ما جاری . خواهد کردپر  از روح مقدس خود، پادشاهی آسمانی

میتوانیم تصور انسانها زیبا ترین نوع دوستی است که ما و  -مینامد« عرفان»را کلیسا  -خدا با بندگان خویش یعنی دوستی

 کنیم. 

، در ما نظم و ترتیب فکری ایجاد میکند، ما را تربیت میکند و ه استدحمت خدا باعث نجات و شفای ما شبرکت و ر

ما انسانها را بیکدیگر پیوند میزند و به ما  ،. روح خدائید آماده شویما و همنوعان خوما برای پذیرش خد تاتخمین میزند، 

احساس  به کنیم. مقدسان از طریق اتحاد با خدا و نزول روح مقدس اسحسااجازه میدهد که خود را به خدا نزدیک 

هنگامیکه او به  ح مقدس رامیشود. ما این رواز طریق درد و رنج کشیدن کسب دست می یابند. روح خدا، خوشبختی 

 ...مشاهده می کنیم صبر، شجاعت و امیدوار بودن ما پاداش می دهد

باشد. هنگامیکه شخص چشم و قلب  روح مقدس بیشتر از یک تئوری می دربارۀکرستین عزیز، دانش و کسب معلومات 

جان می  موجوداتد: از طریق روح یابراحتتر به ایمان دست می بعد او به روح پاک نزدیک میشود و خود را باز میکند، 

گذارد: تأثیری می تواند همواره بروی ما تأثیر ب و می شودبه خدا و حکومت وی  واری ماامید اعثب گیرند. روح مقدس،

، بعد کنیممی فکر  بارۀ نفوذ روح مقدسوقتی که ما بیشتر در کرستین عزیز، سالمت بخش، صلح آمیز و دلجوئی دهنده. 

 : ایمان زیباست!که دا آشکار خواهد شیقینأ برای م

 فرانز با درودهای قلبی

 

 171و  177صفحۀ 

 مقدر سازی برای نجات

 یمه و هستبدون لطف و مرحمت خدا ما سرگردان بود

 کرستین عزیز!



 

 
 

ی یکا  -گیسالگرد تولدت را از صمیم قلب تبریک میگویم و برایت آرزوی بهترین ها را دارم! شانزده سال شانزدهمینمن 

در این مرحله از زندگی شخص به عقب برگردد و به این مطلب فکر  از زیباترین مراحل زندگی است. پسندیده است، که

داده است. در زندگی تو روزهای تلخی نیز مثل فوت پدرت وجود داشته  این مدت خداوند چه هدایائی به او کند، که در طی

ه جستجوی پیدا کردن راهی برای رد و بدل کردن مطالبی دربارۀ ؟ پس از مرگ پدرت ما ب. آیا بخاطر می آوریستا

! ه استدشخوشحال شدم، که هفتۀ پیش برایم نوشتی: از طریق ایمان زندگی من زیباتر  بسیارخدا و دنیا بودیم. من قدرت 

یک سری مطالب امروز نیز با کمال میل  مسال نیز بر همین عقیده بمانی ومن از صمیم قلب برای تو آرزو میکنم که ا

 راجع به ایمان برایت می نویسم. 

را برنامه ریزی  ما تولدمان، نقشۀ نجات از لحظۀخلقت و  آغاز: خدا از بازنگری کردن، یعنی، به گذشته در روز تولد

توانی انتخاب کرد تا ب باشی، آموختهو حتی قبل از اینکه فکر کردن را نیز  بدنیا آمدنتترا قبل از  ،پروردگارکرده بود. 

میدهد:  به ما یک خبر شادی آفرینصحبت میکند و « تقدیر»رابطۀ خوبی با او برقرار کنی. کلیسا در این مورد، راجع به 

. هیچ چیز در دنیا تا از او جدا نشویم ازل مراقب ما بود روز از و که ما نجات یابیم عیسی، میخواستانسانها  سرور ما

 و جدا سازد. نمیتواند ما را از عشق خداوند دور 

خداوند نجات همۀ انسانها را خواهان است. او هیچ استثنائی بین ما قائل نمیشود و حتی بین ما و انسانهائی که هنوز او را 

فرقی نمیگذارد. آنها نیز شامل نجات دائمی خدا میشوند. طبیعی است که خدا  و در درگاه او نیز توبه نکرده اند نمی شناسند

: هیچ شخصی بصورت اتو ماتیک نجات پیدا نمیکند. خدا میخواهد که ما با گرفته استانتصاب جدی  این از طریقما را 

که انسانهای گناهکاری  امکان دارد. یعنی: و از گناهان خود توبه کنیم انتخاب و اختیار خود به عشق او جواب مثبت بدهیم

 . که نزد پروردگار توبه نکرده اند، نجات نیابند

صحبت میشود، این چنین نیز بهتر است، زیرا خدا فساد وتباه شدن ما را  انسانهای گناهکارراجع به امروزه کمتر 

نمیخواهد بلکه او میخواهد ما را نجات دهد. ولی ضروری است، که ما نقطۀ نظر منفی و عکس فلسفۀ نجات را نیز در 

در طی گرفتیم.  گان در ردۀ گمراهان قرار میشود که بدون لطف و مرحمت خدا، ما بندتا برای ما آشکار  نظر بگیریم

برخی از قسمت های کتاب مقدس به طرز اغراق آمیزی تفسیر شده اند، به حدی که نقطه نظر انحرافی ای سالیان سال، 

 -بعضی از افرادمانند.  پدید آمده است، که فقط برخی از انسانها نجات یافته میشوند و اکثر آنها جزء گمراه شدگان باقی می

میگویند، که خدا تعدادی از انسانها را تا ابد لعنت کرده  -اصالح طلب که در قرن شانزدهم می زیسته است« کالوین»مثل 

است. کلیسای کاتولیک اینگونه طرز فکر را رد می کند. خدا میخواهد که همۀ انسانها نجات یابند. فقط شخصی که آگاهانه 

این آیا ، ممکن است طرز فکری. چگونه چنین باقی می ماندگمراه شدگان  عشق خداوند را برای همیشه رد کند، جزء

را تا اندازه ای آزاد  خود اند. اگر چه خدا قادر متعال است، ولی او بندگانخواهد مبرای همیشه یک راز باقی  مطلب

از ۀ خود را شائببی   انیعشق و مهرب خالق ما به مااو نیز عمل کنیم.  خواست بر علیهآزادیم، که حتی  گذاشته است. ما

را مجبور به عملی  ماخدا هرگز  .و به او نزدیک شویم ماو عمل کنی این طریق اظهار می کند، پس بگذار تا به خواست

و آنرا  مبه عشق او پاسخ مثبت بدهی ما را دوست دارد و میخواهد که ما د، زیرا که او در همه حال و هموارهنمی کن

 . مبپذیری

نجات را برای خود  وجود، ما بهتر از دیگران نیستیم و هستیم. ولی با این عیسی مسیح انتعمید شدگان منتخب ما ،بنابراین

ما یعنی نجات  گران خدمت کنیم. منتخب شدنبرعکس: ما نجات داده شدیم، تا بتوانیم به دی«. اجاره نکردیم»به تنهائی 

 .هست نیزضعفا حامی او اد خاصی از انسانها فرق قائل نمیشود. یافتن دیگری. از اینطریق خدا بین خانواده ها و یا نژ

تو باید هرروز خوشحال باشی، که خدا تو را انتخاب کرد و به تو از طریق عیسی مسیح عشق می ورزد، تا لحظه ای که 

از اینطریق بده!  نیز تو برای همیشه نجات یابی. عشق خدا را در خودت نگهدار و به خصوص آنرا به ضعفا و مستمندان

 زندگی تو در این دنیا و در ابدیت نیز غنی میشود.

به این مطلب فکرکنیم: خدا مرا  -و بهتر از آن در سالروز غسل تعمید خود  -شاید مناسب باشد که ما در روز تولد خود

 انتخاب کرد. با این طرز فکر، شخص میتواند خود را بسیار خوشبخت حس کند. 

 رزو میکنم که به طرز فکر باال دست یابی.من از صمیم قلب برایت آ

 فرانز تو
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 یعنی چه« عرفان»لغت 

 هنگامیکه خدا خود را هدیه میکند

 کرستین عزیز!

نقطه نظرات اصلی  وبیعتأ مادر تو بسیار عالقه مند است بداند، که امروزه در کلیسای کاتولیک چه فکری راجع به لوتر ط

قادر نیست که خود را نجات دهد، نجات باید از طریق خدا به انسان هدیه شود. کرستین عزیز، برای : انسان می شود وی

 اینکه مادر تو از زمان درس مذهبی مسیحی بخاطر دارد و در  ،برخوردیممن دو برابر زیباست، که ما امروز به مطلبی 

، راجع به لطف و مرحمت خدا. بگذار تا ا و مهمراجع به یک مطلب زیب در حقیقت،با ما هم عقیده است.  نیز مورد او

 قدری عمیقتر راجع به این مطلب صحبت کنیم.

فقط از طریق خدا امکانپذیر است. عیسی مسیح شروعی تازه را نوید میدهد: او پیغام از حکومت و سلطنت خدائی  نجات

و دلسوزی، عشق، نور، زندگی، نجات،  را برای ما می آورد. در آن حکومت به ما چه چیزی هدیه داده خواهد شد: رحم

صلح، دوستی خدا و همزیستی با او. ما پسران و دختران پدر آسمانی خود خواهیم شد، از روح مقدس پر میشویم و 

مطالب باال را دریابیم، بعد برای ما این هدیۀ پر مهر و مجموعه و اشتراک یکبار میتوانیم خدا را پدر خود بنامیم. اگر ما 

 تمام زیبائی خود آشکار خواهد شد. اوندی، بااحسان خد

او به ما اجازه میدهد  روح القدس صورت میگیرد.در این امر از طریق عیسی مسیح و  و خداوند گناهان ما را می بخشد 

 که در زندگیش سهیم شویم. لطف و مرحمت پروردگار برای ما انسانها باالترین هدیه ای است که در دنیا وجود دارد، و به

 نجات ما ختم میشود.

: این خدا است که لطف و عنایت کند: لطف و احسان یعنی چه؟ شاید بتوانیم به آسانی جواب دهیماگر شخصی او ما سئوال 

را بکار می بریم، ما همزمان خود را نیز مخاطب قرار « لطف و احسان»خود را به ما می بخشد. وقتی که ما کلمۀ 

ق خود به موجودی تازه تبدیل میکند و ما در روح مقدس زنده خواهیم شد. او قلبهای ما را میدهیم: پروردگار ما را با عش

کلیسا  و در او زندگی کنیم. ،برای نور و عشق خود آماده میکند، او ما را شفا میدهد، او همواره به ما کمک میکند تا با او

 پروردگار صحبت میکند.« یاری دهندۀ»و « شفا دهنده»راجع به لطف و احسان  ،در این باره

  ، مثل یک شیئیپروردگار واگذار میکند. لطف و احسانبه ما چیزی را مثل یک بستۀ پستی  خداما نباید فکر کنیم، که  

: هنگامیکه خورشید از پنجره می تابد، اشعۀ خورشید ، مثألرابطه است نوعی برقراریبلکه شود، که به ما سپرده نیست، 

بین آنها ایجاد میشود. همزمان، اتاق تغییر میکند، گرم و روشن  ای و رابطه ر او نفوذ می کند، دمیشودوارد در اتاق 

 نیز:اشعۀ خورشید به درون اتاق می تابد. لطف و احسان پروردگار میشود. این امر فقط تا لحظه ای امکانپذیر است، که 

طف و احسان پروردگار تازه میشویم، و تا زمانی که در روح ما می تابد و آنرا زنده میکند و شفا میدهد. ما از طریق ل

 رابطۀ ما با او وجود دارد شاداب و سالم باقی می مانیم. 

 جان میگیریم. یعنی: زندگی ما توأم با ایمان، امید و عشق میشود. با او از طریق ارتباطما ما:  باپروردگار رابطۀ 

ساختن و خود را بدستان  پروردگار خود اری بهبر اساس وفادار را یعنی زندگی خود ، قت بودنایمان یعنی، جویای حقی

ک و تردید ها ما را احاطه میکنند. . طبیعی است که ایمان ما بعضی مواقع خدشه دار میشود، تاریکی ها و شوی سپردن

 . انیم نجات یابیممیتو ما فقط از طریق پروردگار در این مواقع

و  تمام شک و تردید ها و سعی یعنی ،و  حکومت  پروردگار  آماده  ساختنطنت امیدوار بودن یعنی، خود را  برای  سل

. انسان نا امید، فقر فکری دارد. ما میتوانیم به پروردگار و لطف و احسان تالش های بیهوده را دور ریختن و رهائی یافتن

 پناهگاه ماست. تنها وی امیدوار باشیم، زیرا او 

. شخصی که خدا را دوست دارد، به ی تقدیم کردنونی او را پذیرفتن و خود را به عشق یعنی، یکی شدن با خدا، یع

 خدمت میکند، زیرا آنها نیز شامل عشق پروردگار میشوند...نیز همنوعان خود 

ایمان، عشق و امید، باعث رشد ونمو حکومت پنهان خداوندی میشوند. برای ما چنین حکومتی آشکار است؛ از اینطریق ما 

عدالت، صلح و آزادی تالش کنیم. لطف و احسان آنجائیکه میتوانیم سهم خود را برای نجات جهان ادا کنیم و برای  باید تا

ما را از دنیا دور نمی کند، برعکس: او به ما نیرو میدهد تا برای عوض شدن رسم و رسوم دنیا تالش کنیم!  ،پروردگار

 د!یرس خواهدحکومت و سلطنت پروردگار فرا زیرا ال متمرکز میکند: باخود و به به سمت  را  ما  چشمان  همزمان  اما 

 کنیم؟  کرستین عزیز، آیا میتوانی درک کنی، که ما از طریق ایمان به دنیای تازه ای دسترسی پیدا می
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 نه به کلیسا؟ -بله به عیسی مسیح

 روح باعث همبستگی میشود

 عزیز! کرستین

برای تو و اشخاصی  هم اکنون، منبروید! « رم»: شما میخواهید به شهر کردمرا خوشحال به من دادی، که  تازه ایخبر 

م! خبری را که تو به من دادی، مرا یاد را آرزو می کن پر ثمریسفر بزرگ و که سال آینده همراه شما هستند، یک 

 فتم؛ آنجا خیلی شلوغ بود تا حدی کهر« پترزدم»می اندازد. من به کلیسای داشته ام « رم»مسافرتی که مدتها پیش به شهر 

یک  بودم. ها، ویتنامی ها و افریقائی ها جای گرفتهدر بین تعداد زیادی از امریکائی ها، فرانسوی ها، فیلیپینی  به سختی

همراهی موسیقی مجذوب کننده ای  خواندیم، ما را با می که ما ایمان نامه را بزبان التینیارکستر عظیم، هنگامگروه 

یک کلیسای مقدس کاتولیک که ایمان را در بین ما ترویج » گرد آمدن در :این مورد سهیم بودیمدر  انما با دیگر میکرد.

 حس میکردیم: که روح مقدس در این کلیسای معروف جهان وجود دارد و تأثیر گذار است... ، مامراسم در طی«. میکند

کردم. ما در کالس درس تاریخ خود مطالب منفی بیشماری راجع  سفر« رم»ا حس عجیب و غریبی به من در آن زمان ب

، برای مثال: طلبی قدرتهای ا در این شهر شنیده بودیم. مطالبی راجع به جنگکاتولیک مبه گذشتۀ شهر رم و کلیسای 

عیسی به   ،یسا از طریق مصالحه با ثروتمندانری بین کلیسا و ثروتمندان: کلبه تعصب و نیز دربارۀ قرار داد همکا راجع

در شهر رم، متأسفانه، ؛ پشت کرد، حت آمیز و صادقی با آنها داشتو رفتار مصال عشق می ورزید به مستمندانکه  ،مسیح

 شهرت قدرت طلبی داشت. ، که کلیسائی می انداختما را بیاد  خاطراتبعضی 

شرارت  ای  ما  کاتولیک ها در رم، از ضعف ها وکلیس گذشته   قرون  طی  کلیسای مقدس؟ بله! ما باید اقرار کنیم: در

عنوان شده، کارهای بزرگی را نیز انجام داده است! منفی است. ولی این کلیسا با وجود مطالب  دور نبودهانسانی  های

در ردۀ اعمال خیر  ،تالشی که این کلیسا تا به امروز برای کسب حق و حقوق و عدالت خواهی در بین انسانها میکند

شاهد قهرمانان شهید بیشماری بوده است و به فقرا و مستمندان کمک میکند. اگر ما سیر  این کلیسا نیز خواهانه قرار دارد.

را نادیده بگیریم، یعنی از کارهائی که این کلیسا برای رواج انسانیت و فرهنگ  کارهای کلیسای کاتولیک ها در رم تاریخی

 درس عیسی مسیح وپیام  از، باید یعنی ما؟ ماند دباقی خواه برای ما بعد چه چیزی  -چشم پوشی کنیم انجام داده است

 امیدواری، که برای ما به ارمغان آورده است صرف نظر کنیم!

اگر در واقع  یم.کن مقایسه یکدیگر با راو مضرات و فواید آنها  اگر ما بخواهیم روشنائی و سایه ،اشتباه است کرستین عزیز

در میشود. تر شدن ایمان ما، مشخص راسخ  معنی و اهمیت کلیسا باچیست باید صبر کنیم، زیرا کلیسا  بدانیم بخواهیم

 .حکومت می کندروح خدا   -خود سری و لجبازی مثل انسانها و ضعف های هانیاز  کل با وجود  -در کلیسا حقیقت،

آنها بر این عقیده اند که بدون « ل داریم ولی کلیسا را قبول نداریم!عیسی مسیح را قبو»امروزه بعضی از افراد میگویند: 

 بمانند. باقی در اجتماع ایمانداران و به تنهائی میتوانند مسیحیحضور 

از لحظه را پی گیری کنیم:  کلیسا می توانیم زیر بنای فکری  مقدس  کتاب  . ما، دربا این نوع طرز فکر موافق نیستخدا 

. خدا فقط یک شخص را مخاطب خود قرار نمی نیز عمل می کند خدا تأثیر بخشقدرت  تشکیل میشود،دم اجتماع مرای که 

ای  وعده ربخاط زیرا او می بایست  -تنهائی به درگاه خدا احضار شدابراهیم به  ، مخاطب او تمام بندگان وی هستند.دهد

اعالم کردند، زمانی که خدا میخواهد یک قوم خدا یامبران . پرا بعهده گیردهای خدا  امتجد مقام ، ه بودداده شد که به او

: همیشه راجع به مردم کرستین عزیز، با در نظر گرفتن سخنان باال. می کندجدیدی را انتخاب کند، مردم را دور هم جمع 

 و اجتماع آنها صحبت میشود. 

 گرنشان عنوان شاگرد خود انتخاب کرد، زیرا آنهارا ب استناد می کند. او دوازده نفر اجتماع ایماندارانعیسی مسیح نیز به 

میخواهد که ما از از طریق شام آخر  دور هم جمع کند و اقوام تازۀ خدا رامیخواهد  عیسی: اسرائیل بودنددوازده قبیله 

اقوام  نشانگر داشت من از کلیسا اینگونه است: کلیسابر با این تفاصیل. خود با پدر آسمانی را بیاد بیاوریمپیوند  طریق غذا،

کومت و سلطنت خدائی که در ح به سمت ما را ،در کلیسا قرار گرفته است. اجتماع ما ایمانداران در سر راه ماکه خداست 

 ! حال شکل گیری می باشد هدایت می کند



 

 
 

ا اهدا شده بلکه قلبی بود و به مدرک کردم که هلهلۀ شادی ما، در زمانی که در شهر رم بودیم اختیاری نبود،  من امروز

میکردیم. دلیل شادمانی ما به این  در کلیسا حکومت نهائی خدا را بروی زمین مشاهدهنباید  ما ،این صورتغیر در بود؛ 

 در روح مقدس، روح کلیسا است. روح مقدس مکان دارد. ی کاتولیک ها در شهر رم نیزدر کلیسا زیرابود:  دلیل عمیق

مبارزه می شود و  انسانی ضعفها و شرارت ها و ناشکیبائی های با د هم آمده بودیم،مقدس و در مکانی که ما نیز گر ناکما

. هدایت می کندبه سمت حکومت پادشاهی پروردگار که در آینده اتفاق خواهد افتاد،  روح مقدس حاکم بر آن فضا ما را

، یعنی نظارت بخش پنهان کلیساتدارکات مسافرتت به شهر رم، این  ز، من برای تو آرزو میکنم که پس ازکرستین عزی

 کشف و پیدا کنی. من در این راه، با کمال عالقه به تو کمک خواهم کرد. کامألرا  روح مقدس بر کلیسا

 با درود از طرف فرانز
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 هنر خدا -کلیسا

 سه عکس مورد عالقۀ من

 کرستین عزیز!

کر میکنم ی شما مثل یک چادر بنظر می آید، فیسای شما. کلیسامتشکرم بخاطر نامۀ قبلی تو بهمراه سه عکس زیبا از کل

چادر به معنی چیزی موقت است. ما میتوانیم چادر را با خود به هر کجا که که معمار آن شخص بسیار خالقی است. 

زیارتی دعوت و ما را به یک سفر  میخواهیم حمل کنیم. و ما امت خداوند هستیم، که مسافریم. کلیسائی که قابل انتقال است

 . می کند

عنصری کنیم که کلیسای ما در قلب خود از چه  مشاهدهآن ما میتوانیم  دراین نیز عکسی از عکسهای کلیسا است که 

من امروز میخواهم راجع  با وجود تنوع و تعدد عکسها،. عکسهای بیشماری وجود دارنددر این زمینه، تشکیل شده است. 

توضیحاتی بدهم: کلیسا امت خدا، جسم عیسی مسیح و معبد روح القدس است. هر سه  «عکس مورد عالقه ام»به سه 

باشند: کلیسا از طرف ما ساخته نشده است، بلکه خواست و هنر خداست.  عکس دارای یک زیر بنای فکری مشترک می

 بنابراین:

م اجتماعات حضور دارد، بنابراین نجات از آنجائیکه پروردگار در بین ما و در تمامن یکبار به تو توضیح دادم،  امت خدا،

کلیسا به خاطر ما تأسیس شده است و به . ما در اجتماع صورت می گیرد و ما به تنهائی نزد پروردگار خوانده نمی شویم

پیشرفت فکری را نیز با خود . ما میتوانیم در کلیسا رشد کنیم و این معنی تجمع مردم در یک سازمان بخصوص نیست

 شده آمده است.ر پیمانی که در عهد عتیق با مردم اسرائیل بسته حمل کنیم. د

و برای این منظور  جزء امت خدا هستندنزدیک است. مردم اسرائیل  نیز به آنها ،این امت را بوجود آورد از آنجائیکه خدا

مت ها ندا میدهد که به در عهد جدید بسیار فراتر میرود: خدا به تمام ا . پیمان خداهیچگونه سعی و تالشی نباید بکنند

. شخص از طریق تولد عضو کلیسا نمیشود، تعلق به نژاد یا کشور خاصی بودکلیسای او بروند. برای رفتن به کلیسا نباید م

فقط متعلق به کلیسا میشود. وقتی که ما در کلیسا دور یکدیگر جمع میشویم،  ز ایمان آوردن و غسل تعمید شدن،بلکه بعد ا

در کلیسا، همۀ ما به حضور دارد.  و در وسط اجتماع ما خدا نیز در آنجا ، بلکهتجمع نکرده ایمکدیگر انسانها با ی ما

انسانها، میشود؛ هر یک از ما  تر گوش میدهیم و از وی تشکر میکنیم. از اینطریق پیوند ما با یکدیگر قوی سخنان خدا

ا که با یکدیگر مکاتبه میکنیم. در این مسیر ما نیز مثل عضو این مجموعه هستیم، از پاپ در شهر رم گرفته تا هر دوی م

از طریق نجات، ما شکوفا میشویم و رشد . ما قرار گرفته است دائمی پیش روی رهائی و نجاتامت اسرائیل هستیم، که 

 . میکنیم 

اگر شده ایم.  . ما مثل اعضای یک بدن هستیم که بیکدیگر وصلدر این عکس تجمع مردم را مشاهده میکنیمجسم عیسی: 

این عکس، در ردۀ پائین تری  کلیسا در . استعکس : عیسی قسمت اصلی مالحظه می کنیم این عکس بنگریم  به  دقیقتر

ویت قادر به ادامۀ حیات میباشد. اجتماع ایمانداران هنگامی تق عیسیطریق  از عیسی قرار گرفته است و کلیسا تنها از

هنگامیکه ما با یکدیگر در مراسم شام آخر شرکت  .در میان گذاشته میشود ا آنهاب میشود و رشد میکند که کالم عیسی

ما جسم عیسی مسیح را از طریق نان دریافت میکنیم و به جسم  ود را در این اجتماع جشن میگیریم،میکنیم و حضور خ

، ما را با ودن است: عشقعیسی تعلق پیدا میکنیم. یکی بودن و ارتباط با یکدیگر داشتن مثل: جزء اعضای یک بدن ب



 

 
 

بعنوان  مجرمان و گناهکاران را نیزما باید مستمندان، طرد شدگان،  یکدیگر مرتبط می سازد. به منظور محبت به همنوع،

  توجه کنیم. در نظر بگیریم و به آنهااعضای بدن عیسی 

ایمانداران میشود. ما انسانها مثل  ادی: در کلیسا روح خدا حاکم است. روح مقدس در کلیسا باعث اتحقدس: یعنمعبد روح م

و  از طریق ایماناز مجموعۀ ما کلیسا ساخته شده است.  .هستیم که در کنار یکدیگر قرار گرفته ایم سنگ های زنده ای

اعضای  ،. روح پاکندبه کلیسا زندگی تازه ای می بخش ارتباط پیدا می کنند وبا یکدیگر ، انسانها حکومت روح مقدس

برخی دیگر بعضی از افراد، از طریق روح مقدس مجذوب خدا میشوند.  راههای مختلف، از خود پر می کند.ز اکلیسا را 

عشق  بهمراه از طریق روح مقدس ،دیگر سرانجام، عده ایو  .میشوند به  سمت خدا کشیده ئی معجزه آمیزاز طریق نیرو

ثل: اسقف ها و کشیش ها نیز در کلیسا خدمت میکنند ممیشوند. روح مقدس بر افرادی که  خدا «فریفتۀ» غیر قابل باوری

و به راههای نمی شود ، کلیسا از مسیر خود منحرف نظارت روح مقدس بر خادمین کلیسا . از طریقتأثیر گذار است

قادر  روح مقدسماند. ورت مکانی برای اتحاد مردم باقی  می همواره بص . از این طریق، کلیساشودمی انقالبی کشیده ن

 ...ت، مردم را از یکدیگر جدا سازد، یا متحد کنداس

ما انسانها سهمی در  پا بر جاست.آن از طریق روح خدا که در کلیسا دمیده شده،  مراسماز همۀ اینها مهمتر: کلیسا و 

یت هدا ا انسانها را با تمام ضعف هایمانکلیسا م آن نداریم. کرستین عزیز، بنابراین، «برنامه ریزی»و « شکل گیری»

 میکند!

 فرانز با درودهای قلبی
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 عالئم و نشانه های کلیسا

 آپوستولیک –کاتولیک  -تقدس -یگانگی

 کرستین عزیز!

میکنیم. مادر تو نوشته بود: چگونه فکر  ما راجع به کلیسا ،عالقمند است که بداند پروتستان،مادر تو بعنوان یک مسیحی 

کرستین عزیز، من میتوانم نظر وی «. شدن و اتحاد کشیده میشود نه به سمت تجزیه شدنفکر و ایمان شما به سمت یکی »

 را تأیید کنم و در اینباره درست مثل مادر تو خوشحالم.

طبیعی است که عیسی مسیح فقط خواهان یک کلیسا بود و نمیخواست که کلیسا ها به شاخه های مختلف انشعاب شوند. او 

 فرمود: 

د، همانگونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو. چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان تا همه یک باشن»

( چگونه میتواند جور دیگری باشد؟ عیسی همواره در کلیسا حاضر 81 / آیۀ17)یوحنا باب « ه تو مرا فرستاده ای.آورد ک

این بر طبق خواستۀ وی فقط یک کلیسا میتواند وجود داشته ماند. بنابریانجی گر بین کلیسا و امت باقی خواهد است و م

، و نظر عیسی زیر، در مراسم و جشنهای کلیسا و در اجتماعاتی که در کلیسا تشکیل میشوند، ما باید در ایمان داریباشد. 

امت های مختلف باید  در نظر بگیریم. را بعنوان وقت گذراندن غیر ضروری متحد باشیم. البته ما نباید این اتحاد با یکدیگر

فقط یک نوع ایمان  مختلف عقیدتی،کنند. باید با وجود تنوع راههای  تشریحایمان را تجربه و  ،خود ه و راههایبا شیو

 وجود داشته باشد. 

گروه  117حدود  ،. از اواسط  قرن دوممحکوم بودبه چند دستگی و تجزیه ایمانداران، ، اجتماعات متأسفانه از بدو کار

ارتودکس ها  کلیسای 1713ی وجود داشت. شرق و غرب )استانبول و رم( راههای متفاوتی را طی کردند و از سال مسیح

. در زمان لوتر و کالوین نیز یک چنین چند دستگی ناگواری پیش آمد که حتی به جنگ نیز منتهی شد. راه خود را جدا کرد

از طریق شعب   کاملی رسیده اند. آنهانسبتأ به اتحاد « سیحیانوحدت مجنبش »مسیحیان از طریق امروزه خدا را شکر، که 

در یک کلیسا  شاخه های مسیحی به تجمع تمام   و به منابع اصلی ایمان، دستیابی  پیدا  کرده اندمختلف  مسیحیت، 

 امیدوارند. 

این بعضی مواقع، . کرده است عمقی تر از ایمانرا آنها  و درک اتحاد مسیحیان شده اعثتازه ب اه حلدعا و ر ینوعاخیرأ 

 بنظر میرسد، که که در نهایت؛ تا جائی ایمان مفهومی ندارد، خدشه دار میشوداتحاد از طرف اشخاصی که برای آنها 

نیست. آیا اتحاد از طریق از دست  دادن  مهم و تعیین کنندهاو با دیگران  مسیحی برای اتحاد و وحدانیت شخصیک ایمان 

 اتحاد  مسیحیان  باعث  شکل گیری یک است. زیرا  و نا مناسب طرز فکر گمراه  کنندهست؟ این  ایمان امکانپذیر ا



 

 
 

متحد میشود که از طریق عیسی اداره میشود. اتحاد، که از طریق کلیسای ما کاتولیک ها نیز امکانپذیر است، از کلیسای 

افکار تمام خوبی ها و  ی کاتولیک پذیرایلیساک چند دستگی و تجزیۀ فرق مسیحی جلوگیری میکند و نشانۀ ایمان است.

نه از طریق سازش  ،میباشد. اتحاد از طریق حقیقت کسب شده اندکه  در کلیساهای دیگر و اجتماعات کلیسائی  نیکی

صورت میگیرد و به از طرف خدا  تنها ، اتحاد مسیحیانباید اضافه کنم که . در خاتمهمشکوک و فساد آمیز کسب می شود

 شود. میهدیه  انسانها

محل  کلیسا، خود راکرستین عزیز، این چند دستگی و تجزیه شدن ها به تنهائی، شهرت کلیسا را در دنیا خدشه دار نمیکند. 

ه نیز جزء مقدسان و پاکان ، زیرا در اینصورت ما همنهبا قاطعیت  ولی آیا اینگونه است؟ می نامد،« ینمقدس»تجمع 

خدا ما را از دنیا به نزد خود صدا کرد. از  جزء نجات یافتگان هستیم، زیرا بودنمانکار ما با وجود اینکه گناهبودیم. 

کی خدا را در زندگی خود اینطریق همیشه در کلیسا افراد گناهکاری وجود دارند که به آنها پیغام داده میشود که تقدس و پا

. هر شخصی باید در حد عمل کنند پذیرا شده اند بر طبق اعمال پاکانی که الگوی ما هستند و روح مقدس را راه دهند و

و افراد مذهبی که خود را وقف خدا کرده  زنان، مردانتوان خود برای پذیرائی روح پاک آمادگی داشته باشد. برای مثال: 

 .یقینأ پذیرای روح پاک هستنداند و تجرد، فقر و اطاعت را بجان خریده اند نیز 

و بلکه منظور ما معنی  اولیۀ  نیست« پروتستان»می نامیم، منظور ما ضدیت با « ولیککات»وقتی که ما کلیسای خود را 

داشتن ایمان  نشانگر، کاتولیک بودن نیز  :تا سر جهان شناخته شده است این کلمه است: لغت جامعی که در سرلغوی 

 .تمام امت ها و فرهنگهای مختلف هستند کاتولیک هامخاطب  . است

، که عیسی به شاگردان خود محول کرده است را ، وظیفه ایکاتولیک ها ل، مهم است که در کلیسای مابا تمام این تفاصی

آنها سعی در اجرا   ، زیرامیشود دنباله رویهدف عیسی از طریق اسقف ها  یعنی، انتشار و توسعۀ ایمان، پا بر جا بماند.

کرد میتوان اطمینان پیدا  رداری از خواسته های عیسیطریق اطاعت و فرمانبفقط از امروزه ی دارند. خواستۀ عیس کردن

از بین برود . ترویج و انتقال ایمان نباید سائی است که مطابق خواست عیسی می باشدهمان کلیکاتولیک ها،  که کلیسای ما 

نیز  ،اج میدهندهستند و ایمان را در بین مردم رو مسیحیان جهان افرادی که جزء حلقۀ زنجیر و یا اشتباه بکار برده شود.

گسیخته میشود و همبستگی آنها خدشه دار اتحاد آنها  از یکدیگر جدا شوند؛ در غیر اینصورت زنجیر اجازه دهند که نباید

 آپوستولیش باشد.میشود. کلیسای ما باید 

آپوستولیش. کرستین عزیز، از اینطریق من چهار عالمت مشخصۀ کلیسا را به تو توضیح دادم: اتحاد، تقدس، کاتولیک و 

آیا ما نباید متشکر باشیم که کلیسای ما این خصائل را با تمام ضعفهای انسانی، تا به امروز نگه داشته است؟ از این طریق 

   تو میتوانی درک کنی، که روح مقدس بر کلیسا نظارت دارد و باعث حیات و ثبات کلیسا میشود.

 فرانز تو با درودهای قلبی

 

 187و  119صفحۀ 

 ها و افراد عادیکشیش 

 کار کردن در کلیسا یعنی خدمتگذاری

 کرستین عزیز!

 ،دیمما دربارۀ کلیسا صحبت میکروقتی که یم. ه اکه من و سه تا از دوستانم اخیرأ چه چیزی را تجربه کرد ی استتعریف

نظر آنها من مخالف  و اسقف ها را جزء خدمتگزاران کلیسا میدیدند. : که آن سه نفر فقط پاپمتوجه شدممن خیلی سریع 

آنها به من  باید اینرا تجربه میکردی!نیز پیروان عیسی مسیح هستیم! تو از و  مه متعلق به کلیسا، جزء او: ما ه، زیرابودم

بنا به درخواست  و مسیحیت میباشد عمومی مطالب که شاملولی در کتاب من  «تو کاتولیک به تمام معنی نیستی!» گفتند:

انتشار داده ایم، که به  «کتابچه ای برای سئواالت اساسی ایمان به مسیحیت و کلیسای کاتولیک» ،پاپ منتشر شده است

  هم عقیده ایم... دربارۀ مسیحیت. کرستین عزیز، ما مدتهاست که در سئواالت اساسی پاسخ داده است

مثل  را ۀ اول پطرس، ما انسانهانام پا بر جا بودن کلیسا داریم! بارها از انجیل نقل قول میشود که همۀ ما سهمی در

باشند و به واسطۀ  «کاهنانی مقدس » تا. بصورت عمارتی روحانی بنا می شوند تشبیه کرده است که« یسنگهای زنده ا»



 

 
 

در مقابل  هستیم و« یافراد غیر روحانی و عاد». اکثر ما جزء عیسی مسیح، قربانیهای روحانی مقبول خدا را بگذرانند

 ریم. کلیسا مسئولیت دا

 نیست« متخصص»و « حرفه ای»شخصی که به معنی در کلیسا  شخص عادی اشتباه برداشت میشود و معموأل اصطالح

به معنی: مردم که یک لقب افتخار آفرین است گرفته شده است: « laos». ریشۀ این لغت از زبان یونانی بنام گفته میشود

ء اعضای کلیسا شده است. وظیفۀ ما بعنوان اشخاص عادی شخص عادی و معمولی شخصی است که توسط غسل تعمید جز

زندگی خانوادگی، در محل کار، در حیطۀ علم،  در زندگی مشترک،یعنی، ما : ستده اش از طرف اجتماع کشیشان تأیید

 پیرو آن، باید بر اساس ایمان خود زندگی کنیم و نامبرده در همۀ این حاالت و تحت شرایط فرهنگ، اقتصاد و سیاست،

: در دوران نوجوانی نیز به فکر مثل -خود را ادا کنیم و وظیفه ایدین  باید طبیعی است که ما نیز در مقابل کلیسا باشیم.

در نمایندگی کلیسای و کمک کردن باشیم، به مستمندان و بیماران کمک کنیم، در تدارکات برای مراسم عبادات کلیسائی 

مشاغل مختلفی برای ادارۀ کلیسا بعهده بگیریم. جدا از این، امروزه   -شیم نقشی داشته با منطقۀ مسکونی خود و غیره

 بسیار وسیع امری است که نباید نادیده گرفته شود، زیرا حیطۀ مسئولیت آن میتواند« جزء افراد عادی بودن»د. نوجود دار

 باشد. 

ز طریق اسقف ها و کشیش ها اداره میشوند. من نیز کمی حق دارند: کلیساها کأل انامبردۀ ، سه دوست همۀ این تفاصیلبا 

در زندگی فردی در سمت قدیمی، خادم کلیسای پروتستان شغلی است که از زمان اجتماع کشیشان در کلیسا بعنوان وظیفۀ 

نظر گرفته شده است. از بدو تأسیس کلیسا، هنگامیکه اولین مناطق مسکونی ایجاد شدند، بالفاصله بخش های اداری 

، 117در سال سوریه  Antiochienدر شهر  Ignatiusاسقف قدیمیترین کلیسا بنام  در کلیسا شکل گرفتند.مختلف نیز 

  نام برده است. بعنوان خادمین راه خدا  کلیسای پروتستان اسقف، کشیش و خادمزیر: از اشخاص 

 عیسی وظایف. است سی مسیحعی مسیحیت را ترویج میکند و دنباله روکه کلیسا  ،داز زمان کلیسای عهد عتیق مشخص ش

هر که به شما گوش فرا دهد، به من گوش فرا داده »به آنها گفت:  خی از شاگردان خود محول کرد وبه بررا مخصوصی 

( اسقف ها، کشیش ها و خادمان کلیسای پروتستان هنگامیکه شغلی در کلیسا به آنها واگذار 16/ آیۀ 17)لوقا باب « است!

حکومت آنها بر مردم مثل یک حکومت دمکراتی که از طریق آغاز میکنند. م عیسی مسیح بنامیشود، کار خود را 

میشود. البته ما نیز میتوانیم در  و رهبری اجرا میشود نیست، بلکه از جانب عیسی مسیح اداره کاندیدهای انتخابی مردم

 ران از طریق: حکومت برادروارانۀحکومت دمکراتی با یکدیگر برخورد مناسبی داشته باشیم، ولی برخورد ما با دیگ

حکومت کلیسائی نه از طریق اکثریت آرا بلکه از طریق کالم خدا که در کلیسا به ما اعالم  مسیحی شکل بهتری پیدا میکند.

 میشود اداره میشود. 

ود خادم تقسیم میشود.از آنجائیکه عیسی مسیح، خ« مقامات باال»از طریق عیسی مسیح و نه از طریق  ئیکلیسا مشاغل

. کشیش ها زیر نظر اسقف ها را در سر لوحۀ خود قرار دهندخدمت به دیگران  ،خادمین بود باید بخشهای اداری کلیسا نیز

تشکیل میدهند. حتی ادارۀ  را دارد مسیحی که باالترین مقام مذهبی« رم»کار میکنند و آنها هیئت کمیتۀ بزرگی با اسقف 

 نامیده است. « خادم خادمین خدا»خود را « رم»اسقف  گران تشکیل شده است.نیز بعنوان خدمت به دی« رم»اسقف 

خدمت »بعهده داریم، ولی این حکومت کامأل با « حکومت مشترک روحانیت»با وجود اینکه همۀ ما در کلیسا سهمی از 

دی بین کشیش ها و اهالی منطقه متفاوت است. من حس میکنم: که در سالهای اخیر همکاری مشترک و مفی به« روحانیون

که امروزه باعث خوشحالی من که جزئی از این یکی از دالئلی است رشد کرده است. نیز افراد عادی صورت گرفته و 

 . آیا تو نیز بر این عقیده ای؟کلیسا هستم میشود

 فرانز با درود های قلبی
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 دفتر اداری پاپ

 بود؟« صخره»آیا پطروس یک 

 زیز!کرستین ع

جالب می بینم: شما راجع به مسافرت های متعدد پاپ بحث کردید و از  را من مطلبی که در مورد مدرسه تعریف کردی

های کالس شما این مسافرت ها را مناسب تشخیص دادند. این امر طبیعی است! زمانهائی که  پروتستانهمه جالب تر اینکه 

میدیدند سپری شده است. از طرف دیگر ما کاتولیک ها آموختیم « ضد مسیحی»پروتستان ها پاپ را بعنوان یک شخص 

نیز انتقاد کنیم. این دو جنبه برخورد به پاپ در دهه های پیش امکانپذیر پاپ  و حکومتاداره کردن  ازکه ما نیز میتوانیم 

اند؛ حتی ارتودکس ها نیز  را بعنوان رأس کلیسا قبول نکرده« رم»ها هنوز اسقف  پروتستان  که است   نبود. البته طبیعی

قید و شرط هائی بر علیه حکومت پاپ بعنوان باالترین حکومت دارند. ولی من حس میکنم که گاهی آنها برای حکومت 

 نظر انجیل در این باره چیست؟پاپ که اتحاد کلیسا را نشان میدهد شکر گذارند. 

ر . اگر ما بخواهیم نظنوان نماینده انتخاب شده استبعو ولین شاگرد عیسی معرفی شده پطروس در عهد جدید بعنوان ا

همکاری کنیم. پولس نیز با وجود دعوای شدیدی که با پطروس کرده است، این مسئله  کلیسا را ترویج کنیم باید با پطروس

 را تأیید کرده است. 

مرتبه سرور ما را هر چند که او شخص ضعیفی بود و سه «. صخره»عیسی مسیح به سیمون پطروس نام جدیدی داد: 

گذاشت معرف شخصیت وی  پطروساو صخره نامیده شد. در واقع نامی که عیسی بر  با این وجود ولی ،تکذیب کرده بود

در خبر خوشی که در انجیل متی . ه بوداین نامگذاری براساس شغل و وظیفۀ محوله به وی در نظر گرفته شدنبود بلکه 

من نیز می گویم که تویی پطرس، و بر این صخره، کلیسای »شده توصیف میشود: آمده است، شغلی که به پطروس واگذار 

خود را بنا می کنم و قدرت مرگ بر آن استیال نخواهد یافت. کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می دهم. آنچه بر زمین 

 (16و  12/ آیۀ 16متی باب « )ببندی، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی، در آسمان گشوده خواهد شد.

برای همیشه بنا شد. در این مطلب اشاره شده که پطروس بعنوان یک  -از اینطریق پطروس صخره ای شد که بر آن کلیسا

که این  هنگامیکه « رم»پطروس در شهر  مهم نبود بلکه شغل محول شده به وی یعنی اداره کردن کلیسا مهم بود. ،شخص

پس از مرگ اولین « اداره کردن کلسیا»تأکید کند:  کتاب میخواست که بر این مطلبدۀ این نویسن .مرد متن نوشته شد

د. این اداره کردن یعنی خواهد کرشخصی که این وظیفه بعهدۀ وی نهاده شده است، نیز از طریق شخص دیگری ادامه پیدا 

ببندد »او باید از است که کلیسا را اداره کند. یعنی او مج -دارد، کلید دار است بعهده چه؟ شخصی که مسئولیت این اداره را

یعنی دوستانه و صمیمانه توضیح دهد، که وظیفۀ آموزشی کلیسا چیست و چه چیزهائی را نباید آموزش  -« و از هم بگسلد

 داد.

 خود، . مناطقی که مسیحیت در آنها رایج بود از بدو کاره استدر طی سالیان سال، معنی اختیار تام داشتن واضحتر شد

قابل تأیید  میالدی به بعد 377 از سالارجحیت اسقف رم،  حیطۀ ریاست خود انتخاب کردند.را بعنوان « رم»منطقۀ شهر 

است. عیسی مسیح سردار کلیسا است و همیشه آنرا اداره خواهد کرد. پاپ نیز مثل پطروس صخره ای است که کلیسا بر 

و اعیاد  در مراسم رسمیکند. هنگامیکه پاپ  می تضمین   آنرا  اتحاد  و  ندمیک اداره  را  کلیسا  آن بنا شده است. او 

(ex cathedra) از طریق » پیام او ، این سخن و استمیدهد که برای تمام کلیساها معتبر  و فتوائی سخنرانی میکند

 است.  یراز اشتباه و گمراهی باعالم میشود یعنی « آسمان 

برای  پاپکه مطالب آموزنده و پیامهائی که  ،ریاست پاپ بر کلیساها و آگاهی بر این امر آموزش و آگاهی از اختیار تام و

روش و طریق اداره ها به شدت تکذیب میشود، زیرا پروتستان ما می آورد خالی از نقص و اشتباه است، اغلب از طرف 

عیان  . امروزه برای ما بجا گذاشته است ناباوری ها اینبهانه ای برای  ی اسبق،کردن کلیساها از طریق برخی از پاپ ها

اقتدار و بعنوان سرپرست هیئت اسقف ها است. و در درون کلیسا او بلکه  ،است که پاپ در صدر کلیسا قرار نگرفته است

بلکه وابسته به اعتقادات مسیحی و سخنانی که از طریق کلیسا در بین مردم منتشر میشود است.  محدود نیست شهرت پاپ

 ها و مسیحی ها عملی شود بیشتر است.  پروتستانوع هر چه روشنتر شود، شانس اینکه روزی اتحاد بین این موض

ست، که خادمان کلیسای پروتستان نشانه ای اکرستین عزیز، برای ما قدرت و حیطۀ کاری پاپ، اسقف ها، کشیش ها و 

ما میتوانیم به این مطلب اعتقاد داشته  .داد دهخواتأثیر خود را نشان  آشکارأ در دنیا است و« روح خالص»کلیسا فقط 

 .ر در آنجا هستندکه پاپ و اسقف های دیگ است، مکانیکلیسا   -باشیم



 

 
 

 فرانز با درودهای قلبی
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 کلیسا

و معبد ارواح پاک میباشد. کلیسا امت خداست، جسم عیسی مسیح است 

لیک است.کلیسا یکدست و متحد،مقدس، کاتولیک و آپوستو 

 نشانه و ابزار نجات است: عیسی مسیح از طریق کلیسا با ما تماس برقرار میکند.کلیسا 

 حضور داردآن مکان روح مقدس  برضعفها و شرارت اعضای آن مکان مقدسی است، زیرا احتمالی کلیسا با وجود. 

 خدا تأثیر خوبی بر انسانها بجا  در جائی وجود دارد که مرحمت و احسان« تابع بودن و اطاعت »کلیسا بعنوان

 میگذارد.

شده است. تأسیس ،کلیسا بخاطر ترویج اخبار شادی آفرین در بین امت ها 

.کلیسا ما را در روحانیت عیسی مسیح سهیم میکند 

.کلیسا بر طبق خواستۀ عیسی مسیح از طرف اسقف ها و کشیش ها اداره میشود 

است که بر او کلیسا بنا  رد: پاپ که از زمان پطروس تا بحال بعنوان صخره ایکلیسا فقط یک رئیس کل قابل روئیت دا

از ایمان وی سرچشمه گرفته  میگیرد کهدر هنگام جشنها تصمیمات اساسی  کند و شده است. پاپ راه پطروس را دنبال می

 از اشتباه است.  خالی و
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 «تجمع روحانیان»

 سازد کالم او کلیسا را می

 رستین عزیز!ک

کتاب مقدس، که یکشنبه ها قرائت و بخشهائی از برای  یارزش در کلیسای کاتولیک رومی ما، تعدادی از افراد یک جلد با

جشن نزول « Pfingsten»یکه این کتاب در روز هنگام انجیل خوانده میشود، تدارک دیدند و به کلیسای ما هدیه کردند.

 که شبیه درهای که جلد این کتاب طوری طراحی شده استشد، به من ثابت شد: روح مقدس بر شاگردان عیسی، قرائت 

عیسی دوبار در کلیسا حضور دارد، یکی از طریق کالم و  ه مشخصۀ جسم عیسی است: پس،مکانی است در کلیسا ک

بخاطر مسیحیان ا م به وجد آمده بودم:از این هدیۀ زیبا حضور وی در انجام مراسم مختلف در کلیسا. من دیگری از طریق 

هستیم. با تقدسی که عیسی به ما می بخشد، ما میتوانیم ادعا کنیم که  و دائمی سرور خود با یکدیگر متصل حضور مقدس

مقدسان آسمانی و  همۀ ما انسانها،به است و را تشکیل میدهیم. خدا فراتر از مرزهای دنیوی « عۀ مقدسیک مجمو»

اتحادی بین اعضای کلیسا  ،بخاطر لطف و احسان پروردگار تقدس اعطاء میکند. ،تمردگانی که روح آنها تصفیه نشده اس

 نامیده اند.« اجتماع مقدسان»ایجاد میشود، که در ایمان نامه  آنرا 

کالم خدا را به باران  ،Jesajaپیغمبر خدا که کالم خدا باالترین تأثیر را دارد. با خوشحالی بیش از حد به من ثابت شد: 

 ، که باعث رشد و نمو نباتات و گیاهان و روئیدن شکوفه ها میشود. ه استدتشبیه کر

ما نمیخواهیم »قرار ندارد. این افراد میگویند: آنها  اعتقادات صدردر  ،برای بسیاری از افراد« سخن و کالم»امروزه 

یک سخن  فکر کردن به ی مواقعولی آنها در اشتباهند. آیا بعض« سخن سرائی کنیم، بلکه میخواهیم عمل را مشاهده کنیم.

نمیشود؟ بعضی مواقع فقط یک کلمه باعث عوض شدن مسیر زندگی یک  باعث به وقوع پیوستن یک عمل بزرگخوب 

میتواند مسیر زندگی شخص میشود، مثأل قضاوت یک قاضی در مورد او و یا بله گفتن یک زوج در محضر ازدواج. کالم 

معرف  خود . در حقیقت عیسی، کالم او بر ما تأثیر میگذاردخدا با ما سخن میگویدوقتی که  ما را عوض کند؛ برای مثال

عیسی به ما منتقل میشود. :کالم و عمل خدا دو لغت هستند که هر دو در از طریق جسم  کالم ویکالم پدر آسمانی ماست. 

 عمل یکی میشوند. 

ا آورد. کلیسا از طریق پیام آوری پ م خدا را برای آنها میعیسی زمانی به انسانها نزدیک میشود که پیغا پس، با این وجود،

مردم پخش میشود. خدا کلیسا را به این خاطر تأسیس کرد که پیام خود را  در بینبر جاست و از طریق کلیسا نیز پیام خدا 



 

 
 

یگران در میان انسانها رنج و دردهای خود را با دکلیسا،  درپیام خداست.  مروجکلیسا پس، با ما در میان بگذارد. 

شار پیام کترونیکی برای انتمطبوعات و پست ال؛ کلیسا باید از تمام منابع انتشار اطالعات عمومی مثل: تلویزیون، میگذارند

 خدا استفاده کند و با این وجود باید مراقب باشد که کالم خدا بدون اشتباه به میان مردم آورده شود.

هم کالم با بتوانند ها را بعهده دارند. اگر اسقف آوردن پیام خدا به میان مردم یت مسئول سقف ها اولین افرادی هستند کها

فرمول بندی کنند، بعد خدا نیز آنها را در مقابل خطاها و  را صادقانه ترار دارد، ایمان مسیحیپاپ که در صدر آنها ق

انتشار در سراسر دنیا ارد، اگر اسقف ها فرقی ند میشوند؛ در این صورت «لغزش ناپذیر» و آنها اشتباهات محافظت میکند

به  من برای تو توضیح دادم، که پاپکرستین جان،  را جدا از یکدیگر و یا از طریق اتحاد با یکدیگر انجام دهند. ایمان

. این حقیقت فقط شامل سئواالتی در مورد با ما در میان میگذاردرا کالم خدا بعنوان جانشین پطروس مقدس،  تنهائی و

فقط با « لغزش ناپذیری». البته این خدا و فرامین دنیوی م طبیعی و سیاست نیست، بلکه مربوط میشود به اعتقاداتعلو

. اسقف ها ابزار خداوند هستند، خدا و کالم او که از این طریق به ما اوستقدرت  در حیطۀ و  صورت می گیردخدا  ارادۀ

زندگی کردن  شیوۀ برای« لغزش ناپذیری»اهم که تأیید کنم، کلمۀ خالی از شک وشبهه است. )اجازه میخوگفته میشود، 

 د.(واقعی را به ما می آموز حقایق  این کلمهاستفاده نمیشود، بلکه 

 باالترین حد تضمین اطمینان برای درستی مطالب آموزشی ایمانی می باشد، که بخاطر آن ما باید کالم، «لغزش ناپذیری»

تمام مسئولیت با حتی وقتی که آنها در جشنها  ند.اهمیت می باش همواره داراینان اسقف ها متشکر باشیم. سخ از خالق خود

مثل جر و بحث کنیم. اسقف ها برای ما، نیز می توانیم راجع به مطالب آنها  و حق به جانب بودن سخنرانی میکنند، ما

که  دکتران الهیات اسقف ها و استناد میکنند. ستاتصالی امعلمان کلیسا هستند. آنها به کالم خدا که برای آنها مثل سرنخ 

زمانی بروی ، برای انتشار اخبار مذهبی تالش میکنندکشیشان که با دستیاران خود همچنین  دربارۀ ایمان تحقیق می کنند،

یم. کالم ا کنو کالم خدا را در زندگی روزانۀ خود اجر بپرسیمآنها  که داریم، از را یما سئواالت که ، گذارندتأثیر  همۀ ما

« اجتماعی در بین روحانیان»ا مأنوس هستیم. از طریق کالم او، م آن با   ما که  ز مقدسی خدا نیروی زندگی است، را

اجتماعی در بین » و اعیاد مسیحی خاصما هنگام حضور در مراسم  .از این طریق نجات پیدا میکنیم می شویم و

 در این باره من در نامۀ بعدی برایت بیشتر مینویسم. .ویمشمی ل افراد دیگر وص هستیم و به« روحانیان

  فرانز، امروز نیز به تو سالمهای قلبی میفرستد.
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 آداب و رسوم دین مسیحی

 س استعشق پروردگار قابل لم

 کرستین عزیز!

ان: با شخصی دست دادن به بعضی مسائل زندگی را میتوان از طریق نشانه ها و عالمات بهتر درک کرد تا از طریق سخن

معنی دوستی می باشد، بوسه به معنای عشق و دوست داشتن است، کارت زردی که یک داور به بازیکن نشان میدهد، 

دسته گلی را جلوی مجسمه یا عکس مریم مقدس قرار دادن به معنی قدر دانی و با ارزش نشانۀ سرزنش و جریمه است و 

هنگامیکه ما یعنی عالمات و نشانه ها را ما سریعأ درک می کنیم. حتی بعضی مواقع  شمردن وی می باشد. معنی اینگونه

از طریق نشانه ها قادر به نشان دادن احساسات خود میشویم. بنابراین، خداوند، نجات  ،نمیتوانیم مطلبی را توضیح دهیم

 . ان میدهد و تضمین می کندنشما  هب نیز را از طریق عالمات و نشانه ها که هدف اصلی زندگی است انسانها

اگر به عالمات و نشانه ها، کالم و پیام نیز افزوده شود، ما مطلب را بسیار واضحتر می فهمیم. وقتی که دو نفر به یکدیگر 

میتواند به این معنی باشد که یک مزرعه یا را نیز به زبان می آورند، در اینصورت « موافقم»دست میدهند و بعد کلمۀ 

رگ معامله و خرید و فروش می شود. هنگامیکه پروردگار از طریق کلیسا مسئلۀ مهمی را می خواهد با ما یک کشتی بز

د. همانگونه که باش سخن گفتن مینوع یک نیز این  انجام میدهد،در میان بگذارد، بعد او این عمل را از طریق نشانه ها 

میتوانیم بهمین گونه نیز بیان کنیم: عیسی مسیح نشانه ای  ت. ماروردگار برای جهانیان اسقبأل نیز گفتم، عیسی مسیح پیام پ

با ما از طریق  کلیسا است سمبل تنهاکه عیسی مسیح  پدر آسمانی خود را به ما نشان میدهد. ،ویاز خدا است که از طریق 

 . کالم و نشانه ها صحبت میکند. رسم و رسوم مسیحی شامل هفت مرحله می باشد

 د، که از طریق آنها مراسم خاصی در کلیسا برگزار میشود.ندوران عمر انسان وجود دار هفت مرحلۀ مقدس در



 

 
 

 «.من ترا تعمید میدهم...»کالم کشیش که میگوید:  همراه: که نشانۀ آن آب بروی سر ریختن است بغسل تعمیدمثأل:  

 د، چنین است:نآداب و رسوم مسیحی در مراحل مهم زندگی ما انجام میشوهفت مرحلۀ 

 صورت میگیرد، و یا در موقع تعویض مذهب در هنگام تولد Taufe غسل تعمید با آب.1 

سالگی آغاز میشود  13تا  18در سن  هم زندگی ماهنگامیکه اولین تصمیم گیری م Firmungتعمید با روح مقدس .8 

 د؛انجام می گیر

 ما با شخصی پیمان زندگی می بندیم؛که است  ، هنگامیEhe ازدواج.3 

برای خدمت به خدا انتخاب میشود. این چهار  کشیش که یکاست  وقتی Priesterweiheبه مقام کشیش  انتصاب.3 

د )ازدواج تا هنگامی سندیت دارد، که همسر شخص زنده است(. این نمرحله در زندگی شخص فقط یکبار اتفاق می افت

ه مرحلۀ بعدی را میتوان در طول زندگی بدست آورد. سچهار مرحله در مقابل خدا انجام میشوند و راه بازگشتی ندارند. 

 در هنگام شکرگذاری.

، تقسیم کردن نان و شراب که به معنی جسم و خون عیسی است با مراسم  Eucharistie مراسم شام آخربرگزاری .1

 .در مقابل کشیشو در کلیسا گناه کرده اند، خاصی انجام میشود. انسانها هنگامی 

 به اشخاص مسیحی روغنی مالیده میشود که به ،هنگام بیماری .می کنند گناه به Beichte اعتراف.6

 معروف است.  Krankensalbung پماد مالی فرد بیمار.7

ما را به حکومت خدائی خود نزدیک کند؛ او از  ،از طریق نشانه ها و ،از طریق این هفت مرحلهعیسی مسیح میخواهد که 

، بلکه تأثیر خود هائی از لطف و احسان پروردگار هستندود. این مراحل نه تنها نشانه این طریق میخواهد با ما روبرو ش

د. ما نیز قلبأ باید پذیرای عشق پروردگار باشیم ند در زندگی ما نشان میدهنل مقدس به وقوع می پیونداعمارا زمانی که این 

  تا نجات پیدا کنیم و شفا داده شویم.

. در هنگام مراسم شام آخر و به خواست ایشان می باشد مسیح صورت میگیرد و بنااین هفت مرحله از طریق عیسی 

. سم بکار برده است استفاده می کنددر این مرانیز از کلمات درست و دقیقی که عیسی مسیح  ، کشیشاجرای غسل تعمید

کلیسا به  ال دادن و واگذاریعمل مقدس انتق هنگامدر به آرامی  در ابتدا و، بعنوان مراسم کلیسائی، پنج مرحلۀ بعدی

این مراحل نیز، مثل دو مرحلۀ قبلی از طرف سرور ما عیسی مسیح بوقوع می پیوندند.  .بوجود آمده اند جانشینان عیسی

را میتوان بدلخواه انجام کمکهای مالی کلیسا  اند تغییر دهد؛ فقط شیوۀ جمع آوریقانون گذاری کلی کلیسا را کسی نمی تو

 در اجرای مراسم و آداب و رسوم کلیسائی ندارد. هیچ قانون و روشی را ازۀ تدوین یا تکذیب کلیسا اج داد؛

ات اجتماع این مراحل باعث تشکیل شدنهستند. مهم مثل عبادت دسته جمعی در کلیسا  نیز آئین و آداب مسیحی ۀحلهفت مر

یحی تأثیر می گذارند و آنرا تقویت میکنند. به بر اجتماع ایمانداران مس امت های خدا در کلیسا می شوند و از این طریق

اجتماع ایمانداران محلۀ  میان درباید آنرا جشن گرفت، بلکه « خصوصی»این مراسم را نباید به صورت  ،این خاطر

صدقه دهنده و صدقه گیرنده  یعنی« وابسته به یکدیگر»همواره بین دو گروه کلیسائی مسکونی خود اجرا کرد. مراسم 

 . کلیسا، در مورد جمع آوری کمک های مالی و صدقه اختیار تام دارد؛ گیردصورت می 

فقط در سه مرحلۀ، غسل  پروتستان،ارتودکس ها با ما مسیحی ها، در هفت مرحلۀ نامبردۀ باال شریک هستند؛ مسیحی های 

را  یمراسم ها، پروتستان .با ما مسیحی ها  دارندتعمید، شام آخر و بعضی مواقع در مورد اعتراف کردن، آئین مشترکی 

ها ما و آن. من اعتقاد دارم که بین نامیده اند« دعای خیر کردن»نامیم،  می« فرهنگ و آئین مسیحیت» کاتولیک ها ه ماک

 ندارد. « دعای خیر کردن»وجه تشابه بیشماری وجود دارد؛ زیرا فرهنگ و آداب مسیحیت مغایرتی با 

و برای  است ق پروردگار به بندگان خویشیم، گنجینۀ بزرگی است که سمبل عشه اهفت مرحلۀ زندگی که آنها را نامبرد

 مهم می باشند. اشخاص زندگی تمام

 فرانز به تو سالم میرساند
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 غسل تعمید

 از طریق آب توبه زندگی تازه ای ایجاد می شود.

 کرستین عزیز!



 

 
 

ه است. به ما نشان دادرا دهائی از جشن غسل تعمید یاسال ،یمبابوه<>ز متولددر طول هفته های گذشته، یک مبلغ مسیحی 

در اینباره با تو صحبت کنم. در این عکسها نوجوانان افریقائی ای که هفته ها برای این روز آموزش  من الزم دیدم، که

در این  شده اند.است، در کلیسای >بوالوایو< جمع  کوچکی استخر اندازۀی که به دور حوضچۀ غسل تعمید دیده اند،

عکسها نوجوانان که لباسهای نازکی به تن دارند از پله ها پائین میروند و به درون حوضچۀ غسل تعمید وارد می شوند. 

« من ترا به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید می دهم.»کشیش، آنها را سه بار در آب حوضچه غسل میدهد و می گوید: 

لباس دیگر حوضچه خارج میشوند و به محل جواهرات و اشیای قیمتی کلیسا میروند و با  سمتنوجوانان از  ،پس از تعمید

شادمانی به همراه طبل و ساکسوفن از  های سفید مخصوص جشن به خانۀ خدا قدم می گذارند. جمعیت درون کلیسا،با فریاد

 تازه تعمید شدگان استقبال میکنند...

شدند. نوجوانان نامبرده مدتی طوالنی برای این  تر روشن ،کامأل جدید بعضی مسائل ، برای مناز طریق این عکسها

هنگامی  ،ند: غسل تعمید بر اثر ایمان و اعتقاد داشتن شخص عملی میشود. کودکان خردساله بودمراسم آموزش داده شد

رزند، یا فرزند خواندۀ خود دۀ آنها به غسل تعمید ایمان داشته باشند و آنرا برای فتعمید می شوند که والدین یا پدر خوان

کودک، آنها مسئولیت خطیری بعهده دارند: زیرا طبیعتأ چند سال پس از غسل تعمید  صورت،. در این مناسب بپندارند

ایمان وی تقویت میشود و امیدواری به خدا و عشق وی نیز در او ظاهر میشود. برای نوجوانان افریقائی، غسل تعمیدشان 

به مسیحیت می باشد. جدیت و خوشحالی در چهرۀ نوجوانان نامبرده هویدا بود. برای ما واقعیت تعمید نشانۀ تغیر دین آنها 

جشن غسل تعمید خود را بیاد می  ،شدن، به منزلۀ بازگشت مان به زندگی تازه می باشد. از این جهت ما در شب عید پاک

 آوریم...

مرگ به مفهوم وارد شدن به حوضچه ؛ چۀ غسل تعمید میشوندهدف ماست. نوجوانان افریقائی وارد حوض واژۀزندگی، سر

 ؛ خروج آنها از حوضچه به معنی رستاخیز و زندگی تازه می باشد.و وداع با زندگی گذشته می باشد عیسی

از زندان گناهانی که از اجداد خود به با تعمید، ما : شخص دیروزی می میرد و انسانی تازه زاده میشود؛ غسل تعمید یعنی

ی که با آن تعمید ای، دوباره زنده میشویم. آب انسان تازه آزاد می شویم و بعنوان رث برده ایم و گناهان شخصی خودا

 است.  سمبل ادامۀ حیات و پاک کنندۀ آلودگی ها میشویم،

 و تمام آب در تمام دنیا بعنوان عنصری زندگی بخش در نظر گرفته میشود. جائی که آب نباشد، زندگی نیز نیست

سنگ، شن و خاک وجود دارد. جائی که آب موجود باشد،  موجودات از بین می روند. جائی که آب نیست، در آنجا فقط

از اینطریق،  می شکفند.نیز و شکوفه ها  ، رشد میکنند و غنچه میدهندهمه جا سبز و زنده است؛ گیاهان جوانه می زنند

 جان تازه در قلبهای ما دمیده میشود.  ا به  سمت ما می آید.ز طرف خدغسل تعمید باعث زندگی تازه ای میشود که ا

آب در سر تا سر دنیا بعنوان مادۀ تمیز کننده بکار می رود. همۀ ما در دنیائی مملو از کثیفی، تاریکی، شرارت و دور از 

ز جلوگیری از آلوده شدن هیچ شخصی به تنهائی قادر ا ند.خدا بودن زاده میشویم. ناپاکی های دنیا به ما نیز سرایت می کن

نیست. در هنگام غسل تعمید، آلودگی های ما پاک می شوند و ما به ملکوت خدا، که نور، محبت، امیدواری و امنیت در 

 ، راه پیدا میکنیم. است دستان پدر آسمانی

ها نیز مربوط میشود. از از این جهت بود، که آنها دریافتند، که غسل تعمید نوجوانانشان به همۀ آنفریاد خوشحالی مردم: 

طریق غسل تعمید، شخص به کلیسا راه پیدا می کند. این مسئله از ازل صادق بوده است. هنگامیکه پطروس در جشن 

نزول روح مقدس بر شاگردان عیسی، از طرف تازه تعمید شدگان مورد سئوال قرار گرفت، که وظیفۀ آنها چیست، او 

ناهانتان دست کشیده، بسوی خدا باز گردید و به نام عیسی تعمید بگیرید تا خدا هر یک از شما باید از گ»جواب داد: 

/آیۀ 8والن باب )اعمال رس« گناهانتان را ببخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه، یعنی روح القدس را عطا خواهد فرمود.

ولی بر طبق وجدان خود زندگی  درک نکرده است، آنراارزش  و یا راجع به غسل تعمید اطالعی نداردشخصی که  (32

 می کند، خدا عمل وی را نیز بعنوان غسل تعمید در نظر می گیرد. 

این مسئله آنقدر مهم است، که در شرایط  د.باشهائی شخص می مراسم و پذیرش غسل تعمید، پایه و بنیان نجات و ر

عمید شدن در کلیسای ارتودکس ها، طبیعی است که ت شخص تعمید نشده نیز نجات یابد. اضطراری باعث می شود که

 معتبر می باشد. نیز برای کاتولیک ها  ،انگلیسی ها و تقریبأ تمام کلیساهای پروتستان

در مسیحیت  تا به حال غسل تعمید واقعأ یک هدیه است. این امر، بخصوص در هنگام تعمید نوزادان که از زمانهای قدیم

باید دستان خود را  فقط هدیه را دریافت می کند، نباید کاری انجام دهد، او قابل مشاهده است: شخصی که این اجرا میشود

 برای پذیرش این هدیۀ خداوندی و نجات خویش باز کند تا بتواند هدیه را بگیرد. 

 «همۀ مطالب را درک کنند»، با والدینی که برای تعمید شدن فرزندان خود صبر میکنند تا آنها بالغ شوند و بنابراین من

 .مورد عنایت پروردگار قرار گیرد و غسل تعمید شود ،ی خودکودک افق نیستم. آیا زیباتر این نیست که شخص از زمانمو

 شود. عیسی به بزرگساالن می فرماید:می با ایمان آشنا او زودتر از اینطریق 



 

 
 

/ 17)مرقس باب « هد یافت.آمین، به شما میگویم، هر که پادشاهی خدا را همچون کودکی نپذیرد، هرگز بدان راه نخوا»

تعمید   را در سنین طفولیت کودکانجدی می گیرد. ما نیز اگر  ،عیسی مسیح کودکان را از بدو کار بعنوان انسان (11آیۀ 

. والدین، فته ایمرسرنوشت فرزند خویش  گ تصمیم  مهمی برای آنها، مرحلۀ کودکیدر  ، آنها را جدی گرفته ایم، زیرادهیم

یعنی تازه غسل تعمید  بیاد آوردنمسئولیت خطیری بعهده دارند.  تعمید نوزادان نیز در مورد و اهالی منطقه پدر خوانده ها

  با خالق خود.عهد و پیمان  کردن

شأن و مقام  فکر کنیم؛راجع به غسل تعمید، که هدیۀ خداوندی است  : ما باید بیشتر از اینهابه این نتیجه رسیدم، کهمن 

 .............شرکت در روحانیت عیسی مسیح...فرزند خدا شدن و 

 کرستین عزیز، پدر خوانده ات فرانز به تو درودهای قلبی می فرستد.
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 تعمید از طریق روح مقدس

 یمتۀ وی برای همیشه پاسخ مثبت می گوئاز اینطریق ما به عیسی مسیح و خواس

 کرستین عزیز!

تو  که من برای تو فرستادم،« نامۀ غسل تعمیدی»بودم: در جواب از طرف تو مسئله  این عنوان منتظر تا اندازه ایمن 

اتفاق  را فرستادی و برای من از ماجراهائی که در هنگام تدارک این مراسم« نامۀ تعمید از طریق روح»نیز برای من 

تر از عهد و دوران ما بیشم را باشکوه نم. امروزه، شما این مراسافتاده بود نوشتی. من کل این مطلب را بسیار زیبا می بی

د. آئین و آداب تعمید از بنویسم که چه چیزی محرک من ش عالقمندم برای تومن شایان توجه است.  امر این .برقرار میکنید

را پشت سر گذاشته است. ریشه های این مراسم را میتوان در انجیل بازیافت. در  پر جنب و جوشیداستان  ،طریق روح

 صحبت می شود؛   انی که در آن مردم تعمید شده اندمک ،«سامره»حواریون برای ما از منطقه ای از شهر داستان 

در اورشلیم آگاه عیسی چون رسوالن : »میکنند و صدا روح القدس را دعوتبا وجود تعمید اهالی سامره، شاگردان عیسی 

زد آنان فرستادند. آن دو به سامره آمده، برای ایشان دعا ، پطرس و یوحنا را نشدند که سامریان کالم خدا را پذیرفته اند

کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا هنوز بر هیچ یک از ایشان نازل نشده بود، بلکه تنها به نام عیسای خداوند تعمید یافته 

/ 2)اعمال رسوالن باب  «بودند و بس. پس پطرس و یوحنا دستهای خود را بر آنان نهادند و ایشان روح القدس را یافتند.

 (13-17آیۀ 

روح  این طریق خاصبنابراین در شهر سامره، مردم عمیقتر با شاگردان عیسی و تمام کلیسا پیوند یافتند و به آنها از 

معنی تعمید با روح مقدس را مثل مثال باال می بیند. وظایف شخصی که با روح تعمید میشود،  در کلیسا،  .هدیه شدمقدس 

تعمید تکمیل  غسل   مراسم  ،در  این  مرحلهیسا بیشتر میشود؛ او از طریق کلیسا رشد میکند و شکوفا می شود. مقابل کل

، بهتر بگوئیم: در مراسم تعمید از می شود و پایان می پذیرد. تعمید از طریق روح نیز بخشش و هدیۀ روح مقدس است

و در ما فنا ناپذیر می شود. شخصی که از طریق روح طریق روح، روح مقدس از طریق دیگری به ما عطا میشود؛ ا

از این مهر خدا بروی روح وی برای همیشه باقی خواهد ماند.  همواره در روح مقدس باقی می ماند وتعمید میشود، 

 مراسم تعمید با روح فقط یکبار در زندگی شخص اتفاق می افتد و تکرار شدنی نیست.  جهت،

عمید از طریق روح، در طی یم. راه و روش اعطای تعمید از طریق روح با یکدیگر هم نظرت ما در مورد مرحله، تا این

. در کلیسای مشرق زمین، پمادی که از طریق تعمید با روح استفاده طوالنی راه فراز و نشیبی را طی کرده است سالیان

ر دادن دست بروی سر شخص تعمید ؛ در مغرب زمین، قراشده است میشود، بعنوان بخش اصلی این تعمید در نظر گرفته

از تعمید از طریق آب توبه انجام میشود.  ، درست پسشونده، بخش اصلی تعمید است. در کلیسای ارتودکس، تعمید با روح

  پذیرفته  تعمید  برای از طریق کلیسا  بالغ   که شخص امکان دارد،هنگامی  تعمید با روح مقدس، برای ما کاتولیک ها

 .می شود

سالگی، شخص آغاز به  11با روح تعمید شدی. من این مسئله را بسیار مناسب می بینم، زیرا در  پانزده سالگی تو در

ی، که هفت مرحلۀ آداب و کلیسا جواب مثبت دهد. تو دریافت و می تواند قاطعانه به عیسی مسیح تصمیم گیری می کند

ل داده اند. امروزه تعمید با روح مقدس جزء مراسم عادی تغییر شکسال  در طول سالیان ،آنها نامبردیماز مسیحیت که 

 مسیحی است:



 

 
 

که ترکیبی از روغن زیتون ، Chrisamدر این مراسم، اسقف دست خود را بروی سر تو گذاشت و به پیشانی ات پماد 

 و همزمان جمالت زیر را بیان کرد: ،است مالید

 تو است.بر  روح مقدس شدی و موهبت خدا شاملماریا کرستین، تو 

تعمید با روح مقدس، که از طریق دست بر سر گذاشتن و مالیدن پماد بوسیلۀ اسقف انجام میشود، یعنی: پذیرش مسئولیت و 

دریافت نیروی خدائی. پس از تعمید با روح، ایمان شخص به منظور تبعیت از کالم مسیح قوی تر می شود و شخص خود 

د. از طریق اسقف تعمید خدا و خدمت به مردم آماده می شو ذیرش حکومترا در مسیح برنامه ریزی می کند و برای پ

ما تعمید شدگان با روح را به نزد خود می خواند! این مطلب برای من شایان توجه  ،دهنده، به ما گفته می شود، که: کلیسا

ید و اکنون نیز با گروه ، مراسم تعمید با روح را تدارک دیده ااست، که شما با کمک افراد کلیسای محل مسکونی خود

 می باشد. همکاری بین مسیحیانجوانان همکاری می کنید. هدف از تعمید با روح نیز 

گیرد. می کنند تا این وظیفه را بعهده  اسقف ها معموأل برای انجام مراسم تعمید از طریق روح مقدس، کشیشی را انتخاب

لیک هستند، اگر شخصی که هنوز با روح مقدس تعمید نشده، برای مثال: در بین اشخاصی که مورد پذیرش کلیسای کاتو

میتواند وی را با روح تعمید دهد. کلیسا نباید اصل مطلب را نادیده  نیز در زندگیش با مخاطره روبرو شود، هر کشیشی

دگی بگیرد، که تعمید با روح مقدس نیز جزء هفت مرحلۀ ضروری زندگی یک فرد کاتولیک می باشد. این مرحله از زن

هدف از تعمید با  نباید صرف نظر کرد.نیز شخص را نباید نادیده گرفت و از بجا آوردن آداب و رسوم خاص این مراسم 

روح مقدس: یکی شدن با عیسی مسیح و از این طریق ایمان خود را راسخ تر کردن می باشد. کرستین عزیز، من برایت 

به ما  -مسلط باشد. تعمید با روح دی، همواره بر زندگی و سرنوشتتشآرزو می کنم، که روح مقدسی را که با آن تعمید 

صدق خواهد کرد: از آنجائیکه پیمان نیز اعتماد به نفس مثبت و شادی آفرینی می بخشد و پس از آن این جمله در مورد ما 

 زندگی خود آماده ام. من با پروردگار از طریق تعمید با روح مقدس محکمتر شده است، بنابراین من برای هر اتفاقی در

 درودهای قلبی از طرف فرانز پدر خواندۀ تعمیدی تو
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 تجمع مقدس، قسمت اول

 :روحیۀ اصلی

 خوشحالی قبل از موعد و شکرگذاری

 کرستین عزیز!

در جشن تجمع برای اولین بار ما دور هم جمع میشوند: هنگامیکه  بعضی مواقع افراد مسنی که در محلۀ ما زندگی می کنند

بسیار خوشحال ما کردند، می مقدس به زبان آلمانی شرکت کردیم و کشیش ها نیز رو به جمعیت و به سمت ما موعظه 

شدیم. افراد محلۀ ما میگویند، که پس از شرکت در تجمع مقدس برای آنها آشکار شد که تجمع مقدس هدیه ای بسیار با 

به کلیسا در یکشنبه ها را اجباری می بینیم. بعدها من به خودم گفتم:  رفتن ،است. بدون شک، ما بعضی مواقعارزش 

در این جشن شرکت کنم. من از این دعوت نیز خوشحال خواهم « باید»هنگامیکه من به جشن عروسی دعوت میشوم، من 

یدم، که مراسم شام ؟ من به این نتیجه رسشد. آیا شخصی وجود دارد، که عالقه ای به جشن گرفتن و شادمانی نداشته باشد

 مستحکم تر می شود. ، پیوند ما با عیسی مسیح تجمعی از مردم میباشد. که آخر نیز نوعی جشن است. از طریق شام آخر

با پدر آسمانی این مراسم برای او نشانۀ پیوند را اجرا میکرد.  دعای ربانیعیسی مسیح همواره با انسانهای دیگر مراسم 

ان از مدتها پیش به ما اطالع داده بودند، در انتهای این مراسم همۀ شرکت کنندگان  با  یکدیگر همانگونه که پیامبر است.

، و ما باید از اینطریق معنی در مراسم شام آخر شرکت کنیم مسیحیان متحد می شوند. عیسی مسیح میخواهد که ما

  یم.دریابد اننزد خود خواهد خو همۀ ما را ،خوشحالی دائمی را که پروردگار در آخر کار

 -نهاده است. یک شب قبل از مصلوب شدن، عیسی جشن گرفت دعای ربانیپروردگار میراث مقدس خود را در جشن 

ح. عیسی در این مراسم نان را شام عید پس -مصر جشن گرفته بودند همانگونه که مردم اسرائیل بخاطر یادبود نجات از

این بدن نان را بگیرید و از آن بخورید، زیرا » شاگردان خود فرمود: بدست گرفت، از پدر آسمانی خود تشکر کرد و به

در مراسم شام آخر قدری تعمق کرد و پیالۀ  ( عیسی برای بار دوم16/ آیۀ 88)لوقا باب .« من است که به شما داده میشود



 

 
 

که بخاطر بسیاری به  برای عهد جدید این را بگیرید و از آن بنوشید، این خون من است»شراب را برداشت و فرمود: 

 (  82/ آیۀ 86)متی باب .« ودشمی ریخته  جهت آمرزش گناهان

جسمی که اهدا و خونی که ریخته خواهد شد. سرور ما عیسی مسیح، با این جمالت خبر مصلوب شدن خویش را در جشن 

خدا که در راه است سخن  راجع به سلطنت و حکومتشامی که اسرار آمیز بود اعالم کرد. او همزمان در طی این مراسم 

به شما می گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه »گفت: 

بر آینده متمرکز شده بود. پس از رستاخیز،  بدو کار، ( از اینطریق مراسم این شام از86/ آیۀ 86)متی باب « بنوشم.

ردان خود در مراسم شام حضور داشت، هنگامیکه او در موقع تقسیم کردن نان خود را معرفی هنگامیکه عیسی با شاگ

کرد، برای آنها واضح تر شد که: با عیسی شام خوردن یعنی: منتظر عظمت و شکوه و جالل پادشاهی خدا بودن و هم 

ین مطلب بخش اصلی تجمع مقدس منتظر بودن و خوشحالی قبل از موعد برای سلطنت خدا: ا اکنون در آن سهمی داشتن.

 می باشد.

در راه صلیب جان دادن عملی میشود و سلطنت آیندۀ خدا پیش بینی میشود: از این طریق ما رهائی خود را از مرگ و گناه 

،  پدر که بخاطر گناهان ما مصلوب شد از طریق عیسی مسیح ما جشن می گیریم. همچنین پدر در آسمان تجلیل میشود.

از این طریق تجمع  گرامی میداریم و از او بخاطر تمام نعمتهای جهان و نجات یافتن از گناهان تشکر می کنیم.آسمانی را 

کلیسا است. من در این مورد  در شکرگذاریجشن این مراسم بزرگترین دلیلی برای ستودن پروردگار می باشد.  مقدس

 «.شکر گذاری»نی دیگری ندارد بجز مع مرسوم و رایج است و« سم شام آخرمرا»خوشحالم که اصطالح 

تجمع مردم یعنی جشنی برای خوشحالی قبل از موعد و شکر گذاری. در این مورد اشیائی که برای جشن استفاده میشوند 

به نیز بکار میروند، مثل: لباس های مخصوص جشن، موسیقی، گلکاری، بعضی اوقات اجرای مراسم جشن بزبان التین. 

وانان نیز این چنین جشن بگیرید، زیرا که این جشنی برای شماست: با آالت موسیقی تان، متن ها و این خاطر باید شما ج

 سرودهای خاص خودتان.

می بینند. آیا آنها معنی اصلی جشن گرفتن را فراموش کرده اند؟ من « وظیفه»بعضی ها تجمع در مراسم را بعنوان یک 

شن می بینم: این یک امر طبیعی است، که یکشنبه ها به کلیسا می رویم: به ج -کلیسا رفتن روز یکشنبه ها را مثل دعوت

 نیست.دعوت هیچ نوع دعوتی پر مهر تر، افتخار آمیز تر و پر مسئولیت تر از این 

 فرانز به تو درود های قلبی می فرستد
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 ، قسمت دومتجمع مقدس

 سرور ما عیسی مسیح در بین ما حضور دارد

 زیز!کرستین ع

دادن به نامۀ  من از تو بسیار متشکرم، بخاطر اینکه تو نامۀ قبلی مرا با خوشحالی پذیرفتی و بخاطر اینکه تو بجای جواب

ی. تو بیشتر از همه تحت تأثیر این اتفاق افتاده بود نوشتدر محله تان  من، مطلبی را راجع به پنجشنبۀ سبز سال گذشته که

هر سال به مرا هم  مطلباین « این امروز است!»کلمات اظهار کرده بود: ئیجابجا باش موضوع قرار گرفته بودی که کشی

حس می کند، که صحنۀ شام  ی حضور داردتشریفات مراسم این که در نحو تازه ای تحت تأثیر قرار می دهد. هر شخصی

که مصلوب ، کسی ا در بین ما باشدامکان دارد که سرور م چگونه ، واقعأ در زمان حال اتفاق می افتد.آخر در سالن کلیسا

مراسم شام آخر در  هر باراز این کلمه فکر کرده ای که کشیش  به این مطلبرستاخیز کرده است. آیا تو یکبار  شده بود،

می تواند استفاده کند؟ همۀ اتفاقات دوباره واقعی میشوند: شام آخر، مصلوب شدن )عیسی مسیح از جسمی صحبت میکند 

و از خونی که ریخته می شود(، همچنین او از رستاخیز خود و از کل ماجرای شفا دهندۀ نجات صحبت  که فدا می شود

 این مطلب در دعای قابل تحسینی که برای رستاخیز عیسی میخوانیم خالصه شده است:می کند. 

    سرور ما، ما مرگ تو را به اطالع عوام می رسانیم،  

         و رستاخیز تو را ارج می نهیم،

 تا زمانی که تو در شکوه و جالل خود ظاهر شوی!



 

 
 

. هنگامیکه کشیش سخن مربوط به این مراسم را می گوید و عیسی مسیح نیز حضور دارددر مراسم  خودموال و سرور ما 

در محراب  ،بعد هنگام تقسیم نان و شراب در شام آخر -سخنان خود را می گوید: این جسم من است، این خون من است

. به این خاطر با ما می ماندو تا انتهای مراسم شام آخر  ی مسیح واقعأ و حقیقتأ حضور داردسرور ما عیسمی کنیم که حس 

نان های خشک و نازک باقی ماندۀ این مراسم با دقت و احترام خاص در جعبۀ مخصوص جمع آوری و نگهداری میشوند. 

ح در مراسم حضور که عیسی مسی و به ما می گوید می باشد: ما حضور عیسی در میاننشانگر  ،نور دائمی با چراغ قرمز

، ما او را در از این مکان و و میتوان او را در این مکان عبادت کرد. از این مکان میتوان او را به نزد بیماران برد دارد

 اماکن عمومی می بریم. جشن شام آخر به

ما با شرکت در لوب شد ن در زمان حال اتفاق می افتد، آیا مصاین جمله، از طریق «: جسمی که به شما داده می شود»

، نیز داریمحضور  اجازۀو  ؟ ما در این مراسم شرکت میکنیمشویممی عیسی مسیح قربانی شدن واقعی شاهد تجمع مقدس 

است  بانی قر  نوعی  مقدس  می کنیم. تجمع برقرارارتباط  عیسی، با اوزیرا ما از راه اسرار آمیزی بعنوان اعضای بدن 

کلیسائی است، که در طول مراسم تمام اعضا، حتی آنهائیکه خیلی وقت پیش  عبادت  نوع  که کلیسا می دهد، باالترین 

شویم. شام آخر را جشن  مردگان بین اسطه ایو نیز ما میتوانیم در مراسم شام آخر به این دلیل دارند. حضورمرده اند نیز 

. هدف از شرکت در مراسم شام آخر، یاد آوری پردازیمرا ب گناهان خود کفارۀ )غرامت(  وارج نهیم   به روحانیان بگیریم،

با ما از طریق کشیش  عیسی مسیح می باشد. در طول این مراسم او در بین ما حضور دارد و قربانی شدن مصلوب و

  «این عمل را بخاطر یادبود من انجام دهید!: »سخن می گوید

شدن  قربانیشاهد و تجمع مردم به عنوان  شام آخر مراسم در طول عیسی مسیححضور یعنی  -مدو نکتۀ مه راجع به این

حضور عیسی را یک راز می  ،اصالح طلب Zwingliدر طول تاریخ جر و بحث های بیشماری انجام شده است.  -عیسی

ر مراسم شام آخر با او تأکید می کرد: عیسی مسیح در دست راست خدا نشسته است، ایمان داران د Calvinدانست. 

به این جهت فقط در حین مراسم شام آخر اعتقاد داشت.  ،برقرار می کنند. مارتین لوتر به حضور عیسی مسیح «رابطه»

 در کلیسای لوتر محراب وجود ندارد.

ی را ثابت عی نمیتوان حضور وکلیسای کاتولیک همواره بر این باور است: عیسی مسیح واقعأ حضور دارد، اما با علم طبی

دکتران الهیات به این دلیل،  بدون تغییر باقی خواهد ماند. در مراسم شام آخر هموارهسمبولیک نان و شراب  کرد.

به نظر آنها این امر مخالف بودند، زیرا  حضور در مراسم مصلوب شدن عیسی کامألپروتستانی با تجمع مردم بعنوان 

در : آشکار شدن این مطلب شدانتقاد پروتستان ها باعث امروزه، . ودباعث سوء استفاده بعضی از کاتولیک ها می ش

هیچ قربانی تازه ای در بین مردم صورت نمی گیرد، حتی قربانی بی نظیری که عیسی برای ما داد در این شام آخر مراسم 

 ه می سازیم.فقط حادثۀ مصلوب شدن عیسی را بیاد می آوریم و زند ،در این مراسمما مراسم تکرار نخواهد شد، 

نامۀ  ، عشق خود را به ما نشان می دهد. در اینباره برایت درعیسی مسیح سرور ما شام آخر مراسم مهمتر از همه: در

 .بعدی توضیحات بیشتری خواهم داد

 فرانز تو
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 تجمع مقدس، قسمت سوم

 ت می کنیم...هنگامیکه ما عیسی مسیح را دریاف

 کرستین عزیز!

ریکه قول داده بودم امروز نیز راجع به شام آخر تو ضیحاتی می دهم. بله، تجمع مقدس بزرگترین میراثی است که همانطو

عشق داده نمیشود. هدف این مراسم  در مراسم شام آخر به ما فقط نور و بجا گذاشته است.برای ما عیسی مسیح سرور ما 

مراسم شام آخر  نزدیک شدن از طریق کالم وی نیز هدفخدا  بهنیز آمرزش ما بخاطر رحم و دلسوزی پروردگار نیست. 

به این خاطر پذیرش آئین عشای ربانی میخواهد با ما درونأ یکی شود. که او ، زیرا دردر این مراسم خدا حضور دا -نیست

، بهتر است . اگر شخصی نتواند در این مراسم شرکت کندربط دارد مقدس پایان مراسم جشن می باشد و به مراسم شام آخر

 .نشان دهد خود را به عیسی مسیح ایمان از طریق دعا کردنحضور داشته باشد، یعنی: « روحی»که حداقل از نظر 



 

 
 

ای برای کارهای خیر داده می شود،  . از اینطریق به ما نیروی تازهسرور ما خودش به نزد ما می آیدعیسی مسیح، 

ما باید به این امر واقف باشیم، هنگامیکه در ما تقویت می شود.  زندگی جاودان خدائی بخشیده میشوند وگناهانمان 

. شخصی که گناه کبیره انجام داده پذیرائی وی را داشته باشیم شایستگی نزد خود دعوت کنیم،میخواهیم عیسی مسیح را به 

با  بین ایمانداران باید در و شام آخر است، باید قبل از خواندن حضرت به حضور خود اعتراف به گناه کند. در طی مراسم 

تا  نشان دهیم را نیز ما باید احترام خود جسمیروبرو شویم. از لحاظ عیسی مسیح با سرور خود  و هشیاری کمال آمادگی

 و باشیم ز، تمیدر این مراسم ما باید از طریق حاالت جسمی خاص، احترام خود را نشان دهیم: شایستۀ پذیرش وی باشیم

 .غذا نخورده باشیم ز مراسم پذیرش آئین عشای ربانی مقدسحداقل یک ساعت قبل ا

را دریافت می کنیم اعالم کرده است. من با  -نان و شراب –اجتماع کشیشان موافقت خود را برای مراسم مخصوصی که 

ی است خوشحالی این مطلب را شنیدم، که شما جوانان نیز این مراسم را بعضی مواقع در تجمع خود انجام می دهید. طبیع

در می رساند. عموم این مطلب را کلیسا به وضوح به آگاهی  -که عیسی مسیح نیز به شکلی در این مراسم حضور دارد

تصویر شام آخر برای ما روشن تر می شود. زیباست، اگر که ما نان مراسم شام آخر را با  ،هنگام دریافت نان و شراب

. از استاز خدا  . نشانۀ گرفتن هدیه ایستوااز درگاه گدائی  و کردن ازنشانۀ دست به سوی خدا درامر دست بگیریم: این 

. ندنشان داده می شد« تاج سلطنت پادشاه»قرن چهارم به بعد دستهائی که مثل صلیب بروی هم قرار گرفته بودند بعنوان 

 باشد. ار از پروردگما و احترام باید بعنوان نشانۀ حرمت  -از طریق دهان یا دست دو نوع پذیرش نان،

کلیسا است، رسمی است که در اجتماع انجام می شود. کلیسا به ما می آموزد که مراسم شام آخر  ی درمراسم شام آخر جشن

، ، همه باید در این جشن سهیم باشیمما فقط زمانی قابل اجرا می باشد، که یک کشیش تقدس شده این مراسم را اجرا کند.

 .اقدام کنیمی مصالحه، برای تجمع روزانه و برای دوست داشتن همنوع خود باید هنگام جشن، به فراخوانی برا

مراسم مشترکی با پروتستان های مسیحی در آئین عشای ربانی نداریم. هنوز بر سر راه ما، کاتولیک ها متآسفانه ما 

 درهمیشه عیسی مسیح  ،د. برای مثال: بر طبق عقاید کاتو لیک هاناختالفات بیشماری در مورد مسائل عقیدتی وجود دار

ولی پروتستان ها در این مورد با ما هم عقیده  -ن مکان باقی می ماندحضور دارد و پس از مراسم نیز در آمراسم مذهبی 

داری هنیستند. به این خاطر در کلیسای پروتستان ها نان های مخصوص شام آخر، پس از اجرای مراسم برای دفعۀ بعد نگ

یک وقتی معتبر هستند که جشنهای کلیسائی که در اماکن عمومی برگذار میشوند، اتولیک ها، نمیشوند. بر طبق رسوم ک

مراسم تبرک و تقدس یافتن یک  ،در صورتی که در کلیساهای پروتستان در آنجا حضور داشته باشد.کشیش تقدس شده 

کلیسا ها برای از بین بردن  بیش از اندازۀنیست. با وجود سعی و کوشش جشنهای مذهبی کشیش، جزء آئین و رسوم 

. هنگامیکه یک جامۀ عمل به خود نگرفته است سئلهاختالفات بین کاتولیک ها و پروتستان ها، در حال حاضر هنوز این م

کسب با در موقعیت های خاص می تواند  معتقد باشدبه حضور دائمی عیسی مسیح   کامأل ،پروتستان  شخص مسیحی

حتمأ بیاد می آوری که مادرت کرستین جان، شرکت کند. کاتولیک ها راسم عشای ربانی ، در ماجازه نامه ای از اسقف

در این  ، در مواقع عادی. مادر توتدارک دیدسوگواری پدرت، مراسم آئین عشای ربانی را  و برای موسیقی عزاداری

من می دانم، »یش به من گفت: من به این عمل وی احترام می گذارم. مادرت، مدتی پ -شرکت نمی کندکاتولیک ها مراسم 

در مراسم شام آخر امیدوارم که بزودی بتوانیم با یکدیگر  خواهم تظاهر کنم ولیکه هنوز به این مرحله نرسیده ام. من نمی

 «شرکت کنیم!

کرستین عزیز، این آرزوی من نیز می باشد. مراسم مقدس شام آخر، بیش از هر رسم دیگری اتحاد ما را با عیسی مسیح 

 ویت می کند...تق

 فرانز تو با درود های قلبی

 

 132و  137صفحۀ 

 و بازگشت اعتراف و اظهار ندامت

 کرستین عزیز، این یک مسئلۀ قلبی است!

 کرستین عزیز!

شاید تو تعجب کنی که من این نامه را از جای دیگری پست کرده ام. من با گروه مردان منطقۀ مسکونی خود به سمت 

و از  اینطریق  پاک سازی  درونی   و ما در اینجا دعا می کنیم و راجع به معنویات فکر می کنیم چهارده مقدسان رفتیم



 

 
 

. به این خاطر من میخواهم که ه استدایم، و از اینطریق فکر ما باز ش . روزهای تازه کردن درون را شروع کردهمی کنیم

من پس را بدرستی درک میکنی.  رم که تو این مطالب. من اعتقاد دارا در میان بگذارم تو بعضی مسائل شخصی اامروز ب

میخواهم که یک سری  من از این طریق و .نزد کشیش اعتراف کردم برای باری دیگر ،در این مکان ،از مدتهای طوالنی

پس از : من احساس میکنم که من دربارۀ اعتراف کردن را با تو در میان بگذارم. اندیشۀ اصلی ماز تجارب و نقطه نظرات

 تقدیم شده است و احساس خوبی دارم که مدتها نداشته ام!به من هدیه ای اعتراف کردن، 

میشه شخص یا عامل  اعتراف کردن در دنیای امروزی ما دمده شده است. خیلی از انسانها ناکارآئی خود را نمی بینند و ه

. البته عوامل مقصر می بینند  -والدین، سرپرست، عوامل موروثی، عوامل محیطی، جامعه و غیره مثل-دیگری را 

ی: من م، یعنا به این عوامل یا افراد نسبت دهناکارآئی خود ر تعیین کننده ای ایفا می کنند، ولی اگر مننامبرده نیز نقش 

 ، من آزادانه عمل نکرده ام وکه خارج از ارادۀ من بوده استانجام داده ام،  را عملی مسئولیت اعمال خود را نپذیرفته ام و

و  -م. اعتراف کردن در مرحلۀ اول یعنی: مسئولیت اعمال خود را بعهده گرفتنشایستۀ مقام و شأن انسان نیستسرانجام: من 

. شخصی که اعتراف میکند، تا اندازه ای به شأن و انه عمل میکندوقوف به این امر که شخص در هنگام تصمیم گیری آزاد

مقام انسانی نمی بیند. ما انسانها مثل دستگاههائی نیستیم که مسئول اعمال خود  را شایستۀ کمک میکند و گناه یتمقام انسان

 ما انسان هستیم... .نیستند

است. در این مورد او از تذکرات پیامبران عهد عیسی مسیح  موعظه های هدف اصلی ،آمادگی اعتراف کردن و بازگشت

و درونی به سمت نیکی ها، بازگشت از شرارت ها و به خدا ی جنبشعتیق تبعیت می کند: اعتراف به گناه باید قلبی باشد، 

 -گناه باعث دور شدن ما از آنها میشود. قبل از هر چیز، اعتراف به گناه یک هدیه است ، زیرانزدیک شدنهمنوعان خود 

رنامه ریزی شده جانب پروردگار بست که از اعملی  نیز م. بازگشت از گناهه امن این مطلب را در اینجا دوباره تجربه کرد

ا مدتهاست که به سمت ما آمده است. از زمانی زیرا خد بشویم،لطف و احسان خدا  شامل ما از اینطریق نمی خواهیم است.

ن داد. به ما اجازۀ نشابیشتر لطف و احسان خود را به ما  خدا آنزمانخون عیسی مسیح بخاطر گناهان ما ریخته شد، از  که

اعتراف به گناه می باالترین شکل  کلیسائی، شرکت کردن در جشنها و اجتماعات  به این دلیل .ه استداده شد شروعی تازه

 .به ما یاد آوری می شود ناجی بشریتمصلوب شدن عیسی  ،باشد: در این مراسم

این مطلب را شخصی بیش از همه درک می کند که خود را یک شخص بالغی  بازگشت به سوی پروردگار! طبیعی است

آب توبه و غسل تعمید مراسمی است که به منظور بازگشت شخص از گناه است. شده و غسل تعمید مقدس را پذیرا  می بیند

 یشخص بالغهر از اینجهت غسل تعمید و توبه جزء وظیفۀ دائمی  می شویم.هنگام کودکی تعمید اغلب ما، انجام میشود.

به راه خدا  توبه کرد و ، که همیشه میتوانفراموش کرد را نبایدمطلب  که در زمان کودکی تعمید نشده است. این است

حتی هنگامی که ما گناه کبیره ای نیز انجام نداده باشیم، میتوانیم برای زیرا ، عمل جزء ضروریات می باشداین  بازگشت.

محتاج بخشش م. ایمانداران کلیسا همواره به آنها اعتراف کنیم و به راه خدا باز گردی طلب بخشش کرده،گناهان کوچک 

 .تراف به گناه پیدا کننداع نو اندیش باشند و راهی برایه پروردگار هستند. آنها باید هموار

 طریق:از طرق مختلف امکانپذیر می باشد.از از پروردگار طلب بخشش

تر از روزه گرفتن، دعا کردن، صدقه دادن، چشم پوشی کردن، به همنوع خود محبت کردن، غرامت دادن به دیگران و باال

. در مواقع بخصوصی از سال کلیسا ما را دعوت به اعتراف به گناه وتعمید همه بخاطر شرکت در جشن تجمع مقدس

میکند. مثأل: در چهار یکشنبۀ قبل از کریسمس، در هنگام گرفتن روزه، هنگام عبادات دست جمعی در کلیسا به مناسبت 

 اعتراف به گناه و یا هنگام پاک سازی درونی.

انتخاب کردم. کرستین عزیز، این عمل برای من اصأل ساده نبود. بدون شک:  ی برای اعتراف به گناهراه من ،ن دلیلبه ای

که اعتراف به گناه  به این مسئله پی برده امزندگی کنم، و طبیعتأ واقعی من عمری سعی و تالش کردم که مثل یک مسیحی 

را  خود و اعمال خود راضی بودن ازتهدید می کند، انها را که ما انسو بازگشت به سمت خدا ضروری است. خطری 

عمال اشتباه و گناهان صرف نظر و به آنها میشود، که از ا است. تحت این شرایط برای ما بسیار سخت« قبول داشتن»

 ...اعتراف کنیم

ام به این مطلب مهم  در نامۀ بعدی من برای من نیز توضیح بده، که تو چه تجربه ای از اعتراف کردن کسب کرده ای.

 دوباره اشاره خواهم کرد.

 فرانز، امروز نیز به تو درودهای قلبی می فرستد
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 قسمت اول به گناه و طلب بخشش، مراسم اعتراف کردن

 هنگامیکه طلب بخشش می کنیم، به ما خوشحالی عطا می شود

 کرستین عزیز!

بعضی مواقع  برای تو هنوز عادی نشده است وبه گناهان ی که اعتراف کردن من از تو متشکرم بخاطر اینکه نوشته بود

هیچ دلیل نمیبینی که از عملی که انجام داده ای احساس ندامت کنی. بعد دوباره در مورد خودت قضاوت نابجا می کنی و 

. تو می شودعتراف کردن ا ست که مخالفی درون تونیروکار نیکی را که انجام داده ای بحساب نمی آوری. بعضی وقتها 

ک موضوعی نبال یتو به د که اید به کشیش همه چیز را بگویم. زیرا زمانی میرسدهمچنین سئوال کرده بودی: چرا من ب

تا  گناهاعتراف به  این هنگام،  میکند. در  امر  را وادار به این ، توتو برای اعتراف کردن می گردی و نیروی درون

د. کرستین عزیز، باور کن، این مطلب در مورد من نیز صدق می کند. از تو کمک می کن ا شدناندازه ای به آزادی و ره

این جهت من احساس خوشبختی عمیقی میکنم، که اخیرأ هنگام پاک سازی درونی نیروئی به من کمک کرد تا خود را 

 دیه بود...تکرار میکنم: اعتراف کردن من مثل یک ه دوبارهبرای اعتراف کردن آماده سازم. من 

اتفاقی خواهد افتاد. اعتراف کردن یعنی پذیرفتن  م، که در هنگام اعتراف کردن چهروشن ساختدر ابتدا برای خودم من 

که همه چیز روبراه است! ولی اگر با وجدان خود  میگوئیم. اغلب می گوئیم گناهکار بودن. ما براحتی به خود دروغ

به ما دست داده  ینیک مثأل غروری که هنگام انجام عمل، نۀ ما برمال میشودبعضی اعمال مخفی خودخواهاصادق باشیم، 

است، برای ما آشکار میشود. برخی اعمال تحمیلی، که از طریق آنها ضروریات نادیده گرفته میشوند، نیز باعث میشوند 

  که ما اعمال خود را مناسب دیده و نیازی به اعتراف کردن نبینیم.

در  اعمال خود را در آئینه نظارت کند، قدم بعدی وی پشیمان شدن از کردار خویش می باشد. اگر شخص از طریق باال

نتیجه گیری کردیم، که گناه تا چه اندازه مشمئز کننده  ین،  ما در یک جلسۀ مخصوص به اظهار ندامتمکان چهارده مقدس

مبارزه وری است که آشکارأ برای خوبی ها است، گناه یعنی به خدای مهربان خیانت کردن. تصمیم گرفتیم که چقدر ضر

:پشت سر یک شخص قضاوت بدی مثأل  زده است.  ما سر  از  ناآگاهانه  کنیم و ضرر وزیان هائی را جبران کنیم که

. از این ش از اندازه ای رسانیده استبی زیانشاید به شخصی  ،کرده ایم و راجع به او بد حرف زده ایم. این اعمال ما

پروردگار طلب بخشش کردیم. باالخره پس از مدت طوالنی دوباره به گناه اعتراف کردم و سرانجام قلب من  طریق ما از

 مملو از شکرگذاری و سپاس شد.

ولی من حس می کنم: این امر نیز به کلیسا و اجتماع مردم  بسیار شخصی می باشد ،این امرکرستین عزیز، با وجود اینکه 

ناه نه تنها پیوند ما با خدا ضعیف می شود، بلکه اجتماع اسرار آمیزی که ما با ایمانداران نیز وابسته است. از طریق گ

داریم و از طریق عیسی مسیح با یکدیگر متحد شده ایم نیز مخدوش میشود. به این دلیل، با اقرار به گناه پیوند نیز دیگر 

به کلیسا نیز مربوط میشود، زیرا عیسی  ،تراف به گناهبین ما و ایمانداران دیگر تازه میشود و استحکام پیدا میکند. اع

 مسیح به ما رسم و رسوم اعتراف کردن را بخشیده است. عیسی به شاگردان خود فرمود:

. قدرت تام کلیسا در مورد اعتراف به 83/ آیۀ 87یوحنا باب « بخشیده خواهید شد. اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها»

تبرئه کردن می دهد. برای این منظور متن طبرئه کردن را، که من برای تو روی کاغذی نوشتم و  گناه، به کشیش اجازۀ

 م را بخوان! ه اضمیمۀ نامه کرد

. و اگر ما این مسئله را جدی بگیریم با شد دمناسب خواهبه ما شادی می بخشد: همه چیز دوباره  بنابراین، اعتراف کردن

بخاطر محل یق گناه، ما پیوند رابطۀ عشق خداوندی با خود را از بین بردیم و به کلیسا سئواالتی مواجه خواهیم شد: از طر

تجمع نجات یافتگان آسیب رساندیم. آیا با پی آمد های این گناه ما به خود نیز ضرر نرسانده ایم؟ آیا ما قادر نیستیم که کاری 

 انجام دهیم تا از بار گناهان ما کاسته شود؟

، به ما امکانی برای کرده است. پروردگار که ما را بعنوان گناهکار قبول قدمی برداریم نیز نجات خود ما قادریم که برای

اقرار به گناه و آمرزش داده است. پروردگار نه تنها گناهان ما را می بخشد، بلکه به  ما  اجازه  میدهد  که  به منظور 

جام دهیم. ما میتوانیم با صبر و تحمل درد و رنج و سختی ها از نیز عملی ان« پرداخت جریمۀ گناه»مثل  ،پیامد های گناه

انجام دادن که با دعا کردن و اعمال نیک  ما میتوانیم در آخرت بکاهیم. به این منظورجریمۀ گناهان خود در این دنیا و 

به من کردن راف میشود: اعت تر هر بار برای من روشن این موضوع واقع شویم.« مورد عفو» مورد تأیید کلیسا است،

اعتراف به گناه، جریمۀ گناهان را پرداختن راهی بسیار ساده طریق عملی بسیار ناچیز است و از  داده امگناهی که انجام 



 

 
 

. اتحاد با او مرا به سمت اتحاد با ن هدیه ای از طرف عیسی مسیح استم من مطمئنم که این عمل! بنظر می رسد

 ی بدن وی  می باشیم  می کشاند. همنوعان دیگر خود که همه جزء اعضا

، به یک روحیۀ مسیحی که اعتراف به گناه نیز یکی از آن می باشد از طریق بجا آوردن آداب و رسوم ما کرستین عزیز،

با وجودیکه من همواره باید تکانی به خود بدهم تا قادر به اعتراف و اطر شادی دسترسی پیدا می کنیم. به این خ دائمی

 .عالقمندمو به آن به اعتراف به گناه  بسیار ایمان دارم  من کردن بشوم

 فرانز با درود های قلبی

 113و  118صفحۀ 

 مراسم اعتراف کردن به گناه و طلب بخشش، قسمت دوم

 صحبت کنیم...« انجام وظیفه»واقعأ حیف است که در این مورد از 

 کرستین عزیز!

ردم، و برای من بسیار مهم بود، که به تو نشان بدهم که این امر فقط از من با تو راجع به مراسم اعتراف به گناه صحبت ک

ما بعنوان یک شخص گناهکار به درگاه خدا روی می آوریم و مهربانی و  اعتراف، طریق قلب اتفاق می افتد: در هنگام

، همانگونه که پدر با ودرئوفت وی را لمس میکنیم. او ما را طرد نمی کند، بلکه با خوشحالی فراوان ما را پذیرا می ش

( رفتار می کند. آیا میتوانی تصور کنی که همیشه این سئوال باعث 38-11/آیۀ 11پسر گمشدۀ خویش در انجیل )لوقا باب 

مربوط  اعتراف کردن،سلب آرامش من میشود: من چند بار باید اعتراف به گناه کنم؟ برای چه گناهانی باید اعتراف کنم؟ 

بنابراین جای تأسف است اگر ما اعتراف کردن را بعنوان یک وظیفه  دگار و لطف و کرم وی.پرور میشود به بخشش

نیز « دستور العمل هائی»ببینیم و قلبأ به آن معتقد نباشیم. کلیسا ما را دعوت به اعتراف به گناه میکند. و اگر در این مورد 

 من به تو اکنوناند. تو در اینباره سئوال کرده بودی،  بوجود آمدهدر کلیسا وجود دارند، آنها در طی اجرای این مراسم 

 :جواب می دهم

همی است، زیرا مسئلۀ م این. این گناهان هیچ وقت از ما سر نزنندگناهان کبیره ما را از خدا جدا می سازند. امیدوارم که 

بر خالف  کردن عملی گناه بامشخص است، که  او، هر چند که برای شخصی که گناه می کند دیدۀ روشنی از قضیه دارد

اما گناه با خواست تام شخص و آزادانه اتفاق می افتد. اگر شخصی تا این اندازه پیش  پروردگار انجام می دهد،خواستۀ 

اعتراف کردن می باشد. در اینصورت اقرار او به  چارۀ اوراه تنها  رفته باشد و به خواستۀ پروردگار پشت کرده باشد،

 . استگناه حقیقی 

نیز اعتراف کنیم. با وجودی که اینگونه گناهان ما را از « آزار دهنده»لیسا از ما دعوت می کند که به گناهان روزمره و ک

که ما را به که عشقی  موجود استامکان نیز این خدا دور نمی کنند، اما رابطۀ درونی ما با خدا را مخدوش می کنند و 

گناهان نیز در مراسم اعتراف به گناه طلب بخشش نوع قتیکه ما برای این و از بین برود. و هدخدا وصل میکند سرد ش

چندین بار در  بهتر است نیز نباشد،میکنیم، عشق پروردگار بخشنده و مهربان را حس می کنیم. حتی اگر این یک وظیفه 

 . ل برای اعتراف کردن به کلیسا برویمسا

اسم به دلیل زیر برگذار می شود: ما امروزه ال کرده بودی. این مرسئو« اعتراف به گناه در روز عید پاک»تو راجع به 

در زمانهای قدیم . این مناسب است، زیرا تقریبآ در هر جشن مختص به کلیسا، در مراسم دعای ربانی نیز شرکت می کنیم

شخصی که گناه  فقط امروزه .ه گناه کرده شوداعتراف ب دعای ربانی هر بار قبل از شروع مراسممرسوم بوده است که 

نمی خواهند اعتراف به گناه  ی کهکند. بعضی از افرادبه گناه اعتراف  در مراسمقبل از شرکت باید کبیره انجام داده است 

کنند، در مراسم دعای ربانی نیز شرکت نمی کنند. کلیسا میگوید، برای اینکه اینگونه اشخاص رابطۀ خود را با کلیسا قطع 

یکبار در سال در مراسم دعای ربانی شرکت کنند. به منظور  یعنی حد اقل در هنگام عید پاک هابهتر است که آننکنند: 

 دعای ربانی عید پاک، باید شخصی که مرتکب گناه شده است، قبل از رفتن به این مراسم به گناه خود اعتراف کند. 

از  عید پاک عاتی جمع آوری کنیم.شرکت در عید پاک اطال« دستورالعمل»کرستین عزیز، ما باید حداقل راجع به 

به  Pfingstenبر شاگردان عیسی  تا جشن نزول روح القدس شروع میشود و Aschermittwochچهارشنبۀ خاکستری 

از طریق  می شویم و وی سهیمرنج و درد، مرگ و رستاخیز  زمانی است که ما با عیسی مسیح درطول می انجامد: این 

در هنگام مراسم اعتراف کردن به گناه و آئین دعای  ارتباط با عیسی مسیحیدا می کنیم. ارتباط پبا او خاص و نزدیکی 

 . صورت می گیرد مقدس ربانی



 

 
 

م. ما نمی توانیم گناهانمان را پاک کنیم، اما می گوی «احساس رضایت از خود»به راجع  مطلب کوتاهیدر خاتمه نیز یک 

. بنابراین ما می توانیم سعی به انجام اعمال نیک کنیمطرف پروردگار، میتوانیم اظهار ندامت کنیم و پس از آمرزش از 

شخصی بد سخن گفتن و یا راجع به  شخصی را تصاحب کردنیم، مثأل مال ه اضرر و زیانی را که به شخصی وارد کرد

لی )از خود خواندن دعائی یا انجام عم مثل: ای را مجبور به پرداخت جریمه ما مورد در اینکشیش جبران کنیم.  را

 . از اینطریق نیروی انجام اعمال نیک در ما تقویت میشود. میکند گذشتگی، انصراف، عشق ورزی به همنوع خویش(

، که این که تو درک کرده باشی امیدوارم و وظایف و مقررات اعتراف کردن را با تو در میان گذاشتممن مطالبی راجع به 

از بین بروند و قلب ما  ما که همۀ گناهانزمانی: ردن به گناه کمک می کنندو پذیرش اعتراف کحقیقت  به یافتنمطالب 

 ...پروردگار ما را در آغوش خود خواهد گرفت ،لبریز از شادمانی شود

 فرانز تو با درود های قلبی

 

 167و  119صفحۀ 

 تقدس کردن کشیش 

 برای خدمت به دیگرانمنصوب کردن 

 کرستین عزیز!

ا گذارش زنده ای که دربارۀ برگزاری اولین مراسم عمومی از طرف کشیش تقدس شده در محلۀ متشکرم بخاطر نامه ات ب

 ،یک کشیش تازه منصوب شدهدر محلۀ شما این مراسم تجربه کردی که چگونه  از طریقتو مسکونی تان نوشته بودی. 

مراسم »از این مراسم نوشتی: ئی زیبابرای من نقل قول  ه است ورا اجرا کرد تقدس کردن برای اولین بار مراسم مقدس

 « بخاطر ما، بخاطر اهالی این منطقه، کشیش تقدس یافت! رای همۀ ماست، زیرامنصوب شدن به مقام کشیش، هدیه ای ب

 دقیقأ به این مطلب پی بردیم، که این مراسم به چه خاطر انجام شده است: یک مراسم مذهبی برای استحکام طریقاز این 

را نیز به راه وی  دیگران  د تامیکند و به آنها قدرت تام می دهکشیش ها وظیفۀ خاصی محول مسیح به  کلیسا. عیسی آداب

کلیسا بدون کشیش که به خاطر آن ما باید شکرگذار باشیم. است، یک نوع آداب و رسوم مذهبی مسیحی این . دعوت کنند 

 نیست. خود ها قادر به ادامۀ حیات 

این مسئولیت  محول کرد، به آنها وظیفه ای ح دوازده شاگرد خود را احضار کرد وعیسی مسیهنگامیکه در زمانهای پیش، 

، به آنها بخاطر اینکه او خود این شاگردان را انتخاب کرده بود توانائی های فردی آنها و بیشتر را بدون در نظر گرفتن

هر که به »دادن سلطنت خدا اطمینان داشت:  . عیسی با شاگردان خود رابطۀ نزدیکی داشت، و به آنها برای اطالعسپرد

صلوب شدن خویش، مراسم م ( و عیسی شب16/ آیۀ 17)لوقا باب « شما گوش فرا دهد، به من گوش فرا داده است.

عیسی مسیح  (.16/ آیۀ 88)لوقا باب « این را بیاد من بجا آورید.»ه عهدۀ شاگردان خود محول کرد: عشای ربانی را ب

: عیسی به شاگردان خود کمک ان مردم را بنام عیسی ببخشندگناه د، کهوفرم اجازه ود به شاگردان خودپس از رستاخیز خ

با این عمل، امت ها را شاگردان خود سازید.  ،که از طریق غسل تعمید فرمود:خاص روح مقدس را وعده داد و به آنها 

 ادارۀ خدمت در کلیسا را بعهده گیرد.خود عیسی مسیح میخواست که 

همانگونه که از  -از طریق تبرک و دست بروی سر قرار دادن ،و منصوب کردن جانشین کلیساامور  انتقال اداره کردن

اداره جانشینانی برای که  ،از زمان تأسیس کلیسا در نظر گرفته شده بودانجام میشود.  ه استزمان تورات نیز مرسوم بود

: سه نوع طبقه بندی ،بقه بندی اداره جات مختلف در کلیسا وجود داشتط ،میالدی 177؛ از سال انتخاب شوندکردن کلیسا 

مقام انتخاب جانشین برای کلیسا امروزه   ند.گرفتدر این رده بندی قرار می  اسقف ها، کشیشان و خادمین کلیسای پروتستان

ا بروی سر اسقف دست خود ر تبرک کردن و دست روی سر شخص مخاطب قرار دادن انجام میشود.طریق از نیز 

به شخص مورد نظر واگذار  ،شخص مخاطب قرار می دهد و از طریق دعاهای مخصوص این مراسم، قدرت تام و مقدس

 می شود. 

 سه مرحله از این قرار است:

، نان و دعای ربانیپروتستان احضار می شود تا مراسم غسل تعمید را انجام دهد، دعا بکند، در مراسم  خادم کلیسای 
را بین ایمانداران تقسیم کند، ازدواج زوج ها را تقدس دهد، در مراسم بخاک سپاری که از طرف کلیسا انجام شراب مقدس 

 خدمت کند. خود گیرد و به منطقۀ مسکونیبده همیشود، مسئولیت مراسم را بع
 



 

 
 

او می تواند مراسم  مسئولیت باالتری را بعهده دارد، او اختیار تام برای اجرا و برگذاری مراسم شام آخر دارد. کشیش
نیز مراسم  -در موقعیت های خاص -جریمۀ گناهان را در مورد اعتراف به گناه شخص انجام دهد، پماد مالی بیماران و 

 انجام دهد.نیز می تواند تعمید از طریق روح را 
 

م وظایفی را که یک بعالوۀ تما ،، کل مراسم هفتگانۀ مسیحی که در قسمتهای پیش راجع به آنها توضیح دادیماسقف ها
 تازه به مقام منصوب میشودیک کشیش یا اسقفی را که  ،. عالوه بر این یک اسقف می توانداستکشیش انجام میدهد، 

 تبرک دهد.
اغلب از طریق اسقف ها، کشیش ها و خادمان کلیسای پروتستان، اجتماعاتی تشکیل می شود: اسقف ها در سر تا سر دنیا 

را می سازند. پاپ باالترین مقام مسیحی و سر دستۀ اسقف ها می باشد. کشیش ها زیر نظر  با پاپ یک تجمع روحانی

تمام به این شورا که  قرار دارند. اهالی شورای قدیمیترین  “Presbyterium„اسقف ها قرار دارند. اسقف ها در صدر 

اجتماع ن کلیسای پروتستان متعلق به در قلمرو اسقف ها قرار دارد. خادما رسیدگی میکند مسائل و نگرانی های مردم

بصورت  ویروح  ،منصوب شدن به مقام کشیش ز طریق مراسمهستند و جزء عوام محسوب نمی شوند. ا« کشیشان»

نیز دائمی تبرک می شود: شخصی که به مقام کشیش منصوب می شود، حتی اگر در شغل خویش صادق نباشد و اخراج 

که از مقام  طراری که جان شخص در خطر می باشد میتوان از کشیشیحاالت اض ش باقی می ماند. درشود، همیشه کشی

 مراسم را بعهده بگیرد...برگذاری این که  ،تقاضا کردخود بر کنار شده است نیز 

من شخصأ کشیش های بیشماری را مالقات کرده ام. خاطرۀ زنده ای برای من از کشیش دوران جوانی ام که مسائل روحی 

شادی ای که کشیش ها  ا با او در میان می گذاشتیم و به ما شادی کلیسا رفتن را آموخته بود باقی مانده است.روانی مان ر

از آن سرشار شده بودند. برای همۀ ما که به کلیسا می رویم وجود کشیش ها هدیۀ بزرگی است، زیرا این اشخاص زندگی 

طریق تقدسی که آنها برای ما انجام میدهند، ما جزء ایمانداران منطقه خود را وقف ما کرده اند و ما به آنها نیاز داریم. از 

معرف عیسی مسیح هستند که خود را بسان نوعروسی  کشیشان،مسکونی خود می شویم؛ برای ما این هدیۀ بزرگی است. 

کشیشان و معموأل . ممحسوب می شویکرده است. به این دلیل کشیشان معموأل مجرد هستند و ما جزء فامیل آنها  تقدیم کلیسا

ما هستند، ما به  افراد مورد اعتماد و مخاطبکشیشها که  اعضای محله رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. از طریق همیاری

 .تعلق می گیریمیک منطقۀ کلیسای کاتولیک 

 فرانز به تو درود های قلبی می فرستد.
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 ازدواج

 زندگی خانوادگی زیربنای

 زیز!کرستین ع

اطالعات تو راجع به مراسم ازدواج من کافی بود: تو شاهد یک مراسم ازدواج در کلیسای محله تان بودی و تحت تأثیر 

 ازدواج کنی. صورتتو نیز عالقه داری که به همین  -قرار گرفتی: لباس عروس، تزئینات با گل و موسیقی

شن ازدواج، که به زوجین اجازۀ شرکت در جشن دعای ربانی حق با توست. هنگامیکه کلیسا مکانی میشود برای پیوند و ج

، حتمأ دلیل موثقی در اینباره موجود می باشد. ازدواج عمل بزرگ و مقدسی است و تنها شامل عروس و نیز داده میشود

شد. داماد نمی شود. خیلی از مسائل و اشخاص باید با یکدیگر کمک کنند که زندگی زناشوئی سرانجام خوبی داشته با

. ازدواج و تشکیل می شودپناهی برای دیگران نیز برعکس: هنگامیکه یک خانوادۀ مسیحی تشکیل می شود، این خانواده 

 خانواده باعث اجتماع و تجمع مردم در کلیسا می شود.

. گرفت قرار خواهددر مقابل محراب کلیسا شخص  در آن روزرا برای ازدواج انتخاب می کند،  روزیهنگامی که خدا 

کشیش یا خادم نقش روز مراسم ازدواج که یکی از مهمترین آئین مسیحی است بر گذار می شود. در این مراسم،  آندر 

زندگی زناشوئی زوجین و  کردن تبرک وظیفۀ فقط نیست، بلکه آنهاغسل تعمید مراسم کلیسای پروتستان، نقش مهمی مثل 

ش در مراسم ازدواج بعهدۀ عروس و داماد می باشد، که با ازدواج . مهمترین نقرا بعهده دارنداز طرفین « بله»گرفتن 

از بگویند، همدیگر را بعنوان زن و شوهر قبول کنند و خود را به طرف مقابل تقدیم کنند. « بله»موافق باشند و به یکدیگر 



 

 
 

بر لیسا پایه گذاری شد. در کشور ایتالیا که در قرن شانزدهم برگذار شد، مقررات ازدواج در ک Trientزمان شورای شهر 

 که تحت شرایط خاص قابل فسخ شدن می باشد.  استطبق قوانین وصف شده، ازدواج پیمانی دائمی 

 بچه دار شدن.موافقت با و  اتحاد و یگانگی، غیر قابل گسیخته شدن سه شرط زیر الزمۀ پیوند ازدواج می باشند:

ریق آنها کنند. از اینطدون قید و شرط به یکدیگر تقدیم خود را ب در زندگی زناشوئی، زن و شوهریعنی : اتحاد و یگانگی

 چند همسری بر خالف نقشه و فرمان پروردگار است. متعلق به یکدیگر میشوند.

: شخص اجازه ندارد که زوجی را بعنوان امتحان کردن برای خود انتخاب کند، انتخاب او باید دائمی ه شدنغیر قابل گسیخت

 بهراجع تصور ایده آلی است که کلیسا  این برداشت .عشق واقعی را نمیتوان فسخ کردمعتقد است، که  کلیسا شدیدأباشد. 

جوانان و نوجوانان از شرایط ناسالم اجتماعی  ،با ازدواج و تشکیل خانواده دارد. میلیونها جوانی که قصد ازدواج دارند

فته است، تا زمان حیات همسر خویش قادر به ازدواج دور خواهند شد. به این خاطر شخصی که از همسر خویش طالق گر

مطلقه جلوگیری  افراد   دوبارۀ  ازدواج  قانونی دیگری در کلیسا نیست. این امر به این معنی نیست که کلیسا بدلخواه از

وردگار است و کلیسا بر خالف قوانین پر شد که ازدواج مجدد درامروج این عقیده بمی کند و با آن مخالف است. کلیسا باید 

 صورتدر این شاید کند.  تشویق در کلیسا را که قصد ازدواج مجدد دارند براحتی به مراسم ازدواج اجازه ندارد که زوجی

 یکی از زوجین بخاطر دشوار بودن این مسئله از ازدواج منصرف شود، بهتر است که و عذاب وجدان شدیدی بوجود آید

 انی با شخص مورد اعتماد خود تدارک ببیند. یک مشاورۀ روحی رواو در این موارد 

خوشحال میشوند و دوست دارند که فرزندی به دنیا بیاورند. در این مورد : اکثر زوج های جوان موافقت با بچه دار شدن

آنها به خواست خدا در مورد ازدواج  و بچه دار شدن، که هدف ازدواج می باشد پاسخ مثبت میدهند و از اینطریق ازدواج 

مشکالتی ایجاد میشوند که به تنهائی . طبیعی است که در این شرایط نیز پیدا می کند و دوام اعتبار در نزد پروردگار آنها

قابل حل شدن نیستند و لزوم یک مشاور روحی روانی و تبادل نظر با وی را ضروری می سازد. تصمیم اساسی برای بچه 

 دار شدن، بخشیدن زندگی می باشد.

ز، اگر تو به این نتیجه رسیده ای که ازدواج و تشکیل خانواده برای تو راه صحیح ادامۀ زندگی است، من از کرستین عزی

بر طبق   بتوانی یک خانواده یار کنی وصمیم قلب برای تو آرزو میکنم که مرد کاتولیک مناسبی را برای همسری خود اخت

امروزه پیمان زناشوئی های گوناگونی بر طبق آداب و رسوم  .تشکیل بدهی در منطقۀ مسکونی خود اعتقادات ما مسیحیان

کلیسا از زوج مورد نظر تقاضا می کند  ازدواج های دو ملیتی یا دو مذهبی، د. در موردنیرصورت می گ فردی اشخاص

بخاطر مسائل شخصی امکان  ،که در صورت امکان فرزندان خویش را با آئین کاتو لیک ها تربیت کنند. بعضی مواقع

یک زندگی زناشوئی  این واقعیت تلخی می باشد. -اردبزرگ کردن فرزندان با آئین و آداب مسیحی کاتولیک امکان ند

دارد. در این موارد وی آئین و آداب مذهبی  رعایتو  احترام گذاشتن به عقیدۀ طرف مقابلبستگی به  موفق، «مختلط»

، مختلط ، اغلب پیوند های زناشوئیبنظر من شود. اما متأسفانهختم نیز تعصب مذهبی امکان دارد که اختالف عقیدتی به 

دلیل معتقد نبودن به مذهب و آئین خانوادگی فردی می باشد. تو در خانۀ والدینت شرایط بهتری را پشت سر گذاشته ای. به 

   این دلیل، از خدا تشکر کن و شکر گذار باش! 

 از طرف من به مادر مهربانت سالم برسان!

 وفرانز ت
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 پس از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 ما برای جالل و شکوه انتخاب شده ایم

 کرستین عزیز!

مطلب زیبا و مهمی است. این مطلب در تمام زمانها و در بین تمام امت ها سئوال مطرح  -وار بودن تا فراسوی مرگامید

 د؟ انسانها کم و بیش در آرزوی یک زندگی جاویدان هستند.شده ای است: پس از مرگ، چه اتفاقی برای من خواهد افتا

فیلسوف ها به  این  نتیجه  رسیده اند، که  روح  انسان  از  آنجائیکه روحانی است و به جسم تعلق ندارد، قاعدتأ از بین 

و امیال ما  نمی رود. این یک طرز فکر منطقی می باشد، زیرا اگر ما پس از مرگ دیگر وجود نداشته باشیم، آرزوها

 برای بوقوع پیوستن عدالت به بیراهه ختم میشوند. 



 

 
 

در طی سالیان  ،هستی و جواب به سئوال اصلی زندگی یافتن پاسخی برای ما را در تجربۀ خویش سهیم می کند.انجیل 

ده کردن به منظور بر آوراز جانب انسانها و  داده شده است و متمادی تحول پیدا کرده است. این جواب از طرف خدا

منتظر ما  ، که پس از مرگ، یک زندگی زیر زمینی بدون امید و در تاریکی هاما انسانها ست. تصور اولیۀنیتمایالتشان 

میتوان اعتماد کرد و او  ، به او، مخالف عقاید انسان معتقد و ایمان دار است: پروردگار سرچشمۀ زندگی استمی باشد

و جهان پس از مطالب عقیدتی راجع به زندگی  در طول سالیان متمادیذاشت! هرگز ما را تنها و بحال خود نخواهد گ

مرگ تکمیل تر شدند: حتی مرگ نیز نمی تواند ما را از عشق خالق خود جدا سازد، زیرا که ما برای همیشه از طرف وی 

می شود: عیسی مسیح زندگی جدید، این اندیشه بازتر  عهدیم و او ما را همواره دوست دارد. در انجیل یا ه اپذیرفته شد

 ماست. ما غیر قابل فنا شدن هستیم، زیرا ما جزئی از او هستیم و از طریق وی قادر به زندگی می باشیم. 

: تمام صورتکها از بین می روند، دیگر خود گول زدن قرار خواهیم گرفتحقیقت ابدی  مرگ ما یعنی: ما در مقابل خدا و

یا به او پشت کرده و  بوده استبر طبق خواست خدا  برق در مییابیم که آیا زندگی ما ه سرعت رعد وجائی ندارد، و ما ب

 دادگاهی برای بازخواست زندگی ما می شود. ،در تاریکی ها بسر برده ایم. از اینطریق مرگ

قل زندگی که مرکز ث کرستین عزیز، اکنون جمع بندی می کنیم: جسم ما با مرگ از بین می رود. روح  و وجود واقعی ما

شخصی که هنوز ما است باقی می ماند. کلیسا به ما می آموزد، که مقدسان بالفاصله پس از مرگ به آسمان می روند. 

از  .)برزخ( ند که از این گناهان پاک شده استباقی ماندۀ گناهان را با خود حمل میکند، زمانی میتواند به خدا نگاه ک

دارد، بلکه جزء قسمت انسانی ماست، بنابراین ما به یک رستاخیز جسمی نیز معتقد آنجائیکه جسم ما در مرحلۀ دوم قرار ن

هستیم. عیسی مسیح ما را تمامأ نجات داد. بنابراین ما باید انتظار داشته باشیم که پس از تجلی خود با جسم و روح 

 . ادعا می کند همانگونه که کلیسا در مورد مریم مقدس -رستاخیز کنیم

مثأل  و تالش کنیم واید برای تو توضیح دهم که بیهوده است که دربارۀ کیفیت و چگونگی رستاخیز کند و کاش آیا باز هم ب

که آیا پس از رستاخیز، جسم ما از همین عناصری که اکنون تشکیل شده اند بوجود می آید؟  ،راجع به این سئوال بحث کنیم

شند. فقط این مسئله مهم است که پروردگار میخواهد ما را براه می با ارند که ماورای فهم و درک انسانمطالبی وجود د

  یکی شدنرستاخیز، پروردگار آشکار می شوند. در  تکامل هدایت کند. تمام توانائی ها و استعدادهای نهان ما از طریق 

زندگی جاودان یک  . از اینطریق امید بهبوقوع می پیوندداین مطلب که ما تحت نظر وی هستیم  درکبی نظیر ما با او و 

اگر . اقف می شویمو. ما به شأن و مقام انسان و طبقه بندی خود در جهان هستی نیستدلجوئی ارزان قیمت و ناچیزی 

نیز  شخصی مقام انسان را تا این اندازه واال می بیند او باید در این دنیا برای خواستۀ خود، آزادی و حق و حقوق خویش 

 مبارزه کند!

این طرز فکر . این طرز فکر مجذوب کننده ای است. وارد می شویم  شکوه و جالل سلطنت خداوندیدر  أامما انسانها تم

حتی بدی ها و شرارت هائی که در جهان وجود دارند به  -: آیا تمام خلقتصورت می گیردنا آگاهانه و غیر ارادی  فقط

به گونه ای که سلطنت خدا بری  -دنیا از بین برده شوندعرش خدا وارد می شوند؟ آیا نباید قبل از هر چیز دو گانگی های 

. که دربارۀ دادگاه جهانی میدهد تأیید میکند مطالبیاین نظریه را از طریق  ا، شرارت و گناه باشد؟ کلیسا دقیقآاز تاریکی ه

 در نامۀ بعدی ام توضیحات بیشتری خواهم داد. ، مندر اینباره

 ی قلبی میفرستدامروز نیز فرانز تو برای تو درودها
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 دربارۀ آخر زمان

 در انتظار بازگشت دوباره

 کرستین عزیز!

تو سئوال کرده شاید تعجب کنی که من دربارۀ مطلب به این مهمی یعنی دادگاه خداوند بدون ترس و وحشتزدگی مینویسم. 

بدون هیچگونه شک وشبهه ما باید این پیام را و  من جواب می دهم: مسلمأ« آیا این یک پیام تهدید کننده ای نیست؟»بودی: 

با اطاعت و احترام عمیق به خدا، و دوری از هر »باید برای نجات خود با : ما کامأل جدی بگیریم در انجیل آمده استکه 

ن تر با این وجود کفۀ ترازوی امیدواری ما سنگی ( 18/ آیۀ 8فیلیپیان باب تالش کنیم. )« آنچه موجب نا خشنودی اوست

 .و از طریق وی نجات یافته ایم است. زیرا یک دلیل اصلی دارد :ما همۀ مسائل را از دیدۀ عیسی مسیح می بینیم



 

 
 

صحبت می شد. روزی که پروردگار جزای همۀ شرارت های « روز سرور ما»)تورات( راجع به  عهد عتیقاز زمان 

جدید عهد سازی می کند. منظور از این مطلب در  هم زمان امت خود را نجات می دهد و باز و امت ها را می دهد

 در آن روز، برای)انجیل( مشخص تر می شود: ما منتظر روز عیسی مسیح هستیم، ظهور پرشکوه و جالل دوبارۀ وی. 

عیسی از طریق عدالت و داوری است.  خلقت قدیمیترین دلیل و مرکز داستانکه عیسی مسیح  همۀ دنیا آشکار می شود

مور شده که زندگان و او قاضی ای است که از طرف خدا ما حقیقت او اندازه گیری می شود.در و  یگیردمسیح صورت م

مردگان را داوری کند. انجیل این پدیدۀ را از طریق عکسهای بی نظیری نشان می دهد. همۀ این مطالب فقط یک مسئله را 

پیروزی حقیقت و عدالت را جشن میگیرد. در آن روز، با ما در میان می گذارند: عیسی مسیح در خاتمه فاتح می شود و 

فراموش شدگان، قربانیان ترور و مصیبت ها نیز داوری می شوند و به حق خود می رسند. خردساالن، طرد شدگان، 

یک پیام  کامألکه  می باشد پس از مرگ دنیاو عدل شرارت ها و خشونت های نا عادالنه از بین می روند. این پیام داوری 

 ادی آفرینی است.ش

یان راجع به این جمله ما باید بیشتر فکر و صحبت کنیم. مسیح« تا زمانی که تو نیز به جالل پروردگار داخل شوی!»...

ظهور مجدد عیسی مسیح ذوق زده بودند؛ آنها حتی منتظر آمدن سرورمان در آیندۀ بسیار  قدیمی ترین کلیسا از امید به

از گذشت زمان آشکار شد که پایان داستان خلقت هنوز به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد.  نزدیک بودند. تازه بعدها، پس

تعیین برای مسیحیان آنزمان  پیش بینی نشده است،تاریخ خاصی  ،ظهور موعود عیسی به این مطلب که برایآگاه شدن اما 

پیش نیامد. من بحرانی بین مردم آن زمان هنگامیکه ظهور نزدیک عیسی مسیح عملی نشد، به هیچ عنوان  کننده نبود و

ظهور عیسی مسیح اتفاق خواهد افتاد. مسیحی بودن یعنی در  زیرا بدون شکباید از آنها بیاموزیم: ما حس می کنم که 

 انتظار بودن!

اینباره هر چند که در  -بعضی مواقع اتفاق افتاده است که برخی از اشخاص میخواهند تاریخ ظهور عیسی را دقیقآ بدانند

هیچ کس آن روز و ساعت را نمی داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه »به ما می گوید:  انجیل

جنگ ها  که عیسی مسیح بعنوان نشانۀ پایان دنیا به ما اطالع داده است در آخر زمان،( 38/ آیۀ 13)مرقس باب « نیستند.

نداریم و نمی دانیم در چه ما هیچگونه اطالعات دقیقی راجع به تاریخ پایان دنیا  با این وجوداما  و فجایعی رخ می دهند.

در هنگام وقوع جنگهای آخر زمان دنیا را مردم  عیسی تمام ترس و وحشت. مجددأ ظهور خواهد کردعیسی مسیح  تاریخی

ضد »زمان نجات است! حتی اشخاص نشانۀ فرارسیدن  ،ارزیابی کرده است: این ماجراهائی که اتفاق خواهند افتاد اینگونه

( اشخاص بخصوصی در تاریخ 3/ آیۀ 8باب  دوم تسالونیکیان) و مرد جهنمی که خدا ودین او را انکار می کند « مسیحیت

قدرت آنها نباید باعث ترس و وحشت ما شود، زیرا  انیستند. دنیا مملو از اینگونه اشخاص که بر ضد پروردگارند است. ام

 پیروزی خود را جشن می گیرد.  عیسی مسیحدر پایان کار 

و همزمان  -از اینطریق ما انتظار داریم که عیسی مسیح داستان خلقت را به کمال برساند. این خبری شادی آفرین است

 واقعی خود را پیدا می کند: ما انسانها داستان خلقت را تمام نمی کنیم و آنرا مسئله ای است که در زمان حال معنی و مفهوم

 ئله را درک کند، دیگر نیازی به به کمال نمیرسانیم، بلکه این وظیفۀ سرور ما عیسی مسیح است. هر شخصی که این مس

ما را سر  دنیا ند ندارد. ما مسیحی ها نمیگذاریم که فراز و نشیب داستانبهشت روی زمین را می ده وعدۀ اشخاصی که

دنیا مبارزه کنیم. ما باید تا آنجا که می توانیم کارهای نیک انجام دهیم ما میخواهیم که شجاعانه برای عدالت در گم کند. 

ولی نباید انتظار بیش از حدی از خود داشته باشیم. از اینطریق امید به پیروزی و دادستانی عیسی مسیح ما را از تخیالت 

 یابند می رهاند.  که آنها با کمی خونریزی و اشک پایان می –نامناسبی که همانگونه که ثابت شده است 

قطع امید کردن: پیام ظهور مجدد عیسی مسیح در شکوه و جالل خدا، ما را از  -به بهشت روی زمین فریبنده امیدواری

وعده های بیهوده و ناامیدی دور می کند. کرستین عزیز، در این حاالت نیز ایمان به ما کمک می کند تا زندگی خود را 

 اداره کنیم.

 د های قلبیفرانز تو با درو
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 ایجاد عدالت در دنیا، بهشت، جهنم و برزخ

 پس از پیروزی عیسی مسیح جهان تازه میشود

 کرستین عزیز!



 

 
 

با  و ایمان ما را تقویت می کنند ما، در این کتاب و از طریق نامه نگاری مطالبی را که در مسیحیت ضروری هستند

من خوشحالم که موضوع نامه نگاری امروز راجع به امیدواری است. من در نامه نگاری سعی  .یکدیگر بررسی کردیم

است قرار بگیری، تا  عادیکردم که امید را فراموش نکنم: کرستین عزیز، تو نباید تحت تأثیر ناامیدی ای که در دنیای ما 

خیری در نظر گرفته است، زیرا هنگامیکه زندگی  بتوانی از طریق ایمان به این باور برسی که پروردگار برای ما عاقبت

 و نزد او می رویم. -بهشت  - زمینی ما بپایان می رسد، ما به آسمان

می دهند: آسمان  نشانجائی باالی ابرها و پهلوی فرشتگان نیست. عکسهای بیشمار انجیل به ما  –منظور ما از آسمان 

. در آنجا ما می توانیم او را ببینیم و خود قرار می گیرندی با پروردگار جائی است که انسانها در آن مکان در رابطۀ دائم

متحد   او  با  ما  مملو از عشق، خوشحالی و امنیت می شود، از اینطریق پروردگاردر او خوشبخت شویم. رابطۀ ما با 

ین عزیز، تو می توانی امیدوار کردم. کرست نیز فکر من در نامه نگاری که تا کنون با تو داشتم، راجع به پدرتمی شویم. 

باشی که زمانی پدرت را دوباره ببینی. خدا می خواهد که مخلوقات خود و کل جهان هستی را در شکوه و جالل خویش 

سهیم سازد. او به اعمال نیک ما، که فقط بر اثر لطف و  احسان  او عملی شده اند نیز پاداش می دهد. انسانها در نزد 

هر  بهشت،نیز درجات رستگاری مختلفی دارند: در   -اندازه گیری متفاوتی وجود داردائیکه  واحد های از آنج  -پروردگار

 خوشبخت تر می شود.شخصی که منبع وجود خود را با نیکی و اعمال خیر بیشتری پر کرده باشد، 

و نفرین بر خالف شفقت و  جهنم چیست؟ آیا فراگرفتن مطالبی راجع به لعنت ابدی از خوشحالی ما می کاهد؟ آیا لعنت

دلرحمی پروردگار نیست؟ بدون شک و تردید، عیسی مطالب عهد قدیم )تورات( را تأیید کرده است: گناهانی وجود دارند 

که در ردۀ گناهان کبیره قرار می گیرند و انجام آن ما را برای همیشه از خدا دور می کند. پروردگار آزادی تصمیم گیری 

مرگ و زندگی، بین گناه و بیگناهی را داریم. کلیسا نیز به ما داده است. ما حق انتخاب بین  را یو انتخاب راه زندگ

مطالبی را با ما راجع به جهنم و واقعیت آن در میان می گذارد. از طریق این آموزش، کلیسا ما را تشویق به اعمال نیک 

ه اشخاصی که در آخر زمان محکوم به نفرین و لعنت می می کند تا برای همیشه نجات یابیم. انجیل دقیقأ به ما راجع ب

حالتی است شبیه به  -شوند اطالعاتی نداده است: اما دوری و جدائی دائمی از خدائی که به ما هستی و زندگی بخشیده است

 جهنم.

نگامیکه پروردگار ما را ، فقط گناهان کبیره ما را کامأل از خدا دور می کنند. ما باید به این امر واقف باشیم: هخوشبختانه

به نزد خود می خواند، ما در نزد او کامأل بیگناه و بدون عیب و نقص اخالقی نیستیم. پاک سازی و تصفیۀ گناهان ما فقط 

که خود  نیستیمهستیم، ما قادر « سیستم عصبی ضعیفی»نشانۀ رئوفت و مهربانی خالق است. از آنجائیکه ما انسانها دارای 

ما انسانهای گناهکار را رنج می دهد، زیرا که خود را الیق مهر و احسان  ،جات دهیم. آتش عشق پروردگاررا به تنهائی ن

از این جهت استفاده می شود( اما ما همزمان غنی هستیم، زیرا به ما اجازۀ اعتراف به « برزخ»وی نمی بینیم. )عبارت 

وح ما تصفیه میشود. از این طریق ما به خدا ی از گناهان رگناه و بازگشت داده شده است. با توبه، اعتراف کردن و دور

نزدیک میشویم و در ردۀ پاکان قرار می گیریم. در این شرایط ما نیز میتوانیم در دعاهائی که در کلیسا برای مردگان می 

 شود شرکت کنیم و ما نیز واسطۀ آنها شویم و برای آنها دعا کنیم.

کنم و نامه نگاری مان را خاتمه دهم: آسمان بهشت خداست که ما از طریق عیسی مسیح  اجازه بده تا من اینگونه جمعبندی

به آن راه پیدا کرده ایم. جهنم یعنی خدا را برای همیشه از دست دادن. برزخ یعنی انتظار زجرآور ما برای بخشیده شدن از 

  طرف خدا تا قبل از نجات و پاکسازی روحمان. 

 ما د. انجیل راجع به مراسم ربانی پیوند آسمانیساز ، پروردگار آسمان و زمین جدیدی را بنا میسر انجام، در پایان زندگی

. در آنجا خدا نیز بین مردم زندگی می کند و خلقت و آفرینش از نو بنا می شود. و دربارۀ شهر مقدس اورشلیم نوشته است

می افتد، ترا از شکوه و جالل سلطنت و پادشاهی خدا نا در خاتمه، کرستین جان، نگذار اتفاقاتی که در زندگی روزمرۀ تو 

 امید کند!

  کرستین عزیز، فرانز برای تو از صمیم قلب آرزو می کند که همواره به زندگی امید وار باشی.

 

 و با آرزوی خوشبختی برای همۀ عزیزان

 

 ویلهلم اشمیتس دورف :با تشکر از دکتر الهیات
 ترجمه و تایپ: فریبا نیک ذات

 از نگری:خادم خادمین باتازا شاپوریانب


