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Die Bibel – 

 Gottes Geschichte mit den Menschen 
  کتاب مقدس انجیل ـ

داستان خدا با انسانها   
 

I. Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel 

 
 الف: داستان خدا با قوم بنی اسرائیل

 
1. Die Bezeichnung „Altes Testament“  یهودیان(  برای )تالموت و تورات   "عهد عتیق "عنوان  

Die Bezeichnung „Altes Testament“ für die Hebräi-

sche Bibel ist vom Neuen Testament her gebildet und 
benennt das vom jungen Christentum so verstandene 

Verhältnis zwischen beiden Teilen der Bibel als Ver-

heißung und Erfüllung. Beide Testamente geben ein 
Zeugnis von Gottes gnädigem „Bund“ (so die ur-

sprüngliche biblische Bedeutung von „Testament“), 

der nach 2. Mose/Exodus 24 für sein Volk Israel gilt 
und dessen Wirksamkeit dann in Jesus Christus auf 

die Menschen aller Völker ausgeweitet wird. Da nach 

neutestamentarischem Verständnis der Bund mit Isra-
el nicht aufgelöst, sondern erneuert und ausgeweitet 

wird, reden manche Fachleute, um den Anschein einer 

Wertigkeit zwischen beiden Bibelteilen zu vermeiden, 
vom „Ersten“ und vom „Zweiten Testament“. 

)تالموت و تورات عنوان "عهد عتیق" برای انجیل عبری 

از کتاب مقدس "عهد جدید" مسیحیان گرفته شده است و  (انیهودی

 آنچه را که مسیحیت جدید رابطه ای بین دو قسمت

انجیل می فهمد، آنرا مطلبی امیدوارکننده و رضایت بخش می 

 نامد.

برمعتای اصلی هر دو کتاب عهد عتیق و جدید  بخشندۀ خداوند )بنا

برای قوم خود  24, آیه  2کتاب مقدس از "عهد" ( که باب 

اورشلیم در نظرگرفته و اثرش  درعیسی مسیح به مردم تمام ملتها 

 گسترش داده خواهد شد.

از آنجائی که با توجه به درک کتاب عهد جدید )انجیل مسیحیان(، 

ی تعهد با اورشلیم حل و فصل نمیشود بلکه تمدید و گسترش م

یابد، بعضی از متخصصان به منظور اجتناب از به نظررسیدن 

یک همسانی بین دو قسمت کتاب مقدس، از عهد اول و دوم 

 صحبت می کنند.

کلمه عهد در واقع به معنای اتحاد است واشاره به رابطه وفاداری 

 متقابلی است که خدا و انسان به یکدیگر دارند.
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2. Die Entstehung des Alten Testaments 

 

Bevor die ersten Teile des Testaments niederge-

schrieben wurden, waren sie schon jahrhundertelang 
mündlich weitergegeben worden. Ab dem 9. Jahrhun-

dert v. Chr. sind die Texte dann schriftlich fixiert 

worden. 

. پیدایش کتب عهد عتیق:2  

  

ن قسمت از کتب عهد عتیق نوشته شود، ابتدا قبل از اینکه اولی

 صدها سال پیش به طور شفاهی زبان به زبان گشته است.

قبل از مسیح به بعد متن ها به صورت کتبی جمع آوری  9از قرن 

شده اند. با این حال خیلی مشکل است که زمان دقیق پیدایش کتب 

 عهد عتیق را مشخص کرد.
Es ist jedoch sehr schwer, die genaue Entstehungszeit 
der alttestamentlichen Bücher anzugeben. Denn selbst 

innerhalb der einzelnen Schriften lassen sich die Ab-

schnitte unterschiedlichen Alters finden. Die einzel-
nen Psalmen z.B. sind in verschiedenen Jahrhunderten 

entstanden, bevor sie zu kleineren Sammlungen und 

schließlich zum Psalter zusammengefügt wurden. 
 

چون حتی در میان تک تک نوشته ها اختالف قدمت به چشم می 

خورد. بطور مثال تک تک  مزامیرها پیش از اینکه به صورت 

یک مجموعه کوچک از نوشته ها وسرانجام به صورت یک 

 کتاب جمع آوری شوند، در قرنهای مختلف بوجود آمده اند.

 

Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. haben jüdische Gelehr-

te die heiligen Schriften gesammelt und zu größeren 
Einheiten zusammengefügt, beginnend mit der Tora, 

den fünf Büchern Mose. Die jüngsten Bücher wurden 

erst im 2. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben. So 
sind von den Anfängen mündlicher Überlieferung bis 

zu den letzten schriftlichen Aufzeichnungen des Alten 

Testaments etwa tausend Jahre vergangen. 
 

از قرن پنجم قبل از میالد استادان یهودی متون مقدس را جمع 

آوری کرده و آنها را به شکل یک واحد بزرگتر ترکیب کرده اند، 

 شروع آن با تورات کتاب پنجم موسی می باشد.

جدیدترین کتب در قرن دوم پیش از میالد نوشته شده اند. بنابر این 

ایت های شفاهی حدود یک هزار سال فاصله زمانی بین نقل رو

 کتب عهد عتیق وآخرین نوشته های کتبِی عهد عتیق وجود دارد.
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Die Geltung einzelner Bücher war im Judentum lange 

umstritten. Vermutlich stand der genaue Umfang der 

hebräischen heiligen Schriften gegen Ende des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. fest. In den Jahrhunderten nach 

der Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch die 

Römer im Jahr 70 n. Chr. fixierten jüdische Gelehrte 
die Gestalt des Textes bis in kleinste Einzelheiten.  

 

اعتبار هر یک از این کتابها  در یهودیت بحث انگیز بود. احتماال 

ی مقدس عبری بطور دقیق دراواخر قرن اول میالد محدوده کتابها

 مشخص شده اند.

 

بعد  70قرنها بعد از تخریب معبد اورشلیم توسط رومیان در سال 

از میالد محققان یهودی متون کتاب مقدس باستانی )مقصود 

 تورات است( با جزییات کامل آن  بازنویسی و ثبت کرده اند. 

Der so bearbeitete hebräische Text wird „masoreti-
scher Text“ genannt, weil er in seiner heutigen Gestalt 

auf der „Masora“ genannten Überlieferungstätigkeit 

jüdischer Gelehrter („Masoreten“) beruht. Er ist bis 
heute die Grundlage für die Übersetzung des Alten 

Testaments. 

کتاب مقدس عهد قدیم )تالموت وتورات( بنا  متن عبری امروزی

بر روایات قومی  با کوشش محققان یهودی " مزوراتن" باز 

 نویسی شده است و بهمین جهت به نسخه

" مازورتی"  معروف است. این نسخه مازورتی ماخذ اصلی  

برای ترجمه کتاب مقدس قدیمی )تالموت و تورات ( به زبانهای 

 دیگر می باشد.

 
3. Der Inhalt des Alten Testaments 

 
محتویات کتاب مقدس قدیمی )تورات(  .3   

 
  
Zu den Geschichtsbüchern zählen alle Schriften, die نوشته هایی می باشند که پیدایش و  کتابهای تاریخی شامل تمام
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die Entstehung und die geschichtliche Entwicklung 

des alten Israel darstellen. Die fünf Bücher Mose, so 
genannt, weil in ihnen Mose als Befreier und 

Gesetzgeber des Volkes die wichtigste Gestalt ist, 

beginnen mit Erzählungen von der Erschaffung der 
Welt und des Menschen, stellen die lange 

Vorgeschichte Israels dar und erzählen ausführlich 

vom Auszug aus Ägypten. 
 

 توسعه تاریخی اسرائیل باستان را نشان می دهند.

 

، چرا که در آنها موسی ند" کتاب موسی": اینطور نامیده شده ا 5

به عنوان آزاد کننده و قانون گذار بنی اسرائیل مهمترین شخصیت 

است که با روایت هایی از پیدایش جهان و انسان آغاز شده است 

پیشینه اسرائیل را نشان  داده و جزئیات خروج یهودیان از و 

 مصر را بطور کامل تعریف می کنند

 

Im Mittelpunkt dieser Schriften stehen der 

Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk und 
die Kundgabe des Bundesgesetzes, dessen wichtigster 

und bekanntester Teil die Zehn Gebote sind. Die 

ersten fünf Bücher der Bibel enden mit dem Tod 
Moses unmittelbar vor dem Einzug ins verheißene 

Land, das er selbst noch sehen, aber nicht mehr 

betreten darf. 

نقطه تمرکزاین نوشته ها "عهد و پیمان خدا" با خلقش و اعالم 

مترین قسمتشان فرمانهای دهگانه است، می قانونهای تعهد که مه

 باشد.

 

اولین پنج کتاب انجیل با درگذشت حضرت موسی، بالفاصله قبل  

از رسیدن به سرزمین مقدس که ایشان دیده اما اجازه ورود 

 نداشتند، پایان می یابد.

 
Nach den lateinischen Namen heißen die fünf Bücher 
Mose auch: 

Genesis (schildert die „Entstehung“ der Welt und der 
Menschheit),  

Exodus (erzählt den „Auszug“ der Israeliten aus 

Ägypten),  
Levitikus (enthält Vorschriften für die „levitischen 

Priester“),  

 نام پنج کتاب حضرت موسی به التین:

 

(نشانه های پیدایش جهان و انسان)پیدایش   

 

(خروج بنی اسرائیل را از مصر بیان می کند)خروج   

 

(که شامل قوانین و مقررات مربوط به کشیش الوی)الویان   
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Numeri (verzeichnet am Anfang und am Ende des 

Buches die „Anzahl“ der Israeliten) und  
Deuteronomium (bringt zum „zweiten Mal“ die Zehn 

Gebote und andere Gesetzvorschriften). 

 

 

در ابتدا و در خاتمه کتاب تعداد بنی اسرائبلیها را ذکر می )اعداد 

(کند  

 

ومین بار ده فرمان و قوانین و مقررات را بیان می برای د)تثنیه 

(کند  

 
Die Bücher Josua und Richter geben einen Einblick 
in die vorstaatliche Zeit Israels, die durch Josua, den 

Nachfolger von Mose, und überragende 

Rettergestalten, die so genannten „Richter“, bestimmt 
ist.  

In den Samuel- und Königsbüchern sowie in den 

Chronikbüchern wird die Entstehung des 
Israelitischen Königtums ausführlich beschrieben, 

weiter der Aufstieg Israels unter David und Salomo 

zu einem selbstständigen Staatswesen. 

ما دیدی نسبت به دوران ماقبل  کتابهای یوشا و ریشتر)قاضی( به  

تاریخ، دوران اسرائیل می دهند که توسط یوشا، جانشین موسی، 

 ناجی های برتر که قاضی نامیده می شدند تعیین می شود.

 

در کتابهای ساموئل . پادشاهان همینطور در کتب وقایع، پیدایش  

سلطنت اسرائیل در جزئیات . همچنین صعود اسرائیل تحت داوود 

مان به یک کشور اساسا مستقل شرح داده می شود.و سل  

 

Dieses zerfiel allerdings nach Salomos Tod in die 

beiden Teilreiche Israels im Norden („Nordreich“) 

und Juda im Süden („Südreich“). 

این کشور مستقل پس از مرگ سلمان سقوط کرده و به دو بخش 

شمال و یهودا در جنوب؛  اسرائیل در شمال؛امپراطوری

 امپراطوری جنوب، تقسیم شد.

 
Das vorläufige Ende ihrer Existenz brachten der Sieg 

der Assyrer über Israel (722 v. Chr.) und die 

Niederwerfung Judas durch die Babylonier (587 v. 
Chr.). Die biblischen Geschichtsschreiber verstehen 

diese politisch-militärische Katastrophe als eine Folge 

پایان موقتی موجودیت آنها پیروزی آشوریان را بر اسرائیل آورده 

ق.م.( 587و شکست یهودا توسط بابلیان )  

نظامی را نتیجه نافرمانی -مورخان بابلی وقوع این فاجعه سیاسی

 خلق در برابر دستورات خدا می دانند.



8 

des Ungehorsams des Volkes gegen Gottes Gebote. 

Die Bücher Esra und Nehemia handeln vom 
Wiederaufbau des zerstörten Jerusalem und der 

Neugründung eines jüdischen Gemeinwesens mit 

Billigung der persischen Zentralregierung, der das 
jüdische Volk zu dieser Zeit unterworfen war. 

 

کتاب عزرا و نجمیا از بازسازی اورشلیم ویران شده و بناسازی 

یک جامعه یهودی با تائید دولت مرکزی ایرانیان که در  جدیدی از

 آنزمان حاکم بر جوامع یهود بودند صحبت می کند.

 

 
Die alttestamentlichen Geschichtsbücher reflektier-

ten die Entstehung der Welt und der Menschheit 

sowie die Entwicklung des Volkes Israel. 

عتیق منعکس کننده پیدایش جهان و انسان کتابهای تاریخی عهد 
 و توسعه و رشد مردم اورشلیم است.

 
 
 

 
  

Die Lehr- oder poetischen Bücher sind die am we-
nigsten einheitliche Gruppe von Schriften innerhalb 

der Bibel. 

Die Bücher Ijob (Hiob), Sprichwörter (Sprüche) und 
Kohelet (Prediger) zählen zu einer Art von Schriften, 

کتابهای آموزشی و یا شاعرانه کوچکترین گروه مشترک در میان 

 کتوبات انجیل را تشکیل می دهند.

کتابهای ایوب، ضرب المثل ها وکهلت ) واعظه ها( جزء یک 

نوع از نوشته ها بشمار می روند که در شرق باستان متداول بوده 

 و به نام ادبیات حکمت و پندآموزی شناخته می شده است.
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die im Alten Orient allgemein verbreitet war und den 

Namen „Weisheitsliteratur“ trägt. „Weisheit“ be-
deutet hier das Verstehen der Ordnung unserer Welt. 

Dabei verbinden sich Alltagserfahrungen mit dem 

Wissen um Gott. Solche „Weisheit“ wird meist in 
kurzen einprägsamen Sprüchen von Lehrenden an 

Lernende weitergegeben. Deshalb werden die weis-

heitlichen Schriften auch „Lehrbücher“ genannt. Sie 
können aber auch in kunstvolle dichterische Sprache 

gefasst sein wie etwa im Buch Ijob. Eine Sammlung 

von kurzen Sprüchen ist das Buch der Sprichwörter. 
Viele der dort behandelten Themen sind heute noch 

aktuell: Freundschaft, Arbeit, Familienleben und das 

Verhalten in der Gemeinschaft. Einige der Sprichwör-
ter sind bis heute in Gebrauch, z.B. „Wer anderen ei-

ne Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ (Sprichwörter 

26,27) 
 

 

اینجا به معنی درک نظم جهان ماست. در آن تجارب  حکمت در

 روزمره خود با شناخت از خدا به هم ربط داده می شود.

این پند و نصیحت ها اکثرا در ضرب المثل خای کوتاه و جاذب 

از عالمان به آموزندگان منتقل می شود. به همین دلیل نوشته های 

 پندآموز، کتابهای آموزشی نامیده می شوند.

 

می توانند در زبان هنرمندانه شاعرانه ای جمع آوری شده  آنها

 باشند از جمله کتاب ایوب. 

 

مجموعه ای از اصطالحات یا ضرب المثل های کوتاه می شود 

کتاب ضرب المثل. خیلی از موضوعاتی که در آنجا عنوان شده 

اند مربوط به امروز هم می شوند. دوستی، کار، زندگی خانوادگی 

معه.از  بعضی از این امثال تا به امروز هم استفاده و رفتاردر جا

می شود، مثال" قبری مکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی" یعنی 

کسی که برای دیگران قبری می کند اول خودش در آن می افتد 

(.27،26)ضرب المثل   

 

Das Buch Kohelet enthält die Lehren eines „Philoso-
phen“ (so treffender als die traditionelle Übersetzung 

mit „Prediger“), der darüber nachdenkt, worin der 

Sinn des Menschenlebens liegt, das oft so kurz und 
bedeutungslos erscheint. 

Der Verfasser bezweifelt, dass Menschen ihn über-

محتوی کتاب کهلت علم فالسفه هست )ترجمه فیلسوف مناسبتر 

هست از ترجمه های سنتی واعظ( که در مورد اینکه معنی 

زندگی انسانها در چیست، فکر می کند، که اغلب بی معنی به 

 نظر می رسد. 

نویسنده شک دارد که آیا مردم اصال می توانند معنی زندگی 

ی رسد که فقط خدا معنای همه انسان را بفهمند و به این نتیجه م
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haupt erfassen können, und kommt zu dem Schluss, 

dass nur Gott den Sinn aller Dinge kennt. 

 

 

چیز را می شناسد. کتاب ایوب در مورد مشکل درد و رنج است: 

چگونه این خدائند ناری تعالی می تواند اجازه بدهد که مردم بیگناه 

 رنج ببرند.

 
Im Buch Ijob (Hiob) geht es um das Problem des 

Leidens: Wie kann der gute Gott das Leiden unschul-
diger Menschen zulassen? Das Buch erzählt die Ge-

schichte von Ijob, der durch eine Reihe von Schick-

salsschlägen schwer geprüft ist. Im Gespräch mit sei-
nen Freunden ringt er um die Lösung seiner Fragen. 

Die Antwort gibt Gott ihm durch die Offenbarung der 

Wunder seiner Schöpfung. Sie sollen Ijob zeigen, dass 
Gott in Weisheit regiert, auch wenn der Mensch sein 

Handeln nicht immer begreifen kann. 

 

این کتاب از داستان ایوب تعریف می کند نه توسط یک سری 

 تقدیرها سخت امتحان شده است.

 

در گفتگو با دوستانش برای حل مسائلش مبارزه می کند.   

 

خدا از طریق فاش کردن معجزه آفرینش به او پاسخ می دهد. این  

معجزات باید به ایوب نشان بدهند که خدا در حکمت حکومت کی 

ر انسان اعمال او را نمی تواند بفهمد.کند حتی اگ  

 

Zwei Bücher in der Gruppe der „Lehrbücher“ sind ei-

gentlich eine Sammlung von Liedern: Die Psalmen 

und das Hohelied. Im Hohelied sind Liebes- und 
Hochzeitslieder gesammelt. Der Psalter – wie das 

Buch der Psalmen auch genannt wird – umfasst Lie-
der und Gebete, die zum größten Teil im Gottesdienst 

Israels gesungen oder gesprochen wurden. 

دو کتاب از گروه کتابهای آموزشی هستند که در واقع مجموعه 

 ای از سرود و اشعارند: مزامیر و غزل ها.

وری شده در کتاب غزل ها، اشعار عاشقانه و عروسی جمع آ

است. مزمیر یا زبور همانطور که از اسم کتاب معلوم می شود، 

شامل سرودها، آهنگها و دعاهایی هستند که بخش بزرگی از آن 

 در مراسم عبادت خوانده و گفته می شوند.

  

 
Die Psalmen wurden lange mündlich weitergegeben. 
Als sie aufgeschrieben wurden, entstand eine Art 

و بطور شفاهی منتقل شدند. با مزامیر برای مدتها   دهان به دهان 

 نوشته شدن آنها یک نوع کتاب سرود و دعا بوجود آمد. 
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„Gesang- und Gebetbuch“ für die Gemeinde. Es gibt 

unterschiedliche Arten von Psalmen, je nachdem wer 
spricht (einzelne oder das Volk), wer angesprochen 

wird (Gott oder ein Mensch) und ob Klage oder Lob 

ausgedrückt wird. 

انواع مختلف مزامیر وجود دارد، بسته به اینکه چه کسی صحبت 

می کند )یک فرد یا مردم(، خطاب به چه کسی هست )خدا یا 

 انسان( و آیا ابراز شکایت می شود یا ابراز ستایش.

Die Lehrbücher bieten eine Sammlung von 

theologisch-philosophischen Betrachtungen, 

Gebeten, poetischen Texten und Spruchweisheiten. 

 

فلسفی، -کتابهای آموزشی مجموعه ای از بازتاب های دینی
دعاها، متن های شاعرانه و ضرب المثلهای پندآمیز را ارائه می 

 دهند.
 

 
 

 

Auf die Lehrbücher folgen die Prophetenbücher. Sie 
werden nochmals nach ihrem Umfang in die so ge-

nannten „großen“ und „kleinen“ Propheten eingeteilt.  

 

به دنبال کتابهای آموزشی کتابهای پیامبران می آیند. آنها دوباره با 

توجه به دامنه وسعت و بزرگیشان به اصطالح به پیامبران بزرگ 

وچک تقسیم می شوند.و ک  

 
Als „große Propheten“ gelten die Bücher Jesaja, Je-

remia und Hesekiel (Ezechiel). Von eigener Art sind 

die Klagelieder Jeremias und das Buch Daniel. Als 

„kleine Propheten“ wird die Reihe der zwölf Prophe-
tenbücher von Hosea bis Maleachi bezeichnet. 

به عنوان "پبامبران بزرگ" کتابهای اشعیا، ارمیا وحزقبال معتبر 

می باشند. مرثیه های ارمیا و کتاب دانیال نوع مخصوص به خود 

دارند. به عنوان پیامبران کوچک به مجموعه دوازده کتاب هوشع 

 نبی و مالکی اشاره می شود.
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Die Propheten sind Kritiker und Mahner ihrer Zeit. 
Sie verkünden eine Botschaft, die ihnen durch göttli-

che Eingebung oder Vision aufgetragen wurde. Erhal-

ten geblieben sind ihre Worte, weil sie von ihnen 
selbst oder von ihren Schülern aufgeschrieben wur-

den. 

ستند. آنها پیامی را پیامبران منتقدان و هشداردهندگان زمانشان ه

اعالم می کنند که توسط وحی الهی یا الهام خدلیی به آنها اعمال 

شده است. حرفها و کلمات آنها حفظ شده اند چرا که خود ایشان و 

 یا شاگردانشان آنها را نوشته اند.

 

Die Propheten decken die Versäumnisse des Volkes 
und seiner Oberschicht auf und sie drohen dafür Ge-

richt und schlimme Vergeltung an. Dank dem Wirken 

seiner Propheten konnte Israel auch in seinen politi-
schen Katastrophen das Handeln Gottes erkennen.  

 

پبامبران غفلتهای ملت و قشر باالی جامعه را آشکار می کنند 

تهدید می کنند. وآنها را دادگاه و مجازات سهمناک  

با قدردانی از کار پیامبران خود اسرائیل هم توانست در حوادث 

.سیاسی خواست خدا را تخشیص بدهد  

Doch mitten in ihren Gerichtsansagen findet sich bei 
den Propheten auch die Ankündigung künftigen Heils. 

Gott denkt nicht daran, sein Volk für immer zu ver-

lassen. Er verheißt immer wieder eine neue Ordnung, 
einen neuen Bund (Jeremia 31) und sogar einen neuen 

König aus dem Hause Davids, der für Frieden und die 

erneute Hinwendung des Volkes sorgen wird (z.B. Je-
saja 11). 

د پیامبران اعالم نجات آینده امامیان میان بیانهای دادکاه یشان نز

هم یافت می شود. خدا به هیچ وجه قد ترک قوم خود را ندارد. او 

( 31همیشه وعده یک نظم جدید را می دهد، یک عهد جدید )ارمیا 

و حتی یک پادشاه از خانواده داوود، که برای صلح و عطف و 

.صمیمیت دوباره قوم به خدا فعالییت می کند )مثال بنی اسرائیل(  
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Immer wieder wenden sich die Propheten gegen die 
Verehrung von anderen Göttern und Abbildern. 

 
بارها و بارها پیامبران با پرستش خدایان و بت ها و تصاویر 

 دیگر مخالفت می کنند.
Die großen und kleinen Propheten decken im 

Auftrag Gottes immer wieder die religiösen und 

sozialen Defizite ihres Volkes auf und üben scharfe 

Kritik an den schlimmen sozialen Zuständen, die sie 

als Folge der Abkehr von Gott und seinen Geboten 

verstehen. 

پیامبران بزرگ و کوچک به فرمان خدا همیشه پرده برداری می 
سیاسی قومشان و سخت انتقاد می  کنند از کمبودهای مذهبی و

کنند بر شرایط  وخیم اجتماعی که آنرا نتیجه نافرمانی و برگشت 
 از خدا و فرمانهایش می دانند.
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II.  Jesus Christus, die Hoffnung der Welt 
 

1. Die Entstehung des Neuen Testaments 
 
Die frühesten Schriften des Neuen Testaments sind 

die Briefe des Apostels Paulus. Die Worte Jesu und 

die Erzählungen über sein Wirken wurden zunächst 
mündlich weitergegeben; erst als der zeitliche Ab-

stand zu den Ereignissen wuchs, entstand das Bedürf-

nis nach schriftlicher Aufzeichnung. Auf diesem Weg 
sind die Evangelien entstanden. 

 

عیسی مسیح، امید دنیا –ب   

 
. پیدایش عهد جدید 1  

 

اولین مفاد عهد جدید: نامه های پولس رسول می باشد. کلمات 

عیسی و روایات درباره اعمال او در ابتدا به صورت شفاهی 

منتقل شده اند، تازه وقتی که فاصله زمانی بین روبدادها زیاد شد،ّ 

 نیاز به ثبت کتبی روایات پیدا شد.

ن طریق اناجیل بوجود آمدند. تقریبا همه مکتوبه های عهد از ای

 جدید در قرن اول میالدی نوشته شدند.

 

Fast alle neutestamentlichen Schriften wurden noch 
im 1. Jahrhundert n. Chr. verfasst. Damals wie auch 

später gab es daneben eine Vielzahl von Schriften, die 

im Titel vorgaben, Evangelien, Apostelgeschichten 
oder Jüngerbriefe zu sein, aber die Botschaft von Je-

sus Christus oder die Lehre der Apostel aus eigener 

Sicht wiedergaben. Deshalb musste die frühe Kirche 
eine Entscheidung fällen, welche Schriften als ver-

bindlich galten. Dabei gab es, durch örtliche oder per-
sonelle Gegebenheiten bestimmt, Unterschiede in der 

Auswahl. Am Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. stand 

jedoch das Neue Testament im Wesentlichen in sei-
nem heutigen Umfang fest. Die Auseinandersetzung 

در آنموقع و همینطور بعدها همزمان نوشته های زیادی که وجود 

ناجیل، داستان رسول، نامه های داشتند که در عنوانشان مدعی ا

جوان بودند، اما پیام حضرت عیسی مسیح یا تعلیمات رسوالن را 

 از دید خود توضیح می دادند.

به همین خاطر کلیسای اولیه مجبور شد یک حکم صادر کند که  

تایید کند که کدامیک از نوشته ها متعهدانه معتبر می باشند. در 

با توجه به شرایط محلی و  حالیکه تفاوت در تعیین انتخاب

 شخصی وجود داشت.

 

در اواخر قرن دوم میالدی کتب عهد جدید به شکل امروزیش 

 گسترش یافت.

میالدی به تعیین تهایی یک  4این درگیری ها به دنبال هم در قرن 
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in der Folgezeit führte im 4. Jahrhundert zur endgülti-

gen Festlegung eines „Kanons“ (d.h. wörtlich „Richt-
schnur“) von 27 Schriften, der seitdem in allen großen 

Kirchen Geltung hat. 

 

نوشته که از  27"کائن" )یعنی به معنی واقعی کلمه: راهنما( با 

بر است خاتمه یافت.آنموقع در همه کلیساهای بزرگ معت  

 

 
 

Das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi ist 

das Zentrale Thema der neutestamentlichen Schriften. 

 
 

درد و رنج، مرگ و رستاخیز حضرت عیسی مسیح موضوع 

 اصلی کتب عهد جدید است.
In  den 27 Schriften des Neuen Testaments wird 

entfaltet, was Jesus Christus für den einzelnen 

Menschen und für das Heil der ganzen Welt 

bedeutet. 

نوشته های عهد جدید اهمیت حضرت عیسی مسیح برای  27در 
 تک تک انسانها و برای نجات تمام دنیا گسترده شدن است. 
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2. Der Inhalt des Neuen Testaments 
 
Zu den „Geschichtsbüchern“ gehört außer den vier 

Evangelien auch die Apostelgeschichte. Das griechi-

sche Wort „Evangelium“ heißt wörtlich übersetzt: 
„Gute Botschaft“, „Gute Nachricht“. 

Die ersten Christinnen und Christen gebrauchten die-

ses Wort zunächst, wenn sie von Gottes Heilshandeln 
in Jesus Christus sprachen und in kurzer Form die 

wichtigsten Inhalte dieses Handelns zusammenstell-

ten. Es war wahrscheinlich Markus, der in Anlehnung 
an diesen Sprachgebrauch als erster seinen umfang-

reichen Bericht von Jesu Leben als „Evangeli-

um“/“Gute Nachricht“ bezeichnete. 
 

. محتوای عهد جدید2  

 

اناجیل، کتاب اعمال رسوالن نیز به کتب اعمال تعلق  4به غیر از 

دارند. کلمه یونانی اناجیل به معنای کلمه به کلمه اش یعنی "مژده 

 خوب"، "خبر خوش".

ار اولین مسیحیان از این کلمه استفاده می کردند برای اولین ب

زمانی که از قدرت رهایی خدایی در حضرت عیسی مسیح 

صحبت می کردند و در یک فرم کوتاه محتوای اصلی این اعمال 

 را با هم قرار می دادند.

 

اولین نفر مرقس بوده که بر اساس این زبان به عنوان اولین نفر  

گزارش جامع خود از زندگی حضرت عیسی به نام "انجیل / مژده 

ه بود. خوب" شرح داد  
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In Anlehnung daran hat man in der Alten Kirche dann 

auch die entsprechenden Darstellungen der anderen 

Verfasser (Matthäus, Lukas und Johannes) so genannt. 
Darin kommt zum Ausdruck, dass es sich bei aller Un-

terschiedlichkeit im Einzelnen immer um die eine „Gu-

te Nachricht“ handelt, die in vierfacher Weise entfaltet 
wird. 

 

با تکیه بر این در کلیسای قدیمی هم توصیف شده های مطابق با 

انجیل مرقس را از نویسنده های دیگر مثل متی، لوقا و یوحنا 

اینطور نامیدند. در آن بیان می شود که با وجود اختالفات در 

نسخه  4در مجموع همیشه موضوع اصلی در هر جزئیاتو 

 مشخص بوده است.

Vergleicht man die vier Evangelien, dann zeigt sich, 
dass die ersten drei an vielen Stellen im Wortlaut und in 

der Reihenfolge des Dargestellten übereinstimmen, 

während das Johannes-Evangelium eigene Wege geht. 
Wegen ihrer großen Übereinstimmung kann man die 

ersten Evangelien (in einer Zusammenschau) 

nebeneinander betrachten. Sie werden deshalb auch die 
„synoptischen“ Evangelien genannt (Synopse = 

Zusammenschau). Allerdings weisen sie bei genauer 

Betrachtung auch eine Reihe von Unterschieden auf, 
wobei Matthäus und Lukas wiederum 

Gemeinsamkeiten haben, die sich nicht bei Markus 

finden. 

رساله دیده می شود که سه رساله اول در جمله  4در مقایسه این 

بندی و ترتیب و توالی در متن و فرم با هم مطابقت دارند، در 

حالی که انجیل لوحنا راه خودش را می رود. به دلیل شباهت 

بزرگ خود می توان این سه انجیل )در مقایسه و دید با یکدیگر( 

 را در کنار هم بررسی کرد.

 

همین علت به آنها نام اناجیل سینوپتیک نام داده شده است  به 

)سینوپ= دید مشترک = دید با هم(. با اینحال در مشاهده دقیق 

می توان به یک سری از تفاوتها اشاره کرد، که در آن لوقا و 

متی به نوبه خود نقاط مشترکی با هم دارند که در رساله 

 مارکوس قابل مشاهده نیست.

 

Zur Erklärung dieser Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede geht man heute fast allgemein davon aus, dass 

Markus mit seinem Evangelium die Grundlage für die 
Darstellung des Matthäus und Lukas bildete.  

توضیحی برای این اشتراک و تفاوت وجود دارد و آن اینست که 

ا عموم فکر می کند که مرقس با رساله اش پایه و امروزه تقریب

 اساس برای شکل گرفتن رساله های متی و لوقا بوده است.
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Die Teile, die Matthäus und Lukas über Markus hinaus 
gemeinsam haben – es handelt sich vor allem um Rede-

abschnitte, z.B. die Bergpredigt (Matthäus 5-7) und die 

Feldrede (Lukas 6,20-49) – werden auf eine zweite, 
nicht erhaltene Quelle zurückgeführt. 

 

 –بخش های مشترک متی و لوقا که در رساله مارکوس نیستند  

این امر بویژه مربوط به بخشی از خطبه ها مثل خطبه در کوه 

به یک  –(  49-6،20( و خطبه در مزرعه )لوقا   5-7)متی 

بع دومی، منبعی غیر محفوظ نسبت داده می شوند.من  

 

Man nimmt an, dass diese im Wesentlichen Worte Jesu 
enthalten hat, und nennt sie daher „Spruch“ oder (mit 

dem griechischen Begriff) „Logienquelle“. Darüber 

hinaus hatten sowohl Matthäus als auch Lukas Zugang 
zu weiteren Überlieferungen von Lehre und Taten Jesu, 

die als ihr „Sondergut“ bezeichnet werden. 

اعتقاد بر این است که بطور عمده حرفهای حضرت عیسی 

مسیح در این منبع وجود دارد و به همین دلیل آنرا امثال و یا )با 

وه مفهوم یونانی( منبع سنگین در فکر و حرکت می نامند. عال

بر این هم متی و هم لوقا به نقلها و سنت های دیگری از آموزش 

و تعلیم و اعمال عیسی مسیح، که به عنوان دارایی های خاص 

 او هست، دسترسی داشتند. 

 
Das Johannes-Evangelium, dessen theologischer Cha-
rakter sich deutlich von den drei synoptischen Evange-

lien unterscheidet, scheint diese wiederum gekannt zu 

haben. Deswegen wird oft angenommen, dass es am 
spätesten entstanden ist. 

 

انجیل یوحنا، که شخیت دینی اش به طور قابل توجهی با سه 

انجیل سینوپتک متفاوت است، به نظر می رسد که اینرا به نوبه 

اغلب فرض بر این است که خود شتاخته است. به همین خاطر 

 ابن انجیل از همه دیرتر شکل گرفته است.

 

Die synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und 

Lukas) stimmen in weiten Teilen fast wörtlich überein. 

Deshalb wird an den Unterschieden erkennbar, was 

den einzelnen Evangelisten für ihre Gemeinde beson-

ders wichtig war. 

انجیل سینوپتیک )متی، مرقس و لوقا( در بخشهای بزرگی 
تقریبا کلمه به کلمه مطا بقت دارند. بنابر این در تمایزها دیده 

می شود که چه چیزی برای تک تک مبلغان انجیلی برای 
 جامعه خود مهم بوده است.



19 

  

Die Apostelgeschichte, die als Fortsetzung des Lukas-

Evangeliums geschrieben wurde, erzählt von den ersten 
christlichen Gemeinden, also den Anfängen der Kirche, 

und vom Siegeslauf der Guten Nachricht von Jerusalem 

aus in die ganze damals bekannte Welt. 

 

ته شده، از اولین عمال رسوالن، که در ادامه انجیل لوقا نوشا

جوامع مسیحی، بنابر این از آغاز کلیسا و پیروزی اجرای پیام 

خوب از بیت المقدس از سراسر جهان شناخته شده آن تعریف 

 می کنند.

 

Die Lehrbücher des Neuen Testaments sind Briefe an 
Gemeinden oder Einzelpersonen. Sie werden in zwei 

Gruppen eingeteilt: „Paulusbriefe“ (inklusive der so ge-

nannten „Pseudepigraphen“, d.h. Schriften, die unter 
dem Namen des Paulus von seinen Schülern verfasst 

worden sind) und „Katholische Briefe“. 

 
 

In den Briefen des Apostels Paulus und seiner Schüler 

کتابهای درسی عهد جدید نامه ها یی به جوامع یا تک تک افراد 

 می باشند.

 

این نامه ها به دو گروه تقسیم می شوند: نامه های پولس )از  

شاگردانش  جمله پزویدپیکال یعنی نوشته هایی که تحت نام پولس

و نامه های کاتولیک. نوشته اند(  

 

در نامه های رسول پولُس و شاکردانش به جوامع معینی ایمان 
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wird bestimmten Gemeinden der Glaube an Jesus 

Christus – und was dieser Glaube bewirkt – ausführlich 
dargelegt. Die Briefe beantworten Fragen zu Situatio-

nen, die die Christinnen und Christen im alltäglichen 

Leben zu bewältigen hatten. Zugleich mussten die Ver-
fasser mit Nebenströmungen der urchristlichen Mission 

kämpfen, die dem Evangelium abträglich waren.  

 

به حضرت عیسی مسیح و تاثیرات این باوروایمان در جزییات 

 توضیح داده شده است.

این نامه ها به مسایلی که در مورد مقابله با شرایط و موقعیتهای 

دگی روزمره شان ایجاد می شده مسیحیان زن و مرد که در زن

 جواب می دادند.

همزمان نویسندگان مجبور بودند با جریانات جانبی تبلیغ 

 مسیحیت اولیه که برای انجیل زیان بخش بودند مبارزه کنند.

Daneben musste sich Paulus für seine Mission unter 

Nichtjuden zunächst rechtfertigen und betonte dabei: 

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist 
eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glau-

ben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.“ (Römer 

1,16) Schließlich bestätigte eine Zusammenkunft der 
Apostel in Jerusalem Paulus offiziell in seinem Missi-

onsauftrag unter den nichtjüdischen Völkern (vgl. Gala-

ter 2,9). 
 

 

بعالوه پولس مجبور بود ابتدا ماموریت خود را در میان غیر 

یهودیان توجیه کند و با تاکید کردن براینکه: من شرمنده از 

انجیل نیستم، چونکه این یک قدرت خداست. که باعث نجات 

همه کسانی می شود که بر این باورند، اول یهودیان و همینطور 

ک جلسه رسوالن در (. در نهایت در ی1.16یونانیان )رومیان 

اورشلیم ماموریت پولس در میان مردم غیر یهودی تایید شد. 

(2.9)مقایسه غالطیان   
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In den Katholischen Briefen (katholisch = griechisch 

für „allgemein“, d.h. für die ganze Kirche bestimmt), 

die als Verfasser Petrus, Johannes, Jakobus und Judas 
nennen, geht es um dieselben Probleme: Darstellung 

des wahren Glaubens, Abwehr von falschen Lehren und 

die richtige Gestaltung des christlichen Lebens in der 
Gemeinde, der Familie, der Berufswelt und in der Ge-

sellschaft. 

 

یک = یونانی: "عمومی"، یعنی در نامه های کاتولیک )کاتول

برای تمام کلیسا تعیین شده( که نویسنده های آنها پطرس، 

یوحنا، یعقوب و یهودا نامیده می شوند، در مورد همان 

مشکل متشابه: ارائه ایمان حقیقی، مبارزه با تعلیم نادرست و 

طرح ریزی صحیح از زندگی مسیحیت در جمع، در 

معه.خانواده، در محیط کار و در جا  

Das prophetische Buch des Neuen Testaments, die Of-

fenbarung des Johannes, beginnt mit sieben Send-
schreiben an kleinasiatische Gemeinden, in denen der 

Verfasser diese ermuntert, ermahnt und tröstet.  

 

 کتاب نبوی از عهد جدید، نزول وحی یوحنا، با هفت نامه

رسمی به جوامع کوچک آسیای صغیر که در آن نویسنده آنها 

 را تشویق، هشدار و تسلی می دهد، آغاز می شود.

 

Denselben Sinn haben auch die Visionen und Bilder der  تصاویر و چشم اندازهای بقیه فصلها هم همین معنی را می
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restlichen Kapitel: Trotz aller Unterdrückung durch 

staatliche Gewalt steht zuletzt der Sieg Gottes fest. 
Wahrscheinlich ist, dass die Offenbarung des Johannes 

am Ende des ersten Jahrhunderts für die vom römischen 

Staat verfolgte Kirche in Kleinasien geschrieben wurde. 
 

 دهند.

ونت دولت، پیروزی خدا با وجود تمام ظلم و ستم توسط خش

ثابت می ماند. احتماال وحی یوحنا در پایان قرن اول برای 

کلیسای آزار دیده توسط دولت روم در آسیای صغیر نوشته 

 شده است.

 

 
 
 

„Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und 

der Letzte.“ (Offenbarung 22,13) 

Ein in Stein geritztes griechisches Alphabet 

 

 

 
 

 

 "من آلفا و امگا، اولین و آخرین هستم."

( حکاکی شده در سنگ الفبای یونانی22،13)وحی    

 

 

 

 

 

  



23 

  



24 

  
 

Bibel  

was man wissen sollte! 
 

 کتاب مقدس انجیل 

 آنچه که باید دانست!
 

Die wichtigsten Teile der Bibel 

 
 مهمترین قسمتهای انجیل

Am Anfang der Bibel werden Urgeschichten erzählt: 

 
 در آغاز کتاب مقدس داستانهای اولیه بیان می شوند:

 

Geschichten, die zeitlos wahr und gültig bleiben. Die 
beiden Erzählungen von der Erschaffung der Welt 

durch Gott, der Brudermord Kains an Abel, die Ge-

schichte von der Sintflut und der Errettung Noahs, die 
Erzählung vom Turmbau zu Babel: 1. Mose 1.11. 

 

داستانهایی که زمان نمی شناسند و همیشه حقیقی و معتبر می 

مانند. هر دو داستان از خلقت جهان توسط خدا، برادرکشی 

قابیل توسط هابیل، داستان سیل و نجات نوح، داستان برج 

 بابل:

. 1.11. موسی 1   
 

Dann fängt etwas Neues an: Gott beruft Abraham und 

macht ihn zum Stammvater eines großen Volkes. Ab-

raham, Isaak und Jakob nennt man die Erzväter: 
1. Mose 12.35 

 

 سپس روند تازه ای آغاز شد:

خدا ابراهیم را فرا خواند وازاو پدر قبیله برای یک ملت  

ابراهیم، اسحاق و یعقوب بزرک خاندان نامیده  بزرگ ساخت.

 می شوند:

.35.12. موسی 1   
 

Eine der schönsten Erzählungen der Bibel handelt von 

Josef:  
1. Mose 37.50 

 

 یکی از زیباترین داستانهای کتاب مقدس درمورد یوسف است:

.37.50.موسی 1   
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Von Mose und von der Befreiung der Israeliten aus 

Ägypten handelt das zweite Buch Mose. Darin wird 
auch von der Einsetzung der Zehn Gebote berichtet:  

2. Mose 20,2-17 

 

از موسی و رهایی بنی اسرائیل از مصر در کتاب دوم موسی 

صحبت می شود. در این کتاب همچنین از استقرار ده فرمان 

 صحبت می شود:

.22.2-17. موسی 2   
 

Höhepunkt der Erzählungen von den Königen Israels 
sind die spannenden Geschichten von König David:  

1. Samuel 16.-2 Könige 2. 

 

اوج داستانهای پادشاهان اسرائیل، داستانهای هیجان انگیز از 

 داوودشاه می باشند:

.2پادشاه  2.16. ساموئل 1  
 

Gegen die Könige traten oft Propheten auf, die an die 
Gebote Gottes erinnerten und König und Volk zur 

Umkehr aufforderten. 

Wichtige Propheten waren Elia (1. Könige 17-21), Je-
saja und Jeremia (Jeremia 1.26-28.36-43). 

 

علیه پادشاهان اغلب پیامبران ظهور می کردند که یادآور 

های خداوند باشند و پادشاه و مردم را به بازگشت دعوت فرمان

 می کردند.

(، اشعیا و ارمیا )ارمیا 21.17. پادشاهان 1پیامبران مهم ایلیا )

( بودند.36-43،  28-26. 1  
 

Das Buch Jona erzählt von der Flucht, dem Schiff-
bruch, der Rettung und der Predigt des Propheten in 

der großen Stadt Ninive: Jona 1-4. 

 

کتاب یونس از داستان فرار، کشتی شکسته، نجات و موعظۀ 

 پیامبران در شهربزرگ نینوا تعریف می کند:

.1.4یونس   

Zu den schönsten Texten der Bibel gehören die 150 

Psalmen (vor allem 8, 23, 90, 104, 139) und das Buch 
Hiob, in dem von einer Wette zwischen Gott und Sa-

tan erzählt wird (Hiob 1-3.42). 

مزامیر هستند  150زیباترین متون کتاب مقدس شامل 

( و کتاب ایوب که شرط 139، 104، 90، 23. 8)بخصوص 

(.42.3-1بندی خدا و شیطان را تعریف می کند )ایوب   
 

Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien: 

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie berichten 
عهد جدید با چهار انجیل آغاز می شود: متی، مرقس، لوقا و 
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von Jesus, seinen Worten und Taten, von seinem Lei-

den, seinem Tod und seiner Auferstehung. Die Evan-
gelien gehen auf mündliche Überlieferung zurück und 

wurden in den Jahren zwischen 70 und 100 aufge-

schrieben. Das älteste Evangelium ist das des Markus 
(Markus 1-16). 

یوحنا. آنها از مسیح، کالم و اعمال وی، از عشق او، مرگ و 

 رستاخیزش گزارش می دهند. 

اناجیل بر تعریفهای شفاهی بنا گذاشته شده اند و تازه بین 

نوشته شده اند. قدیمیترین انجیل، انجیل  100و  70سالهای 

(.16-1متی است )متی   

Im Matthäusevangelium steht die berühmteste Rede 

Jesu, die Bergpredigt (Matthäus 5-7). 
 

در انجیل متی معروفترین سخنرانی عیسی مسیح، موعظۀ سر 

(.7-5کوه است )متی   

Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukas-

evangeliums.  
انجیل لوقاستکتاب اعمال رسوالن ادامۀ   

Sie berichtet von der Ausbreitung des christlichen 

Glaubens bis nach Rom.  
 . او از گسترش ایمان مسیحی تا روم گزارش می دهد.

Einen großen Platz nehmen darin die Erzählungen 
von den Missionsreisen des Paulus ein: Apostelge-

schichte 13-28. 

رگی از آن شامل تعریفهایی از سفرهای تبلیغاتی پُل قسمت بز

.13-28می باشد: اعمال رسوالن   

Von Paulus stammen auch die meisten Briefe des 
Neuen Testaments. Sie wurden an christliche Ge-

meinden oder an Einzelpersonen geschrieben, wie der 

Philemonbrief, in dem es um einen entlaufenen Skla-
ven geht: Philmonbrief. 

همچنین در بسیاری از نامه های عهد جدید از پُل آمده اند. آنها 

به جوامع مسیحی و یا به افراد نوشته شده بودند، مثل نامۀ 

 فیلمون که دربارۀ یک بردۀ فراری هست: نامۀ فیلمون.
 

Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung des Jo-

hannes, die in einer Zeit geschrieben wurde, in der die 
christlichen Gemeinden vom römischen Staat verfolgt 

wurden. 

آخرین کتاب از کتب مقدس مکاشفۀ بوحنا )کتاب وحی( است 

که در زمانی نوشته شده بود که در آن زمان جوامع مسیحی 

ر گرفته بودند.توسط دولت روم مورد آزار و اذیت قرا  
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Wusstest du schon, dass... 

 
 آیا می دانستی که ...،

 

- die Bibel 1189 Kapitel mit 31175 Versen und 

etwa 3 Millionen Buchstaben enthält? Man 
braucht etwa 50 Stunden, um die Bibel in einem 

Zug durchzulesen. Bei täglich 3-4 Kapiteln 

braucht man ein Jahr. 
 

 3آیات و حدود  1175باب و  1189کتاب مقدس شامل  -

ساعت نیاز است تا در یک  50ملیون حروف می باشد؟ حدود 

فصل در روز یک سال  4-3نشست خوانده شود و با خواندن 

 نیاز است تا کتاب مقدس یکبار کامل خوانده شود. 
 

- der Teil der Bibel, den wir „Altes Testament“ 

nennen, ursprünglich hebräisch geschrieben 
worden ist und die „Heilige Schrift“ der Juden 

ist? 

 

آن بخش کتاب مقدس که ما آنرا "عهد عتیق" می نامیم در  -

اصل به زبان عبری که زبان مقدس یهودیان است، نوشته شده 

 است؟
 

- die Bibel von allen christlichen Kirchen als 

Grundlage ihres Glaubens anerkannt wird? 

 

کتاب مقدس از طرف تمام کلیساهای مسیحی به عنوان  -

 اساس ایمان، خود به رسمیت شناخته شده است؟    
-  

- die Bibel das Buch in der Weltliteratur ist, das 

am häufigsten gedruckt, in die meisten Sprachen 

übersetzt und auch am meisten gelesen wird?  

کتاب مقدس کتابی در دنیای ادبیات است که از همه  -

بیشتر چاپ شده، به اکثر زبانها ترجمه شده و همینطور 

 از همه بیشتر خوانده می شود؟
- Die Bibel in einem Zeitraum von etwa 1000 Jah-

ren (850 v. Chr. – 150 n. Chr.) entstanden ist? 
 

ب.م.(  150 –ق.م.  850سال ) 1000کتاب مقدس در طی  -

 بوجود آمده است؟
 

- das erste gedruckte Buch der Welt eine Bibel 

war: die Gutenberg-Bibel von 1455. 
اولین کتاب چاپ شده در جهان کتاب مقدس انجیل بوده  -

.1455است: کتاب مقدس گوتنبرگ از سال   
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Damals musste man etwa 25 Ochsen dafür bezahlen, 

heute ist diese erste gedruckte Bibel etwa 30 Millio-

nen Mark wert. 
 

گاو بوده و ارزش آن امروزه تقریبا  250در آنزمان بهایش 

ملیون مارک آلمان است. 30  

 

Bibel – Martin Luthers Entdeckung 

 
کشف مارتین لوتر --انجیل    

 
Der Vater hatte Großes mit ihm vor. Martin Luther 
sollte Rechtswissenschaft studieren. Doch mit 22 Jah-

ren bricht er sein Studium ab, geht ins Kloster und 

wird Mönch.  
Der Vater tobt. Doch Martin Luther ist es ernst mit 

seiner Entscheidung. Er hat Angst, mit seinem bishe-

rigen Leben vor Gott nicht bestehen zu können. Im 
Kloster hofft er, durch ein vorbildliches Leben die 

Gnade Gottes verdienen zu können. 

 

پدرش نقشه های بزرگی برایش داشت. مارتین باید درس 

سالگی درس خواندن را  22حقوق می خواند. اما او با سن 

 رها کرد و وارد صومعه وراهب می شود.

 

پدرش عصبانی شد اما مارتین در تصمیم خود جدی ماند. او  

ترس اینرا داشت که با توبه از زندگی قبلی خود قادر به 

نباشد. در صومعه او امیدوار بود که با  پذیرش نزد خداوند

 زندگی نمونه وارش قادر به کسب فضل خدا شود

Er unterwirft sich einer strengen Disziplin, quält sich 

mit tagelangem Beten, Wachen und Fasten. 
او خود را تسلیم نظم و انضباط دقیق و سختی کرد و خود رابا 

نه ، تحسن و روزه گیری شکنجه عبادتهای طوالنی  و روزا

 داد.
Doch die erwünschte Ruhe findet er dabei nicht. 

Schließlich wird Luther Professor an der Universität 
Wittenberg. Dort hat er vor allem die Aufgabe die Bi-

bel auszulegen. Durch das Studium der Bibel gewinnt 

یت لوتر اما صلح و آرامش مورد نظرش را پیدا نکرد. در نها

در دانشگاه ویتنبرگ به ِسَمت پروفسوری رسید. در آنجا 

تکلیف او در درجۀ اول تفسیر کتاب مقدس بود. با مطالعۀ 
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er mit der Zeit eine neue Überzeugung. Er setzt sich 

vor allem mit dem Römerbrief des Paulus auseinander 
und erkennt: Nicht durch die Vermittlung der Kirche, 

durch Bußübungen oder gute Werke kann der Mensch 

vor Gott bestehen. 
 

انجیل در طول زمان اعتقاد راسخ جدیدی بدست آورد. او 

کار می کند و  بطور کلی روی نامۀ پُل رسول به رومیان

طریق توبه  متوجه می شود: تنها توسط میانجیگری کلیسا یا از

و طلب بخشایش یا کارهای نیک نیست که انسان می تواند در 

 برابر خدا پذیرفته شود.

 
Allein der Glaube an Jesus Christus und das Vertrau-
en auf die Gnade Gottes schenken Trost und innere 

Ruhe. 

تنها ایمان به عیسی مسیح و اعتماد به لطف خدا، صلح و 

طنی بوجود می آورد.آرامشی با  

Das ist die Wende, Luthers reformatorische Entde-
ckung. Immer hatte er gefragt: „Wie kriege ich einen 

gnädigen Gott?“. Nun begreift Luther: Gottes Gnade 

ist etwas, das ich umsonst bekomme. Gott beurteilt 
den Menschen nicht nach seinen Leistungen, sondern 

liebt ihn, so wie er ist. 

Das ist der Grundgedanke des Evangeliums, den Lu-
ther wieder neu entdeckt hat. 

این نقطۀ عطف کشف اصالحات لوتری است. او همیشه می 

پرسید: "چگونه می توانم یک خداوند بخشنده پیدا کنم؟" حاال 

که من بطور رایگان لوتر متوجه شد: لطف خدا چیزیست 

دریافت می کنم. خدا در مورد انسان بخاطر عملکردش 

 قضاوت نمی کند بلکه او را دوست دارد همانطور که هست.

 این اعتقاد بنیادی انجیل است که لوتر دوباره از نو کشف کرد.
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Martin Luther  

Zeittafel 

 

 مارتین لوتر

 تابلوی تاریخ مارتین لوتر

 
1483 Am 10. November wird Martin Luther als Sohn 

eines Bergmanns in Eisleben/Thüringen geboren. 
مارتین لوتر، پسر یک  1483نوامبر  10روز   – 1483

 معدنچی در ایس ِلبِن / تورینگن در کشور آلمان بدنیا آمد.

 
1505 Luther bricht sein Studium ab und wird gegen 

den Rat seines Vaters und seiner Freunde Mönch. Er 
tritt in das Augustinerkloster in Erfurt ein. 

 

لوتر دانشگاه را ترک کرد و بر خالف توسبه های  – 1505

والدین و دوستانش راهب شد. او وارد صومعۀ آگوستین در 

 ارفورت شد.

 
1512 Luther wird Doktor der Theologie und beginnt 

eine Lehrtätigkeit als Professor in Wittenberg, das bis 
zuletzt sein Wohnort bleibt. 

 

لوتر دکتر الهیات شده وبه عنوان استاد در شروع به  – 1512

 کار می کند که آنجا محل اقامت وی تا آخر عمرش می ماند.

 

1517 Am 31. Oktober veröffentlicht Luther 95 Thesen 
gegen den Ablass*, um ein öffentliches Streitgespräch 

darüber zu führen. Das ist der Beginn der Reformati-

on in Deutschland. 
 

تزی خود را بر علیه  95اکتبر لوتر پایان نامۀ  31 – 1517

آمرزش نامه* منتشر می کند تا منجر به یک بحث عمومی 

 شود. این آغاز اصالحات در آلمان است.

 

1520 Luther verbrennt öffentlich die päpstliche Ur-

kunde, in der ihm der Kirchenbann angedroht wird. 
 

لوتر در مکان عمومی گواهینامۀ پاپ را که در آن  – 1520

 او تهدید به تکفیر شده بود، سوزاند.

 
1521 Auf dem Reichstag in Worms soll Luther seine 1521 –  در مجلس در ُورمس لوتر باید نظرات خود را  
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Ansichten widerrufen.  

Er weigert sich und wird darauf vom Kaiser für recht-
los erklärt.  

Auf dem Rückweg von Worms wird er auf die Wart-

burg in Sicherheit gebracht. 
 

تکذ یب و رد می کرد.    

مۀ حق او از این کار خودداری کرده و به ترتیب امپراطور ه

 و حقوقش را می گیرد.

در راه بازگشت از ُورمس در قلعۀ وارتبورگ به او پناه داده  

 واو در امنیت است. 

 
1522 Luther übersetzt auf der Wartburg das Neue 
Testament in die deutsche Sprache. 

 

 

لوتر در قلعۀ وارت بورگ کتب عهد جدید را به  – 522

.آلمانی ترجمه می کند  

 

 
1523 Luther dichtet seine ersten Kirchenlieder. Insge-
samt werden es 37. 

 

لوتر اولین شهرهای خود را برای کلیسا می سروید.  – 1523

شعر شدند. 37در مجموع   

 
*Ablass: Kirchlicher Handel mit „Ablassbriefen“.  

Die Menschen glaubten damals, durch den Kauf die-

ser Briefe die Strafen verkürzen zu können, die wegen 
ihrer Sünden nach dem Tod auf sie warteten. 

 

آمرزش نامه: تجارت کیسا با نامه های آمرزشی. *  

انسانها در آن زمان معتقد بودند که با خریدن این نامه ها قادر  

به کاهش مجازات خود خواهند بود، مجازاتی که به خاطر 

.انشان بعد از مرگ منتظرشان استگناه  
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Jesus 
 

 عیسی مسیح
 

Jesus war Jude. Er wurde in den letzten 

Regierungsjahren des Königs Herodes (40 - 4 v. Chr.) 

geboren. Er ist etwa 35 Jahre alt geworden. Über 
seine Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Er blieb 

unverheiratet. Zeitweise gehörte er zu den Anhängern 

Johannes des Täufers. Von ihm hat er sich taufen 
lassen. 

 

عیسی یک یهودی بود. او در آخرین سالهای سلطنت شاه 

سال  35سال قبل از میالد( به دنیا آمد. او   4-40هیرودیس )

 عمر کرد. 

سیح هیچ اطالعاتی درباره دوران کودکی و نوجوانی عیسی م

وجود ندارد. وی هرگز ازدواج نکرد. در آن زمان، او از 

پیروان یحیای تعمید کننده بود. یحیی، عیسی را غسل تعمید 

 داد.
 

Sein öffentliches Wirken dauerte nicht viel länger als 
ein Jahr. In dieser Zeit zog er mit einer Schar von 

Jüngerinnen und Jüngern umher, meist in Galiläa, und 

verkündete den Anfang der Gottesherrschaft auf 
Erden. 

 

فعالیتهای اجتماعی او کمتر از یک سال طول کشید. در این 

زمان او با عده ای از دانشجویانش، دختر و پسر به محله های 

اطراف می رفت، بیشتر در جلیله، ودر آنجا آغازحکومت خدا 

زمین را اعالم می کرد. بر روی  
 

In Jerusalem gerät Jesus in Konflikt mit jüdischen 
Behörden, die ihn als Unruhestifter an die römische 

Besatzungsmacht ausliefern.  
Von den Römern wird Jesus als politischer Aufrührer 

verurteilt und am Kreuz hingerichtet. Sein Todestag 

ist möglicherweise Freitag, der 7. April 30. 
 

 

در اورشلیم عیسی به مبارزه با مقامات یهودی پرداخت. آنها 

او را به عنوان یک شورشگر به نیروهای حاکمه رومی 

 تحویل دادند.

رومیان عیسی مسیح را به عنوان شورشی سیاسی محکوم و 

 35/4/7ال در بر روی صلیب اعدام کردند. مرگ ایشان احتما

 می باشد.
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Später haben die Christen die Schuld am Tode Jesu 

einseitig „den Juden“ angelastet und damit einen 
Grund für grausame Judenverfolgung geliefert. 

 

با گذشت زمان مسیحیان بطور یکطرفه یهودیان را مسئول 

تند. در نتیجه این را مرگ عیسی دانستند و آنها را مقصر شناخ

 دلیلی برای آزار و اذیت بی رحمانه یهودیان دانستند.

 
 

Dass Jesus, wie immer mal wieder behauptet wird, 
mit Maria Magdalena verheiratet war oder in Indien 

gewesen ist, ist blanker Unsinn. 

 

مجدلیه  این که عیسی، طوری که بارها ادعا می شود، با ماریا

ازدواج کرده بود و یا در هند بوده است، عاری از حقیقت 

 است.

JESUS ein gewöhnlicher Mensch? 
 

 عیسی، انسانی معمولی؟
 

In der Bibel wird erzählt..., 
 

dass Jesus eines Tages seine Heimatstadt Nazaret ver-
ließ, in der er mit vier Brüdern und Schwestern auf-

gewachsen war und bis dahin als Zimmermann gelebt 

hatte. Er war etwa 30 Jahre alt, als er zu Johannes 
dem Täufer hinaus an den Rand der Wüste ging.  

Von ihm ließ er sich im Fluss Jordan taufen. Dabei, so 

erzählt die Bibel, sprach eine Stimme vom Himmel 
her: „Du bist mein Sohn. Dich habe ich erwählt!“ 
 

 

 کتاب مقدس می گوید: 

 

...که عیسی یک روز زادگاه خود، نازارت،  را ترک کرد، 

خواهر و برادرش در آنجا بزرگ  4شهری که او با 

شده بود وتا به حال به عنوان یک نجار در آن زندگی 

می کرده است. عیسی تقریبا سی سال داشت که پیش 

 یحیای تعمید کننده به بیرون از شهر درکنار کویررفت

و   او در رود اردن غسل داده شد. در این هنگام، 

اینطور که در کتاب مقدس تعریف می شود صدایی از 

آسمان آمد که: "تو پسر من هستی. تو را من به فرزندی 

 انتخاب کردم!"
 

Diese Worte geben zugleich den Eindruck wieder,  این کلمات همزمان همان تصویررا منعکس می کنند که عیسی
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den Jesus damals auf viele Menschen gemacht hat: 

Hier ist einer, der nicht mit normalen Maßstäben zu 
fassen ist; einer, der im Auftrag Gottes lebt und han-

delt. 

 

در مردم ایجاد کرده است: اینجا کسی هست که با 

استانداردهای عادی قابل درک نیست،  کسی که زندگی 

اعمالش خداییست. و   

Nach seiner Taufe hielt sich Jesus 40 Tage lang in der 

Wüste auf. Er wollte Klarheit bekommen über den 

Auftrag, den er in sich spürte.  

روز در صحرا بسر برد  40بعد از غسل تعمید، عیسی مدت 

را که در درونش حس می  او می خواست این رسالتی

ی خود حل و فصل کند. کرد، برا  

 
Dann kehrte er nach Galiläa zurück, sammelte  

Anhänger um sich und zog durch das Land, um von 

Gott zu erzählen und Menschen zu heilen. 
 

سپس او به جلیله برگشته طرفدارانی و دور خود جمع کرده 

فتگو وسرانجام شروع به سفرکرد در سراسر کشورو برای گ

 از خدا و درمان مردم.

In der Bibel wird erzählt...,  
 
dass Jesus seinen Zuhörern immer wieder Geschich-

ten und Gleichnisse vom „Reich Gottes“ erzählt hat. 

Damit meinte er nicht irgendeine ferne Zukunft, son-
dern Jesus war überzeugt, dass Gott schon jetzt den 

Menschen nahe ist und ihnen im Alltag begegnet. 

 
 

Wie ein Hirte, der nicht aufhört, nach seinem verlau-

fenen Schaf zu suchen. Wie ein großzügiger Gastge-
ber, der Arme und Ausgestoßene zu einem Fest ein-

 کتاب مقدس می گوید:...

 

که عیسی بارها و بارها داستان ها و مثلهایی از ملکوت خدا 

برای شنوندگان خود تعریف کرده است. با این تعریفها 

مقصود او یک آینده دور نامعلوم نبود بلکه عیسی معتقد 

بود که خدا در حال حاضر نزدیک و پیش مردم است و 

رد می کند.با آنها در زندگی روزمره شان برخو  

 

 

مثل یک چوپان که هیچوقت بس نمی کند دنبال گوسفند گمشده  

خود بگردد. مثل یک میزبان سخاوتمند که فقرا و رانده 
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lädt. Wie ein Weinbergbesitzer, der allen Arbeitern 

gibt, was sie zum Leben brauchen. 
 

شدگان را به جشن دعوت می کند. مثل مالک تاکستان 

 که به تمام کارگرانش احتیاجات زندگیشان را می دهد.
 

„Gott macht alles gut, ihr dürft ihm vertrauen.“ Das 

ist Jesu Botschaft. Deswegen mutet Jesus den Men-
schen auch zu, schon jetzt so zu leben, als ob Gott re-

gierte, z.B. auf Rachegedanken zu verzichten, freiwil-

lig zu teilen, bei guter Tat nicht auf den Lohn zu 
schielen und sich nicht um seine Zukunft zu ängsti-

gen. 
 

"کارهای خدا خوب است، به او اعتماد کنید." این پیام عیسی 

مسیح است. به همین دلیل عیسی به مردم شجاعت می 

دهد که چنان زندگی کنند که افکار خدا االن بر آنها 

نظارت دارد، مثال  از افکار انتقام جویانه صرف نظر 

به اشتراک بگذارند،  دارایی شان راکنند، داوطلبانه   .

نیک تمرکزشان به دستمزد نباشد و نگران آینده  در کار

 نباشند.
 

Jesus hat selbst nichts Schriftliches hinterlassen: 
 

 عیسی مسیح از خود هیچ نوشته ای باقی نگذاشته است:
 

Seine Worte und Geschichten sind erst später von sei-

nen Anhängern gesammelt und aufgeschrieben wor-
den. Der Evangelist Markus hat sie dann um das Jahr 

70 herum zum ersten Mal in einem fortlaufenden Be-

richt, einem Evangelium (= Gute Nachricht), zusam-
mengestellt. 

 

 
In den Evangelien, besonders im Johannesevangeli-

um, stehen auch Worte, die Jesus so wohl nicht ge-

sprochen hat, in denen die ersten Christen vielmehr 
das, was Jesus gesprochen hat zu Reden zusammen-

سخنان و داستانهای وی بعد ها توسط پیروانش جمع آوری و 

مرقس برای اولین بار  70نوشته شده اند.   حدود سال 

در یک گزارش مستمراز یک انجیل   )مژده( جمع 

 آوریشده  سخن میگوید.

 

 

 

ل یوحنا، همچنین کلماتی وجود در انجیل بخصوص در انجی

دارند که عیسی آنها را آنگونه بیان نکرده اما در نوشته 

ها مسیحیان اولیه، آنچه را که مسیح می  خواسته بیان 

.کند ، جمع آوری کرده اند  
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gestellt haben, wie etwa die berühmte „Bergpredigt“ 

(Matthäusevangelium, Kapitel 5-7). Sie ist so wichtig 
und hat über 2000 Jahre hinweg eine so große Wir-

kung gehabt, dass jeder Christ sie einmal gelesen ha-

ben sollte. 
 

اما برخی از کلمات عیسی مسیح هم جمع آوری شده اند، از 

 –جمله سخنرانی معروف به "موعظه سر کوه" )انجیل متی 

( می باشد. این سخنان  بسیار مهم می باشند و بیش از  7-5فل 

سال چنان تأثیر بزرگی بر مردم داشته اند که هر  2000

 مسیحی باید یکبار آنرا خوانده باشد.
 

Endlich einer, der sagt: 

„Selig die Armen!“ 

und nicht: 

Wer Geld hat, ist glücklich! 

 باالخره یک نفر که می گوید:

 "خوشا به حال فقرا"

 و نه:

 کسی که پول دارد، خوشبخت نیست!
 

Endlich einer, der sagt: 

„Liebe deine Feinde!“ 

und nicht: 

Nieder mit den Konkurrenten! (…) 

 

 باالخره یک نفر که می گوید:

 " به دشمنانت عشق بورز"

 ونه:

 مرگ بر رقبا!
 

Endlich einer, der sagt: 

„Was nützt es dem Menschen, 

wenn er die ganze Welt gewinnt?“ 

und nicht: 

Hauptsache vorwärts kommen! 

 

 باالخره یک نفر که می گوید:

 "چه سودی برای انسان دارد

که تمام جهان در دستش باشد"   

 و نه:

 پیشرفت مهم است!

Endlich einer, der sagt: 

„Wer an mich glaubt,  

wird leben in Ewigkeit!“ 

 باالخره یک نفر که می گوید:

 "هرکس به من ایمان بیاورد
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und nicht: 

Was tot ist, ist tot! 
 

 همیشه زنده خواهد ماند"

 ونه:

 آنچه که مرده است، مرده است!
Josef Dirnbeck/ Martin Gutl 

 
 ژوزف دیرن بِک / مارتین گوتل

 

In der Bibel wird erzählt ..., 
 

یف می کند:کتاب مقدس تعر  

dass Jesus immer wieder Kranke geheilt hat, die zu 

ihm kamen oder gebracht wurden. Damals glaubte 

man, dass Krankheiten Strafen Gottes für irgendeine 
Schuld seien. Diese Vorstellung hat Jesus abgelehnt. 

 

می آمدند یا  که عیسی مسیح همیشه بیمارانی را که نزد وی

آورده می شدند، شفا می داد. در آن هنگام اعتقاد بر این بود 

که بیماری مجازات که خداوند برای مجازات گناه مرتکب شده 

به  شخص گناهکار داده است. این نظریات را عیسی مسیح 

 اکیدا رد کرد.

 
Er hat um Kranke und Aussätzige keinen Bogen ge-
macht, sondern ist auf sie zugegangen. Blinde konn-

ten sehen, Lahme gehen, Aussätzige wurden rein und 

Geisteskranke wieder gesund. 

او دور بیماران و جذامیان را خط نمیکشید بلکه به آنها نزدیک 

می شد. کورها بینا شدند، فلج ها قادر به راه رفتن شدند، 

ردند و بیماران روانی جذامیان سالمت کامل خود را بدست آو

 هم دوباره عالج پیدا کردند. 

 
Viele dieser Wunder kommen uns heute unwahr-

scheinlich vor. Das war damals nicht anders. Jesu 
Gegner konnten sich seine Macht nicht erklären und 

hielten sie für Teufelswerk.  

 

نظر ما بعید به نظر می  بسیاری از این معجزات امروزه به

رسند. در آنزمان هم هیچ فرقی نداشت و مخالفان عیسی نمی 

توانستند این قدرت را تشریح کنند و این را کار شیطان می 

 دانستند

Es ist aber kaum zu bezweifeln, dass Kranke damals دیدی نیست که بیماران واقعا فهمیدند که . اما هیچ جای تر
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wirklich erfuhren, dass Jesus dort noch Macht hatte, 

wo sie nicht mehr weiter wussten.  
 

Jesus verstand diese Wunder als „Zeichen“ - als Zei-

chen für die Nähe Gottes.  
Er hat es aber abgelehnt, durch Schauwunder seine 

Macht zu beweisen.  

Nur die Menschen erlebten Heilung, die voll Vertrau-
en zu ihm kamen. 

 

عیسی درست همانجایی قدرت دارد که آنها دیگر نمی دانستند 

 چه باید بکنند.

برای حضرت عیسی این معجزات یک نشانه بود، نشانۀ  

 نزدیکی بودن خدا. 

 

اما او از نمایش معجزه های خود برای اثبات قدرت خویش 

 خودداری میکرد.

ریق او بهبودی را تجربه میکردنداما  انسانها از ط  

Und heute? Kranke beten auch heute darum, dass Gott 
sie gesund macht. Aber nicht immer werden sie er-

hört. Manche fragen: „Wenn Jesus früher Wunder ge-

tan hat, warum tut er es heute nicht mehr?“ - Oder tut 
er sie doch und man merkt es oft gar nicht? 

 

و امروز؟ بیماران حتی امروز برای بهبودی خود دعا می 

کنند. اما این دعا ها همیشه شنیده نمی شوند. برخی می پرسند: 

"اگر عیسی قبال معجزه می کرده است چرا حاال دیگر معجزه 

نمی کند؟" و یا اینکه او معجزه می کند و ما اغلب متوجه نمی 

 شویم؟

 
JESUS – Für alle da 
 

 عیسی مسیح برای همه اینجاست

 
In der Bibel wird erzählt ..., 

 

dass Jesus sich ganz bewusst der Menschen ange-

nommen hat, die damals gesellschaftlich und religiös 
verachtet waren. Prostituierten wandte er sich ebenso 

freundlich zu wie den wegen ihrer Zusammenarbeiten 

 کتاب مقدس تعریف می کند ...،

 

مالقات میکرد که در آنزمان  که عیسی آگاهانه با افرادی

منفور اجتماعی و فرهنگی بودند. او با روسپیان 

همانطوردوستانه برخورد می کرد که با مأموران مالیاتی   که 

بخاطر همکاری با رومیان مورد تنفر مردم بودند. یکی از 
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mit den Römern verhassten Zöllnern. Einer von ihnen 

gehörte zu seinen Jüngern, mit anderen aß er und fei-
erte Feste. 

Er ließ sich aber auch von den frommen Pharisäern 

einladen. 
 

آنها جزء شاگردانش بود، با دیگری غذا می خورد و جشنها را 

 جشن می گرفت.

طور به فریسیان پارسا اجازۀ پذ یرایی از خود را می اما همین 

 داد.

 

 
Nicht so bekannt ist, dass auch Frauen zu seiner Ge-
folgschaft zählten. Das war etwas Auffälliges, weil 

Frauen in gesellschaftlichen und religiösen Fragen 

nicht so viel zu sagen hatten. Dasselbe galt für die 
Kinder, die von Jesus beachtet und menschlich ernst 

genommen wurden. 

 

اینکه آیا زنان هم جزء پیروانش بودند، شناخته شده نیست.اگر 

می بودند خیلی   قابل توجه می بود چونکه زنان در مسائل 

 اجتماعی و مذهبی حضورنداشته و حرفی برای گفتن نداشتند.

کودکان هم اعتبار داشت که توسط عیسی این موضوع برای 

مورد توجه قرار گرفته و بطور انسانی یا آنها برخورد می 

 شد.

 
So hat Jesus den Menschen nie danach beurteilt, wel-

che Rolle er in der Gesellschaft spielt, sondern wel-

chen Wert er als Geschöpf Gottes hat. 
 

 

هرگز بر اساس نقش آنها در جامعه پس عیسی انسانها را 

قضاوت نکرده بلکه بر اساس ارزش آنها به عنوان آفریدۀ 

 خدا.
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© EKiÖ - Gösele 

 

Jesus – Er stirbt  او می میرد –عیسی  
1971 wurden in einem Grab in Jerusalem die Gebeine 

eines Mannes gefunden, der etwa 20 Jahre nach Jesus 
gekreuzigt wurde. Nach diesem Fund wurde die 

Kreuzigung rekonstruiert, wie sie hier zu sehen ist. 
 

در یک گور استخوانهای یک مرد که حدود  1971در سال 

سال پس از مصلوب شدن عیسی به صلیب کشیده شده  20

بود، پیدا شد. بعد از این کشف، مصلوب شدن بازسازی شده 

 بطوری که در اینجا دیده میشود.

 
Die Kreuzigung galt damals als eine der grausamsten 

und unwürdigsten Todesarten. Der Tod trat durch 
مصلوب شدن در آنزمان به عنوان یکی از ظالمانه ترین و 

اهانت آمیزترین شکل مرگ شناخته شده بود. مرگ بر 
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Kreislaufversagen und Erstickung ein. 

 
ان رخ می دهد.اثرنارسایی خون و خفق  

 
In der Bibel wird erzählt …, ،... کتاب مقدس تعریف می کند 

 
dass Jesus nach etwa einjährigem Wirken in Galiläa 

mit seinen Jüngern zum Passahfest nach Jerusalem 
gezogen ist. Sein Einzug in die Stadt und sein öffent-

liches Auftreten sorgten für großes Aufsehen, was 

seine jüdischen Gegner sehr beunruhigte. 

که عیسی مسیح پس ازیکسال اثربخشی در جلیله با شاگردان 

خود به اورشلیم مهاجرت کرد. ورود او به شهر و حضور او 

در محل عام توجه عموم را بشدت به خودش جلب کرد طوری 

 که مخالفان یهودیش را بسیار مضطرب ساخت.

Als Jesus gar die Kaufleute aus dem Tempel vertrieb 

und den Tempelbetrieb kritisierte, griffen sie ein und 

ließen Jesus durch eine Tempelwache verhaften. Of-
fenbar war dabei auch Verrat des Jüngers Judas mit 

im Spiel. Die jüdischen Behörden lieferten Jesus als 

Unruhstifter an den römischen Statthalter Pontius Pi-
latus aus. 

هنگامی که عیسی تاجران را از معبد بیرون انداخت و سیستم 

 معبد را مورد 

انتقاد قرار داد، آنها دخالت کردند و عیسی را توسط یک 

نگهبان معبد توقیف کردند. ظاهرا یک شاگرد یهودی به او 

خیانت کرده بود. مقامات یهودی عیسی مسیح را به عنوان 

تحویل دادند.شورشگر به فرماندار پنطیوس پیالطس   

Ob Pilatus wirklich von der Unschuld Jesu überzeugt 

war, wie die Evangelien berichten, ist zweifelhaft. Er 
war damals als grausam und als Judenhasser bekannt. 

Er verurteilte Jesus zur Kreuzigung und ließ ihn vor 

den Toren Jerusalems an einem Ort namens Golgatha 
sofort hinrichten. 

آیا پیالطس واقعا به بیگناهی عیسی معتقد بود، آنچه که انجیل 

ها ادعا می کنند، مورد تردید است. او در آنزمان به بیرحمی 

و ضد یهودی بودن معروف بود. او عیسی را محکوم به 

صلیب کشیده شدن کرد و دستور داد او را در خارج از 

ورشلیم در یک مکانی به نام جلجاتا )گلگاتا( دروازۀ ا

 بالفاصله اعدام کنند.
Über seinem Kreuz ließ Pilatus eine Tafel anbringen, 

die den Grund für die Hinrichtung angeben sollte 
پیالطس امر می کند که روی صلیب او دلیل اعدامش را به 

اینصورت بنویسند: "پادشاه یهودیان". بنابراین می توان گفت 



42 

„König der Juden“ (INRI). So kann man sagen, dass 

Jesus wie ein politischer Rebell gekreuzigt wurde. 
که عیسی مسیح به عنوان یک شورشگر سیاسی به صلیب 

 کشیده شد.
Jesus – Er lebt 

 
او زنده است –عیسی   

 
In der Bibel wird erzählt …, 

 
یف می کند ...،کتاب مقدس تعر  

 
dass Jesus nach seinem Tod von einem angesehenen 
Juden, Joseph von Arimathia, in einer Grabkammer 

bestattet worden ist.  

 
Jesu Freunde und Anhänger waren nach seinem Tod 

niedergeschlagen und verzweifelt. Mit einem solchen 

Ende hatten sie nicht gerechnet. 
 

که عیسی مسیح بعد از مرگ توسط یک یهودی محترم به نام 

 ژوزف از آزماتا در یک آرامگاه خانوادگی دفن شده است. 

 

دوستان و طرفداران عیسی پس از مرگ او مردد و شکسته 

 شده بودند. چنان پایانی را هیچ کس تصور نمی کرد.

 

Doch drei Tage nach der Kreuzigung kamen einige 

Frauen bestürzt und aufgeregt zu den Jüngern. Sie er-
zählten, das Grab Jesu sei leer. Und Jesus sei ihnen 

erschienen. 

 

اما سه روز بعد از مصلوب شدن، چندین زن با ناراحتی و 

تشویش  و هیجان پیش شاگردان عیسی آمدند. آنها 

وعیسی جلوی  تعریف کردند که قبرعیسی خالی است.

 آنها ظاهر شده است.  

 
Die Jünger glaubten den Frauen anfangs nicht, doch 

als sie selbst zum Grab gingen, sahen sie, dass es tat-
sächlich leer war. 

شاگردان او ابتدا حرف زنان را باور نکردند اما وقتی که 

الی است.خودشان بر سر قبر رفتند، دیدند که قبر واقعا خ  

 
Und auch sie sahen in den nächsten Tagen Jesus 
selbst – als einen Lebenden. 

مثل  –و آنها در روزهای بعد خود عیسی را می دیدند 
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Nun verloren sie alle Angst, gingen in die Öffentlich-

keit und verkündeten: Jesus lebt! 
 

 زندگان.

د، بطوریکه به مجامع عمومی از آن پس ترس آنها ریخته ش

 رفتند و اعالم کردند که عیسی زنده است! 

 
Gott hat ihn auferweckt zu neuem Leben. Darum ist 

alles gültig, was Jesus von Gott erzählt hatte. 
 

 

 

خدا او را به زندگانی برگردانده است. به همین خاطر همۀ 

ف کرده است، چیزهایی که عیسی برای ما از خدا تعری

 حقیقت دارد.

 

In der Folge begannen sie Gemeinden zu gründen, die 

trotz Verfolgung durch den römischen Staat größer 

wurden und sich immer mehr ausbreiteten. 
 

در پی آن پیروان عیسی  شروع کردند به بنا گذاشتن جوامعی 

بزرگترمی شدند  که با وجود تعقیب از سوی دولت روم

 و بیشتر گسترش می یافتند.
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GEBOTE –  Spielregeln für die Freiheit قوانین برای آزادی – فرمانها  

 
Durch die Wüste bewegte sich ein endloser Zug von 

Menschen. Alte, Junge, viele Familien mit Kindern, 
dazwischen Tiere und Karren mit Töpfen und Haus-

rat. Die Israeliten, die es geschafft hatten, aus Ägyp-

ten herauszukommen. Wie sie es geschafften hatten, 
das grenzte an ein Wunder. 

 

در میان بیابانها صفهایی بی انتها از مردم در حال حرکت 

بودند. پیران، جوانان، خانواده های زیادی با کودکانشان، در 

آنها حیوانات و چرخ دستی ها که سوار آنها  ظروف  این میان

خانگی وبعضا افراد خانواده های بنی اسرائیلی هایی بودند که 

موفق به خروج از مصر شده بودند. چگونگی موفقیت آنها 

 خیلی معجزه انگیز است.

 
Als Sklaven hatten sie in Ägypten arbeiten müssen: 
Ziegel brennen, Kanäle graben, auf den Feldern arbei-

ten. Die Ägypter befahlen, die Israeliten mussten ge-

horchen. So ging das viele Jahre.  
 

آنها مجبور بودند به عنوان برده در مصر کار کنند. در ساخت 

آجرها، حفاری کانال ها و در کشتزارها خدمت کنند. مصریان 

ر به اطاعت بودند. سالها فرمان می دادند و بنی اسرائیل مجبو

به این ترتیب گذشت.    

 
Die meisten hatten die Hoffnung längst aufgegeben, 

noch einmal freizukommen. Da erhielten sie durch 
Gott einen neuen Anführer: Mose. Er trat vor seine 

Landsleute und sagte ihnen: „Gott hat euer Elend ge-

sehen, er will euch befreien. Er will euch in ein Land 
führen, in dem ihr frei leben könnt und genug zu es-

sen habt.“ 

مدتها بود که یهودیان امید آزادی دوباره خود را از دست داده 

بودند. در آن هنگام آنها از خدا یک رهبر جدید دریافت کرده 

ود آمده و به آنها گفت:" بودند: "موسی". او جلوی هموطنان خ

خدا بدبختی های شما را دیده است و می خواهد شما را آزاد 

کند. او می خواهد شما را به کشوری ببرد که در آن شما 

بتوانید آزادانه زندگی کنید و به اندازۀ کافی غذا برای خوردن 

 بدست آورید."
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Nicht alle Israeliten haben Mose anfangs geglaubt. 

Doch dann erlebten sie unglaubliche Dinge:  
 

در ابتدا بنی اسرائیلی ها موسی را باور نکردند اما بعدا 

 اتفاقهای باور نکردنی دیگری رخ داد: 
 

Das Wasser des Nils verwandelte sich in Blut, Heu-

schrecken überfielen die Felder, eine Finsternis ver-
dunkelte drei Tage das Land. 

آب نیل تبدیل به خون شد، ملخ ها بر کشتزارها تاختند و 

تاریکی محضی به مدت سه روز همه چیز را تحت الشعاع 

 خود قرارداد.
Gott hatte den Ägyptern diese Plagen geschickt, damit 
die Israeliten das Land verlassen durften. Endlich gab 

der Pharao nach. 

این بالها را بر مصری ها نازل کرده بود تا اسرائیلی خداوند 

سرانجام فرعون . ها اجازه داشته باشند کشور را ترک کنند

 مصر کوتاه آمده بود.

Doch kaum waren die Israeliten weg, da bereute der 
Pharao seinen Entschluss. Wer sollte nun die Skla-

venarbeit machen in Ägypten? Mit seinem Heer setzte 

er den Israeliten nach. 
 

اما به محض اینکه بنی اسرائیل رفتند، فرعون از تصمیم خود 

پشیمان شد. چه کسی حاال باید کارهای مردگان را در مصر 

او با سپاه خود به دنبال بنی اسرائیلی ها براه افتاد. .انجام دهد  

Als diese die Streitwagen der Ägypter näher kommen 

sahen, wurden ihnen die Knie weich. Was konnten sie 
gegen diese hoch gerüsteten Soldaten schon ausrich-

ten?  

Doch wie ein Wunder wurden sie gerettet. Sie schaff-
ten es noch einen Meeresarm zu durchqueren. Über 

den Ägyptern jedoch brachen die Fluten zusammen. 
 

هنگامی که یهودیان نزدیک شدن ارابه های مصریان را دیدند 

زانوهایشان سست شد ونمیدانستند که چکاری می توانند در 

 برابر این سربازان بشدت مسلح مصری انجام دهند.

 

اما آنها معجزه آسا نجات یافتند زیرا که موفق شدند از دریا  

بود بگذرند، درحالیکه مصری ها دچار سیل و موج های نا

 کننده شده بودند.

Nun waren sie in der Wüste. Eigentlich hatten sie al-

len Grund Gott dankbar zu sein. Aber sie murrten: 
Nichts als Wüste! Kaum etwas Richtiges zu essen. 

اگرچه آنها هنوز در بیابان بودند، اما در واقع اسرائیلیها دلیل 

های زیادی برای سپاسگزاری از خدا داشتند. آنها در عین 
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Und dann der Durst – und der Staub. Jeden Tag! „Wo 

ist das versprochene Land?“, hielten sie Mose entge-
gen. „Du mit deinem Gott! Uns geht die Wüste lang-

sam auf die Nerven.“ 
 

حال زمزمه کنان گله می کردند: فقط بیابان!  بی غذائی و 

تشنگی! و گرد و غبار هر روزی! ویا سئوال میکردند : 

"سرزمین موعود کجاست؟ و بدینگونه" موسی را سرزنش 

 می کردند. برو تو با آن خدایت! صحرا مدام ما را عصبی

 میکند!.
 

Da wurde Mose böse: „Habt ihr vergessen, dass Gott 
euch gerettet hat? Undankbares Volk! Gott hat euch 

aus Ägypten befreit und er wird weiter zu euch halten. 

Verlasst euch drauf!“ 
 

موسی هم عصبانی می شد: فراموش کرده اید که خدا شما را 

نجات داده است؟ ملت ناشکر! خداوند شما را از مصر نجات 

 داده است و او خود شما را حفظ خواهد کرد. بر او تکیه کنید!
 

Nach einigen Wochen kamen sie an einen großen 

Berg. Hier ließ Mose anhalten. Dann sagte er: „Gott 
will einen Bund mit euch schließen. Er will euch zu 

seinem Volk machen und immer für euch da sein. Er 

will aber auch, dass ihr ihn anerkennt und alle ande-
ren Götter vergesst.“ 

 

پس از چند هفته آنها به کوهی بزرگ رسیدند. در اینجا موسی 

اجازۀ توقف داد. سپس گفت خدای من می خواهد با شما یک 

عهد و پیمان ببندد و شما را مورد عنایت خویشقرار دهد و 

همیشه ب شما باشد. اما او هم می خواهد که شما او را تأئید 

خدایان دیگر  کنید وحاکمیت او را برسمیت بشناسید و تمامی

 را فراموش کنید.
 

Am nächsten Tag stieg Mose den Berg hinauf. Es war 

der Berg Horeb, der Berg, auf dem Mose Gott begeg-
nete. Den ganzen Tag über blieb Mose auf dem Berg, 

den Blicken der Israeliten entzogen. Als er wieder 

hinunterkam, hatte er zwei Steintafeln bei sich. Auf 
ihnen standen die Zehn Gebote, Gott hatte sie Mose 

gegeben als Zeichen für den Bund, den er mit den Is-

روز بعد موسی به باالی کوه رفت. این کوه ُهِرب بود، کوهی 

که بر روی آن موسی خدا را مالقات کرد. موسی تمام 

روزروی آن کوه ماند، پنهان از دید بنی اسرائیل. وقتی که از 

کوه پایین آمد دو لوحۀ سنگی به همراه داشت. روی آنها احکام 

داده بود به  دهگانه حک شده بودند. خدا آنها را به موسی

 عنوان نشانه ای از پیمانی که او با بنی اسرائیل بسته بود
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raeliten geschlossen hatte.  

Die Zehn Gebote waren Gottes Regeln für das Leben 
in der Freiheit, das nun vor den Israeliten lag. 

 

آن ده فرمان قوانین خدا برای زندگی در آزادی بودند که حاال 

 جلوی بنی اسرائیل گذاشته شده بودند.

. 

Die Zehn Gebote haben in der Bibel eine Über-

schrift, die zeigt, wie die Gebote verstanden werden 

wollen.  
Sie heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe 

dich aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit.“ Die 

Zehn Gebote sind die Spielregeln für die Freiheit. 
 

 

ده فرمان در کتاب مقدس نشان د هند ۀ این هستند که احکام 
ی: "من خداوند چطور می خواهند  قابل درک بشوند. یعن

هستم، پروردگار تو. من شما را از برده داری در مر نجات 
 دادم. ده فرمان قوانین آزادی هستند."

 

ABENDMAHL – Das letzte Abendessen Jesu mit 

seinen Freunden 

 

شام آخر مسیح با یارانش  – ربانی  
 

Am Abend vor seinem Tod ist Jesus mit seinen 
Freunden zusammen. Sie feiern das Passahfest ihres 

Volkes. Jemand hatte ihnen in einem vornehmen 

Haus einen Raum überlassen.  
 

شب قبل از مرگ عیسی مسیح، او و یارانش دور هم جمع 

هستند. آنها عید فصح مردمشان را جشن گرفته اند. کسی به 

 آنها اتاقی در یک خانۀ اعیانی داده است.

Dort ist alles vorbereitet: Der Tisch ist mit Brot und 

Wein gedeckt, das Passahlamm ist gebraten, die Kräu-
ter stehen bereit. Jesus und seine Freunde liegen auf 

flachen Polstern um den Tisch, sie reden miteinander, 

sie essen und trinken. 

ب و آماده است: روی میز نان و شراب در آنجا همه چیز مرت

چیده شده ؛ برۀ عید فصح کباب شده ، سبزیجات فراوان آماده 

هستند. عیسی و دوستانش بر مخده تخت دور میز نشسته اند. 

 آنها با هم صحبت می کنند و می خورند و می نوشند.

Doch dann wird dieses Passahmahl ganz anders. Jesus  اما بعدا این عید فصح شکل دیگری به خود می گیرد. عیسی
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weiß, dass dies das letzte Mahl für ihn ist. Er sagt: 

„Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ver-
raten.“ Seine Freunde reagieren bestürzt. Einer nach 

dem anderen fragt: „Doch nicht etwa ich?“ „Einer von 

euch wird es tun“, sagt Jesus. „Einer, der mit mir aus 
derselben Schüssel isst.“ 

 

می داند که این آخرین وعد ۀ غذای اوست. او رو به یارانش 

می گوید: "آمین، به شما می گویم، یکی از شما به من خیانت 

می کند." دوستانش با نگرانی زیاد واکنش نشان می دهند. 

ن نخواهم یکی بعد از دیگری می پرسد:" مطمئنا آن خائن م

 بود؟" 

"یکی از شما اینکار را خواهد کرد": عیسی می گوید،" یکی 

 که با من هم کاسه هست."

Während sie alle essen, nimmt Jesus das Brot, spricht 
ein Dankgebet, bricht es in Stücke und gibt es den 

Freunden: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der 

für euch gegeben wird.“  
 

 

در حالی که همه مشغول صرف غذا هستند، عیسی نان را بر 

می دارد، یک دعای شکرگزاری می خواند، نان را خرد کرده 

به چند قطعه و آن را به دوستانش می دهد.:" بگیرید و 

شود بخورید! این بدن من است که قربانی شما می  

Dann nimmt er den Becher mit Wein, spricht noch 

einmal ein Dankgebet, reicht ihn den Freunden und 

sie trinken alle daraus. Jesus sagt zu ihnen: „Nehmt 
und trinkt alle daraus! 

."  بعد جام شراب را بر می دارد و دوباره دعای شکرگزاری 

می خواند، آنرا به حواریونش می دهد و همه از آن می نوشند. 

ها می گوید:" بردارید و همگی از آن بنوشید!عیسی به آن  

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das 

für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächt-

nis!“ Und er fügt hinzu: „Ich sage euch: Von nun an 

werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich zusam-
men mit euch trinken werde im Reich Gottes.“ 

این پیاله عهد جدید است درآن خون من، که برای آمرزش 

گناهان شما ریخته می شود. اینکار را بکنید، هر بار که می 

نوشید به یاد من باشید!" و اضافه می کند:"من به شما می 

اال به بعد من دیگر شرابی نخواهم نوشید تا گویم که از ح

 زمانی که من با شما در سرزمین پادشاهی خدا نوشیده شویم."
 

Danach singen sie zusammen ein Loblied und gehen 
in die Nacht hinaus. 

 سپس همه با هم سرود می خوانند و می روند بیرون در شب.
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Nach Markus 14,12-26 

Was Jesus mit dem Abendmahl sagen wollte, haben 
seine Freunde erst später begriffen: Wie das Brot, so 

wurde auch sein Leib zerbrochen. Wie der Wein, so 

wurde auch sein Blut vergossen. Jesus, der Schuldlo-
se, starb für uns, die Schuldigen: als Zeichen für die 

neue Verbundenheit zwischen Gott und den Men-

schen. Wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, 
miteinander Brot essen und Wein trinken, dann geht 

die Geschichte Jesu weiter. 

 

 چیزی که عیسی با شام خداوند می خواست بگوید، حواریونش

 

بعدها درک کردند:   

 بدن او اینطور شکسته شد، مثل نان.

خون او اینطور ریخته شد، مثل شراب.   

عیسی مسیح، بی گناه، برای ما گناهکاران کشته شد: به عنوان 

عهد و دلبستگی جدید بین خدا و انسانها. هنگامی عالمت یک 

که ما با نام عیسی دور هم جمع می شویم، با هم نان می 

خوریم و شراب می نوشیم، پس داستان عیسی همچنان ادامه 

 دارد.
 

  
„Marc Chagall, Moses erhält die Gesetzestafeln, 

Öl auf Leinwand, 1960-1966“ 
Chagall ®/ © Bildrecht, Wien, 2016
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Die Zehn Gebote 
 

 ده فرمان:
 

Sie gehören zu den bekanntesten und wichtigsten Lebensregeln. 

 
ها جزء معروفترین و مهمترین قواعد زندگی هستندآن  

 

Für Juden und Christen sind sie bis heute eine Richtschnur für ein ver-

antwortliches Leben in der Gesellschaft. 
. برای یهودیان و مسیحیان آنها تا به امروز هنوز یک راهنما 

 برای زندگی پر  مسئولیت در جامعه است.
I. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine 

anderen Götter haben neben mir. 

II. Du sollst dir kein Gottesbild machen, das du 

anbetest und dem du dienst. 
III. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes 

nicht missbrauchen. 

IV. Du sollst den Feiertag heiligen. 
V. Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du 

lange lebest auf Erden. 
VI. Du sollst nicht töten. 

VII. Du sollst nicht ehebrechen. 

VIII. Du sollst nicht stehlen. 
IX. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider 

deinen Nächsten. 
X. Du sollst nicht begehren, was deinem 

Nächsten gehört. 
 

من خداوند خالق تو هستم. تو را معبود دیگری جز من   - 1

 نباشد.

هیچ تصویری از خدا نساز که آنرا بپرستی و به او   - 2

 خدمت کنی

از نام خدای خالقت سوء استفاده نکن  - 3  

روز تعطیل را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری      - 4

       

پدر و مادرت را احترام بگذار تا حالت خوب باشد و   - 5

 عمر طوالنی روی زمین داشته باشی

قتل نکن  - 6  

زنا نکن      - 7  

دزدی نکن  - 8  

شهادت دروغ نده  - 9  

چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش  - 10  
 

 



51 

 

Glauben 
 

 

 

Jeder Mensch glaubt an etwas, auch wenn er meint, er 
glaubt nichts. Er kann nicht von dem leben, was er se-

hen und beweisen kann.  

 
Niemand kann einen Menschen lieben, wenn er nicht 

glauben will, denn der andere kann nicht ständig be-

weisen, dass er es ernst meint. 
 

Niemand kann einem anderen vertrauen, wenn er nicht 

glauben will, denn der andere kann ihm nicht bewei-
sen, dass er Vertrauen verdient. 

 

Niemand kann etwas planen oder tun, wenn er nicht 
glauben will, denn er kann nicht wissen, was die Zu-

kunft bringt. 
 

 ایمان 
 

 

هر انسانی به چبزی معتقد است، حتی اگر می گوید که هیچ 

چیز را باور ندارد. او نمی تواند با آنچه را که می تواند ببیند 

 و ثابت کند زندگی کند.

 

هیچکس نمی تواند دیگری را دوست داشته باشد، وقتی او  

نمی خواهد باور کند، چونکه دیگری دائما باید ثابت کند، که 

رش جدی است.منظو  

 

هیچکس نمی تواند دیگری را دوست داشته باشد، چونکه 

دیگری نمی تواند دائما  به او ثابت کند، که او سزاوار اعتماد 

 است.

 

هیچکس نمی تواند کاری و برنامه ریزی کند یا انجام بدهد، 

چرا که او نمی تواند بداند که آینده چه خواهد 

 آورد.
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Glauben heißt Vertrauen! 
 

Wenn einer glaubt, heißt das nicht, 

dass er Unvernünftiges behauptet, 
weil er seine Vernunft nicht gebrauchen will, 

dass er Ungenaues hinnimmt, 

weil er nichts Genaues weiß, 
dass er von einer jenseitigen Welt träumt, 

dass er die diesseitige nicht liebt, 

dass er sich an Meinungen von gestern klammert, 
weil er mit der heutigen Zeit nicht zurechtkommt. 

Wer glaubt, vertraut - 

auch wo er keine Beweise hat! 
 

 

Jörg Zink 

 

 ایمان یعنی اعتماد
 

 اگر کسی معتقد است، به این معنا نیست، 
 که او بی دلیل ادعا می کند،

 چراکه او نمی خواهد از منطق خود استفاده کند،
 چیزی نا مفهوم را می پذ یرد، 

 چرا که او هیچ چیزرا دقیق نمی دا ند،
 که رؤیاهای او از جهانی فراتر از آن است،

نیوی عشق نمی ورزد،چرا که او به این جهان د  
 که او به نظرات دیروز چسبیده است،

 چرا که او با زمان امروزی کنار نمی آید،
کسی که ایمان دارد، اعتماد دارد حتی زمانی که او هیچ شاهد و 

 مدرکی ندارد.
 " ایمان به خدا یعنی تکیۀ محکم داشتن"

 

 یُرگ سینک
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GLAUBENSBEKENNTNIS –  

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
  – عقیده

 آئین عقیدۀ رسوالن

 

 

 

 

Während der Zeit der Christenverfolgung unter den 

Römern wurde das Bild des Fisches zum Geheimzei-

chen, an dem sich die Christen untereinander erkannten.  

در زمان آزار و تعقیب مسیحیان تحت حکومت رومیان 

تصویر ماهی نشانۀ مخفی شده ای بود که با آن 

 مسیحیان همدیگر را می شناختند. 
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Fisch heißt auf Griechisch Ichthys.  
Jeder Buchstabe steht für ein Wort. Hintereinander ge-

lesen ergeben diese Worte ein kurzes Glaubensbe-

kenntnis. 

 

 

 

 ماهی در زبان یونانی: 

ICHTHYS 

می شود. هر حرف یک کلمه است که یکی پس از  نامیده

دیگری قرار گرفته، به عنوان یک عقیدۀ 

 مختصر خوانده می شوند.

Das „Apostolische Glaubensbekenntnis“ fasst mit we-

nigen Sätzen das Wesentliche des christlichen Glaubens 
zusammen. Es entstand schon vor etwa 1700 Jahren.  

 

Zuerst wurde es in Taufgottesdiensten von denen ge-
sprochen, die sich bekehren und taufen lassen wollten.  

Heute ist es das Bekenntnis, das in allen christlichen 

Kirchen auf der Erde gesprochen wird. 

 

آئین عقیدۀ رسوالن در چند جمله ملزومات ایمان مسیحی را 

سال پیش  1700صه می کند که   تقریبا خال

بوجود آمد و در نخست در مراسم عبادت غسل 

تعمید کسانی گفته می شد که توبه کرده بودند و 

 می خواستند غسل تعمید کرده باشند.

 

امروزه آن تعهد در تمام کلیساهای مسیحی در روی زمین 

   گفته می شود.
 

 

Ich glaube an Gott, دارم من به خدا ایمان  
 

den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels 

und der Erde, 

 

 من به خدا ایمان دارم

 به پدر، قادر مطلق

 خالق آسمان و زمین
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und an Jesus Christus, 
 

مسیح، عیسی و به  
 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zu Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

 تنها پسر او، پروردگار ما

 پذیرفته شده توسط روح القدوس،

 متولد شده از مریم باکره،

 رنج برده تحت پنطیوس پیالطس،

 مصلوب شده، مرده و به خاک سپرده شده،

 فرود آمده به قلمرو مردگان

 در روز سوم دوباره برخاسته از مردگان،

 صعود به آسمان،

 او در سمت راست خدا نشسته

تعالپدر قادر م  

 از آنجا او خواهد آمد

 برای قضاوت زندگان و مردگان.
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 
،من به روح القدوس ایمان دارم  

 

die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

دس مسیحی، جامعۀ مقدس،کلیسای مق  

 آمرزش گناهان،

 رستاخیز مردگان،

 و زندگی جاودانی.
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Ein Glaubensbekenntnis von Konfirmandinnen 

und Konfirmanden 
 

 اعتراف به ایمان یک اعتراف کننده
 

Ich glaube, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht 
sehe. 

Er hat alles geschaffen. 

Von ihm kommt alles Leben. 
 

 من باور دارم که خدا اینجاست، حتی اگر من او را نمی بینم.

 او همه چیز را خلق کرده است.

 از او می آید تمام زندگی.
 

Er ist nicht nur ein Gott der Menschen, sondern auch 

der Tiere und Pflanzen. 
Er hält auch mein Leben in der Hand. 

 

نه تنها خدای انسانها بلکه خدای حیوانات و گیاهان است. او  

 او همچنین زندگی مرا در دست نگه می دارد.
 

Ich glaube an Jesus. 
Er verstand die Menschen. 

Ihm waren alle gleich viel wert. 

Er half denen, die in Not waren. 
Er ist für alle Menschen gestorben. 

Doch er ist nicht tot. 

Er ist immer bei uns. 

 من به عیسی مسیح ایمان دارم.

 او انسانها را درک کرد.

 نزد او همه به یک اندازه ارزش دارند.

 او به کسانی که نیازمند بودند کمک می کرد.

 او برای همۀ مردم کشته شد.

 اما او مرده نیست.

 او همیشه پیش ماست.
 

Ich glaube, dass Gott selbst mit seinem Geist in der 
Welt ist. 

Er öffnet uns die Augen für andere Menschen. 

Er gibt uns Mut, für Gerechtigkeit und Frieden in der 

است. من باور دارم که خدا با روح خود در جهان  

او چشمهای ما را برای انسانهای دیگر باز می کند.   

 او به ما شجاعت می دهد برای عدالت و صلح بجنگیم.

 خدا قویتر از مرگ است.
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Welt zu kämpfen. 

Gott ist stärker als der Tod. 
Darum glaube ich an das ewige Leben. 

 

 

 به همین دلیل من به زندگی ابدی اعتقاد دارم.
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Die Taufe 

Die Taufe ist die grundlegende kirchliche Handlung, 
durch die die Getauften zu “Gliedern am Leib Christi” 

werden und ihre Mitgliedschaft in der Kirche begrün-

den. Die Taufe kann in einem eigenen Taufgottes-
dienst abgehalten werden. Seit längerer Zeit ist es 

ein Anliegen, Tauffeiern wieder stärker in die Ge-

meindegottesdienste zu integrieren. So kommt die 
Aufnahme des Täuflings in die Gemeinde in besonde-

rer Weise zum Ausdruck.  

 غسل تعمید

 

غسل تعمید یکی از اعمال اساسی کلیسایی است که توسط آن 

پیوند فرد معتقد فرد تعمید شده عضوی از اعضای بدن مسیح )

( می شود و عضویت در کلیسا را توجیه می کند. با مسیحِ 

ه غسل غسل تعمید ممکن است در یک مراسم عبادت وابسته ب

طوالنی سعی می  از مدت زمانیتعمید جداگانه برگزار شود.

شود غسل تعمیدها را قویتر در مراسم عبادت عمومی ادغام 

دهند تا قبول شدن غسل تعمید شونده در جامعه با حالت 

 خاصی بیان شود.
Für die Taufe eines Kindes werden Patinnen oder Pa-

ten berufen. Aber auch in jedem anderen Lebensalter 
kann ein Mensch getauft werden. Der Taufe geht dann 

eine Taufvorbereitung voraus. In einigen Fällen ge-

schieht die Taufe im Zusammenhang mit der Konfir-
mation. Die Anmeldung zur Taufe geschieht in Ihrem 

Pfarramt.  

برای غسل تعمید یک کودک، مادر خوانده یا پدر خوانده 

ما همینطور هر انسانی در هر سنی می منصوب می شود. ا

تواند غسل تعمید شود. عسل تعمید بعد از یک برنامۀ آمادگی 

انجام می شود. در برخی از موارد غسل تعمید با مراسم تأیید 

)کنفورماتسیون( انجام می شود. ثبت نام برای غسل تعمید 

 توسط دفتر تبلیغات کلیسای محلۀ فرد انجام می شود.

Taufsprüche finden Sie beispielsweise unter 
www.taufspruch.de. Die dort angebotene Datenbank 

kann Ihnen dabei helfen, einen geeigneten Bibel-

spruch für die Taufe Ihres Kindes bzw. für Ihre eigene 
Taufe zu finden. 

 

اصطالحاِت غسل تعمید را به عنوان مثال می توانید در این 

 صفحه ببینید:

               www.taufspruch.de/ 

در آنجا می توانید از پیشنهادات ارائه شده برای غسل تعمیِد 

خود استفاده کنید.فرزند خود یا همینطور غسل تعمید   
 

http://www.taufspruch.de/
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Pfarrerin tauft ein Neugeborenes (Foto: epv(Uschmann) 

 

 خانم کشیش یک نوزاد را عسل تعمید مدهد )عکس: اِپ و/ اوشمن(
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Fragen und Antworten zur Taufe 

1. Gibt es eine ökumenische Taufe? 

Nein. Da die Taufe zugleich die Aufnahme in eine 
konkrete Gemeinschaft ist, erfolgt sie immer inner-

halb einer Konfession. Die Taufe ist einmalig und 

wird auch beim Übertritt in eine andere Konfession 
nicht wiederholt.  

 

 

 پرسش و پاسخ دربارۀ غسل تعمید

 

ود دارد.. آیا غسل تعمید سراسری در جهان وج1  

شما همزمان جزء یک جامعۀ  غسل تعمیدنه، از آنجائی که با 

بتن می شوید، اینکار فقط در یک فرقه و جامعه انجام می 

عملی یکباره و منحصر به فرد است و حتی  غسل تعمیدشود. 

 هنگام گرویدن به فرقۀ دیگر تکرار نمی شود

2. Ist es möglich, in anderen Pfarrgemeinden als mei-
ner Heimatgemeinde mein Kind taufen zu lassen? 

 

. آیا ممکن است که در کلیسای جامعۀ دیگری به غیر از 2

بشود؟ غسل تعمیدکلیسای جامعۀ خودم فرزندم   
 

Natürlich ist das möglich. Sie müssen alle Termine 
mir Ihrer "Wunschgemeinde" absprechen. Ihrer Hei-

matgemeinde teilen Sie Ihren Wunsch mit. Dort be-

kommen Sie dann eine "Delegation", die belegt, dass 
Sie zu einer Pfarrgemeinde gehören, also Kirchenmit-

glied sind. 

البته که این امکان وجود دارد. شما باید تمام قرارهایتان را با 

به  جامعۀ مورد نظرتان تنظیم کنید. خواسته تان را

جامعۀ خودتان اعالم نموده، از آنجا یک گواهی می 

گیرید که ثابت می کند شما به یک جامعۀ کلیسایی تعلق 

 دارید یعنی اصال عضو کلیسا هستید. 
 

Auch in einem römisch-katholischen Kirchengebäude 

können Sie Ihr Kind taufen lassen. Das muss aller-

dings mit dem zuständigen evangelischen sowie mit 
dem römisch-katholischen Pfarramt besprochen wer-

den. Rechnen Sie auf jeden Fall mit einer "Spende", 

die Sie leisten sollten. Wenn von der "Inhaberseite" 
alles geklärt ist (Termin), sollten Sie Ihre/n zuständi-

شما حتی در یک کلیسای کاتولیکی هم می توانید کودک خود 

بدهید اما اینکار باید هم با مسئول کلیسای  غسل تعمیدرا 

یسای کاتولیک پروتستان شما و هم با مسئول کل

هماهنگ شده باشد. در هر حال باید روی پرداخت 

بهایی به عنوان هدیه حساب کنید.. وقتی که از طرف 

صاحب کلیسای کاتولیک همیه چیز حل و فصل شده 
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ge/n Pfarrer/Pfarrerin fragen, ob er/sie dort taufen will 

(in aller Regel durchaus). Besprechen Sie sich mit Ih-
rem Pfarrer/Ihrer Pfarrerin. 

( شما موظف هستید از کشیش غسل تعمید)تاریخ 

غسل خودتان که آیا ایشان مایل هستند در آنجا مراسم 

اعدتا  حتما موافق هستند(.  با را اجرا کنند )ق تعمید

 کشیش مسئول خودتان صحبت کنید.
 

3. Kann ich mein Kind in einen kirchlichen Kinder-
garten schicken, wenn es nicht getauft ist? 

Ja. Konfessionell gebundene Kindergärten nehmen 

auch ungetaufte Kinder auf.  

Sie als Eltern müssen aber damit einverstanden sein, 
dass Ihr Kind christliche Glaubensinhalte kennen 

lernt.  

 

نشده به یک  غسل تعمید. آیا می توانم فرزندم را که هنوز 3

 مهد کودک کلیسایی بفرستم؟

 

 

بله، مهد کودک های مذهبی نیزکودکان غسل تعمید نشده را 

باید موافق باشید که  قبول می کنند اما شما به عنوان والدین

 فرزند شما باورهای مسیحی را می آموزد.
 

4. Kann mein Kind konfirmiert werden, ohne getauft 
zu sein 

Um konfirmiert zu werden, muss man getauft sein. 

Das kann u.U. auch kurz vor oder in Verbindung mit 
der Konfirmation geschehen. Bitte besprechen Sie das 

mit dem für Sie zuständigen Pfarramt.  

مراسم تأیید را به  غسل تعمید. آیا می تواند فرزند من بدون 4

 عمل بیاورد؟

شده باشد.  غسل تعمیدبرای انجام مراسم تأیید باید فرزند شما 

می تواند کوتاه قبل از مراسم تأیید یا حتی  غسل تعمید

انجام شود. لطفا در این مورد با همزمان با مراسم تأیید 

 دفتر مسئول محلۀ خود صحبت کنید.
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5. Muss ich selbst evangelisch sein oder einer christli-
chen Kirche angehören? 

Nein.  

 

. باید من پروتستان یا عضو یک کلیسای مسیحی باشم؟  5  

 نه.
 

6. Müssen die Paten einer Kirche angehören? 
Ja. Die Paten sollten evangelisch sein, auf jeden Fall 

müssen sie einer christlichen Konfession angehören, 

also etwa der röm.-katholischen. Eine aus der Kirche 
ausgetretene Person kann kein Patenamt übernehmen.  

 

 

. مادر/ پدر خوانده باید عضو یک کلیسا باشند؟6  

بله، پدر/مادر خوانده باید ترجیحا مسیحی پروتستان باشند، در 

حر حال باید متعلق به یک فرقۀ مسیحی باشند، مثال کاتولیک 

رومی. کسی که کلیسا را ترک کرده نمی نواند سمت مادر/پدر 

 خواندگی را به عهده بگیرد.
 

7. Wann endet das Patentamt? 
Das Patentamt endet zeitlebens nie.  

 

. سمت مادر/ پدر خواندگی چه زمانی به پایان می رسد؟7  

 تا پایان عمر مادر/ پدر خوانده. 

8. Was ist eine Nottaufe? 

Wenn ein Kind bei der Geburt sehr krank ist und zu 
sterben droht, wird eine Nottaufe vorgenommen. Die-

se Taufe kann jeder erwachsene Christ und jede er-
wachsene Christin ausführen.  

 

 

اضطراری چیست؟ غسل تعمید. 8  

 غسل تعمیدوقتی کودکی بیماروتهدید به مرگ است، 

را هر مسیحی بالغ  غسل تعمیداضطراری انجام می شود. این 

 )زن و مرد( می تواند انجام دهد.

 

9. Was kostet die Taufe? 9خرج غسل تعمید چقدر است؟ .  
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Für den Taufgottesdienst zahlen Sie in der Regel 
nichts. Einzelne Pfarrgemeinden heben jedoch so ge-

nannte "Stolgebühren" ein, deren genaue Höhe Sie 

beim jeweiligen Pfarramt erfragen können. Eine ein-
heitliche Regelung existiert bislang nicht. Für beson-

deren Blumenschmuck bzw. die musikalische Gestal-

tung des Gottesdienstes können ebenfalls gesonderte 
Kosten anfallen. Auch dies besprechen Sie bitte mit 

Ihrem Pfarrer/Ihrer Pfarrerin.  

 

 
 

پرداخت بهایی  غسل تعمیدمعموال برای خدمات وابسته به 

لیسایی بهایی به اصطالح الزم نیست. با این حال هر ک

"عوارض" درخواست می کند که مقدار دقیق آن را کلیسای 

مربوطه مشخ می کند. یک قانون سراسری وجود ندارد. برای 

تهیۀ گل خاصی به همراه موسیقی هنگام عبادت، کلیسا می 

تواند هزینه های اضافی درخواست کند. در این مورد هم با 

 کشیش خود صحبت کنید.

10. Welche Unterlagen brauche ich für die Taufe? 
 

Sie brauchen die Geburtsurkunde des Täuflings und 

die Bescheinigungen der Paten über die Kirchenzuge-
hörigkeit. Die Daten der Eltern des Täuflings werden 

deren standesamtlicher Heiratsurkunde und deren 

Taufscheinen, bei einem unehelichen Kind der stan-
desamtlichen Geburtsurkunde und dem Taufschein 

der Mutter entnommen. Die Daten der Paten werden 

deren Taufschein entnommen.  
 

به چه مدارکی نیاز دارم؟ غسل تعمید. برای 10  

 

پدر شونده و گواهی عضویت مادر/  غسل تعمیدبه شناسنامۀ 

خوانده مبنی بر عضویتشان در کلیسا نیاز دارید.  اطالعات 

الزم پدر و مادر از دفتر ثبت احوال و دفتر تبلیغات کلیسایشان 

اتخاذ می شود.همچنین اطالعات الزم برای مادر/پدر خوانده 

 هم از دفتر تبلیغات کلیسا اتخاذ می شود.
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11. Wie soll der Täufling während der Taufe gekleidet 
sein? 

So bequem und dabei so festlich wie möglich. In vie-

len Familien gibt es Taufkleider, die von Generation 
zu Generation  weiter gegeben werden. Das ist eine 

schöne Tradition.  

 

 غسل تعمیدشونده باید چه لباسی هنگام  غسل تعمید. 11

 بپوشد؟

 

خیلی راحت و در عین حال در حد امکان شیک و مرتب باید 

هست  غسل تعمیدباشد. در بسیاری از خانواده ها یک لباس 

 که از نسلی به نسل دیگر می گردد. این یک سنت زیباییست.
 

12. Können wir selbst bestimmen, wofür im Taufgot-
tesdienst gesammelt wird (Kollekte)? 

 

In vielen Gemeinden ist es möglich, dass Sie den 
Zweck der Kollekte selbst bestimmen, z.B. für die 

Arbeit mit Kindern in der Gemeinde oder Organisati-

onen, die Kindern helfen. Fragen Sie im Pfarramt 
nach!  

. آیا می توانیم خودمان در مورد استفاده از مبلغ جمع 12

تمیم بگیریم؟  غسل تعمیدگام اجرای مراسم آوری شده در هن

 )ُکِلکته(
 

در بسیاری از جوامع امکان تصمیم گیری شما نیز هست مثال  

استفادۀ این پول برای کار با بچه ها در جامعه یا سازمان هایی 

که به کودکان کمک می کنند. لطفا این سؤال را با دفتر 

 کلیسایتان در میان بگذارید.
 

13. Wir möchten unser Kind taufen lassen. Können 

wir gleichzeitig kirchlich heiraten? 
Das können Sie. Es haben sich inzwischen eigene 

Formen entwickelt. Sprechen Sie mit Ihrer Pfarrerin 

oder Ihrem Pfarrer!  
 

بشوند، می  غسل تعمید. ما می خواهیم که کودکانمان 13

ان ازدواج کلیسایی هم کنیم؟توانیم همزم  

 

می توانید. در این مابین اشکال های خاصی برای 

 اینکاربوجود آمده است. با کشیش خود صحبت کنید.
 



65 

 

14. Wird die Taufe bei Kirchenaustritt ungültig? 

 
Auch bei einem Kirchenaustritt wird die Taufe nicht 

ungültig und muss daher bei einem späteren Wieder-

eintritt nicht wiederholt werden. 

http://www.evang.at/glaube-leben/fragen-
antworten/taufe/ 

 

. با ترک کلیسا غسل تمدید بی اعتبار می شود؟14  

 

اعتبار خود را از دست  یدغسل تعمحتی با خروج از کلیسا 

غسل نمی دهد و در نتیجه در هنگام ورود مجدد به کلیسا نباید 

تکرار شود. تعمید  
 

Taufe 

 

Mit der Taufe wird man Mitglied in der Kirche. Diese 

Regel gilt in allen christlichen Kirchen.  
 

 غسل تعمید

 

قاعده برای انسان عضو کلیسا می شود. این  غسل تعمیدبا 

 همۀ کلیساهای مسیحی صدق می کند

 

In den Anfängen des Christentums waren es Erwach-

sene, die sich taufen ließen; aber schon bald wurden 
auch Kinder getauft, um zu zeigen, dass Gottes Liebe 

nicht von unserer Einsicht und unserem Glauben ab-

hängt.  
Die Kindertaufe ist heute in fast allen christlichen 

Kirchen verbreitet (Ausnahme: Baptisten).  

 

می  غسل تعمید. در ابتدای مسیحیت، بزرگساالن بودند که 

می شدند تا نشان دهند  غسل تعمیدشدند اما بزودی بچه ها ام 

 که عشق به خدا هیچ وابستگی به بصیرت و ایمان ما ندارد. 

 

 

کودکان در حال حاضر تقریبا در همۀ کلیساهای  غسل تعمید

 مسیحی رایج است )استثناء: باپتیست ها(.

Meistens wird dabei dreimal Wasser über den Kopf 

des Kindes gegossen, in der orthodoxen Kirche und 
شونده  سه بار آب بر سر تعمید غسل تعمیداکثرا در هنگام 

ریخته می شود در حالی که در کلیساهای ارتدکس و باپتیست 

http://www.evang.at/glaube-leben/fragen-antworten/taufe/
http://www.evang.at/glaube-leben/fragen-antworten/taufe/
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bei den Baptisten wird der Täufling jedoch ganz un-

tergetaucht. 
Früher wurden die Kinder schon in den ersten Tagen 

nach der Geburt getauft, heute warten die meisten El-

tern ein viertel Jahr oder länger mit der Taufe. Immer 
mehr Kinder werden auch während ihrer Konfirman-

denzeit getauft. Wer einmal getauft ist, braucht, wenn 

er die Konfession wechselt, nicht „wiedergetauft“ zu 
werden. Die Taufe ist einmalig, sie gilt in allen christ-

lichen Kirchen und wird auch durch einen eventuellen 

Kirchenaustritt nicht rückgängig gemacht.  
 

ها، تعمید شونده بطور کامل زیر آب فرو می رود. قبال 

می شدند،  غسل تعمیدکودکان در روزهای اول بدو تولد 

ماه یا بیشترصبر می کنند.3امروزه اولیاء   

 

می شوند. کسی  غسل تعمیدحاال بیشتر کودکان در زمان تأیید  

که یکبار غسل تعمید شده چنانچه تغییر فرقه بدهد، الزم نیست 

بشود. غسل تعمیددوباره   

یکباره است و در تمام کلیساهای مسیحی  غسل تعمیدعمل 

معتبر است. حتی در صورت ترک کلیسا نمی تواند پس داده یا 

 بی اعتبار شناخته شود.

Wenn du gefragt wirst: Taufen – wie geht das? 

 
چکونه انجام می شود؟ –تعمید  :ر از شما بپرسنداگ  

 
Ursprünglich durften nur Bischöfe eine Taufe vollzie-
hen. Heute wird ein Kind oder ein Erwachsener aller 

Regel von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer getauft. 

Aber was ist, wenn ein noch nicht getauftes Kind in 
Lebensgefahr ist und eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 

nicht mehr herbeigerufen werden können?  

در واقع فقط اسقف ها مجاز به انجام عمل غسل تعمید بودند. 

امروزه کودک یا بزرگسال معموال توسط یک کشیش تعمید 

 می شود.

طر اما چه اتفاقی می افتد اگر کودک تعمید نشده ای در خ

 مرگ است و احضار کشیش ممکن نیست؟ 

Dann kann jeder Christ eine „Nottaufe“ vornehmen – 

also auch du. 
سپس هر مسیحی می تواند غسل تعمید اضطراری انجام بدهد، 

 پس همینطور شما!
Wer tauft, spricht (und segnet dabei den Täufling mit 

dem Zeichen des Kreuzes): 
 

که غسل تعمید می کند، صحبت می کند )با عالمت کسی 

 صلیب کودک را تعمید می کند(:
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Herr Jesus Christus, nimm dieses Kind an in deiner 

Barmherzigkeit. 
 

 عیسی مسیح این کودک را مورد رحمت خود قرار بده!

 

Die oder der Taufende gießt mit der Hand dreimal 

Wasser (Achtung: am besten warmes Leitungswasser) 
über die Stirn des Täuflings und spricht:  

(N.N.), ich taufe dich im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geistes 
 

غسل کننده )زن یا مرد( با دست سه بار )توجه: بهتر است آب 

 گرم باشد( زوی پیشانی غسل شونده می ریزد.

 

ن شما را تعمید می کنم با نام پدر و پسرو روح القدوس"م  

 

Amen 

Der Friede des Herrn sei mit dir. 
Alle beten: 

Vater unser … 

 

 آمین

 صلح خدا با تو باشد

 )همه دعا می کنند(

 پدر ما ....
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Kurzgeschichte 

 

Luther-Zwergfigur aus Wittenberg (Foto: © epv/Uschmann) 

Bereits unmittelbar nach dem Wittenberger Thesenan-

schlag (1517) begann sich das reformatorische Gedan-

kengut auszubreiten. Vor allem Flugschriften waren 
es, die für eine rasche und flächendeckende Verbrei-

tung sorgten – aber auch Geistliche und Studenten, die 

in Wittenberg studierten und bei ihrer Rückkehr in die 
Heimat zu Multiplikatoren reformatorischer Theologie 

wurden. So erreichten Luthers Ideen das Gebiet des 

heutigen Österreich. 

 داستانهای کوتاه
 

 
 

)عکس: اِپ و/ اوشمن( مجسمه آدمک لوتراز ویتنبرگ  

 

( جنبش اصالحات 1517ماده ای ویتنبرگ ) 90اعالم اعالمیه بالفاله پس از 

 )رفورماتسیون( شروع به گسترش کرد.

بخصوص جزوه ها و اعالمیه ها بودند که باعث پخش سریع 

ا ما روحانیان و دانشجویانی، –در سراسر منطقه می شدند 

که در ویتنبرگ درس می خواندند در بازگشت خود به میهن 

بش الهیات اصطالحاتی بودند. به این افزایش دهندگان جن

 طریق ایده لوتربه قلمرو امروزی اتریش رسیده است.
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Große Bandbreite 

Man kann davon ausgehen, dass gegen Ende des 16. 

Jahrhunderts mehr als zwei Drittel der Bevölkerung mit 

der Reformation sympathisierten, wobei die Bandbreite 

naturgemäß sehr groß war: War der Großteil eher luthe-

risch geprägt, so gab es v.a. in Tirol viele Täufer, wäh-

rend Vorarlberg im Einflussgebiet der Schweizer Re-

formation lag. Für einige war das Bekenntnis zur Re-

formation weniger religiös motiviert als vielmehr Aus-

druck des Protests gegen die bestehenden sozialen Ver-

hältnisse. 

 

 

 وسعت دامنه گسترش و تنوع آن

 

بیش از  16در واقع می توان فرض کرد که در اواخر قرن 

دو سوم مردم ازجنبش اصالحات طرفداری می کردند، که 

 دامنه گسترش و تنوع آن بطور طبیعی بسیاربزرگ بود.

ی تحت تأثیر لوتر مشخص شده بودند، بنابر این بخش بزرگ

بخصوص در تیرول بسیاری از آناباپتیستها )باز تعمیدی ها( 

بودند، در حالی که فُرآلبرگ تحت نفوذ رفورمیستهای 

سؤئیسی بود. برای برخی، تعهد و حمایت از جنبش 

اصالحات کمتر انگیزه مذهبی داشت بلکه بیان اعتراض به 

جود بود.روابط اجتماعی مو  
 

Ausbreitung und Verfolgung 

Der großen Resonanz in der Bevölkerung stand die ab-

lehnende Haltung der katholischen Habsburger gegen-

über, die von Anfang an die Ausbreitung der Reformati-

on bekämpften. Schon 1523 ließ Ferdinand I. Druck und 

Verbreitung reformatorischer Schriften verbieten. 1524 

wurde der Wiener Kaufmann Kaspar Tauber wegen 

Verbreitung „ketzerischer“ Lehren enthauptet. 

 گسترش و ردیابی و تعقیب

طنین بزرگ در جمعیت مواجه با نگرش منفی هابسبورگهای 

ه می کاتولیکی بود که از آغاز با گسترش اصالحات مبارز

فردیناند اول چاپ و انتشار مقاالت  1523کردند. در سال 

تاجر وینی به نام  1524اصالحاتی را ممنوع کرده بود. 

فرآموز کاسپر تابر بخاطر انتشار و پخش آموزه های ک

 گردنش زده شد.

Die Mandate der Jahre 1527 und 1528, die sich gegen 

alle „ketzerischen Lehren“ und ihre Anhänger richteten 
که بر علیه تمام آموزه های  1528و  1527احکام سالهای 

کفرآمیز و پیروان آنان به کار گرفته شده بودند )در کنار 
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(neben Lutheranern und Zwinglianern v.a. Täufer und so 

genannte Schwärmer) verschärften die Lage: 1527 wur-

de der Geistliche Leonhard Kayser in Schärding ver-

brannt, im Frühjahr 1528 einer der führenden Köpfe der 

Täuferbewegung, Balthasar Hubmaier, hingerichtet; sei-

ne Ehefrau Barbara wurde wenige Tage später in der 

Donau ertränkt. 

 

لوترانها و سؤئیسی ها بخصوص آناباپتیست ها و به اصطالح 

( به تشدید وضعیت و شرایط کمک می آنها القه مندانع

 کردند.

روحانی لئونارد ِکِزر در شردینگ به آتش کشیده شد،  1527

یکی از رهبران جنبش آناباپتیست بالت  1528در بهار سال 

هازار هوب مییر اعدام شده و چند روز بعد همسرش باربارا 

ب غرق شد.ودر دان  

Die Täufer waren es auch, die in den folgenden Jahren 

einen hohen Blutzoll entrichteten. Nach dem Augsburger 

Religionsfrieden (1555) kam dem Landesherrn das 

Recht zu, die Religion seines Territoriums zu bestim-

men. 
 

آناباپتیست ها هم بودند که تلفات سنگینی در سال های بعد 

( حق تعیین 1555پس از صلح آلزبورگ ) پرداخت کردند.

 دین به حاکمیت در قلمرو خود داده شد.
 

Trotzdem ließen sich bis ins späte 16. Jh. hinein die 

Ausbreitung der Reformation und die Etablierung eines 

evangelischen Kirchenwesens (v.a. in der Steiermark 

und in Kärnten) nicht wirksam unterbinden – nicht zu-

letzt aus politischen Gründen: Die ständige militärische 

Bedrohung durch die Türken zwang den Landesherrn zu 

Zugeständnissen, da er auf die personellen und finanziel-

len Mittel seiner (reformatorisch geprägten) Länder an-

gewiesen war. Der damalige Hofkaplan brachte diese 

Tatsache einprägsam auf den Punkt: „Der Türck ist der 

Lutherischen Glück, sonst würde man anderst mit ihnen 

umbgehen.“ 

 

استقرار  از گسترش اصطالحات 16اواخر قرن با این حال تا 

تیرمارک و یک سیستم کلیسایی پروتستان )بخصوص در اِش

کرنتن( نتوانست بطور مؤثر جلوگیری شود. دست کم نه به 

دلیل سیاسی: تهدیدهای دائمی نظامی توسط ترکها، حاکم را 

مجبور به سازش کرد، زیرا که او به منابع انسانی و مالی 

)تحت تأثیر اصطالحات( وابسته بود. کشیش آنزمان این 

بیان کرد: واقعیت را بطور یادماندنی و مختصر اینطور 

"ترک خوش شانسی لوتری است، در غیر اینصورت طوری 

 دیگر با آنها رفتار می شد". 
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Glaube oder Heimat 

Die Gangart änderte sich mit dem Regierungsantritt 
Kaiser Ferdinands II. Schon als  Erzherzog hatte er die 

Steiermark und Kärnten mit äußerster Entschlossenheit 

rekatholisieren lassen. Als Kaiser bekräftigte er seine 
harte Haltung gegenüber der vermeintlichen Ketzerei: 

„Ich will lieber über eine Wüste herrschen, lieber Was-

ser und Brot genießen, mit Weib und Kind betteln ge-
hen, meinen Leib in Stücke hauen lassen, als ein Un-

heil gegen die Kirche, als die Ketzerei dulden.“ 
 

 ایمان یا وطن

تغییر کرد. حتی  2روش رفتار با الحاق امپراطور فردیناند 

اِشتیرمارک و کرنتن را با عزم  ،او به عنوان آرشیدوک

راسخ، دوباره کاتولیکی کرد. به عنوان امپراطور موضع 

هام ارتداد تأکید کرد: "من ترجیح سخت خود را در برابرات

می دهم در یک بیابان حکومت کنم ، ترجیح می دهم از نان 

و آب تغذیه کنم، با زن و کودک به گدایی بروم، بگذارم بدنم 

را قطعه قطعه بکنند، تا اینکه فاجعه ای علیه کلیسا به عنوان 

 ارتداد را تحمل کنم".

Damit begann die systematische und nachhaltige Re-

katholisierung der habsburgischen Erblande. Im Zuge 

dieser Maßnahmen wurden nicht nur zahlreiche protes-
tantische Kulturgüter unwiederbringlich zerstört. 

بنابراین دوباره کاتولیکی شدن سیستماتیک و پایدار در 

این اقدامات اراضی موروثی هابسبورگ آغاز شد. در مسیر 

نه تنها تعداد زیادی از دارایی های فرهنگی پروتستان بطور 

بران نشدنی نابود شدند.ج  
Die nun konsequent angewandte Devise „Wes Land, 

des Religion“ stellte Evangelische vor die Wahl, ent-

weder zur katholischen Kirche zurückzukehren oder 
auszuwandern. 

 

این شعار بطور مداوم استفاده شده "کشور هر کی، مذهب 

وادار به انتخاب می کند، یا خودش" مذهب پروتستان ها را 

ت به کلیسای کاتولیک یا مهاجرت. بازگش  

Evangelische Prediger und Lehrer waren schon im 
Vorfeld ausgewiesen, die evangelischen Landschafts-

schulen geschlossen worden. 

ن از پیش شناسایی شده بودند و امبلغان پروتستانی و معلم

 مدارس چشم انداز به پروتستانی بسته شدند.
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Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass zwi-

schen 1580 (erste Emigrationen aus Tirol) und 1731/32 
(Auswanderung der Salzburger) bis zu 200.000 Men-

schen aus Glaubensgründen emigriert sind. Wer sich 

für die Heimat entschied, musste – zumindest nach au-
ßen hin – katholisch werden. Für viele war diese 

scheinbare Rückkehr zum Katholizismus die einzig 

mögliche Alternative. So entstand der so genannte Ge-
heim- oder Kryptoprotestantismus. 
 

 1580برآوردهای محافظه کارانه نشان می دهند که بین 

)مهاجرت  32/1731)اولین مهاجرتها از تیرول( 

نفر به دالیل مذهبی مهاجرت  200،000زبورگی ها( تا لسا

کردند. کسانی که تصمیم گرفتند در وطن بمانند مجبور بودند 

ت ند. برای بسیاری، این بازگشیک بشوحداقل در ظاهر کاتول

بود. به این  زنده ماندنظاهری به مذهب کاتولیک تنها راه 

 طریق پروتستانیسم به اصطالح مخفی یا کریپتون بوجود آمد.

Überleben im Verborgenen 

Nach außen hin katholisch geworden, hielten viele 
Menschen insgeheim an ihren Überzeugungen fest. 

Vor allem in den schwer zugänglichen Gebirgstälern 

Kärntens und Oberösterreichs konnte so evangelisches 
Glaubensgut über Jahrzehnte hinweg bewahrt und an 

nachfolgende Generationen weitergegeben werden. 

Aus der Not heraus wurde das reformatorische Diktum 
vom „Priestertum aller Gläubigen“ zur Frage alltägli-

cher Glaubenspraxis. 
 

 بقا در خفا

دم مخفیانه اعتقاد خود ربه ظاهر کاتولیک شده، بسیاری از م

را نگه می داشتند. بخصوص در مناطق سخت قابل دسترسی 

دره های کوه کرنتن و اُبراُستریش می توانست این ایمان 

از چند دهه حفظ شود و سرانجام به نسل های  پروتستانی بیش

بعدی داده شود.ابن شعار که پایه مذهب پروتستانها است:" 

هر مؤمنی خودش اسقف است و رابطه مستقیم با خدا دارد" 

در این زمان اهمییت خودش را نشان داده و هر مؤمنی 

 توانست اعمال عبادت روزانه خود را مستقیم انجام بدهد
 

Unerlässlich für das geistliche Überleben waren Bü-

cher, neben der Bibel v.a. Andachts- und Liederbücher 
sowie Erbauungsliteratur. 

برای بقای معنوی، کتابها، عالوه بر کتاب مقدس بخصوص 

کتاب و آهنگهای ویژه مذهبی و همچنین ادبیات عاشقانه و 

 عارفانه ضروری بودند.
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Sie fanden bei den häuslichen Andachten und Predigt-
gottesdiensten ebenso Verwendung wie beim Unter-

richt der Kinder, die in Bibel, Bekenntnis und Liedgut 

unterwiesen wurden. Freilich waren diese Schriften 
verboten, und so mussten – um der Konfiszierung 

durch die Behörden zu entgehen – immer neue Verste-

cke gefunden werden. 

. آنها در عبادت خانه و موعظه کلیسا استفاده می شدند و 

همچنین در آموزش به کودکان، که در کتاب مقدس، اعتراف 

و آهنگ ها آموزشی داده شدند. البته این نوشته ها ممنوع 

ز توقیف توسط به منظور فرار ا –بودند. و به این خاطر باید 

دائما مخفیگاههای جدیدی پیدا بشوند. –مقامات   

 

Ins Land geschafft wurde das Schrifttum auf allen nur 

erdenklichen Wegen. Sogar in leeren Weinfässern und 

(um Spuren zu verwischen) auf beträchtlichen Umwe-
gen wurde es aus den protestantischen Gegenden Süd-

deutschlands nach Österreich gebracht.  
 

. از تمام راه های قابل تصور ادبیات و نوشته ها به این 

کشورآورده شد. این نوشته ها حتی در بشکه های خالی 

شراب )برای محو آثار( با تغییر جهت های قابل توجهی از 

 مناطق پروتستان در جنوب آلمان به اتریش آورده شدند.

Ein besonderes Problem stellten Abendmahlsfeiern 

und Kasualien dar. Das Heilige Abendmahl konnte nur 
gefeiert werden, wenn ein ordinierter Geistlicher aus 

Deutschland oder Westungarn (heutiges Burgenland) 

heimlich ins Land kam. 

 
Daher suchten viele Gläubige evangelische Gottes-

dienste in Westungarn oder Franken auf. Auch hei-
ratswillige Paare reisten nicht selten außer Landes, um 

sich von einem evangelischen Geistlichen trauen zu 

lassen. Es gab aber auch Fälle von gemischtkonfessio-
nellen Ehen, in denen Stillschweigen bewahrt und das 

بخصوص مشکل های خاصی برای تنظیم جشن عبادت شام 

آخر و آیین مراسم شخصی مخصوص ایجاد می شد. ربانی 

مقدس فقط وقتی می توانست برگزار بشود که یک روحانی 

ر حال حاضر بورگن مقرر از آلمان یا غرب مجارستان )د

 لند( مخفیانه به این کشور می آمد.
 

بنابراین بسیاری از مؤمنان برای عبادت های پروتستانی به  

غرب مجارستان و فرانکن می رفتند.همچنین جفتهای مایل به 

ازدواج اغلب به خارج از کشور سفر می کردند تا توسط یک 

ای دینی کشیش پروتستان عقد شوند. مواردی هم از ازدواج ه

مخلوط وجود داشت که در آن سکوت حفظ شده و به تعهد 
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religiöse Bekenntnis des jeweils anderen respektiert 

wurde. 
 

 مذهبی دیگری احترام گذاشته می شد.

Von der Duldung zur Gleichberechtigung 

Mit dem Erlass des Toleranzpatents (1781) wurde das 

Untergrunddasein des Protestantismus beendet. 
„Uiberzeugt … von der Schädlichkeit alles Gewissen-

zwanges“ gestand Kaiser Josef II. den „augspurgischen 

und helvetischen Religions-Verwandten“ eine (wenn 
auch eingeschränkte) Religionsausübung zu: Wo hun-

dert evangelische Familien (oder 500 Personen) lebten, 

konnte ein Bethaus errichtet werden; dieses durfte je-
doch von außen nicht als Kirche erkennbar sein (keine 

Türme und Glocken) und über keinen öffentlichen Zu-

gang von der Straße her verfügen.  

 

 از تحمل تا برابری

با تصویب قرارداد هماهنگی پژوهش و فناوری از 

وتستانیت خاتمه یافت.  (، وجود زیرزمینی پر1781تساهل)

 2"معتقد به .خطرات همه چیز اجباری" امپراطور ژوزف 

به آگسبورگ و اقوام مذهبی هلوتی ها حق عبادت مذهبشان 

را )گر چه خیلی محدود( داد: هر کجا که صد خانواده 

نفر( زندگی می کردند، می توانست یک  500پروتستانی )یا 

جازه نداشت ظاهرا به عبادتگاه ساخته شود؛ این عبادتگاه ا

شکل یک کلیسا )بدون برج و ناقوس( دیده شود و باید فاقد در 

 ورودی برای عموم از خیابان باشد.

Die Einrichtung von Schulen sowie die Berufung von 

Lehrern und „Pastoren“ wurden ebenfalls ermöglicht. 
Die Bezeichnung „Pfarrer“ wie auch die Standesfüh-

rung waren nach wie vor der katholischen Geistlichkeit 

vorbehalten; daher mussten Protestanten ihre Stolge-
bühren (Vergütungen für kirchliche Handlungen) auch 

doppelt entrichten.  
 

علمان و کشیش ها و همچنین ایجاد مدارس و انتصاب م

به روحانیان کاتولیک بود؛ ادر مثل قبل مختص رهبری ق

بنابراین پروتستانها مجبور بودند هزینه برای فعالیت های 

 کلیسا را دو برابر بپردازند.
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Die diskriminierenden Regelungen bei Mischehen so-

wie die Verpflichtung zu einem sechswöchigen Über-
trittsunterricht bedeuteten eine zusätzliche Erschwer-

nis, zumal die katholischen Pfarrer diesen oft über Ge-

bühr in die Länge zogen. 
 

. قوانین تبعیض آمیز در ازدواج های مختلط و تعهد به شش 

هفته درس انتقال مذهبی به معنای عوارض و مشکالت 

اضافی بود که بویژه کشیش های کاتولیک اغلب با دریافت 

می کشاندند مبالغ هنگفتی به درازا  

Trotzdem bekannten sich unmittelbar im Anschluss an 

die Verlautbarung des Toleranzpatents im Gebiet des 
heutigen Österreich an die 80.000 Menschen zum 

evangelischen Glauben. Die ehemaligen Geheimpro-

testanten gründeten die so genannten „Toleranzge-
meinden“, die zum Fundament der neuen Evangeli-

schen Kirche in Österreich wurden.  

 

با وجود این بالفاصله پس از اعالم ثبت هماهنگی پژوهش و 

نفر به  80،000فناوری از تساهل در خاک اتریش امروز 

دین و ایمان پروتستان اعتراف کردند. پروتستانهای مخفی 

ح "جوامع تحمل" را تأسیس کردند که سابق این به اصطال

ن در اتریش شد.ی پروتستاپایه و اساس کلیساها  

Im Kampf um die Gleichberechtigung übermittelten 

im Revolutionsjahr 1848 engagierte evangelische 

Geistliche und Bürger einen Forderungskatalog an die 
Regierung und konnten schließlich einen Teilerfolg 

verbuchen. Mit dem Erlass des damaligen Innenminis-

ters Franz Graf Stadion vom 30. Jänner 1849 fielen die 
bis dahin geltenden diskriminierenden Bestimmungen 

des Toleranzpatents: Der Konfessionswechsel war ab 

sofort freigegeben, Mischehen wurden den monokon-
fessionellen Ehen gleichgestellt. 

روحانیون  1848در مبارزه برای برابری در سال انقالب 

متعهد انجیلی و شهروندان یک فهرست از خواسته هایشان به 

دولت ارائه دادند و در نهایت قادر به ضبط یک موفقیت 

ن در شور آنزماکنسبی شدند. با تصویب فرانس گراتس وزیر 

تمام قوانین تبعیضی تا به  1849ژانویه  30ورزشگاه در 

حال قابل اجرای "هماهنگی پژوهش و فناوری از تساهل" از 

های مختلط  تراف به دین فورا آزاد شد، ازدواجبین رفتند: اع

 با ازدواج های تک اعترافی برابر شناخته شدند
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Die Matrikenführung oblag nun ganz den evangeli-

schen Gemeinden, die doppelten Stolgebühren wie 
auch die Beschränkungen beim Bethausbau wurden 

aufgehoben. Allerdings durfte die Evangelische Kirche 

ihre Verhältnisse nach wie vor nicht selbst regeln. 

ن انواده از حاال بطور کلی به عهده جوامع پروتستاخثبت نام 

بود، هزینه های دو برابر کلیسا و همینطور محدودیت های 

ساخت عبادتگاه ها برداشته شدند. با این حال کلیساهای 

 پروتستانی اجازه نداشتند روابط خود را خودشان تنظیم کنند. 

 

Dies änderte erst das Protestantenpatent von 1861, mit 
dem Kaiser Franz Joseph I. den Evangelischen die vol-

le Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Re-

ligionsausübung zusicherte: Evangelische waren von 
nun an berechtigt, ihre Angelegenheiten selbst zu re-

geln und Vereine zu gründen. 

 

اما با بیانیه هماهنگی پژوهش و فتاوری پروتستان ها از سال 

تغییر کرده و به  1، با امپراطور فرانس ژوزف  1861

پروتستانها آزادی کامل برای تعهد اعتراف و اجرای اعمال 

تانها از این به بعد حق مدیریت دینی در محل عام داد. پروتس

 امور خود و تأسیس انجمن ها را داشتند.

Als erster Verein konstituierte sich noch im selben 

Jahr der Gustav-Adolf-Verein in Wien-Gumpendorf. 

Auch erhielt die Kirche von diesem Zeitpunkt an jähr-
lich einen bestimmten Betrag aus staatlichen Mitteln, 

das so genannte Staatspauschale. Die bereits 1821 ge-

gründete Protestantisch-Theologische Lehranstalt er-
hielt nun das Promotions- und Habilitationsrecht, wur-

de aber erst 1922 in den Verband der Wiener Universi-
tät aufgenommen. 

آدولف درمنطقه گومپن دُرف -را انجمن گوستاواولین انجمن 

وین تشکیل داد. همچنین کلیسا از این زمان ساالنه مقدار 

مشخصی از منابع دولتی، به اصطالح  بودجه دولتی دریافت 

 1821کرد. کالج الهیات و معارف پروتستانی که در سال 

تأسیس شده بود اکنون حق دریافت دکترا و درجه دکترای 

در انجمن  1922یافت کرد اما تازه در سال ارشد را در

 دانشگاه های وین پذیرفته شد.

 

http://www.evang.at/fileadmin/evang.at/doc_rechtsdatenbank/ONB_zd26.pdf
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„Los-von-Rom-Bewegung“ und Zwischenkriegszeit 

Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor dem Hinter-

grund ungelöster Nationalitätenkonflikte entstandene 
„Los-von-Rom-Bewegung“ brachte der Evangelischen 

Kirche bis 1914 einen bedeutenden Zuwachs. Zugleich 

stellte sie die Kirchenleitung vor eine enorme Heraus-
forderung: Weil die „Los-von-Rom-Bewegung“ natio-

nale und religiöse Zugehörigkeit und damit Deutsch-

tum und Protestantismus miteinander verknüpfte, wa-
ren viele Übertritte kaum aus religiösen, vielmehr aus 

rein politischen Motiven erfolgt. Die Frage der In-

tegration jener Neoprotestanten wurde daher zur vor-
dringlichsten seelsorgerlichen Aufgabe. Der Hauptan-

teil des Mitgliederzuwachses jener Jahre verdankt sich 

jedoch nicht den Übertritten, sondern dem Zuzug aus 
dem damaligen Deutschen Reich. 1921 wurde das 

Burgenland mit seinem verhältnismäßig hohen Protes-

tantenanteil in den österreichischen Staatsverband ein-
gegliedert. 
 

 

دوران بین دو جنگ جهانی روم" و –از  –جنبش "رهایی    

 

 19درگیری های بنیادی بنیادی حل نشده جنبش در پایان قرن 

باعث رشد قابل توجهی در کلیسای پروتستانها شد. همزمان 

چالش بزرگی برای رهبران کلیسا بود: از آنجایی که جنبش 

"رهایی از روم" وابستگی ملی و مذهبی و در نتیجه آلمانیت 

هم مرتبط می کرد. دلیل خیلی از و پروتستانیت را به 

رفا انگیزه های سیاسی مذهبی نبود بلکه ص ،گروندگان

این مسئله ادغام نئوپروتستان ها از ضروریترین داشت. بنابر

 تکلیفهای رفاه معنوی شده بود.

با این حال دلیل رشد قسمت اصلی، رشد اعضا از این  

ان بودو گرایشگران نبود بلکه هجوم از امپراطوری سابق آلم

، بورگن لند با سهم نسبتا باالی پروتستان ها  1921در سال 

 در فدراتسیون اتریش ثبت شد.

Kirche in ideologischer Verirrung 

Die Zeit des Austrofaschismus mit seiner dezidiert ka-
tholischen Ausrichtung stellte die Evangelische Kirche 

 

ککلیسا در انحرافات ایدئولوی  

دوره آستروفاشیسم با جبهه گیری قطعا کاتولیک خود، 

اره تحت امتحان سختی گذاشت. بکلیسای پروتستان را دو
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erneut vor eine starke Belastungsprobe. "Glaube oder 

Heimat" wurde neuerlich zur unheilvollen Alternative: 
Weil sie das katholische Österreich als Heimat ablehn-

ten, sahen viele die Rückkehr ins "Mutterland der Re-

formation" als einzig mögliche Chance.  

:ایمان یا میهن: دوباره جایگزین روش شوم دیگری شد: از 

آنجایی که آنها اتریش کاتولیکی را به عنوان میهن رد می 

کردند، بسیاری بازگشت به "سرزمین مادر رفورماتیسم" را 

 تنها راه نجات می دیدند.

 

Dass die Ideologie des Nationalsozialismus dem 

Evangelium Jesu Christi entgegenstand, wurde in er-
schreckender Weise verkannt. Zwar gab es auch unter 

den Evangelischen Österreichs einzelne Mahner – 

Männer und Frauen, die Widerstand leisteten – die 
Kirche als solche jedoch diente sich in beschämender 

Weise den nationalsozialistischen Machthabern an. 

 

 

این واقعیت که ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم با انجیل 

عیسی مسیح مخالف بود به طریق ترسناکی اشتباه گرفته شد. 

 –اخطار کنندگانی بودند  اگر چه در میان پروتستان اتریش

کلیسا اما به گونه ای   -ن و زنانی که مقاومت می کردند امرد

 شرم آور طرفداری از حاکمان نازی کرده است.

Erst sehr spät wurde die Erfahrung des Irrtums, der 

Schuld und der Verfehlung unter der Naziherrschaft 

aufgearbeitet und zum Anlass eines öffentlichen Be-
kenntnisses. 

Zuvor war sie Motivation für den Rückzug aus Politik 

und Gesellschaft. Die Kirche wurde – und diesmal von 

ihren eigenen Leuten – in das private Ghetto gedrängt 
und stand abseits des öffentlichen, gesellschaftlichen 

und politischen Lebens.  

 

خیلی دیر تجربه خطا و احساس گناه و سوء رفتار تحت  اما

حکومت نازی ها مورد مطالعه و انتقتد قرار گرفت و باعث 

 یک اعتراف عمومی شد.

انگیزه برای خروج از سیاست و جامعه  ،قبل از این کلیسا 

ار به حاشیه باج –این بارتوسط مردم خود  –بود.  کلیسا 

صی و دور از زندگی عمومی، اجتماعی و نشینی خصو

ار به باج –این بارتوسط مردم خود  –سیاسی شد. کلیسا 

حاشیه نشینی خصوصی و دور از زندگی عمومی، اجتماعی 

 و سیاسی شد.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichnete die Evan-

gelische Kirche Österreichs durch den Flüchtlings-
strom aus den ehemals deutschen Gebieten erneut ei-

nen starken Zuwachs.  

 

پس از جنگ جهانی دوم، کلیسای پروتستان در اتریش یک 

ا در جریان پناهندگان از سرزمین بار دیگر رشد قوی ای ر

ای سابق آلمان به ثبت می رساند.ه  

 

 
 

Die Gegenwart 

Heute regelt das Protestantengesetz, welches das öster-
reichische Parlament 1961 beschlossen hat, das Ver-

hältnis von Staat und Evangelischer Kirche. Freie Kir-

che im freien Staat ist das Motto, das beiden Institutio-
nen uneingeschränkte Selbstständigkeit zusichert, aber 

auch Platz lässt für vielfache gute Zusammenarbeit.  

 

 عصر معاصر
 

امروزه، قانون پروتستانی که مجلس اتریش اتخاذ کرد، 

. رابطه بین دولت و کلیساهای پروتستان را تنظیم می کند

کلیسای آزاد در کشور آزاد شعاری است که به هر دو نهاد 

استقالل نامحدود می دهد اما فضا برای همکاری های مفید 

 هم می گذارد.

 

 

http://www.evang.at/fileadmin/evang.at/doc_rechtsdatenbank/protg.pdf
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Evangelisch von A bis Z 
 

 پروتستانتیسم به اختصار ) از" الف" تا  "زد"(

Die Konfirmationsvorbereitung oder die Übertrittsge-
spräche liegen schon einige Zeit zurück. Auf Ihr 

evangelisches Bekenntnis angesprochen, denken Sie 

vielleicht manchmal: „Da müsste ich mir wieder ein-
mal manches anschauen...“. Im folgenden „ABC“ fin-

den Sie kurze Ausführungen zu Lebens- und Glau-

bensfragen aus evangelischer Sicht. Dies alles zum 
kurzen Nachschauen, Weiterdenken und Nachfragen. 
 

مدتی است که از آمادگی شما برای مراسم تأئید و یا مذاکرات 

گرویدن می گذرد؛ با خطاب به ایمان پروتستانی خود بعضی 

اوقات شاید فکر می کنید: "اینجا باید به برخی از چیزها نگاه 

"الف، ب و س" زیر،    اندازیم..." دربندهایدوباره ای بی

سخنان کوتاهی درباره " مسائل زندگی و دینی شما" از دیدگاه 

کلیسای پرتستان پیدا می کنید.تمام این متن ها برای نگاه 

 کوتاه، تعمق و تأمل ومداقه می باشد. 
 

A- Allgemeines Priestertum aller Glaubenden; 

A.B. und H.B. 
 

انیت بطور کلی برای همه مومنان؛ الف.ب. و ه.ب.روح -آ   

„Wer aus der Taufe kriecht, der ist Priester, Bischof 

und Papst.“ (Martin Luther) 

 

"آنکه اعمال غسل تعمید را به جا می آورد، خود کشیش، 

 اسقف و پاپ است" )مارتین لوتر( 

Mit Rückgriff auf das Neue Testament wird in der Re-

formation die Trennung zwischen Klerus und Laien 

aufgehoben und damit allen Getauften jene Würde zu-
rückgegeben, die sie als Gottes Geschöpfe haben und 

in der Taufe zugesprochen bekamen.  

 
 

Dies bedeutet auch, dass alle Ämter der Kirche als 

با مراجعه به عهد جدید،در اصالحات )رفورماتسیون( جدایی 

بین روحانیون و عوام لغو می شود و در نتیجه به تمام غسل 

تعمید شدگان، شأن و منزلتی که به عنوان مخلوقات خدا 

وعده داده شده  شایسته آن هستند و در غسل تعمید به آنها

 است، برگردانده می شود.

 

این همچنین بدان معنا است که تمام دفاتر کلیسا به عنوان  
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Dienste und Funktionen verstanden werden und keine 

Hierarchie bilden. 
 

محل خدمات و عملکرد، درک شده و هیچ سلسله مراتبی در 

 آنجا وجود ندارد.
 

A.B. ist die Abkürzung für Augsburger Bekenntnis. 

1530 legten die evangelischen Stände ihr Bekenntnis 
am Reichstag zu Augsburg Kaiser Karl V. vor. Der 

Verfasser war Philipp Melanchthon, Freund und Mit-

arbeiter Luthers. Dieses Bekenntnis hat bis heute Gül-
tigkeit und findet sich im Evangelischen Gesangbuch 

(EG) unter Nummer 806.2. 

 

 1530ر آوکسبورک است. در سال الف . ب. مخفف اقرا

شهرکهای پروتستان نشین تعهد خود را در مجلس جلوی 

پادشاه آوکسبورگ کارل پنجم گذاشتند. نویسنده آن فیلیپ 

مالنختن دوست و همکار لوتر بود. این تعهد تا امروز اعتبار 

خود را حفظ کرده و در کتاب غزلها و آواز پروتستان )اِ گ( 

یافت می شود.( 806.2تحت شماره )  
 

H.B. bedeutet Helvetisches Bekenntnis und erinnert 

an die Reformation, die von den beiden bedeutenden 

Reformatoren der Schweiz, Huldreich Zwingli und 
Johannes Calvin, ausgegangen ist. In Österreich leben 

Lutheraner (A.B.) und Reformierte (H.B.) in einer en-

gen Kirchengemeinschaft. 
 

ه . ب.: یعنی اقرار هلوتی و یادآور تعهدی می شود که توسط 

دو نامزد سرشناس و اصالح طلب سؤیسی هولدرایش و 

 یوهانس کالوین فرض شده اند.

در اتریش لوتران )الف.ب.( و اصالح طلبان )ه.ب.( در یک 

می کنند. جامعه کلیسایی خیلی نزدیک به هم زندگی  
 

Für evangelische ChristInnen ist die Bibel (Altes und 

Neues Testament) die schriftliche Quelle des Glau-
bens schlechthin.  

 

 
Das schließt einen historisch-kritischen Umgang mit 

den Büchern der Bibel mit ein, da diese von Men-

کتاب مقدس و اعتراف -ب   

برای مسیحیان پروتستان کتاب مقدس انجیل )عهد جدید و عهد 

 عتیق( منبع و سرچشمه کتبی ایمان است.

 

این شامل یک رویگرد تاریخی انتقادی به کتب مقدس می  

کتبی توسط انسانها در طی یک دوره  شود، چونکه این شهادت

 هزار ساله نوشته شده است.
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schen geschriebene Glaubenszeugnisse sind und einen 

Zeitraum von rund 1000 Jahren umfassen. 
 

 

Die Bekenntnisse unserer Kirche – zum Beispiel das 

so genannte Apostolische Glaubensbekenntnis (EG 
804) – sind in den ersten nachchristlichen Jahrhunder-

ten ausformuliert worden.  

 
 

ما ـ به عنوان مثال به اصطالح کیش  اعترافات کلیسای

( ـ در قرن اول بعد از میالد فرموله شده 804رسوالن )اِ گ 

 است. 
 

Sie verbinden daher alle christlichen Kirchen. Dar-

über hinaus hat jede Zeit ihre eigenen Bekenntnisse 
formuliert. Und letztendlich ist jede Bezeugung des 

christlichen Glaubens ein Bekenntnis. 

آنها بنابراین تمام کلیساهای مسیحی را به هم متصل می کنند. 

عالوه بر این هر زمان، اعترافات خود را، با توجه به شرایط 

زمانی اش فرموله کرده است و در نهایت هر شهادت عینی به 

 ایمان مسیحی، اعتراف است.
 

C – Christsein 

 

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge 

und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein 
Knecht aller Dinge und jedermann untertan durch die 

Liebe.“ (Martin Luther) 
 

 

 س ـ مسیحی بودن

 

یک انسان مسیحی یک انسان آزاد بر همه چیز است و برده 

مسیحی بک بنده بر تمام چیزها و هیچ کس نیست. یک انسان 

 برده همگان توسط عشق است.)مارتین لوتر(
 

Jesus hat seine JüngerInnen in die Nachfolge berufen, 
das heißt sie sollten und sollen nach seinen Grundsät-

zen leben und handeln. Noch in biblischer Zeit wird 

عیسی مسیح پیروان جوان خود را به جانشینی منصوب کرد 

ا می بایست و باید با توجه به اصول این بدین معناست که آنه

زندگی و عمل کنند. حتی در زمان کتاب مقدس نام "مسیحیان" 
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die Bezeichnung „Christen“ für die jesuanische Be-

wegung geläufig. ChristInnen nennen sich nach Chris-
tus; dies wiederum ist die griechische Übersetzung 

des hebräischen Wortes „Messias“, des verheißenen 

Retters. 
 

برای جنبش یزوانیک شایع بود. مسیحیان خود را مسیح می 

نامیدند، که این دوباره ترجمه یونانی واژه عبری "ماشیع" 

 منجی موعود است.

D – Diaspora und Diakonie (griechisch) 
 

اسپُرا و دیاکنی )پراکندگی و دیاکنی ـ واژه های یونانی(د ـ دی  

Diaspora meint „zerstreut“. In diesem Sinn wurde es 

auch für ChristInnen verwendet, die vereinzelt in 

heidnischer Umgebung lebten. In Österreich leben 
evangelische ChristInnen seit der Zeit der Gegenre-

formation im 16. Jahrhundert weitgehend in der 

Diaspora (rund 4 Prozent der ÖsterreicherInnen sind 
evangelisch). 

 

Die Diakonie (www.diakonie.at) hat sich als kompe-
tente Hilfsorganisation der Evangelischen Kirche in 

Österreich etabliert. Diakonie geschieht auf vielerlei 

Weise in Pfarrgemeinden und in speziellen Einrich-
tungen (Gallneukirchen, Treffen, Waiern u.a.). 

دیاسپُرا یعنی پراکندگی. با این مفهوم نیز برای مسیحیانی که بطور 

ردند استفاده می تک تک و پراکنده در مناطق بت پرست زندگی می ک

 شد.
 

مسیحیان پروتستان در اتریش از دوره ضد اصالح کاتولیک در قرن  

درصد از  4میالدی عمدتا در پراکندگی زندگی می کنند )حدودا  16
 اتریشی ها پروتستان هستند(.

 

(www.diakonie.at) 
دیاکنی به عنوان یک مؤسسه خیریه و صالح کلیسای پروتستان در 

گرفته است. دیاکنی با روش های گوناگون وبا  جامعه اتریش جا

خدمات خود را عرضه میکند. امکانات خاص در مکانات ویژه  
(Gallneukirchen, Treffen, Waiern u.a.) 

 

E – Evangelium (griechisch) 
 

Wird am besten mit „Gute Botschaft“ übersetzt. Die 

ersten vier Bücher des Neuen Testaments werden 

 اِ ـ انجیل )یونانی(

 

ی یکم بهترین ترجمه آن واژه فارسی "مژده " است. جزوه ها

تا چهارم کتاب مقدس  "عهد جدید" انجیل نامیده می شوند 

http://www.diakonie.at/
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„Evangelien“ genannt, weil sie vom Leben, Sterben 

und von der Auferweckung Jesu berichten. Deren 
Verfasser sind daher die vier „Evangelisten“: Matthä-

us, Markus, Lukas und Johannes. 

 

چونکه از زندگی، مرگ و رستاخیزحضرت عیسی مسیح 

گزارش می دهند. نویسندگان آنها این چهارمبلغ انجیلی هستند: 

 متی، مرقس،لوقادو یوحنا.
 

F – Frauen in der Kirche 
 

Bereits im Neuen Testament werden Frauen genannt, 
die zum Jüngerkreis Jesu zählen. Auch unter den Mit-

arbeitern des Paulus finden sich Frauen. Seit rund 100 

Jahren können Frauen in Österreich Theologie studie-
ren, seit 1965 werden Frauen zum geistlichen Amt or-

diniert, seit 1980 sind sie Männern im Pfarrdienst völ-

lig gleichgestellt. 

 ف ـ زنان در کلیسا

 

حتی در عهد جدید از زنانی نامبرده شده است که جزء دایره شاگردان 
مسیح بشمار می روند. همچنین در میان کارکنان پاولوس زنان هم پیدا 

می شوند. از حدود تقریبا صد سال پیش زنان می توانند در رشته 

زنان به مقام روحانیت جذب شده  1965سال االهیات تحصیل کنند. از 
زنان و مردان در شغل کشیشی کامال برابر قرار  1980و از سال 

 داده شده اند.

In der Evangelischen Frauenarbeit 

(www.frauen-evang.at) werden frauenspezifische An-

liegen aufgenommen und umgesetzt. Der jährliche 
Weltgebetstag der Frauen wird in vielen Gemeinden 

am ersten Freitag im März in ökumenischer Weise 

gefeiert. 

 

G – Gottesdienst und Gesangbuch 
 
Martin Luther wollte, dass die versammelte Gemeinde 

möglichst aktiv am Gottesdienst beteiligt ist. Dies 

(www.frauen-evang.at) 

در کارهای زنان پروتستان خواسته های مخصوص به زنان مورد 

بررسی و انجام قرار می گیرند. جشن ساالنه روز جهانی عبادت زنان 
در بسیاری از کلیساها در ائلین جمعه در ماه مارس بطور سراسری 

 برگزار می شود.

 
 

رودهاگ ـ عبادت و س  

 

مارتین لوتر می خواست که جماعت تا حد امکان بطور فعال 

درعبادت نقش داشته باشند. او این هدف را با ترجمه عبادت 

http://www.frauen-evang.at/
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verwirklichte er durch die Übersetzung der lateini-

schen Messe, aus der sich unsere gottesdienstliche 
Feier entwickelt hat. Evangelischer Gottesdienst hat 

zwei Höhepunkte: die Predigt und das Heilige 

Abendmahl. Durch das Singen der Lieder und durch 
gemeinsame Gebete wird die Gemeinde besonders 

zum Mitfeiern angeregt. Das in den evangelischen 

Gemeinden verwendete Gesangbuch (EG) stammt aus 
dem Jahr 1994 und enthält neben den Liedern auch 

Psalmen, Gebete sowie eine Übersicht über den Ab-

lauf der gottesdienstlichen Feier. 
 

از التین که از آن جشن مربوط به علم عبادات ما تکامل یافته 

 است، تحقق داد. 

 

عبادت پروتستانی از دو نقطه برجسته تشکیل شده است: 

خواندن سرودها و عبادتهای مشترک خطبه و شام مقدس. با 

 اجتماع بویژه تشویق به همکاری می شود. 

کتاب دعایی که در کلیسای پروتستان استفاده می شود، در 

نوشته شده است و شامل آهنگها و مزامیر،  1994سال 

عبادتها و همینطور یک نمای کلی از فرآیند جشن عبادت 

 میباشد.
 

H – Heimatgemeinde 
 

Mit der Feier der Taufe oder dem erklärten Eintritt in 
die evangelische Kirche wird jede/r auch Mitglied in 

einer bestimmten Pfarrgemeinde. Im Laufe des Le-

bens ist es auch möglich, eine andere Pfarrgemeinde 
als „geistliche Heimat“ zu wählen. Das Gefühl der 

Beheimatung kann sich freilich nur dann einstellen, 
wenn ich weiß, wo meine Kirche ist, und ich auch 

sonst den „Hausbrauch“ kenne. 

 

 ه ـ کلیسای اصلی/ کلیسای محل

 

با جشن غسل تعمید و اعالم ورود به کلیسای پروتستان هر 

کس همچنین عضو یک کلیسا در منطقه خودش می شود. 

ر زندگی انتخاب یک کلیسای دیگر به عنوان خانه درمسی

معنوی نیز امکان پذیر هست. خود را در خانه احساس کردن 

طبیعتا موقعی ممکن است که بدونم کجا کلیسای من هست و 

 من معموال رسم و رسوم آنجا را می شناسم.
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I – Irren ist menschlich 
 

Auch PfarrerInnen haben Fehler. Wo Menschen zu-

sammen sind, da „menschelt“ es. Hier bilden evange-
lische Pfarrgemeinden keine Ausnahme. Jeder Christ, 

jede Christin hat jedoch die Chance, an einem jeden 

Tag neu anzufangen, um Gottes Erbarmen zu bitten 
und dies auch dem anderen zuzugestehen. 

 

طا انسانیست خ  -ای   

 

همچنین راهبان واجد خطا می شوند. هر کجا که انسانها با هم 

جمع شوند برخوردهای انسانی ایجاد می شود. اینجا اهالی 

جامعه پروتستان هم از استثناء برخوردار نیستند. هر مرد 

مسیحی، هر زن مسیحی، این امکان را دارد که هر روز، 

حمت خداوند شود و روزش را از نو شروع کند، متقاضی ر

 همینطور به دیگران هم این حق را بدهد.
 

J – Juden und Christen 
 
Jesus war ein Jude. Die Bibel der ersten Christen war 

die hebräische Bibel, das Alte Testament, wie es 

weithin genannt wird.  
 

Paulus warnt die Christen in Rom, sich nicht über das 

Volk Israel zu stellen (vgl. Römer 11,18).  
 

 

Dennoch kam es bald zu einer Art christlichem Anti-
semitismus. Über die Jahrhunderte hinweg wurden 

Juden diskriminiert, durch Pogrome verfolgt bis hin 

zur Shoa im 20. Jahrhundert. Seit den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts gibt es einen fruchtbaren 

یهودیان و مسیحیان  -ی      

 
سیح یک یهودی بود. کتاب مقدس مسیحیان اولیه کتاب مقدس عبری م

 بود، کتاب عهد عتیق، همانگونه که هنوز نامیده می شود.

 
پاولُوس به مسیحیان روم هشدار می دهد که خود را از یهودیان برتر 

(. با اینحال بزودی یک نوع حس ضد یهودی 11.18ندانند()رومیان 

 در رم بوجود آمد.
 

 

رنها یهودیان تحت  تبعیض و آزار و اذیت قرار گرفتند، با در طی ق
 20پوگروم* تعقیب و اذیت شدند تا در حد شعا=هولوکاست در قرن 

مسیحی  -سال اخیر قرن گذشته یک گفتگوی یهودی 50میالدی. از 

پربار بوجود آمد. در اتریش یک کمیته به اصطالح هماهنگی این 
 مسولییت را به عهده گرفته است.
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jüdisch-christlichen Dialog. In Österreich nimmt der 

so genannte Koordinierungsausschuss diesen wahr 
(www.christenundjuden.org). 

 

 *پوگروم= کشتارخشونت بار بر یک گروه قومی یا مذهبی
 
 

K – Kirchengebäude – Kirchenbeitrag – Kirchen-

gemeinschaft 
 

Das Wort Kirche ist vieldeutig. Zunächst wird an ein 
Gebäude gedacht, das Raum und Atmosphäre für Ge-

bet und Gottesdienst bietet. Evangelische Kirchen 

zeichnen sich bei uns meist durch Einfachheit und 
Klarheit aus. 

جماعت  –حق )بهای( عضویت کلیسا  –ساختمان کلیسا  –ک 

 کلیسا

 

واژه کلیسا چند معنی دارد. ابتدا به یک ساختمان فکر کرده 

می شود که محیط و فضا و جوی برای عبادت و مراسم 

ان اکثرا نزد ما با سادگی و عبادت می باشد.کلیساهای پروتست

 بی آالیشی و وضوح مشخص می شوند.

Der Kirchenbeitrag ist jener Beitrag, der von erwach-

senen Gemeindegliedern erwartet wird (rund 1,5 Pro-
zent des Jahresbruttogehalts), um PfarrerInnen bezah-

len zu können, ärmere Gemeinden zu unterstützen 

und vieles mehr. Bei der jährlichen Sammlung (Vor-
schreibung) des Kirchenbeitrags wird auch informiert, 

wofür das Geld dient. 

حق عضویت )مالیات( کلیسا آن بهایی است که از بزرگساالن 

درصد از  1.5جماعت انتظار پرداختش می رود. )حدودا 

این پول برای پرداخت حقوق درآمد ناخالص ساالنه(، که 

کشیشان، برای حمایت اعضای فقیر و ضعیف جامعه و خیلی 

بیشتر از اینجور مسایل استفاده می شود. در گزارش ساالنه 

 می توان استفاده از این بودجه را پیگیری کرد.

Kirchengemeinschaft zwischen A. und H.B. ist in Ös-
terreich altbewährt. Seit einigen Jahren gibt es auch 

eine enge Gemeinschaft mit der Evangelisch-
methodistischen Kirche.  

 

Alle drei Kirchen zählen zur GEKE (Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa), zur KEK (Konfe-

صمیمیت و همدلی بین جماعت کلیسا " آ " و"|ه" . "ب" در 

اتریش خود را به خوبی نشان داده است. از چند سال 

اخیر رابطه صمیمی و نزدیکی با کلیسای یونایتد 

 متودیست وجود  دارد. هر سه کلیسا متعلق به 

پروتستان کلیساها در اروپا(، با   ) جامعه   GEKE 

)کلیسای کنفرانس اروپایی( و   KEK 

http://www.christenundjuden.org/
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renz Europäischer Kirchen) sowie zum ÖRK (Öku-

menischer Rat der Kirchen – www.oekumene.at) 

 

)شورای جهانی کلیساها( هستند.  ÖRK 

 www.oekumene.at 

 
L – Luther und die Lebenslust 
 
Christsein in evangelischer Tradition ist eine fröhliche 

Sache. Die so genannten Tischreden, die Einblick ge-
ben in den Alltag des Reformators Martin Luther, zei-

gen, dass der einstige Mönch dem Leben zugeneigt 

war und Ehe, Familienleben, Musik und gutes Essen 
und Trinken auch dankbar genießen konnte. Die 

Freude an Gottes Schöpfung und die Bejahung des 

Lebens führen freilich auch zum Anliegen, die Schöp-
fung zu bewahren und das Leben zu schützen und zu 

fördern. 

 
 

لوترو عشق به زندگی –ل   

 

مسیحی بودن در سنت پروتستان یک چیز شادی است. به 

روزمره  اصطالح بحثهای جدولی، دیدی نسبت به زندگی

اصالح طلب، مارتبن لوتر، می دهند که نشان می دهد که این 

راهب سابق زندگی را دوست داشته و قادر بوده ازازدواج و 

زندگی خانوادگی و موسیقی و غذا و نوشیدنی خوب 

سپاسگزارانه لذت ببرد. شادی برای آفرینش خدا و تاکید بر 

و حمایت زندگی البته منجر به خواست حفظ خلقت و حفاظت 

 از زندگی می شوند.

 

M – Musik und Mission 
 
Manchmal bekannter als die evangelische Kirche 

selbst ist die evangelische Kirchenmusik, vor allem 

jene von Johann Sebastian Bach. Seit dem 16. Jahr-
hundert spielen Musik und Gesang eine bedeutende 

Rolle im Gottesdienst und im kirchlichen Leben. Das 

Mitsingen in einem Chor bringt die Menschen aus un-

موسیقی و رسالت آن –م   
 

گاهی اوقات مشهورتر از کلیسای پروتستانها موسیقی کلیسایی 

تان هست بخصوص موسیقی یوهان سباستین باخ.پروتس  

موسیقی و آواز نقش مهمی در عبادت و زندگی  16از قرن 

کلیسایی بازی می کند. آوار خواندن در گروه ُکر مردم را از 

مناطق و قشرهای مختلف بهم نزدیک می کند و به آنها انگیزه 

http://www.oekumene.at/
http://www.oekumene.at/
http://www.oekumene.at/
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terschiedlichen Schichten und Bereichen zusammen 

und motiviert zum Gotteslob. 

 

 بیشتری برای ستایش خدا می دهد

Das Stichwort Mission hat bei manchen keinen guten 

Klang. Es geht aber dabei schlicht um das Bezeugen 
des eigenen Glaubens durch Wort und Tat. Christli-

cher Glaube ist sich niemals selbst genug, sondern 

wendet sich dem Nächsten zu. 

 

ت. اما کلمه مأموریت یا رسالت در گوش برخی ها خوش آهنگ نیس

اینجا هدف به سادگی این است که به ایمان خود توسط گفتار و کردار 
 شهادت بدهید.

ایمان مسیحیت هرگز برای خود انسان مسیحی کافی نیست بلکه توجه 

 دارد به نزدیکترین خویشانش.
 

N – Nächstenliebe 
 
Durch die sprichwörtlich gewordene Geschichte vom 

Barmherzigen Samariter zeigt Jesus, dass die Nächs-

tenliebe der Gottesliebe zugeordnet ist und alle 
menschlichen Schranken überschneidet. Aus diesem 

christlichen Selbstverständnis heraus entstanden dia-

konische Einrichtungen, Fürsorge und eine klare Op-
tion für die Armen in der ganzen Welt. Nächstenliebe 

ist aber nur möglich, wenn ich mich selbst angenom-

men und geliebt weiß. 

 

مؤسسه خیریه   –ن   

از طریق داستان ضرب المثلی شده سامری مهربان، عیسی 

نشان داد که امور خیریه همردیف عشق به خداست واز همه 

یحیت مؤسسات خیریه موانع انسانی می گذرد.  از این رو مس

)دیاکنی( برای مراقب، حمایت و گزینه روش های موثربرای 

کمک به فقرا در جهان بوجود آورد.اجرای امور خیریه اما 

موقعی امکان پذیر است که انسان یاد گرفته باشد خودش را 

 هم  قبول کرده ودوست بدارد.

 

O – Ostern und andere Feste 
 
Der christliche Jahreskreis zeichnet sich aus durch ei-

nen Wechsel von festlicher und festloser Zeit. Das äl-

عید پاک و جشنهای دیگر –اُ   
 

دوره ساالنه مسیحی توسط یک تعویض از زمان جشن وزمان 

بدون جشن مشخص می شود.قدیمیترین جشن مسیحی عید پاک 
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teste Fest der Christenheit ist Ostern, die Feier der 

Auferstehung Jesu, des Sieges des Lebens über den 
Tod. Die meisten Gedenktage und Christenfeste wer-

den in ökumenischer Eintracht gefeiert. Es gibt aber 

auch speziell evangelische Feiertage wie etwa das Re-
formationsfest (31. Oktober) zum Gedenken an den 

Thesenanschlag Luthers. Der Karfreitag in Erinne-

rung an Jesu Kreuzigung und Tod ist für evangelische 
ChristInnen ein staatlich festgelegter Feiertag. 

 

است، جشن رستاخیز عیسی، پیروزی زندگی بر مرگ. 

بسیاری از مراسم و جشنواره های مسیح در هماهنگی 

ور عام جشن گرفته می شوند. اما همچنین سراسری بط

روزهای تعطیل ویژه ای مثل جشن اصالحات پروتستان 

( به مناسبت گرامیداشت اعالمیه تزهای لوتر وجود 31.10)

دارد. روز جمعه نیک )کار(به یادبود مصلوب شدن و مرگ 

عیسی مسیح و برای مسیحیان پروتستان تعطیل رسمی می 

 باشد.

 
P – PfarrerInnen 
 

Nach der Augsburger Konfession, Artikel 5, braucht 
es für den christlichen Glauben das Predigtamt zur 

Verkündigung des Evangeliums und zum Spenden der 

Sakramente. Die Ordination ermächtigt besonders 
ausgebildete Männer und Frauen (Theologiestudium) 

in den protestantischen Kirchen zur Übernahme eines 

Pfarramts. 

 

کشیشها )زن و مرد( –پ   

 

،  برای ایمان مسیحیت به 5پس از کنفسیون آگسبورگ، ماده 

دفترتبلیغات کلیسا برای اعالم انجیل و آیینهای کلیسا نیاز پیدا 

 شد. 

هماهنگی، بخصوص به زنان و مردان تحصیل کرده )دانشگاه 

یات( اختیار به عهده گرفتن شغل کشیشی در کلیساهای اله

 پروتستان را می دهد

R – Reformation und Rechtfertigungslehre 
 
2017 wird die protestantische Welt das 500-jährige 

Jubiläum der Reformation begehen. Durch die vom 

Mönch Martin Luther in Wittenberg ausgelöste Dis-

رفورماتسیون )اصالحات پروتستانی( و نظریه توجیه  -ر  

 

جهان پروتستان پانصدمین سالگرد اصالحات  2017در سال 

 را جشن می گیرد.

ایجاد بحث در مورد نیاز به اصالح کلیساهای قرون وسطی 
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kussion über die Reformnotwendigkeit der mittelalter-

lichen Kirche kam es zum Ausschluss der Anhänger 
der Reformation aus der Römisch-katholischen Kir-

che und schließlich zur Gründung der protestanti-

schen Kirchen.  
Luther selbst wurde durch intensives Studium der Bi-

bel klar, dass Gott durch menschliche Leistung und 

Können weder gnädig gestimmt werden kann noch 
braucht.  

Vielmehr hat sich Gott selbst für uns schuldhaft Men-

schen in Jesus von Nazareth hingegeben und uns da-
mit vor Gott „recht gemacht“. Der Einsatz für andere 

ist Weitergabe dessen, was Gott für uns getan hat. 

 

در ویتنبرگ باعث خروج عده ای توسط راهب مارتین لوتر 

از پیروان اصالحات از کلیسای کاتولیک روم و در نهایت 

 ایجاد کلیسای پروتستان شده است.

برای خود لوتر با مطالعه فشرده از کتاب مقدس روشن شد که 

خدا توسط کارایی و توانایی انسانی نه می تواند بخشنده شود و 

 نه نیاز به این دارد.

 

خود را برای انسانهای مقصر در عیسی در عوض خدا  

ناصری ادغام کرده و به این ترتیب ما را جلوی خدا خوب 

جلوه داد. ازخودگذشتگی برای دیگران، دورگرداندن آنچه 

 است که خدا برای ما انجام داده است.

 

S – Sakramente 
 

Sakramente sind Zeichenhandlungen, die Gottes Lie-
be zu uns Menschen sichtbar und spürbar machen 

wollen. Sie werden durch begleitende Worte verdeut-

licht.  
 

Die evangelische Kirche kennt zwei Sakramente: die 

Taufe am Beginn des Weges eines Christenmenschen 
und das Heilige Abendmahl als Stärkung auf diesem 

Weg. 

رسوم دینی –س   
 

روسومات دینی اقدامات نمادهایی هستند که می خواهند عشق 

نها با کلمات الهی را برای ما انسانها قابل رؤیت و لمس کنند. آ

 همراه نشان داده می شوند.

 

کلیسای پروتستان دو تا از آیینهای کلیسا را به رسمیت می 

شناسد: غسل تعمید در آغاز راه یک مسیحی و شام خداوند به 

 عنوان تقوییت در این راه.
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Aus der Vielzahl der Sakramente in der Römisch-
katholischen Kirche wurde an diesen beiden festge-

halten, weil es für sie auch biblische Grundlagen gibt. 

 

از انواع مختلف از آیینهای کلیسا در کلیسای کاتولیک روم 

اینکه این دو آیین مبنای فقط این دو آیین حفظ شده برای 

 انجیلی دارند.

 

T – Talar 
 

Die liturgische Kleidung eines evangelischen Pfar-
rers/einer Pfarrerin ist ein schwarzer Mantel, der sich 

aus der akademischen Amtstracht entwickelt hat. Da-

zu gehören die so genannten Beffchen, ursprünglich 
als „Latz für den Bart“ gedacht, heute Zeichen, wel-

cher protestantischen Kirche der/die Betreffende an-

gehört. Der schwarze Talar wurde erst im 19. Jahr-
hundert durch den Preußenkönig Friedrich Wilhelm 

III. obligatorisch. Seit etlichen Jahren tragen manche 

PfarrerInnen zur Feier der Sakramente oder der Chris-
tusfeste (Weihnachten und Osternacht) auch einen 

weißen Talar (Albe) mit einer Stola. 

لباس راهبان -ت   

 

لباسهای لوتری یک کشیش پروتستانی یک مانتوی سیاه است  

. که از لباس جشن فارغ التحصیلی رسمی تکامل یافته است

یک به اصطالح باند ژنو، که در اصل به عنوان یک نوع 

"پیشبند برای ریش" در نظر گرفته شده، امروزه نشان دهنده 

 تعلق به کلیسای پروتستانی شخص مورد نظر هست.  

توسط پادشاه  19لباس بلند و گشاد و سیاه راهبان ابتدا در قرن 

اخیر الزامی گشت. در چندین سال  3پروس فریدریش ویلهلم 

برخی از کشیشان در جشن آیینهای کلیسا و یا جشنهای مسیحی 

)کریسمس و شب عید پاک( جامه سفید هم می پوشند با یک 

 شال مخصوص.

 

U – Unterricht 
 

Jedes evangelische Kind hat in Österreich Anspruch 
auf Unterricht im Fach Evangelische Religion. Als 

Religionslehrer und -lehrerinnen arbeiten Pfarrer und 

 

آموزش –او   

 

هر کودک پروتستانی در اتریش حق تحصیل در رشته مذهب 

پروتستان را دارد. کشیشها و حتی معلمان آموزش دیده 

مخصوص به عنوان معلمان دینی کار می کنند. توسط آموزش 
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Pfarrerinnen, aber auch speziell ausgebildete Lehr-

kräfte. Durch die konfessionelle Bindung des Religi-
onsunterrichts lernen die SchülerInnen ihre eigene 

Tradition kennen und sprechen von diesem Stand-

punkt aus „über Gott und die Welt“. 

مذهب، دانش آموزان یاد می گیردند که سنت های خود را 

ر مورد خدا و جهان صحبت بشناسند واز این دید و زاویه د

 کنند.

 

V – Verantwortung 
 
In den protestantischen Kirchen ist das Urteilsvermö-

gen des Einzelnen entscheidend. Jeder ist für sein Le-

ben vor Gott verantwortlich, Darum ist das Hören auf 
die so genannte innere Stimme (Gewissen) ein Kenn-

zeichen protestantischer Frömmigkeit. In der Gemein-

schaft einer evangelischen Pfarrgemeinde werden der 
Einzelne und sein Urteilsvermögen ernst genommen 

und zugleich durch das gemeinsame Bekenntnis ent-

lastet. 
 

مسئولیت –فا   

 

رد بسیار مهم است. هر در کلیسای پروتستان قدرت قضاوت ف 

کس مسئول زندگی خود پیش خدایش است. به همین دلیل 

گوش دادن به، به اصطالح صدای درونی )وجدان( مشخصه 

تقوای پروتستانی هست. در جامعه یک کلیسای پروتستانی 

هرفرد وقدرت قضاوت او جدی گرفته می شود و او در عین 

 حال توسط تعهد مشترک سبکتر می شود. 
 

W – Wasser und Wunder 
 
Im Land der Bibel ist das Wasser ungleich kostbarer 

als in Österreich. Dennoch ist und bleibt auch bei uns 

Wasser Sinnbild für Leben überhaupt.  
 

آب و معجزه –و   

 

در کشور انجیل آب خیلی مقدستر است از در اتریش. با 

.ماد زندگی بوده و باقی خواهد مانداینحال آب نزد ما همچنین ن  

So ist Wasser das Zeichen bei der Taufe. Dabei ist  بنابر این آب نشانه غسل تعمید است. واضح است که آب غسل
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klarzustellen, dass das Taufwasser kein Zaubermittel 

ist, das den getauften Christen, die Christin, vor jedem 
Unheil bewahrt. Das Wunder besteht vielmehr darin, 

dass Gottes Segen uns Menschen begleitet, auch und 

erst recht in schweren Zeiten. 

تعمید معجون سحرو جادو نیست که بتواند مسیحیان را از هر 

گونه آسیبی حفظ کند. معجزه در این است که نعمت خدا ما 

بویژه در شرایط دشوار. انسانها را همراهی می کند  

 

X – X-mas 
 
Mit X-mas wird heute nicht bloß in englischsprachi-

gen Ländern das Weihnachtsfest kurz bezeichnet. Da 

es sich ja um den „Geburtstag“ des Christus handelt, 
dessen Anfangsbuchstaben CH im Griechischen mit 

X geschrieben werden, ist die Abkürzung zutreffend. 

Weihnachten wurde in den westlichen Kirchen im 4. 
Jahrhundert auf ein altes römisches Fest zur Winter-

sonnenwende gelegt (24./25. Dezember): Das Licht 

Gottes ist durch die Geburt Jesu in dieser Welt er-
schienen. 

 

 

سمسکری –ایکس   

 

امروزه صرفا در کشورهای انگلیسی زبان مخفف جشن 

کریسمس نامیده می شود. از آنجایی که این مخفف مربوط به 

تولد عیسی مسیح می شود که حرف اول اسمشان "سی اچ" 

در یونانی با ایکس نوشته می شود، این مخفف درست و 

به  4مناسب است. شب کریسمس در کلیساهای غربی در قرن

 24/25ومبان قدیم ازلحظه شروع زمستان )یک جشن ر

دسامبر( منتقل شده است: نور خدا توسط تولد عیسی مسیح در 

 این جهان درخشید.

 

Y – Yoga und andere fernöstliche Praktiken 
 

In den letzten Jahrzehnten sind Yoga und fernöstliche 
Meditationstechniken auch bei uns in Mode gekom-

men. Die evangelische Frömmigkeit kennt ebenfalls 

یوگا و شیوه های دیگر مدیتیشن شرق دور  -اُپسیلن   

 

در سده های اخیر، تکنیکهای یوگا و مدیتیشن نیز پیش ما مد 

کانهایی، زمانهایی و شده اند. تقوای انجیلی همچنین م

نگرشهایی را می شناسد که شما را به سکوت و عبادت ویژه 
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Orte, Zeiten und Haltungen, die zu Stille und Gebet 

besonders einladen. 

 

 دعوت می کند.

 

 

 
Dabei kann durchaus auch so manche Übung, die 

nicht aus dem christlichen Kulturkreis stammt, hilf-
reich sein. Allerdings ist sehr darauf zu achten, wel-

che Ideologie oder auch welcher „Guru“ (Meister) 

hinter der jeweiligen Technik steht. Sobald die per-
sönliche Glaubens- und Gewissensfreiheit beschnitten 

wird, ist dringend ein Weltanschauungsreferat aufzu-

suchen. Dieses finden Sie in jeder Diözese. 

بعضی از ورزشها که از دایره  اینجا به خوبی ممکن است که

 فرهنگ مسیحی نمی آیند هم مفید باشند.

با این حال بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که کدام 

ایدئولوژی یا کدام گروه )استاد( پشت سر این فن آوری های 

 مربوطه قراردارد.

به محض اینکه ایمان و وجدان شخصی محدود می شود، باید 

واحد اعتقادی گشت. این را می توان در فوری به دنبال یک 

 هر اسقف نشین یافت.

 

Z – Zukunft 
 

„Wir sind es nicht, die die Kirche erhalten. Die vor 
uns gewesen sind, waren es auch nicht. Und die nach 

uns kommen, werden es auch nicht sein. Sondern al-

lein Christus Jesus.“ (Martin Luther) 

آینده –ضد   

 

"ما نیستیم که کلیسا را نگه داشته ایم، کسانی که قبل از ما 

بوده اند، آنها هم نبودند. و کسانی که بعد از ما خواهند آمد، 

آنها هم نخواهند بود. صرفا فقط و فقط عیسی مسیح به تنهایی 

 است" مارتین لوتر
Die Austrittszahlen der letzten 30 Jahre mehren die 
Befürchtungen, dass die evangelischen Kirchen in Ös-

terreich von Diasporakirchen zu in der Öffentlichkeit 

سال گذشته باعث  30تعداد خروجی ها از کلیسا در طول 

کن است کلیساهای پروتسنان نگرانی می شوند بدانگونه که مم

در اتریش تبدیل به کلیسای اقلیت و جزء جوامع مذهبی غیر 
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nicht mehr wahrnehmbaren Glaubensgemeinschaften 

schrumpfen werden.  

 

 قابل مشاهده شوند. 

 

 
Andererseits lehrt die Geschichte des 20. Jahrhun-

derts, dass die Mitgliederzahl gerade dann gewachsen 
ist, als keiner sich das vorstellen konnte („Los-von-

Rom-Bewegung“, Übertritte in der Zwischenkriegs-
zeit, Zuwanderung von Siebenbürger Sachsen und an-

deren). 

Das Vertrauen, dass die Zukunft der Kirche nicht in 
unserer, sondern in Gottes Hand liegt, ermutigt zum 

Bezeugen der guten Botschaft von Gottes Liebe und 

der Freiheit, zu der uns der christliche Glaube in 
evangelischer Tradition führt – durch Wort und Tat. 

 

از سوی دیگر تاریح به ما می آموزد که تعداد اعضا درست 

زمانی رشد کرده است که هیچکس نمی توانست تصورش را 

دو بکند )جنبش رهایی از روم، تغییر مذهب ها در زمان بین 

 جنگ جهانی، مهاجرت اهالی ساکسن ها و دیگران(. 

 

اعتمادی که، آینده کلیسا نه در دست ماست بلکه در دست 

خداست، ما را تشویق می کند به شاهد بودن به اخبار خوب از 

عشق و آزادیی که با آن ایمان مسیحی ما را از طریق گفتار و 

   ؟کردار به سمت یک سنت انجیلی هدایت می کند.
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Christliche Feste und Feiertage 
 

 اعیاد و تعطیالت مسیحی
 

Advent 

 
Wer denkt bei dem Wort „Advent“ nicht an Kerzen, 

Gebäck oder an den Adventskalender? Doch früher 

war die Adventszeit eine Fastenzeit, in der täglich nur 
eine Mahlzeit gegessen wurde. Denn Advent heißt 

„Ankunft“. Mit dem Fasten wollte man sich auf die 

Ankunft Jesu Christi vorbereiten, die Weihnachten 
gefeiert wird. 

 

Mit dem 1.Advent beginnt jeweils das neue Kirchen-
jahr. 

 

 ظهور
 

چه کسی با شنیدن کلمۀ ظهور )اَدونت( به شمع، شیرینی و یا 

فکر نمی کند؟ تقویم ظهور  

اما در گذشته فصل ظهوریک دورۀ روزه داری بوده که فقط 

یک وعده غذا خورده می شد. چونکه ظهور یعنی رسیدن. 

مؤمن با روزه گرفتن خود را برای ظهور عیسی مسیح پاماده 

 می کند که در زمان کریسمس جشن گرفته می شود.

 

د شروع با اولین یکشنبه ظهور، هر سال، سال کلیسایی جدی 

 می شود.
 

Weihnachten 

 

Am 25.12. feiern evangelische und katholische Chris-

ten den Geburtstag Jesu. Richtig voll sind die Kirchen 
aber schon einen Tag vorher.  

 
 

Der Heiligabend ist zum Haupttag des Weihnachtsfes-

tes geworden – vor allem natürlich wegen der „Be-
scherung“.  

 کریسمس
 

ما مسیحیان پروتستان و کاتولیک تولد عیسی  12/25در روز 

مسیح را جشن می گیریم. اما کلیساها یک روز قبل خیلی 

 شلوغتر هستند.

 

 

شب کریسمس تبدیل به روز اصلی کریسمس شده است.   
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Geschenke, Festessen und Weihnachtsferien haben 
den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes immer 

mehr in den Hintergrund treten lassen: Durch Jesus 

von Nazaret ist Gott nicht mehr fern und unerreichbar, 
sondern mitten unter den Menschen. 

 

بخصوص مراسم هدیه دادن، هدایا، ضیافت ها و مهمانی  

کریسمس را  پنهان کرده های کریسمس طبیعتا معنی اصلی 

اند: توسط عیسای ناصری دیگر خدا دور و غیر قابل 

 دسترسی از ما نیست بلکه همیشه در میان ما انسانهاست. 

 
 

Karfreitag  جمعه نیک 
Am Karfreitag denken die Christen an die Kreuzigung 

und den Tod Jesu. 
Durch seinen Kreuzestod hat er die Sünden aller 

Menschen auf sich genommen. 

Karfreitag ist der höchste Feiertag für evangelische 
ChristInnen.  

 

در روز جمعه نیک مسیحیان به مصلوب شدن و مرگ 

 حضرت عیسی مسیح فکر می کنند. 

با مرگش روی صلیب گناهان همه انسانها را بر دوش خود 

 گرفت.

یل برای مسیحیان پروتستان بزرگترین روز تعطجمعه نیک 

 است.

Ostern 

 

Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist der höchs-

te Feiertag in der Kirche. Das sieht man auch daran, 
dass die Termine anderer kirchlicher Feiertage von 

Ostern abhängen: 40 Tage vor Ostern beginnt die Pas-

sionszeit, 40 Tage nach Ostern ist der Himmelfahrts-
tag und 10 Tage später wird Pfingsten gefeiert.  

 عید پاک

 

عید پاک، عید قیام و رستاخیزمسیح، از بزرگترین تعطیالت 

در کلیسا بشمار می رود. اهمیت آنرا میشود در این دید که 

روز  40تاریخ تعطیالت دیگر کلیسا به عید پاک بستگی دارد. 

روز  40قبل از عید پاک زمان روزه گیری آغاز می شود، 

روز بعدش پنطیکاست، عید  10بعد از عید پاک معراج و 

 پنجگانه )عید نزول( جشن گرفته می شود. 
Der Ostertermin selbst liegt immer auf dem 1. Sonn- تاریخ عید پاک خود همیشه در اولین یکشنبه پس از اولین ماه 
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tag nach dem ersten Frühjahrsvollmond (frühestens 

22.3., spätestens 25.4.). Die ersten Christen kannten 
übrigens noch kein eigenes Osterfest, sondern feierten 

die Auferstehung Jesu an jedem Sonntag – aber ohne 

Osterhase und Ostereier. 

ماه مارس و  22رینش کامل بعد از شروع بهار )زودت

ماه آپریل( می باشد. 25دیرترینش   

ضمنا مسیحیان اولیه هنوز جشن عید پاک را به ابنصورت 

نمی شناختند بلکه جشن رستاخیز را در هریکشنبه جشن می 

 گرفتند اما بدون خرگوش شکالتی و تخم مرغ رنگی.
 

 

Himmelfahrt 

 
 معراج

 

Mit der Himmelfahrt Jesu können offenbar auch viele 
Christen nicht mehr viel anfangen. Dabei enthält das 

Fest „Christi Himmelfahrt“ eine wichtige Botschaft: 

Jesus ist an der Seite Gottes, er ist der Herr der Welt. 

هم  درک معراج عیسی مسیح  ظاهرا برای خیلی از مسیحیان

که جشن معراج مسیح شامل واقعیت سختی است. در صورتی 

پیام مهمی است: مسیح در کنار خدا هست، او پروردگار جهان 

 است.
Pfingsten 

 

Die Apostelgeschichte erzählt, was sich 50 Tage nach 

Ostern (Pfingsten = griechisch „der fünfzigste Tag“) 
ereignete:  

 

سی(پنطیکاست )عید نزول روح القدوس بر حواریون عی  
 

روز پس از عید  50کتاب اعمال رسوالن تعریف می کند که 

پاک )پنطیکاست یونانی از روز پنجاهم است( چه رخ داده 

:است  
 

Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes beginnen die 

Jünger Jesu allen Menschen, die sich aus vielen Län-
dern zum jüdischen Wochenfest in Jerusalem ver-

sammelt haben, von Jesus zu erzählen. Die Kirche 

feiert Pfingsten daher ihren Geburtstag. 
 

تحت نفوذ روح القدوس، شاگردان عیسی با همۀ کسانی که از 

بسیاری از کشورها به مناسبت جشنوارۀ هفتگی یهودیان در 

 اورشلیم جمع شده بودند، شروع به تعریف کردن از عیسی می

 کنند. به همین خاطر جشن پنطیکاست، جشن تولد کلیسا است.
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Fronleichnam 

 
In einer festlichen Prozession wird an diesem Tag 

(Donnerstag nach dem ersten Sonntag nach Pfingsten) 

in der Katholischen Kirche eine geweihte Hostie 
durch Straßen und Felder getragen, um diese durch 

den in der Hostie anwesenden Christus segnen zu las-

sen. 
 

 عید اولیاء
 

در یک جشن دسته روی در این روز )اولین پنج شنبه بعد از 

عید پنطیکاست( در کلیسای کاتولیک مسیحیان یک َعلَم در 

خیابانها و میدانها حمل می کنند تا از این طریق با حضور 

بانی رستگار شوند.مسیح در عشای ر  
 

Erntedankfest 

 
Am ersten Sonntag im Oktober wird in den evangeli-

schen Kirchen Erntedankfest gefeiert. In der Kirche 

wird der Altar an diesem Tag mit Früchten und Le-
bensmitteln geschmückt, die daran erinnern sollen, 

dass wir in und von der Schöpfung Gottes leben. 
 

 

 عید شکرگزاری
 

اولین یکشنبه در ماه اکتبردر کلیساهای پروتستان جشن 

برداشت محصول برگزار می شود. محراب کلیسا را با میوه و 

مواد غذایی تزئین می کنند که باید یادآورباشند که ما در و از 

 آفریده های خدا زندگی می کنیم.
 

Reformationstag 

 
Am 31.10.1517 veröffentlichte Martin Luther 95 The-

sen zur Erneuerung der damaligen Kirche. Damit be-
gann die Reformation.  

Im Gedenken an diesen Tag werden in vielen evange-

lischen Kirchen am 31.10. Gottesdienst gefeiert. Ein 
staatlicher Feiertag ist dieser Tag jedoch nicht. 

 روز رفورماتسیون
 

تز برای بازسازی  95اعالمیه ای مبنی بر  31/7/1517روز 

کلیسا در آن زمان صادر کرد. بنابر این اصالحات پروتستانی 

 آغاز شد.

به یاد بود ابنروز در بسیاری از کلیساهای پروتستان روز  

/ عبادت و جشن گرفته می شود. اما این روز تعطیل 31/10

سمی نمی باشد. ر  
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Allerheiligen 

 

Am 1. November wird in der Katholischen Kirche al-

ler Heiligen gedacht. 
Am 2. November wird der Tag „Allerseelen“ als Ge-

dächtnistag für die Verstorbenen begangen. 

 روز کلیۀ مقدسین مسیحی

 

بود مقدسین روز اول نوامبر در کلیساهای کاتولیک یاد 

روز دوم نوامبر روز یادبود  .مسیحی جشن گرفته می شود

.مردگان ارتکاب می  شود  
 

Buß- und Bettag 

 

In Deutschland war bis 1994 der Buß- und Bettag ein 
gesetzlicher Feiertag. Er wird in der evangelischen 

Kirche am vorletzten Mittwoch des Kirchenjahres mit 

Gottesdiensten begangen, in denen häufig um Frieden 
gebetet und zur Umkehr aufgerufen wird. 

 

روز دعا و توبه   

 

روز دعا و توبه روز تعطیل رسمی  1996در آلمان تا سال 

بود. این روز در کلیساهای پروتستان روز چهارشنبۀ یکی به 

ت جشن گرفته می آخر ماندۀ از سال کلیسایی با مراسم عباد

شود و در آن مراسم اغلب برای صلح دعا کرده می شود و به 

 توبه دعوت می شوند.

Totensonntag 

 

An diesem Sonntag, dem letzten des Kirchenjahres, 

werden in den evangelischen Gottesdiensten meist die 
Namen der im letzten Jahr verstorbenen Gemeinde-

mitglieder vorgelesen. Anschließend gehen viele 

Christen auf die Friedhöfe zu den Gräbern ihrer An-
gehörigen. 

 

 روز یکشنبۀ مرحومان

 

در این یکشنبه، آخرین یکشنبۀ سال کلیسایی، در مراسم های 

عبادت پروتستانی اغلب نام مرحومان سال گذشتۀ اعضای 

مه بسیاری از مسیحیان به کلیسا خوانده می شود. در خات

 گورستان سر قبر بستگان خود می روند.
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