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 اسقفان رسوالن از بعد

 

 :داد جواب باید میکنند مطرح سوال کونگ هانس فکری تعارض درباره ها بعضی چون عزیز، دوستان:  سؤال

 در است، بوده شانزدهم بندیکت پاپ که راتسینگر کاردینال با اوال که است معاصر آلمانی دانالهی کونگ هانس -۱

 و داده انحرافی تعلیمات امروز کلیسای مسئوالن درباره کم کم آن از بعد اما داد، می درس توبینگن الهیات دانشکده

 .است نبوده اسقفان از خبری و کرده انتخاب را رسوالن فقط خود، کلیسای در عیسی که گفت

  :کرد یادآوری را نکته چند باید جواب در:  جواب

 برخواهد جالل در عیسی که روزی تا مأموریت این و یافته ماموریت کرده تأسیس را آن مسیح عیسی که کلیسایی -

 همانطور دارد وجود احتیاج این نیز امروز و داشت وجود رسوالن زمان در مسئوالن به احتیاج بنابراین دارد، ادامه گشت

 این از بود مجبور که دفعه هر بود، کرده افتتاح را محلی کلیسای منطقه چندین در که رسول پولس دانیممی که

 میکرد، گذاری دست او بر القدس روح طلب با و کرد می انتخاب را مسئولی برود، دیگر جای به و شود دور کلیساها

 کرد، مالاع را موریتشٔ  ما یوشع به موسی که نطورهما ،۱:۱ تیموتائوس دوم ۲:۵۵ تیموتائوس اول

 ۱ خط:  ۴۳ تثنیّه و ۱۱ و ۱۱: ۵۲ اعداد

 و کردند می انتخاب را شخصی که میشدند انتخاب اینگونه به همیشه مختلف کلیساهای مسئولین بعد به زمان، آن از

 اسقف یعنی جدید مسول این زیرا گیرد عهده بر را کلیسا این مسئولیت تا میکردند گذاری دست او بر دیگر اسقف چند

 در موضوع این بگیرد عهده به القدس روح قدرت با را کلیسا این شبانی مسئولیت مسیح خود جای به بایستمی

 است شده داده تشریح و توضیح خوبی به بود کلیسا پدران اولین از یکی که انتاکیه اسقف سایگناتیو هاینامه

(www.irancatholic.com) ایگناتویس حاضرت هاینامه -کلیسا پدران - کتابخانه 

 کند مطالعه و مراجعه کتابخانه در سایت همان در کتابها این به تواند می خواهدمی توضیح بیشتر کسی اگر ضمن در

 در خادمین " همچنین و "اسقفان رسوالن از بعد "کتاب ، کلیسا راز " ،" بعد به ۱۱۶ صفحه ۵ جلد زنده خدای "

 "کلیسا
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 در اسقفان موریتٔ  ما "سند در ۵ واتیکان اسقفان شورای در توانید می را کاتولیک کلیسای رسمی تعلیم بهترین البته

 .بخوانید " کلیسا

 

 موفقیت امید به

 کلیسا امید جهت دعا در

 

 


