
15,When Joseph’s brothers saw that 
their father was dead, they said, 
“What if Joseph carries a grudge 
against us and pays us back in full for 
all the wrong which we did to him?”

16.So they sent word to Joseph, 
saying, “Your father commanded us 
before he died, saying,

17.‘You are to say to Joseph, “I beg 
you, please forgive the transgression 
of your brothers and their sin, for 
they did you wrong.” ’ Now, please 
forgive the transgression of the 
servants of the God of your father.” 
And Joseph wept when they spoke to 
him. 

ن چون برادران یوسف دیدند که پدرشا.15
نه اگر یوسف از ما کی»: مرده است، گفتند

داشته باشد انتقام همۀ آن بدی را که در 
«.حق او کردیم از ما خواهد گرفت

:  هپس برای یوسف پیغام فرستادند ک.16
پدرت پیش از مرگ خود چنین وصیت »
:کرد

ا از تو تمن: به یوسف چنین گویید”.17
دارم بدیهای برادرانت و گناهانشان را 
“  . اندببخشایی، زیرا که به تو آزار رسانیده
ان پس اکنون تمنا می کنیم بدیهای بندگ

چون با وی « .خدای پدرت را ببخشایی
.چنین سخن گفتند، یوسف بگریست



18.Then his brothers went and fell down 
before him [in confession]; then they 
said, “Behold, we are your servants 
(slaves).” 19.But Joseph said to them, 
“Do not be afraid, for am I in the place 
of God? [Vengeance is His, not mine.]

20.As for you, you meant evil against 
me, but God meant it for good in order 
to bring about this present outcome, 
that many people would be kept alive 
[as they are this day].

21.So now, do not be afraid; I will 
provide for you and support you and 
your little ones.” So he comforted them 
[giving them encouragement and hope] 
and spoke [with kindness] to their 
hearts.

برادرانش همچنین آمدند و در برابر .18
نک ما ای»: او بر زمین فرو افتادند و گفتند

«.بندگان توییم

.مترسید»: اما یوسف به آنان گفت.19
زیرا مگر من در جای خدا هستم؟

ا شما قصد بد برای من داشتید، اما خد.20
قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که 
مردمان بسیاری زنده بمانند، چنانکه 

.امروز شده است

من نیازهای شما و . پس مترسید.21
و « .فرزندانتان را برآورده خواهم کرد

نان بدین گونه آنان را تسلی بخشید و سخ
.دل آویز به آنان گفت



25. “Therefore I tell you, stop being 
worried or anxious (perpetually 
uneasy, distracted) about your life, as 
to what you will eat or what you will 
drink; nor about your body, as to what 
you will wear. Is life not more than 
food, and the body more than 
clothing?

26.Look at the birds of the air; they 
neither sow [seed] nor reap [the 
harvest] nor gather [the crops] into 
barns, and yet your heavenly Father 
keeps feeding them. Are you not 
worth much more than they?

27.And who of you by worrying can 
add one hour to his life?

پس به شما می گویم، نگران ».25
ا زندگی خود نباشید که چه بخورید ی
ه چه بنوشید، و نه نگران بدن خود ک

آیا زندگی از خوراک و . چه بپوشید
بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ 

ه پرندگان آسمان را بنگرید که ن.26
بار می کارند و نه می ِدَرَوند و نه در ان
ه ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما ب

آیا شما بس . آنها روزی می دهد
باارزشتر از آنها نیستید؟

کیست از شما که بتواند با .27
اید؟نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفز



28.And why are you worried about 
clothes? See how the lilies and wildflowers 
of the field grow; they do not labor nor do 
they spin [wool to make clothing],

29.yet I say to you that not even Solomon 
in all his glory and splendor dressed 
himself like one of these.

30.But if God so clothes the grass of the 
field, which is alive and green today and 
tomorrow is [cut and] thrown [as fuel] into 
the furnace, will He not much more clothe 
you? You of little faith!

31.Therefore do not worry or be anxious 
(perpetually uneasy, distracted), saying, 
‘What are we going to eat?’ or ‘What are 
we going to drink?’ or ‘What are we going 
to wear?’

و چرا برای پوشاک نگرانید؟ ».28
مو سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه ن
.ندمی کنند؛ نه زحمت می کشند و نه می ریس

ز با به شما می گویم که حتی سلیمان نی.29
همۀ شکوه و جاللش همچون یکی از آنها 

.آراسته نشد

پس اگر خدا علف صحرا را که امروز .30
هست و فردا در تنور افکنده می شود، 
این چنین می پوشانَد، آیا شما را، ای 
سست ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد 

پوشانید؟

پس نگران نباشید و نگویید چه ».31
.  مبخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشی



32.For the [pagan] Gentiles eagerly 
seek all these things; [but do not 
worry,] for your heavenly Father 
knows that you need them.

33.But first and most importantly 
seek (aim at, strive after) His 
kingdom and His righteousness [His 
way of doing and being right—the 
attitude and character of God], and 
all these things will be given to you 
also.

34. “So do not worry about 
tomorrow; for tomorrow will worry 
about itself. Each day has enough 
trouble of its own

زیرا اقواِم بت پرست در پی.32
همۀ این گونه چیزهایند، اّما پدر
آسمانی شما می داند که بدین همه

.نیاز دارید

بلکه نخست در پی پادشاهی.33
خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ 
.اینها نیز به شما عطا خواهد شد

را پس نگران فردا مباشید، زی.34
فردا نگرانی خود را خواهد 

مشکالت امروز برای . داشت
!امروز کافی است



Sermon on the Creed of Dietrich 
Bonhoeffer by Pastor Stefan 

Warnecke, 10 July 2022, Kreuzkirche

1. I believe in God, the Father, the 
Almighty .. .and in Jesus Christ, his 
only begotten Son, our Lord ... I 
believe in the Holy Spirit ...We know 
the Apostles' Creed. We often say it 
in our Protestant services. Originally, 
our Apostles' Creed had nothing to 
do with worship. Creeds actually 
belong to baptism: when an adult 
person was baptised, he or she spoke 
a creed to show that he or she now 
belonged to the Christian community.

موعظه در مورد اعتقادنامه ی دیتریش بونهفر
۱۰.۰۷.۲۲توسط کشیش استفان وارنکه
kreuzkirche

و بنننه ...منننن بنننه خننندای پننندر قنننادر مطلنننق. ۱
منان عیسی مسیح پسر یگانه او خداوند ما ای

مننا ...مننن بننه روق القنندس ایمننان دارم...دارم
ب ما اغل. این اعتقادنامه رسولی را می دانیم

در . آن را در خدمات انجیلی خود می خوانیم
اصننل، اعتقادنامننه ی رسننولی مننا ربطننی بننه 

اعتقادنامه هنا در واقنب بخشنی. عبادت ندارد
ال وقتننی یننک بزرگسنن: از غسننل تیمینند هسننتند

ان تیمید می گرفت، او اعتقنادی را بنرای نشن
دادن اینکننه اکنننون بننه جامیننه مسننیحی تیلننق

.دارد میگفت



2. Thus, in the course of Christian 
history, there have been many 
different creeds: The 
Nicenoconstantinopolitanum, the 
Chalcedon, the Athanasianum, and 
many more. Whoever could sign 
the creed represented the right 
doctrine. Whoever could not, 
became a heretic. That is why many 
modern Christians felt great 
discomfort with the old creeds. 
They asked: Is it important for my 
faith today that Jesus "descended 
into the kingdom of death"? That 
Christians form a "communion of 
saints"?

ایند بنابراین در طول تاریخ مسنیحیت عق. ۲
: مختلنننننف زینننننادی وجنننننود داشنننننته اسنننننت
ان، و قسنننطنطنیه نیقینننه، کلسننندون، آتاناسنننی

ند کسنننانی کنننه منننی توانسنننت. بسنننیاری دیگنننر
اعتقادنامنننه را امکنننا کننننند، رهنمنننود هنننای 

هننر کننس نمننی . درسننت را بیننان مننی کردننند
توانست این کنار را انجنام دهند بندعت گنذار

ن در نتیجننه، بسننیاری از مسننیحیا. مننی شنند
امنننروزی بنننا اعتقنننادات باسنننتانی احسننناس 

آینننا بنننه: آنهنننا پرسنننیدند. نننناراحتی میکننننند
ایمننان امننروز مننن مربننوط اسننت کننه عیسننی 

؟ ایننن کننه «بننه ملکننوت مردگننان نننازل شنند»
یل تشننک« اجتمنناق قدیسننان»مسننیحیان یننک 

می دهند؟



3. Are there not other things 
that are important for our 
faith today, e.g. freedom, 
responsibility, love? We hear 
nothing of this in the old 
creeds. That is why in more 
recent times many Christians 
have sat down and written 
their own creed. And one of 
them – a particularly 
beautiful one – is the subject 
of this morning's discussion: 
Dietrich Bonhoeffer's Creed.

آیا چیزهای دیگنری وجنود نندارد . ۳
که برای ایمان امروز ما مهم اسنت، 

آزادی، مسننننن،ولیت، : چینننننزی ماننننننند
عشننننق؟ مننننا در اعتقننننادات باسننننتانی 
ه بن. چیزی از این موارد نمی شننویم

همنننین دلینننل اسنننت کنننه بسنننیاری از 
قایند مسیحیان اخیراً نشسنته انند و ع

–و یکی از آنها . خود را نوشته اند
-بننه طننور مخصوصننی خننوب اسننت 
چینننزی اسنننت کنننه امنننروز صنننبح در 
: منننننورد آن صنننننحبت خنننننواهیم کنننننرد

.اعتقادنامه دیتریش بونهوفر



4. I don't know if you have ever heard of 
Dietrich Bonhoeffer. He was born in 
Breslau in 1906 and lived until 9 April 
1945. Four weeks before the end of the 
Second World War he was murdered by 
the Nazis in a concentration camp. This 
theologian was one who stood up for his 
personal opinion with his life – until 
death. But he was also a great theologian. 
I am sure that if Dietrich Bonhoeffer had 
survived, he would have become the all-
surpassing theologian of the 20th century. 
But so, unfortunately, we only have a few 
books, fragments of writings and letters 
that provide information about his 
thinking. One of these letters from his 
imprisonment also contains his confession 
of faith. You have it in printed form in 
front of you and can read it along.

نیده نمی دانم قبالً نام دیتنریش بنونهفر را شن. ۴
در برسالو به دنینا 1906او در سال . اید یا نه
هفتنه 4. زنندگی کنرد1945آورینل 9آمد و تنا 

قبل از پایان جنن  جهنانی دوم توسنط ننازی هنا
اینننن . در اردوگننناه کنننار اجبننناری بنننه قتنننل رسنننید
زمنان تنا-فیلسوف کسی بود که با زندگی خنود 

امنا او . از نظر شخصنی خنود دفناق کنرد-مرگ 
منننن مطمننن،ن هسنننتم کنننه . عننالم بزرگنننی هنننم بنننود

یات دیتریش بونهوفر، اگر زنده می ماند، به اله
أسنفانه اما مت. برجسته قرن بیستم تبدیل می شد

منننا فقنننط چنننند کتننناب، تکنننه هایی از نوشنننته ها و 
،ه نامه ها داریم که اطالعاتی درباره تفکر او ارا

یکی از این نامه های زندان نینز حناوی. می کند
آن را بنننه صنننورت چننناپی پنننیش . عقینننده اوسنننت

روی خننود دارینند و مننی توانینند آن را همننراه بننا 
.من بخوانید



5. I believe that God can and will bring 
good out of everything, even the 
worst. For this, he needs people who 
let all things serve them for the best. I 
believe that God wants to give us as 
much resilience as we need in every 
adversity. But he does not give it in 
advance, so that we do not rely on 
ourselves, but on him alone. In such 
faith, all fear of the future should be 
overcome. I believe that even our 
mistakes and errors are not in vain, 
and that it is no more difficult for God 
to deal with them than with our 
supposed good deeds. I believe that 
God is not a timeless fate, but that he 
waits and responds to sincere prayers 
and responsible deeds.

من میتقندم کنه خندا می توانند و می خواهند از . ۵
هنر چیننزی، حتننی بندترین  چیزهننا، خننوبی و خیننر

د برای این مورد او بنه افنرادی نیناز دار. به بار
ل که بیاورداجازه دهند همه چیز به بهترین شنک

منننن میتقننندم کنننه در هنننر شنننرایط . انجنننام شنننود
اکطراری، خداوند می خواهد به اندازه نیاز منا 

امنا او آنهننا را از قبننل بنه مننا نمننی . مقاومنت کننند
ا بنه دهد، مبادا به خودمان تکیه کنیم، بلکه تنهن

در چنننین ایمننانی باینند بننر هننر. او اعتمنناد کنننیم
ی منن میتقندم کنه حتن. ترسی از آیننده غلبنه کنرد

ا اشننتباهات  مننا نیننز بیهننوده نیسننت و برخننورد بنن
آنهننا بننرای خداوننند دشننوارتر از کارهننای خننوب 

مننننن میتقنننندم کننننه خداوننننند . فرکننننی مننننا نیسننننت
سرنوشنننتی بنننی زمنننان نیسنننت، بلکنننه او منتظنننر
دعای خالصانه و عمل مس،والنه اسنت و سنپس

.پاسخ می دهد



6. Four articles, each beginning with 
"I believe". I would like to look at 
the paragraphs one by one. First: I 
believe that God can and will bring 
good out of anything, even the most 
evil. For this he needs people who 
let all things serve them for the best. 
That is an old expression: to let all 
things serve one another for the 
best. Bonhoeffer got it from Paul. To 
those who love God, all things serve 
for the best. (Rom 8:28) In modern 
terms, one would say: for those who 
are in the sphere of God's love, 
whatever happens can happen – in 
the end, life turns out well for them.

" مننن میتقنندم"چهننار مقالننه کننه هننر کنندام بننا . ۶
منن منی خننواهم بخنش هننا را . شنروق منی شننود

دا منن میتقندم کنه خن: اول. یکی یکنی نگناه کننم
می توانننند و می خواهننند از همنننه چینننز، حتنننی از 
.بنندترین چیز هننا، خننوب و خیننر بننه بننار بینناورد
بننرای ایننن او بننه افننرادی نینناز دارد کننه اجننازه 
. دهننند همننه چیننز بننه بهتننرین شننکل انجننام شننود

بگذارینند: ایننن یننک کننرب الممننل قنندیمی اسننت
. همننننه چیننننز بننننه بهتننننرین شننننکل انجننننام شننننود

همنننه . بونهنننوفر آن را از پلنننوس دریافنننت کنننرد
هم چیز برای کسانی که خدا را دوست دارند با

بننه ( 8:28رومیننان . )بننه خننوبی کننار مننی کنننند
ه بنرای کسنانی کن: بیان امروزی، می توان گفنت

در دایره محبت خدا می مانند، هر اتفاقی ممکن
در نهایت زندگی برای آنهنا بنه-است رخ دهد 
.خیر می گذرد



7. Literally it says: everything 
works out for the best for them. 
Synergein, we know the word 
from "synergy". It means the 
interaction of forces for mutual 
benefit. In fact, it often doesn't 
look like everything is going to 
work out: illness, pain, 
powerlessness, failure of forces, 
war, abuse, depression, fear and 
death. In the face of such 
overwhelming hostile forces, 
who can still speak of a good 
outcome of all things?

: به میننای واقینی کلمنه منی گویند. ۷
همنننه چینننز بنننرای آنهنننا بهتنننرین کنننار 

بنه میننای تیامنل" هم افزاینی. "است
ر د. نیروها بنرای مننافب متقابنل اسنت

واقننب، اغلننب بننه نظننر نمننی رسنند کننه 
: همننه چیننز بننه مسننیر خننود بننازگردد
بیمنننننناری، درد، ننننننناتوانی، شکسننننننت 
قنننننندرت، جننننننن ، سننننننو  اسننننننتفاده، 

در مواجهنه . افسردگی، ترس و مرگ
ه با چننین نیروهنای طاقنت فرسنایی کن
ی دشمن زندگی هستند، هنوز چنه کسن
مننی تواننند از نتیجننه خننوب بننرای همننه 

چیز صحبت کند؟



8. Joseph from the Old 
Testament (Genesis 37-50) may 
have thought the same. He was 
sold to slave traders by his 
brothers, betrayed by Potifar's
wife, thrown into prison and 
then forgotten there. Joseph 
might only have laughed bitterly 
if he had read Bonhoeffer's 
confession of faith. After so 
much bad luck and so much pain, 
he might have said: "It's all just 
coincidence, some are lucky, 
others unlucky. How can there be 
a God?"

-37پینندایش )یوسننف عهنند عتیننق . ۸
ممکن است همین فکر را داشنته( 50
او توسننط بننرادران بننه تنناجران . باشنند

بننننرده فروختننننه شنننند، توسننننط همسننننر 
ن پوتیفننار بننه او خیانننت شنند، بننه زننندا
انداخته شد و سپس در آنجنا فرامنوش

ا یوسف اگنر مرامنامنه بونهنوفر ر. شد
. ددخوانده بود ممکن بود به تلخی بخن

بید از اینن همنه بدشانسنی و اینن همنه 
همنننننه اینهنننننا : "درد، شننننناید می گفنننننت

تصننادفی اسننت، برخننی خننوش شننانس 
ن چگونه ممک. هستند، برخی بدشانس

است خدا وجود داشته باشد؟



9. It actually turns out differently 
for him. Later, when Joseph looks 
back on his life, he has his whole 
family around him, he is the highest 
official in the Pharaoh's empire and 
is financially secure. And when he 
had the chance to take revenge on 
the cowardly and mean brothers, 
he speaks this wonderful sentence 
that we heard in the reading: You 
intended to do evil to me, but God 
intended to do it well. (Gen 50:20a) 
Evil has served for the best. It 
contributed to the fact that 
everything turned out well in the 
end.

. امننا در واقننب بننرای او متفنناوت اسننت. ۹
گنناه وقتننی یوسننف بیننداً بننه زننندگی خننود ن

می کند، تمنام خنانواده اش را در اطنراف 
هی خننود میبیننند، او بنناالترین مقننام پادشننا
ت فرعونیان است و از نظر مالی در امنی

از و وقتننی فرصننت انتقننام گننرفتن. اسننت
د، برادران ترسو و پست خود را پیندا کنر

اینننن جملنننه فنننور الیننناده را کنننه در حنننین 
تننو مننی : خواننندن شنننیدیم بننه زبننان آورد

خواسننتی بننا مننن بنند کنننی، امننا خنندا مننی 
پیندایش . )خواست آن را خوب انجام دهد

. شر به خینر خندمت کنرده اسنت)50:20
اینننن امنننر کمنننک کنننرد کنننه همنننه چینننز در 

.نهایت خوب شود



10. The supposedly bad 
participates in the good. The 
beneficial outcome is already 
hidden in it. But what is 
needed for this to happen, 
for the good to find its way, 
are people who believe in it. 
People who do not lose hope 
that life will turn out well in 
the end. Behind the exterior 
of terror, the dawning 
Kingdom of God is already 
waiting.

ظاهراً بد به خوبی کمک منی. ۱۰
ن نتیجننه مبننارکی در آن پنهننا. کننند
امنا چینزی کنه الزم اسنت تنا . است

ه ایننننن اتفننننار بیفتنننند، بننننرای اینکنننن
تند خوبی اتفار بیفتد، افنرادی هسن

ه افرادی کن. که به آن اعتقاد دارند
امیدشان را از دست نمی دهند کنه
ن زننندگی در نهایننت بننه خننوبی پایننا

در پشننننت فکننننای . خواهنننند یافننننت
بیرونننی وحشننت، طلننوق پادشنناهی

.خدا از قبل در انتظار است



11. I believe that God wants to give us as 
much resilience as we need in every 
adversity. But he does not give it in 
advance, so that we do not rely on 
ourselves, but on him alone. In such 
faith, all fear of the future should be 
overcome. The idea behind this is that 
Christians are branches on the vine of 
God. We do not get our life force from 
ourselves, but from the great all-
embracing vine. In Paul it sounds like 
this: The Spirit helps our weakness. (Rom 
8:26) Meaning: the Spirit of God helps us 
where we ourselves are incapable. Even 
if you have not been in mortal danger, 
you may have experienced that in the 
greatest need you have been given 
unexpected strength.

منننن میتقننندم کنننه در هنننر شنننرایط اکنننطراری . ۱۱
خداوننند مننی خواهنند بننه اننندازه نینناز مننا انیطنناف 

امنا او آنهنا را از قبنل نمنی . پذیری را به ما بدهند
ها به دهد که مبادا به خودمان تکیه کنیم، بلکه تن

بننر در چنننین ایمننانی باینند. او ایمننان داشننته باشننیم
ن اینده ی پشننت اینن. هنر ترسننی از آیننده غلبننه کننرد

موکوق اینن اسنت کنه مسنیحیان شناخه های تناک 
ما نشاط خنود را از خودمنان نمنی . خداوند هستند

زرگ گیریم، بلکه آن را از درخت انگور فراگیر ب
ر می در مورد پولس چنین به نظ. دریافت میکنیم

رومینان . )روق به کیف ما کمک منی کنند: رسد
روق خندا در جنایی کنه : می خواهم بگویم( 8:26

حتننی اگننر. خودمننان ننناتوانیم بننه مننا کمننک می کننند
زننندگی شننما در خطننر نبننود، ممکننن اسننت تجربننه 

د، بنه کرده باشید کنه وقتنی ینک نیناز شندید داشنتی
.قدرت غیر قابل تصوری دست یافته اید



12. Out of the power of God, people 
can endure the unimaginable and 
become heroes of faith. If 
everything we need to master this 
life is already ready, then we do not 
really need to be afraid. Fear of the 
future can no longer paralyse us. Do 
not worry about your life, what you 
will eat and what you will drink; nor 
about your body, what you will put 
on. Look at the birds of the air: They 
sow not, they reap not, they gather 
not into barns: yet your heavenly 
Father feeds them. (Matthew 6:25-
26) Cast all your care upon God, for 
he cares for you. (1 Peter 5:7)

مننردم بننا قنندرت خنندا مننی توانننند مسننا،ل . ۱۲
ننان غیرقابل تصور را تحمل کننند و بنه قهرما

ه اگنر همنه چیزهنایی را کن. ایمان تبدیل شنوند
بننل بنرای گذرانندن اینن زننندگی نیناز دارینم از ق
داشنننته باشنننیم، پنننس واقیننناً نینننازی بنننه تنننرس

ا ترس از آینده دیگنر نمنی توانند منا ر. نداریم
چننه نگننران زننندگی خننود نباشننید کننه. فلننک کننند

و ننه در منورد . می خوریند و چنه منی نوشنید
بننه . بنندن خننود، آنچننه را کننه خواهینند پوشننید

ی ننه منی کارنند و ننه درو من: پرندگان بنگرید
ن و بنا این. کنند و نه در انبارها جمب می کننند

. حال پدر آسمانی شما آنهنا را تغذینه منی کنند
تمنام دغدغنه هنای خنود را ( 26-6:25متی )

بننه خنندا بسننپارید، زیننرا اوسننت کننه بننه شننما 
(5:7اول پطرس . )اهمیت می دهد



13. I believe that even our 
mistakes and errors are not in 
vain, and that it is no more 
difficult for God to deal with 
them than with our supposed 
good deeds. This is about guilt, 
that is, about mistakes, errors 
and failures. It is a great 
misunderstanding that God 
seeks faultless people. No, on 
the contrary, he seeks the guilt-
ridden. What God really wants 
is communion with individual, 
concrete people.

ات من میتقدم که حتی اشتباه. ۱۳
و خطاهای ما هنم بیهنوده نیسنت و 
برخننننورد بننننا آنهننننا بننننرای خداوننننند 
دشوارتر از کارهنای خنوب فرکنی 

، این در مورد گناه اسنت. ما نیست
ی یینی اشنتباهات، خطاهنا و کوتناه

ایننن یننک تصننور غلننط بننزرگ . هننا
است که خدا بنه دنبنال انسنان هنای

نننه، بننرعکس، او بننه . کامننل اسننت
اً آنچه خندا واقین. دنبال مقصر است

منننی خواهننند، میاشنننرت بنننا افنننراد 
.فردی و ملموس است



14. When the realisation that we 
have done wrong drives us into his 
lovingly extended arms, then that is 
exactly what he is after: 
communion. That is why the song of 
the Easter Vigil, can beatifically 
praise sin: "O happy guilt, what a 
great Redeemer you have found!" It 
is not we who must build the 
kingdom of God, but we may open 
ourselves to the power of the Holy 
Spirit who is building through us the 
good new world of God's reign. And 
always God transforms our sin into a 
great blessing. What a wonderful 
relief.

وقتننی درک اینکننه مننا کارهننای بنندی . ۱۴
انجننام داده ایننم مننا را بننه آغننوش عاشننقانه 
ی او سور می دهد، جامیه نیز در همنین 

به همین دلیل اسنت کنه آواز. مورد است
عینند پنناک مننی تواننند گننناه را بننه عنننوان 

ای گنننناه : "مسننناله ای مبنننارک یننناد کنننند
!" مبارک، چه نجات دهنده بزرگنی ینافتی
دا را ما کسانی نیستیم که باید ملکنوت خن

بسننازیم، امننا می تننوانیم خننود را بننه روی 
ینق قدرت روق القدس بگشاییم، که از طر

منننا دنینننای خنننوب جدیننند ملکنننوت خننندا را 
و خداوننند همیشننه گننناه مننا . ایجنناد می کننند

. را بننه یننک نیمننت بننزرگ تبنندیل مننی کننند
.چه آرامش فور الیاده ای



15. Fourthly, I believe that God is 
not a timeless fate, but that he 
waits and responds to sincere 
prayers and responsible actions. 
If God does not need hard 
workers in his kingdom, and 
sinless supermen, what is there 
for us to do at all? Bonhoeffer 
answers: Prayer and responsible 
action. As a cobbler makes a 
shoe and a tailor a skirt, so a 
Christian should pray. Luther 
said in one of his Table Talks that 
a Christian's trade is to pray.

چهنننارم، منننن میتقننندم کنننه خداونننند . ۱۵
و سرنوشننتی بننی زمنننان نیسننت، بلکنننه ا
منتظننر اسننت و دعننای خالصننانه و عمننل 

اگر خدا در. مس،والنه را پاسخ می دهد
پادشنناهی خننود بننه کننارگران سنننگین و
ی ابرمردان بی گناه نیاز ندارد، چنه کنار
خ برای ما باقی می مانند؟ بونهنوفر پاسن

دعننا کنینند و مسنن،والنه عمننل : مننی دهنند
همننانطور کننه یننک کفنناش کفننش. کنینند

می سننازد و یننک خینناط دامننن می سننازد، 
کنی لوتر در ی. مسیحی نیز باید دعا کند

ت از سخنرانی های بید از شام خنود گفن
.که هنر یک مسیحی دعا کردن است



16. It is clear that if God is 
looking for people who want 
to have fellowship with them, 
then he also wants to 
communicate with them. 
Prayer is communication with 
God. How this is lived out in 
concrete terms varies greatly. 
But it is always about giving 
God time and space in life. 
Even when there is a 
notorious lack of time, this is a 
real investment – a very 
worthwhile investment.

وقتننی : یننک چیننز واکننح اسننت. ۱۶
خداوند به دنبال افرادی است کنه منی
خواهننننند بننننا آنهننننا میاشننننرت داشننننته 
باشننند، پننس مننی خواهنند بننا آنهننا نیننز 

دعننا وسننیله ای. ارتبنناط برقننرار کننند
ی نحوه زنندگ. برای ارتباط با خداست

امنننا . در واقنننب بسنننیار متفننناوت اسنننت
همیشه در مورد دادن زمان و مکنان 

اینننن ینننک . بنننه خننندا در زنننندگی اسنننت
سننرمایه گننذاری واقیننی اسننت، حتننی 

ینک سنرمایه -اگر زمان کمنی داریند 
.گذاری بسیار ارزشمند انجام دهید



17. The other thing that Bonhoeffer 
describes as our task is responsible 
action. So does it come down to one's 
own actions after all? The term 
"responsibility" refers us to human 
interaction. When I act responsibly, I 
consciously include my fellow human 
being in my action. I do not act on my 
own authority, but in such a way that I 
also look good before others. 
Responsibility always means that I am 
accountable to another, that I have to 
answer to him. If I do this, i.e. if I do 
not go through the world selfishly, but 
include my fellow human being in my 
actions, I am doing something that 
God expects of me.

چینننز دیگنننری کنننه بونهنننوفر بنننه عننننوان . ۱۷
النه وظیفه ی ما توصیف می کند، اقدام مسن،و

بنننابراین همننه چیننز بننه کنناری کننه انجننام. اسننت
مننننی دهینننند بسننننتگی دارد، اینطننننور نیسنننننت؟ 

ی منا را بنه تیامنل انسنان" مس،ولیت"اصطالق 
نم، اگر مس،والنه رفتار کن. خود اطالر می کند

آگاهانه همنوعانم را در اعمال خود لحناظ منی 
ه من به اختیار خنودم عمنل نمنی کنم، بلکن. کنم

طننوری عمننل مننی کنم کننه جلننوی دیگننران هننم 
ینن مسن،ولیت همیشنه بنه ا. خوب به نظر بیایم

میناسننت کننه مننن در مقابننل دیگننری پاسننخگو 
ر اگنن. هسننتم، باینند در برابننر او پاسننخگو باشننم

ا ایننن کننار را بکنننم، یینننی خودخواهانننه در دنینن
قننندم نگنننذارم، بلکنننه همنوعنننانم را در اعمنننالم 
بگنجننانم، کنناری را انجننام مننی دهننم کننه خنندا از 

.من انتظار دارد



18. Such action is then not self-
realisation, but loving attention to 
others. This is entirely in the spirit 
of Jesus. When he was once asked 
what really matters in faith, he 
answered: "You shall love the Lord 
your God with all your heart, with 
all your soul and with all your mind" 
(Deuteronomy 6:5). This is the 
highest and first commandment. 
But the other is the same: "You 
shall love your neighbour as 
yourself" (Deuteronomy 19:18). In 
these two commandments hang all 
the Law and the Prophets. 
(Matthew 22:36-40)

چننننین عملنننی خودشناسنننی نیسنننت،. ۱۸
بلکنننه توجنننه محبنننت آمینننز بنننه دیگنننران 

ه ایننن دقیقنناً همننان چیننزی اسننت کنن. اسننت
یدند وقتی از او پرسن. عیسی قصد داشت

کننه واقینناً چننه چیننزی در ایمننان اهمیننت 
خداوند، خندای خنود : دارد، او پاسخ داد

را بننا تمننام دل و بننا تمننام جننان و بننا تمننام 
(. 5: 6تمنیه )« عقل خود دوست بدارید

ا امنن. ایننن بنناالترین و اولننین فرمننان اسننت
د همسنایه خنو: "چیز دیگر یکسان است

الوینننان " )را ماننننند خنننود دوسنننت بننندار
در اینننننننن دو فرمنننننننان همنننننننه (. 19:18

متننننی . )شننننرییت و انبیننننا همننننراه اسننننت
22:36-40)



19. Bonhoeffer expressly emphasises
that God is not a timeless fate, that is, 
not a destiny removed from all earthly 
things. God is a living counterpart, a real 
essential power that a person can 
experience in his or her life. Dietrich 
Bonhoeffer testified to this with the 
dedication of his life. He stood up for 
what he formulated and was murdered. 
In doing so, he took the path of following 
Jesus. And just as Jesus seemingly failed 
at the end of his path, we believe that his 
suffering and death was not in vain. 
Unless the grain of wheat falls into the 
earth and dies, it remains alone; but if it 
dies, it bears much fruit. (John 12:24) But 
this view is not self-evident, it must be 
believed ... and confessed.

دا ینک بونهوفر صریحاً تأکید می کند کنه خن. ۱۹
ی سرنوشنننت بنننی زمنننان نیسنننت، ییننننی سرنوشنننت
نیسننت کننه از همننه چیزهننای زمینننی حننذف شننده 

خندا ینک همتنای زننده اسنت، ینک نینروی . باشد
گی ذاتی و واقیی که یک انسان می تواند در زند

اری دیتننریش بونهننوفر بننا فننداک. خننود تجربننه کننند
او در برابنر. زندگی خود به این امر شنهادت داد
بنا اینن او. آنچه گفته بود ایستاد و به قتل رسنید

و .کننار راه پیننروی از عیسننی را در پننیش گرفننت
ن همانطور که به نظنر منی رسنید عیسنی در پاینا
یم سفر خود شکست خورده است، منا نینز میتقند

تنا داننه. که رنک و منرگ او بیهنوده نبنوده اسنت
امنا . گندم در زمین نیفتد و بمیرد، تنها منی مانند
یوحنننننا . )اگننننر بمیننننرد ممننننره زیننننادی مننننی دهنننند

ایند اما این دیدگاه بدیهی نیست، شنما ب( 12:24
.آن را باور کنید و آن را اعتراف کنید



20. (see 5) To conclude the sermon, let us 
say together Dietrich Bonhoeffer's 
confession of faith: I believe that God can 
and will bring good out of everything, even 
out of the most evil. For this, he needs 
people who let all things serve them for 
the best. I believe that God wants to give 
us as much resilience as we need in every 
adversity. But he does not give it in 
advance, so that we do not rely on 
ourselves, but on him alone. In such faith, 
all fear of the future should be overcome. I 
believe that even our mistakes and errors 
are not in vain, and that it is no more 
difficult for God to deal with them than 
with our supposed good deeds. I believe 
that God is not a timeless fatum, but that 
he waits and responds to sincere prayers 
and responsible actions. Amen! 

در پایننان خطبننه، عقیننده دیتننریش( ۵بخننش . )۲۰
ا منی من میتقدم که خد: بونهوفر را با هم بگوییم

توانننند و منننی خواهننند کنننه از همنننه چینننز، حتنننی از 
رای بن. بدترین چیز ها، خوبی و خینر ببنار بیناورد

این او به افنرادی نیناز دارد کنه اجنازه دهنند همنه 
ه منن میتقندم کن. چیز به بهترین شکل انجنام شنود

در هر شرایط اکنطراری، خداونند منی خواهند بنه 
را امنا پیشناپیش آنهنا. اندازه نیاز ما مقاومت کنند

قنط به ما نمی دهد تا به خودمان تکیه نکنیم امنا ف
اید بر در چنین ایمانی ب. به او ایمان داشته باشیم

تنی من میتقدم کنه ح. هر ترسی از آینده غلبه کرد
اشنننتباهات و خطاهنننای منننا هنننم بیهنننوده نیسنننت و 
برخورد با آنها برای خداوند دشوارتر از کارهای

منننن میتقننندم کنننه خننندا . خنننوب فرکنننی منننا نیسنننت
عنای سرنوشتی بی زمان نیست، بلکه او منتظر د

خالصننانه و عمننل مسنن،والنه اسننت و سننپس پاسننخ
آمین. می دهد


