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Spiritualität 3: Paulus der Christ 1
Paulus ist im NT nach den Evangelien der wichtigste Zeuge: in Apg ab K. 
13 und 13 Briefen von ihm (Röm, 1.2. Kor, Gal, Phil, 1. Thess, Phlm) und 

seiner Schüler (Eph, Kol, 2. Thess, 1.2. Tim, Tit)

1پولس مسیحی : 3معنویت 
و 13در کتاب اعمال از بخش . طبق اناجیل، پولس مهمترین شاهد درکتاب عهد جدید است

, فیلیپیان , غالطیان ,قرنتیان. 2و1رومیان )نامه باقی مانده از وی 13همچنین 

و همچنین شاگردانش( فیلیمون, 1تسالونیکیان 

Spirituality 3: Paul the Christian 1
Paul is the most important witness in the NT after the Gospels: in Acts 
from chapter 13 and in the 13 letters by himself (Rom, 1 and 2Cor, Gal, 
Phil, 1Thess, Phlm) and by his disciples (Eph, Col, 2Thess, 1 and 2Tim, 

Tit).



Spiritualität 3: Paulus der Christ 2
Paulus ist ein Urbild des Christen. Er ist Theologe, Missionar/ 
Gemeindegründer/Apostel, Seelsorger und ein Mensch/ein 

Christ mit besonderer Spiritualität. 

2پولس مسیحی : 3معنویت 

/  بنیان گذار کلیسا/او یک الهی دان، مبلغ. پولس نمونه اولیه مسیحیان است
.یک مسیحی با معنویت خاصی است/رسول، کشیش و یک انسان

Spirituality 3: Paul the Christian 2
Paul is an archetype of the Christian. He is a theologian, 

missionary/church planter/apostle, pastor and a 
person/Christian with a special spirituality. 



Spiritualität 3: Paulus: Berufung 1
„In meiner Treue zum Gesetz übertraf ich viele Gleichaltrige in 

meinem Volk. Mit aller Leidenschaft setzte ich mich für das ein, 
was von meinen Vorfahren überliefert wurde.“ (Galater 1,14)

1شغل : پولس: 3معنویت 

در وفاداری خود به قانون، من از بسیاری از همتایان خود در بین مردمم "

«  .و با تمام اشتیاق بر آنچه از اجدادم نازل شده بود ایستادم.پیشی گرفتم
(.1:14غالطیان )

Spirituality 3: Paul: Calling 1
“I was moving ahead in my Jewish way of life. I went beyond many 
of my people who were my own age. I held firmly to the teachings 

passed down by my people.” (Gal 1:14)



Spiritualität 3: Paulus: Berufung 2
„Gott hatte mich schon im Mutterleib ausgewählt und in seiner 

Gnade berufen. Er hatte beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. 
Bei allen Völkern sollte ich ihn bekannt machen.“ (Galater 1,15.16ab)

2شغل : پولس: 3معنویت 

او تصمیم گرفته . خداوند مرا در شکم مادرم برگزید و مرا به فضل خود خواند»
« .باید او را به همه امتها بشناسانم. بود پسرش را برای من فاش کند

(16، الف و ب 15:1غالطیان )

Spirituality 3: Paul: Calling 2
“God set me apart from before the time I was born. He showed me his 
grace by appointing me. He was pleased to show his Son in my life. He 
wanted me to preach about Jesus among the Gentiles.” (Gal 1:15.16ab)



Spiritualität 3: Paulus: Berufung 3
Christ-Werden und –Sein bedeutet: Gott/Jesus erwählt und 

beruft uns, erleuchtet uns mit seiner Offenbarung, wir bekennen 
uns zu ihm und werden von ihm gesandt.

3شغل : پولس: 3معنویت 

عیسی ما را انتخاب می کند و می خواند، / خدا : مسیحی شدن و مسیحی بودن یعنی

با مکاشفه اش ما را روشن می کند، ما به او اعتراف می کنیم و از طرف او 
.فرستاده می شویم

Spirituality 3: Paul: Calling 3
Becoming and being a Christian means: God/Jesus chooses and 

calls us, enlightens us with His revelation, we confess Him and are 
sent by Him.



Spiritualität 3: Paulus: Berufung 4 
Christ-Sein wird geprägt durch die Art und Weise, wie man 
Christ geworden ist: als Kind oder als Erwachsener, durch 

Vorbild, Verkündigung, ein Wunder … 

4شغل : پولس: 3معنویت 

در کودکی : مسیحی بودن با روشی شکل می گیرد که در آن فرد مسیحی می شود
...یا بزرگسالی، از طریق الگو گرفتن، موعظه، معجزه

Spirituality 3: Paul: Calling 4 

Being a Christian is shaped by the way one became a 
Christian: as a child or as an adult, by example, proclamation, 

a miracle… 



2.When they heard that he was 
addressing them in the Hebrew 
dialect, they became even more 
quiet. And he continued,

3.“I am a Jew, born in Tarsus of 
Cilicia, but brought up in this city, 
educated at the feet of Gamaliel 
according to the strictness of the 
law of our fathers, being ardent 
and passionate for God just as all 
of you are today.

4.I persecuted and pursued the 
followers of this Way to the death, 
binding them with chains and 
putting [followers of Jesus] both 
men and women into prisons,

چووون شوونیدند کووه ایشووان را بووه زبووان.2
عبرانیووووان خطوووواب می کنوووود، خاموشووووتر 

: آنگاه پولس گفت.شدند

موووووون مووووووردی یهووووووودی ام، متول وووووود ».3
وووا در ایووون شووو. تارسووووسی کیلیکیوووه هر ام 

شووریعت اجوودادی خووود. پوورورش یافتووه ام
را بوووه کموووال، در محضووور گاما  یووول فووورا 
ه گرفتم و برای خدا غیوور بوودم، چنانکو

.همگی شما امروز هستید

د را تا سورح‘ طریقت’من پیروان این .4
مرگ آزار می رساندم و آنوان را از مورد 
و زن گرفتووووووووار کوووووووورده، بووووووووه زنوووووووودان 

. می افکندم



5.as the high priest and all the 
Council of the elders (Sanhedrin, 
Jewish High Court) can testify; 
because from them I received 
letters to the brothers, and I was on 
my way to Damascus in order to 
bring those [believers] who were 
there to Jerusalem in chains to be 
punished.

6.“But as I was on my way, 
approaching Damascus about 
noontime, a great blaze of light 
suddenly flashed from heaven and 
shone around me.

7.And I fell to the ground and heard 
a voice saying to me, ‘Saul, Saul, 
why are you persecuting Me?’ 

کوواهن اعظووم و همووی اعضووای شووورای .5
ان یهود بر این امر گواهند، زیرا از ایش

نامووووه هایی خطوووواب بووووه برادرانشووووان در 
دمشووق گوورفتم تووا بووه آنجووا بووروم و ایوون
مردمان را در بند نهاده، بورای مجوازات 

.به اورشلیم بیاورم

وووا چوووون در طوووی راه بوووه دمشوووق ».6 ام 
نزدیوووک می شووودم، حووووالی ظهووور، ناگووواه 
نوووری خیووره کننووده از آسوومان گوورد موون 

.تابید

ه بوور زمووین افتووادم و صوودایی شوونیدم کوو.7
چورا! شوا ول! شوا ول”: به مون می گفوت

“مرا آزار می رسانی؟



8.And I replied, ‘Who are You, Lord?’ 
And He said to me, ‘I am Jesus the 
Nazarene, whom you are persecuting.’

9.Now those who were with me saw 
the light but did not understand the 
voice of the One who was speaking to 
me.

10.And I asked, ‘What shall I do, 
Lord?’ And the Lord answered me, 
‘Get up and go into Damascus. There 
you will be told all that is appointed 
and destined for you to do.’

11.But since I could not see because 
of the [glorious intensity and dazzling] 
brightness of that light, I was led by 
the hand by those who were with me 
and came into Damascus.

خداونوووووووووووووودا، تووووووووووووووو ”: پرسوووووووووووووویدم».8
موووون آن عیسووووای ”: پاسوووود داد»“کیسووووتی؟

ناصووووری هسووووتم کووووه تووووو بوووور او آزار روا 
“.می داری

ووا صوودای آن .9 همراهووانم نووور را دیدنوود، ام 
.ندکس را که با من سخن می گفت، نشنید

خداونود»“خداونودا، چوه کونم؟”: گفتم».10
در آنجووا. برخیووز و بووه دمشووق بوورو”: گفووت

هرآنچووه انجووامش بوور عهوودب توسووت، بووه تووو 
“.گفته خواهد شد

ا من بر اثر درخشش آن نور، بین.11 ایی ام 
پوس همراهوان . خود را از دسوت داده بوودم

.دستم را گرفتند و به دمشق بردند



12.“And one Ananias, a devout man 
according to the standard of the Law, and 
well spoken of by all the Jews who lived 
there,

13.came to [see] me, and standing near, he 
said to me, ‘Brother Saul, receive your 
sight!’ And at that very moment I 
[recovered my sight and] looked up at him.

14.And he said, ‘The God of our fathers has 
appointed you to know His will, [and to 
progressively understand His plan with 
clarity and power] and to see the 
Righteous One [Jesus Christ, the Messiah] 
and to hear a message from His [own] 
mouth.

15.For you will be His witness to all men 
testifying of what you have seen and 
heard.

در دمشووق، مووردی دینوودار و پایبنوود».12
ه در به شریعت می زیست، َحنانیا نوام، کو

.میان همی یهودیان، خوشنام بود

: َحنانیووووا بووووه دیوووودارم آموووود و گفووووت.13
همووان َدم، “ !بینووا شووو! بوورادر شووا ول”

.مبینایی خویش بازیافتم و او را دید

خوودای پوودران مووا تووو را ”: او گفووت».14
سا برگزیده تا ارادب او را بدانی و آن پار

.ویرا ببینی و سخنانی از دهانش بشن

زیرا تو در برابر هموی موردم، شواهد .15
او خووووواهی بوووووود و بوووور آنچوووووه دیوووووده و 

. شنیده ای، شهادت خواهی داد



16.Now, why do you delay? Get 
up and be baptized and wash 
away your sins by calling on His 
name [for salvation].’

17.“Then it happened when I 
had returned to Jerusalem and 
was praying in the temple 
[enclosure], that I fell into a 
trance (vision); 

18.and, I saw Him saying to me, 
‘Hurry and get out of Jerusalem 
quickly, because they will not 
accept your testimony about me

حوووووال منتظووووور چوووووه هسوووووتی؟ .16
را برخیوز و تعمیوود بگیور و نووام او
“!خوانده، از گناهانت پاک شو

م، چون به اورشلیم بازگشوت».17
در معبد مشغول دعوا بوودم کوه بوه

حال خلسه فرو رفتم 

و خداونوووووووود را دیوووووووودم کووووووووه .18
بشوووووتاب و هووووور چوووووه ”: می گفوووووت

را زودتر اورشلیم را ترک کن، زی
آنوووان شوووهادت توووو را دربوووارب مووون 

“.نخواهند پذیرفت



19.And I said, ‘Lord, they 
themselves know [without any 
doubt] that in one synagogue after 
another I used to imprison and beat 
those who believed in You [and 
Your message of salvation].

20.And when the blood of Your 
witness Stephen was being shed, I 
also was standing nearby approving 
and consenting [to his death] and 
guarding the coats of those who 
were killing him.’

21.And the Lord said to me, ‘Go, I 
will send you far away to the 
Gentiles.’ ”

خداونوووووودا، ایشووووووان ”: گفووووووتم».19
تم می دانند که من به کنیسه ها می رف
، و آنان را کوه بوه توو ایموان داشوتند

.به زندان می افکندم و می زدم

ان و چون خون شهید تو استیف.20
ر را می ریختند، من آنجا ایسوتاده، بو

آن عمل صوحه گذاشوتم و جاموه های 
“.قاتالن او را نگاه داشتم

بورو  زیورا ”: او به مون گفوت».21
من تو را به جاهای دوردست، نوزد 

«“ .غیریهودیان می فرستم



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 1 
Christus ist die Mitte der Spiritualität von Paulus. Christus ist dabei 
nicht nur Gegenüber des Menschen, sondern ich/wir sind „in/mit 

Christus“/er ist in/mit uns. 

1در مسیح : پولس: 3معنویت 

مسیح نه تنها در مقابل انسان است، بلکه من و ما . مسیح مرکز معنویت پولس است
.او در ما و با ماست. هستیم« در ما و با مسیح » 

Spirituality 3: Paul: In Christ 1 

Christ is the centre of Paul's spirituality. Christ is not only the 
counterpart of us humans, but I am/we are "in/with Christ"/He is 

in/with us. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 2
Galater 2: Der Sohn Gottes „hat mir seine Liebe geschenkt 

und sein Leben für mich hingegeben.(20ef) Mit Christus 
zusammen wurde ich gekreuzigt.“ (19d)

2در مسیح : پولس: 3معنویت 

عشقش را نثار من نمود و جان خود را برای من فدا "پسر خدا : 2غالطیان 
."من با مسیح مصلوب شدم. کرد

Spirituality 3: Paul: In Christ 2

“He loved me and gave himself for me.” (Gal 2:20ef) 
“I have been crucified with Christ.” (20a)



Spiritualität 3: In Christus 3
Aus Liebe zu mir hat Christus mich Sünder in sich 

aufgenommen und für mich sein Leben dahingegeben. Dabei 
wurde ich – geborgen in ihm - mit-gekreuzigt.  

3در مسیح : 3معنویت 

مسیح به خاطر عشق به من، مرا به عنوان یک گناهکار پذیرفت و جان خود 
.در همان حال من با او متولد و مصلوب شدم. را برای من فدا کرد

Spirituality 3: Paul: In Christ 3

Out of love for me, Christ took me, a sinner, into Himself and 
laid down His life for me. In doing so, I was crucified with 

Him, kept secure in Him. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 4

„Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus 
lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im 

Glauben an den Sohn Gottes.“(20abcd)

4در مسیح : پولس: 3معنویت 

.  بنابراین من دیگر خودم زندگی نمی کنم، بلکه مسیح در من زندگی می کند»

«.اگرچه هنوز در این دنیا زندگی می کنم، اما با ایمان به پسر خدا زندگی می کنم

Spirituality 3: Paul: In Christ 4

“I don’t live any longer, but Christ lives in me. Now I live my 
life in my body by faith in the Son of God.” (20bcd)



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 5
Ich lebe nicht mehr als von Christus getrennter Sünder, sondern 
ungetrennt lebe ich in ihm/lebt er in mir. Ich lebe in dieser Welt 

im Glauben an ihn. 

5در مسیح : پولس: 3معنویت 

من دیگر به عنوان یک گناهکار جدا از مسیح زندگی نمی کنم، اما من در او زندگی 
.من با ایمان به او در این دنیا زندگی می کنم. می کنم و او در من زندگی می کند

Spirituality 3: Paul: In Christ 5

I no longer live as a sinner separated from Christ, but 
unseparated I live in Him/He lives in me. I live in this world by 

faith in Him. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 6
„Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu 

Christus Jesus gehört.“ (1. Korinther 1,30ab) 

6در مسیح : پولس: 3معنویت 

." شما فقط به خدا مدیون هستید که متعلق به مسیح عیسی هستید"

1:30اول قرنتیان 

“Because of what God has done, you belong to Christ 
Jesus.” (1Cor 1:30ab) 

Spirituality 3: Paul: In Christ 6



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 7

In den christlichen Glauben bin ich hineingewachsen oder habe 
mich zu ihm bekehrt. Dabei kommt es immer von Gott, dass ich 

zu Christus gehöre und in ihm bin.   

7در مسیح : پولس: 3معنویت 

همیشه از خدا می آید که من به . من با ایمان مسیحی رشد کردم و به آن گرویدم
.مسیح تعلق دارم و در او هستم

Spirituality 3: Paul: In Christ 7
Whether I have grown into the Christian faith or have converted 
to it – it always comes from God that I belong to Christ and am in 

Him. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 8
„Ihr seid alle Gottes Kinder, weil ihr durch den Glauben mit 

Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe 
Christus angezogen.“ (Galater 3, 26.27a)

8در مسیح : پولس: 3معنویت 

زیرا . همه شما فرزندان خدا هستید زیرا با ایمان به مسیح عیسی متحد شده اید»

(3غالطیان )« .همه شما در تعمید مسیح را می پوشید

Spirituality 3: Paul: In Christ 8
“So in Christ Jesus you are all children of God by believing in 

Christ. This is because all of you who were baptized into Christ 
have put on Christ.” (Gal 3:26.27a)



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 9 

Mit/in Christus bin ich Kind (nicht: Knecht) Gottes. Ich 
komme in Christus durch die Taufe/im Glauben. So ziehe ich 

Christus an/werde ich in ihm neu eingekleidet.  

9در مسیح : پولس: 3معنویت 

من با تعمید و ایمان به در مسیح . خدا هستم( نه بنده)با و در مسیح من فرزند 
.اینگونه است که من دوباره در مسیح پوشیده می شوم. هستم

Spirituality 3: Paul: In Christ 9 
With/in Christ I am a child (not: servant) of God. I come into 

Christ through baptism/by faith. Thus I put on Christ/I am 
clothed anew in Him.



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 10 
„Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus gehören. … 

Schließlich tritt doch Christus für uns ein – der … an der rechten Seite 
Gottes sitzt.“ (Röm 8,1.34bd) 

10در مسیح : پولس: 3معنویت 

سرانجام مسیح . ... برای کسانی که به مسیح تعلق دارند دیگر محکومیتی وجود ندارد»

« .در دست راست خدا نشسته است... که -برای ما شفاعت می کند 
(Röm 8,1.34bd) 

Spirituality 3: Paul: In Christ 10 
“1 Those who belong to Christ Jesus are no longer under God’s 

judgment. … He is at the right-hand side of God, pleading with him 
for us.” (Rom 8,1.34))



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 11 

Wer „in Christus“ ist, der ist am Kreuz von Golgatha gerecht 
gesprochen worden. Für ihn tritt bleibend und im Jüngsten Gericht 

Christus „gerecht sprechend“ ein. 

11در مسیح : پولس: 3معنویت 

مسیح که . باشد بر روی صلیب گلگوتا عادل اعالم شده است« در مسیح»هرکسی که 
.در داوری آخر برای او شفاعت می کند« عاد نه صحبت می کند»

Spirituality 3: Paul: In Christ 11 

Whoever is "in Christ" has been justified on the cross of Golgotha. 
Christ "righteously speaks" for him permanently and in the Last 

Judgement. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 12

„Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, 
Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Durch eure 
Verbindung mit Christus seid ihr alle eins geworden.“ (Gal 3,28) 

12در مسیح : پولس: 3معنویت 

از . دیگر فرقی نمی کند یهودی باشید یا یونانی، برده یا آزاد، مرد یا زن»
(.3:28غالطیان )« .طریق اتحاد خود با مسیح همه شما یکی شده اید

Spiritualität 3: Paulus: In Christus 12

“There is no Jew or Gentile. There is no slave or free person. 
There is no male or female. That’s because you are all one in 

Christ Jesus.” (Gal 3:28) 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 13
Zu Christus gehören Menschen mit unterschiedlicher 

ethnischer, geschlechtlicher und sozialer Zugehörigkeit sowie 
verschiedenen Alters und Charakters. 

13در مسیح : پولس: 3معنویت 

مسیح شامل افرادی از نژادها، جنسیت ها، پیشینه های اجتماعی، سنین و 
.شخصیت های مختلف است

Spirituality 3: Paul: In Christ 13

People of different ethnic, gender, social, age and character 
backgrounds belong to Christ. 



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 14

Die kulturellen Prägungen treten in der Gemeinde zurück 
angesichts der geistlichen Einheit in Christus. Jesu Gemeinde 

ist multikulturell und transkulturell.  

14در مسیح : پولس: 3معنویت 

.  آثار فرهنگی با توجه به وحدت روحانی در مسیح در کلیسا فروکش می کند
.کلیسای عیسی چند فرهنگی و فرافرهنگی است

Cultural imprints are not so important in the congregation in 
the face of spiritual unity in Christ. Jesus' church is 

multicultural and transcultural. 

Spirituality 3: Paul: In Christ 14



Spiritualität 3: Paulus: In Christus 15

„Die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Denn 
wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn.“ 

(Römer 6,23bcd) 

15در مسیح : پولس: 3معنویت 

زیرا ما از خداوند خود مسیح . فیضی که خدا به ما می دهد زندگی ابدی است
(.قبل از میالد6:23رومیان )« .عیسی هستیم

Spirituality 3: Paul: In Christ 15

“God gives you the gift of eternal life. That’s because of what 
Christ Jesus our Lord has done.” (Rom 6:23bcd)



Spiritualität 3: Paulus: In Christus sein 16

Ziel christlichen Lebens, letzte und tiefste Weise des „in 
Christus“-Seins ist das ewige Leben. Es verdankt sich der 

Gnade des Vaters und dem zu Christus gehören. 

16بودن در مسیح : پولس: 3معنویت 

بودن، زندگی ابدی « در مسیح»هدف زندگی مسیحی، آخرین و عمیق ترین راه 
.این به خاطر فیض پدر و تعلق به مسیح است. است

The goal of Christian life, the last and deepest way of being 
"in Christ" is eternal life. It owes itself to the grace of the 

Father and to belonging to Christ. 

Spirituality 3: Paul: In Christ 16



23.Are they [self-proclaimed] 
servants of Christ?—I am speaking 
as if I were out of my mind—I am 
more so [for I exceed them]; with 
far more labors, with far more 
imprisonments, beaten times 
without number, and often in 
danger of death.

24.Five times I received from the 
Jews thirty-nine lashes.

25.Three times I was beaten with 
rods, once I was stoned. Three 
times I was shipwrecked, a night 
and a day I have spent adrift on 
the sea;

آیوووووووا خوووووووادم مسووووووویح اند؟ چوووووووون .23
تر مون بیشو-دیوانگان سوخن می گوویم 

از همووه سووخت تر کووار کوورده ام، ! هسووتم
ده ام، بووه دفعوواتی بیشووتر بووه زنوودان افتووا

بیش از هموه تازیانوه خوورده ام، بارهوا 
.و بارها با خطر مرگ روبه رو شده ام

پوونب بووار از یهودیووان، سووی و نووه .24
.ضربه شالق خوردم

سوووه بوووار چووووبم زدنووود، یوووک بوووار .25
رم سنگسووار شوودم، سووه بووار کشووتی سووف

غرق شود، یوک شوبانه روز را در دریوا 
.سپری کردم



26.many times on journeys, 
[exposed to] danger from rivers, 
danger from bandits, danger from 
my own countrymen, danger 
from the Gentiles, danger in the 
city, danger in the wilderness, 
danger on the sea, danger among 
those posing as believers;

27.in labor and hardship, often 
unable to sleep, in hunger and 
thirst, often [driven to] fasting 
[for lack of food], in cold and 
exposure [without adequate 
clothing].

همووواره در سووفر بوووده ام و خطوور .26
خطووری : از هوور سووو تهدیوودم کوورده اسووت

گوووذر از رودخانوووه ها، خطوووری راهزنوووان  
خطووور از سووووی قووووم خوووود، خطووور از 
سوووی اجنبیووان  خطوور در شووهر، خطوور 
در بیابوووان، خطووور در دریوووا  خطووور از 

.سوی برادران دروغین

سووووووخت کووووووار کوووووورده و محنووووووت .27
کشووویده ام، بارهوووا بی خووووابی بووور خوووود 

را هموار کرده ام  گرسنگی و تشونگی
تحمل کرده ام، بارهوا بی غوذا مانوده ام و 

.سرما و عریانی به خود دیده ام



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 1 

„Aber damit ich mir nichts (auf außer-gewöhnliche Offenbarungen 
7a) einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel 

durchbohren.“ (2. Kor 12,7b)

1بیماری : پولس: 3معنویت 

مغرور نشویم، خداوند باعث شد ( الف7به مکاشفه های فوق العاده )اما برای اینکه »
(.ب7: 12دوم قرنتیان )بدنم با خار سوراخ شود 

Spirituality 3: Paul: Sickness 1 
“Therefore, in order to keep me from becoming conceited (because 
of surpassingly great revelations, 7a), I was given a thorn in my flesh 

to torment me.” (2Cor 12:7b)



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 2
Erleben wir Krankheit oder andere Lasten auch als Schläge 
Gottes im Sinne einer Vorsorge gegen Überheblichkeit oder 

ähnliches?

2بیماری : پولس: 3معنویت 

آیا ما نیز به عنوان یک پیشگیری از تکبر یا مانند آن، بیماری یا بارهای 
دیگری را از جانب خداوند تجربه می کنیم؟

Spirituality 3: Paul: Sickness 2

Do we also experience illness or other burdens as blows from 
God in the sense of a provision against arrogance or the like?



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 3
„Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er (den 

Stachel) wegnimmt.“ (2. Kor 12,8)

Auch wir beten um Jesu Hilfe bei Krankheit.

3بیماری : پولس: 3معنویت 

« .را از بین ببرد( نیش)سه بار به خداوند دعا کردم که »

(.12:8دوم قرنتیان )
.ما همچنین در هنگام بیماری برای کمک از سوی عیسی دعا می کنیم

Spirituality 3: Paul: Sickness 3
“Three times I pleaded with the Lord to take it (the thorn) away from 

me.” (2Cor 12:8)

We, too, pray for Jesus' help in sickness.



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 4

„Aber der Herr hat zu mir gesagt: ‚Du brauchst nicht 
mehr als meine Gnade.‘ “ (2. Kor 12,9ab)

4بیماری : پولس: 3معنویت 

«.تو جز فیض من نیازی نداری»: اما خداوند به من گفت»

(.اب12:9دوم قرنتیان )

Spirituality 3: Paul: Sickness 4

“But he said to me, My grace is sufficient for you.”  
(2Cor 12:9ab)



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 5
Wie hören wir Jesu/Gottes Antwort auf unser Gebet, 
die nicht in einem Geschehen, sondern in einem Wort 

besteht?

5بیماری : پولس: 3معنویت 

خدا به دعای خود را که یک اتفاق نیست بلکه یک /چگونه پاسد عیسی

کلمه است می شنویم؟

Spirituality 3: Paul: Sickness 5

How do we hear Jesus’/God’s answer to our prayer, 
which is not an event but a word?



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 6

„Meine Gnade genügt dir.“ Was wäre, wenn wir nur Jesu 
Gnade von Gott hätten ohne jede Not-Hilfe, Fürsorge und 

Gaben des Geistes? 

6بیماری : پولس: 3معنویت 

چه می شد اگر ما فقط فیض عیسی را از جانب خدا .لطف من تو را بس است
بدون هیچ گونه کمک، مراقبت و عطای روح نیاز داشتیم؟

Spirituality 3: Paul: Sickness 6

"My grace is sufficient for you." What if we only had Jesus' 
grace from God without any help, care and gifts of the Spirit? 



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 7 

„Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll 
zur Geltung.“ (2. Kor 12, 9c)

7بیماری : پولس: 3معنویت 

." زیرا قوت من در ضعف به وجود می آید"

(ج9: 12دوم قرنتیان )

Spirituality 3: Paul: Sickness 7 
“My power is strongest when you are weak.” 

(2Cor 12:9c)



Spiritualität 3: Paulus: Krankheit 8 

Wenn ich schwach bin, zeigt Jesus seine Stärke an mir. Dieses 
Thema wird uns weiter bei Paulus und zu „Energie und Kraft“ 

beschäftigen.  

8بیماری : پولس: 3معنویت 

این . هنگامی که من ضعیف هستم، عیسی قدرت خود را در من نشان می دهد
.مشغول خواهد کرد" انرژی و قدرت"موضوع همچنان ما را با پولس و 

When I am weak, Jesus shows His strength in me. This theme 
will continue to occupy us in Paul and in "Energy and Power". 

Spirituality 3: Paul: Sickness 8 



Video-Gottesdienst

Eine gesegnete Woche!

Spiritualität 2.2.: 3. Paulus der Christ: 
2. Teil: „Die Kraft des Geistes im Leiden“ –

Sonntag, 17.7.22, 
10.30 Uhr, Kreuzkirche und als Video 

Pastor Götz Weber und das Team der Kreuzkirche


