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Spiritualität 2: Jesus der Mensch 1
Jesus ist Gott und Mensch in einer Person. Er ist Inhalt und Gegenüber 

unseres Glaubens. Zugleich lebt Jesus als Mensch seinen Glauben an Gott 
den Vater.  

Spirituality 2: Jesus the human being 1

Jesus is God and human being in one person. He is the content and 
counterpart of our faith. At the same time, Jesus as a human being 

lives His faith in God the Father. 

در . او مضمون و همتای ایمان ماست. عیسی خدا و انسان در یک شخص است.1
.عین حال، عیسی به عنوان یک انسان،درایمان خود به خدای پدر زنده می کند

1عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus der Mensch 2

Die Spiritualität von Jesus als Mensch kann und soll unseren Glauben, 
unser Beten, unsere Liebe, unser Leben als Christ/in inspirieren. 

Spirituality 2: Jesus the human being 2

The spirituality of Jesus as a human being can and should 
inspire our faith, our prayer, our love, our life as a Christian. 

معنویت عیسی به عنوان یک انسان می تواند و باید الهام بخش ایمان، دعا، عشق و 

.زندگی مسیحی ما باشد

2عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 1

„Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36). 
Ein Herz, eine helfende Hand für Menschen in Not, wie Jesus sie 

für mich hat. 

Spirituality 2: Jesus: people in need 1

"Be merciful, just as your Father is merciful." (Luke 6:36) A 
heart, a helping hand for people in need, like Jesus has for me. 

یک قلب (. 36, 6انجیل لوقا" )بخشنده باشید، چنانکه پدر شما بخشنده و مهربان است"

.ویک دست یاریدهنده به نیازمندان، مانند انچه عیسی مسیح  برای من انجام میدهد

1عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 2
„Wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen.“ (Markus 
10,43bc) Groß bin ich, indem ich anderen diene, mich von „oben“ 

nach „unten“ bewege. 

Spirituality 2: Jesus: people in need 2

"Whoever wants to be great among you should serve others." (Mark 
10:43bc) I am great by serving others, by moving from "above" to 

"below". 

( 43, 10مرقس )« .هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید به دیگران خدمت کند»

.من وقتی عالی و ارزشمند هستم که برای خدمت به دیگرانخود را به حرکت دراورم

2عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 3

„Was ihr für eine(n) meiner geringsten Brüder/Schwestern 
getan habt, das habt ihr für mich getan.“ (Matthäus 25,40cd)

Spirituality 2: Jesus: people in need 3

"Whatever you did for one of the least of these 
brothers/sisters of mine, you did for me." (Matthew 25:40cd)

خواهرانم کردی، برای من /هر کاری که برای یکی از کوچکترین برادران."3
(40, 25انجیل متی ." )انجام داده ای

3عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 4 

Wenn ich für Menschen in Not da bin, bin ich als Helfender mit 
Jesus verbunden und begegnet er mir verborgen in dem 

Menschen, dem ich helfe. 

Spirituality 2: Jesus: people in need 4

When I am there for people in need, I am connected to Jesus 
as a helper, and he meets me hidden in the person I help. 

وقتی من برای کمک به افراد نیازمند جایی هستم، به عنوان یک یاور به عیسی 
.مسیح متصل می شوم و او با من از طریق یاریشوندگان در ارتباط است

4عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 5

Jesus hilft armen, hungrigen Menschen. Er gibt hungrigen 
Familien zu essen durch wunderbares Teilen. (Markus 6,35-44). 

Spirituality 2: Jesus: people in need 5

Jesus helps poor, hungry people. He feeds hungry families 
through miraculous sharing (Mark 6:35-44). 

او به خانواده های گرسنه از طریق . عیسی به مردم فقیر و گرسنه کمک می کند
(.44تا35, 6انجیل مرقس . )تقسیم معجزه اسای غذا روزی  میرساند

5عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 6 

Zum Leben eines Christen gehört es, materielle Not 
kleiner zu machen durch Spenden oder praktische Hilfe. 

Spirituality 2: Jesus: people in need 6 

It is part of the life of a Christian to make material 
needs smaller through donations or practical help. 

این بخشی از زندگی یک مسیحی است که نیازهای مادی را از طریق 

.کمک مالی یا کمک عملی کاهش دهد

6عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 7

Jesus lädt arme, behinderte und obdachlose Menschen zum 
Reich Gottes, zum großen Festmahl ein (Lukas 14,15-24). 

Spirituality 2: Jesus: people in need 7

Jesus invites poor, disabled and homeless people to the 
Kingdom of God, to the great banquet (Luke 14:15-24). 

عیسی مسیح افراد فقیر، ناتوان و بی خانمان را به ملکوت خداو به عید 

(.24تا15, 14انجیل لوقا )بزرگ دعوت می کند 

7عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Menschen in Not 8

Wir sollen Gemeinschaft mit Menschen am Rand des Lebens 
suchen und ihnen Gemeinschaft mit Jesus ermöglichen. 

Spirituality 2: Jesus: people in need 8

We are to seek fellowship with people on the margins of life 
and enable them to fellowship with Jesus. 

ما باید به دنبال مشارکت با افرادی باشیم که در حاشیه زندگی هستند و مشارکت
.با عیسی مسیح را برایشان ممکن کنیم

8عیسی مسیح بعنوان انسان : 2جلسه معنویت 



3.Now the scribes and 
Pharisees brought a 
woman who had been 
caught in adultery. They 
made her stand in the 
center of the court,

4.and, they said to Him, 
“Teacher, this woman 
has been caught in the 
very act of adultery.

در این هنگام، علمای . 3
دین و فَریسیان، زنی را 

که در حین زنا گرفتار شده
بود آوردند، و او را در 
میان مردم به پا داشته،

:  به عیسی گفتند. 4
استاد، این زن در حین »

.زنا گرفتار شده است



5.Now in the Law Moses 
commanded us to stone such 
women [to death]. So, what do You 
say [to do with her—what is Your 
sentence]?”

6.They said this to test Him, hoping 
that they would have grounds for 
accusing Him. But Jesus stooped 
down and began writing on the 
ground with His finger.

7.However, when they persisted in 
questioning Him, He straightened 
up and said, “He who is without 
[any] sin among you, let him be the 
first to throw a stone at her.”

موسی در شریعت به ما حکم کرده .5
.  که این گونه زنان سنگسار شوند

«حال، تو چه می گویی؟

این را گفتند تا او را بیازمایند و .6
اّما . موردی برای متهم کردن او بیابند

عیسی سر به زیر افکنده، با انگشت 
.خود بر زمین می نوشت

ولی چون آنها همچنان از او سؤال .7
می کردند، عیسی سر بلند کرد و 

از میان شما، هر آن »: بدیشان گفت
کس که بی گناه است، نخستین سنگ 

« .را به او بزند



8.Then He stooped down 
again and started writing 
on the ground.

9.They listened [to His 
reply], and they began to 
go out one by one, starting 
with the oldest ones, until 
He was left alone, with the 
woman [standing there 
before Him] in the center 
of the court. 

و باز سر به زیر افکنده، .8
.بر زمین می نوشت

با شنیدن این سخن، آنها .9
یکایک، از بزرگترین 

شروع کرده، آنجا را ترک 
گفتند و عیسی تنها به جا 

ماند، با آن زن که در میان 
.ایستاده بود



10.Straightening up, 
Jesus said to her, 
“Woman, where are 
they? Did no one 
condemn you?”

11.She answered, “No 
one, Lord!” And Jesus 
said, “I do not condemn 
you either. Go. From 
now on sin no more.”

آنگاه سر بلند کرد و به .10
ای زن، ایشان »: او گفت

کجایند؟ هیچ کس تو را 
«محکوم نکرد؟

هیچ کس،ای »: پاسخ داد.11
: عیسی به او گفت« .سرورم

من هم تو را محکوم »
برو و دیگر گناه . نمی کنم

«.مکن



46.Then they came to Jericho. 
And as He was leaving Jericho 
with His disciples and a large 
crowd, a blind beggar, 
Bartimaeus, the son of 
Timaeus, was sitting beside 
the road [as was his custom].

47.When Bartimaeus heard 
that it was Jesus of Nazareth, 
he began to shout and say, 
“Jesus, Son of David 
(Messiah), have mercy on 
me!” 

و . آنگاه به اَریحا آمدند.46
چون عیسی با شاگردان خود و 

جمعیتی انبوه اَریحا را ترک 
می گفت، گدایی کور به نام 

بارتیمائوس، پسر تیمائوس، 
.در کنار راه نشسته بود

چون شنید که عیسای .47
ناصری است، فریاد برکشید 

ای عیسی، پسر داوود، »: که
« !بر من رحم کن



48.Many sternly rebuked 
him, telling him to keep 
still and be quiet; but he 
kept on shouting out all 
the more, “Son of David 
(Messiah), have mercy on 
me!”

49.Jesus stopped and said, 
“Call him.” So they called 
the blind man, telling him, 
“Take courage, get up! He 
is calling for you.”

بسیاری از مردم بر او .48
عتاب کردند که خاموش 
شود، اّما او بیشتر فریاد 

ای پسر داوود، بر »: می زد
«!من رحم کن

: عیسی ایستاد و فرمود.49
پس آن « .او را فرا خوانید»

مرد کور را فرا خوانده، به 
!  دل قوی دار»: وی گفتند

«.برخیز که تو را می خواند



50.Throwing his cloak aside, 
he jumped up and came to 
Jesus.
51.And Jesus said, “What do 
you want Me to do for you?” 
The blind man said to Him, 
“Rabboni (my Master), let me 
regain my sight.”
52.Jesus said to him, “Go; 
your faith [and confident trust 
in My power] has made you 
well.” Immediately he 
regained his sight and began 
following Jesus on the road.

او بی درنگ عبای خود را به .50
کناری انداخته، از جای برجست و 

.نزد عیسی آمد

چه »: عیسی از او پرسید.51
پاسخ « می خواهی برایت بکنم؟

استاد، می خواهم بینا »: داد
«.شوم

برو که »: عیسی به او فرمود.52
آن « .ایمانت تو را شفا داده است

مرد، در دم بینایی خود را بازیافت 
.و از پی عیسی در راه روانه شد



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 1 

Jesus hat durch seine Heilungen eine besondere Beziehung zu Kranken 
und deshalb liegen Christen Kranke und ihre Bedürfnisse besonders am 

Herzen.    

Spirituality 2: Jesus: sick people 1 

Jesus has a special relationship with the sick through his healings. 
Therefore, Christians are particularly concerned about the sick and 

their needs. 

عیسی از طریق شفاهای خود با بیماران رابطه خاصی دارد و از این رو مسیحیان توجه 
.ویژه ای به بیماران و نیازهای آنها دارند

:1عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 2

„Strecke deine Hand aus und heile Kranke! Lass Zeichen und 
Wunder geschehen durch den Namen … Jesu.“ (Apg 4,30)

Spirituality 2: Jesus: sick people 2

"Stretch out your hand and heal the sick! Let signs and
wonders be done through the name ... of Jesus." (Acts 4:30)

بگذار نشانه ها و معجزات به نام ! دستت را دراز کن و مریضان را شفا بده»
(.4:30اعمال رسوالن )« .عیسی انجام شود

:2عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 3

Christen (mit der Gabe der Krankenheilung) können und sollen, 
wenn der Geist es möglich macht, Kranke heilen im Namen Jesu. 

Spirituality 2: Jesus: sick people 3

Christians (with the gift of healing the sick) can and should, if the 
Spirit makes it possible, heal the sick in the name of Jesus. 

می توانند و باید، اگر روح این امکان را ( با موهبت شفای بیماران)مسیحیان 
.فراهم کند، بیماران را به نام عیسی شفا دهند

:3عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 4
„Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken 

retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen …“ 

(Jakobus 5,15abc)

Spirituality 2: Jesus: sick people 4

"Prayer said in faith will save the sick person. The Lord will 
make him rise again ..." (James 5:15)

خداوند او را . باعث نجات بیمار می شود,دعایی که با ایمان خوانده شود ».4
(5:15یعقوب ... )دوباره زنده خواهد کرد

:4عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 5

Wir dürfen und sollen für Kranke beten in der Hoffnung auf 
körperliche Heilung, Stärkung der Seele und Stärkung im Glauben

Spirituality 2: Jesus: sick people 5

We may and should pray for the sick in the hope of physical 
healing, strengthening of the soul and strengthening in faith.

ما می توانیم و باید برای بیماران دعا کنیم به امید شفای جسمانی، تقویت .5
.روح و تقویت در ایمان

:5عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 6

Der barmherzige Samariter „behandelte die Wunden (des 
Verwundeten) … und verband sie. Dann … pflegte er ihn.“ (aus 

Lukas 10,34+35)

Spirituality 2: Jesus: sick people 6

The Good Samaritan "treated the wounds (of the wounded man) ... 
and bandaged them. Then ... he nursed him." (from Luke 10:34,35)

را شست و آنها را پانسمان [ مرد مجروح]زخم های »مرد سامری مهربان .6
(35و 34, 10انجیل لوقا )« .سپس از او  مراقبت کرد. کرد

:6عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 7 

Kranken-Pflege und ihre medizinische Behandlung im christlichen 
Geist ist eine besondere Berufung für ChristInnen.  

Spirituality 2: Jesus: sick people 7 

Nursing and medical treatment in the Christian spirit is a 
special calling for Christians. 

پرستاری از بیماران و درمان پزشکی آنها با روحیه مسیحی یک شغل خاص برای .7
.مسیحیان است

:7عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 8 

„Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert.“ 
(Matthäus 25,36b) Besuch bei Kranken ist ein christlicher Dienst. 

Spirituality 2: Jesus: sick people 8 

"I was sick and you took care of me." (Matthew 25:36) 
Visiting the sick is a Christian ministry. 

عیادت از بیماران ( 36, 25متی ." )من بیمار بودم و تو از من مراقبت کردی"

.یک خدمت مسیحی است

:8عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 9 

Paulus: Gott „ließ meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. 
… Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt.“

Spirituality 2: Jesus: sick people 9 

Paul: God "caused my body to be pierced with a thorn. ... 
Three times I prayed to the Lord to take it away."

سه بار به درگاه خداوند دعا . ... خدا بدنم را با خار سوراخ کرد»: پولس.9
«.کردم که او را بردارد

:9عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 10

Jesus: „Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft 
kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung.“ (2. Kor. 12, 

7c.8.9ab)

Spirituality 2: Jesus: sick people 10

Jesus: "You need nothing more than my grace. For my power is

fully displayed precisely in weakness." (2 Cor. 12:7.8.9)

« .زیرا قدرت من در ضعف به کار می آید. تو دیگر به لطف من نیازی نداری»: عیسی

(9و8و7، 12دوم قرنتیان )

:10عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Kranke 11

Jesus kann mich auch krank bleiben lassen. Den Kranken und 
Schwachen ist Jesus, der gelitten hat, besonders nahe und gibt ihnen 

innere Kraft. 

Spirituality 2: Jesus: sick people 11

Jesus can also let me stay sick. Jesus, who suffered, is especially close 
to the sick and weak and gives them inner strength. 

عیسی که خود رنج کشیده بود، . عیسی همچنین می تواند اجازه دهد که من بیمار بمانم
.به طور ویژه به بیماران و ضعیفان نزدیک است و به آنها قدرت درونی می دهد

:11عیسی مسیح و بیماران : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 1 
„Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er 

ging an einen einsamen Ort und betete dort.“ (Markus 1,35)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 1 

"In the morning, while it was still dark, Jesus left the city. He 
went to a lonely place and prayed there." (Mark 1:35)

او به . صبح، در حالی که هوا هنوز تاریک بود، عیسی از شهر خارج شد».1
(.1:35مرقس )« جایی خلوت رفت و انجا به دعا مشغول شد

:1عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 2
„Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu 

deinem Vater, der im Verborgenen ist.“ (Matthäus 6,6ab)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 2 

"When you pray, go into your room and close the door. Pray 
to your Father who is in secret." (Matthew 6:6)

برای پدر خود که در نهان . وقتی دعا میکنی، به اتاقت برو و در را ببند»

(.6:6متی )« .است دعا کنید

:2عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 3
Neben dem Beten zu zweit/in einer Gruppe ist das Beten alleine 

wichtig und es tut gut, so am frühen Morgen und vor dem 
Schlafen. 

Spirituality 2: Jesus: Prayer 3 

Besides praying in pairs or groups, praying alone is also important 
and does us good in the early morning and before sleeping. 

دعا کردن انفرادی هم , عالوه بر دعا کردن به صورت دو نفر یا دسته جمعی 

.مهم است و احساس خوبی دارد، مثالً صبح زود و قبل از خواب

:3عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 4
„`Kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein und ruht euch ein 

wenig aus.`… Also fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene 
Stelle, um für sich allein zu sein.“ (Markus 6,31b.32)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 4 

“‘Come away to a quiet place, just you alone, and rest a little.’ ... So, 
they went by boat to a secluded place to be by themselves." 

(Mark 6:31,32)

پس آنها با قایق « .خودتان با من به مکانی آرام بیایید و کمی استراحت کنید».4

(.32و31: 6مرقس )« به مکانی خلوت رفتند تا تنها باشند

:4عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 5

Jesus erlaubt sich, seinen Jüngern und uns solche Ruhe. 
Luftholen, Ausruhen, Entspannen ist lebensnotwendig. 

Spirituality 2: Jesus: Prayer 5 

Jesus allows himself, his disciples and us such rest. Taking a 
breath, resting, relaxing is vital. 

نفس کشیدن، . عیسی به خود، شاگردانش و ما چنین استراحتی می دهد

.استراحت کردن و آرامش داشتن الزمه زندگی است

:5عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 6
„Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid! Ich will 

euch Ruhe schenken. … (Bei mir) werden eure Seelen Ruhe 
finden.“ (Matthäus 11,28b.29d)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 6 

"Come to me, you who labour and are burdened! I will give you 
rest. ... (With me) your souls will find rest." (Matthew 11:28,29)

میخوام به شما ارامش بدم ! بیایید پیش من ای تمامی زحمتکشان و گران بار»
(.29و28: 11متی )« .روح شما آرامش خواهد یافت( با من)… 

:6عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 7 
Viele Menschen haben Stress. Da brauchen wir Entspannung, aber 

auch „Ruhe für die Seele“. Jesus gibt sie uns, im Gebet, im 
Gottesdienst … 

Spirituality 2: Jesus: Prayer 7 
Many people are stressed. We need relaxation, but also "rest 

for the soul". Jesus gives it to us, in prayer, in worship ... 

.  نیاز داریم" استراحت برای روح"ما به آرامش و به . خیلی از مردم استرس دارند 

...عیسی مسیح آنها را در دعا کردن و در مراسمهای پرستشی به ما عطا میکند

:7عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 8 

„Macht euch also keine Sorgen. … Euer Vater im Himmel 
weiß doch, dass ihr das alles braucht.“ (Matthäus 6,31a.32b)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 8 

"So don't worry. ... Your Father in heaven knows that you 
need all these things." (Matthew 6:31, 32)

پدر شما در آسمان می داند که شما به همه اینها نیاز ... پس نگران نباشید  "

(.32و31: 6متی )« .دارید

:8عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 9 
Gott kennt meine Sorgen und Probleme. Beten bedeutet, sich ihm 
anzuvertrauen, nicht ihn zu informieren. Bei Gott lege ich meine 

Sorgen ab. 

Spirituality 2: Jesus: Prayer 9 
God knows my worries and problems. Praying means entrusting 
yourself to him, not informing him. With God I place my worries. 

دعا به معنای اعتماد و ایمان  به . خداوند از نگرانی ها و مشکالت من آگاه است

.من  نگرانی هایم را به خدا می سپارم.اوست نه اطالع دادن مشکالت به خدا 

:9عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 10

„Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, 
wird nie hineinkommen.“ (Markus 10,15b)

Spirituality 2: Jesus: Prayer 10 

"Whoever does not let the kingdom of God be given to him as 
a child will never enter it." (Mark 10:15)

."  کسی که ملکوت خدا را مثل یک کودک نپذیرد هرگز وارد آن نخواهد شد"

(.10:15مرقس )

:10عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Spiritualität 2: Jesus: Beten 11

Das kindliche Vertrauen zu Gott gilt es als Erwachsener neu 
zu gewinnen. Gott wird es schon gut machen und mir helfen!

Spirituality 2: Jesus: Prayer 11 

The childlike trust in God must be regained as an adult. 
God will do it well and help me!

خدا این امر را به زیبایی . ایمان کودکانه به خدا باید در بزرگسالی هم از نو به دست آید

!برای من ممکن خواهد کرد و به من در انجام این امر کمک خواهد نمود

:11عیسی مسیح و دعا کردن : 2جلسه معنویت 



Video-Gottesdienst

Eine gesegnete Woche!

Spiritualität 2.2.: 2. Jesus der Mensch: 
3. Teil: „Leidenschaft für den Gott der Liebe“ –

Sonntag, 26.6.22, 
10.30 Uhr, Kreuzkirche und als Video 

Pastor Götz Weber und das Team der Kreuzkirche


