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Abraham ist Vater der Juden: Die Israeliten „sind Kinder 
Gottes und haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Mit 
ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen. … Und 
er hat ihnen sein Versprechen gegeben. Sie sind 
Nachkommen der Stammväter.“ (Röm 9,4abd.5a)

Abraham ist Vater der Christen: „Die wahren 
Nachkommen Abrahams sind diejenigen, die aus dem 
Glauben leben. Die Heilige Schrift hat es vorausgesehen: 
Gott wird die Völker als gerecht anerkennen, weil sie aus 
dem Glauben an ihn leben. Schon im Voraus hat Gott 
dem Abraham diese Gute Nachricht verkündet: `Durch 
dich sollen alle Völker gesegnet werden.´“ (Gal 3,7b-8)   

Christus ist der Nachkomme von Abraham: „Nun wurde 
Abraham und seinem Nachkommen von Gott ein 
Versprechen gegeben. Er sagt nicht: `und den 
Nachkommen`, als ob damit viele gemeint wären. Nein, 
es geht nur um einen: `dein Nachkomme`. Und das ist 
Christus.“ (Gal 3,16)

داستان نجات خداوند

آنهاااارائیاااانئ و  ائن ا ا: ابررررماپدر یرررردم دسوددرررران اسررررت•
فنزن خ ئناااا ج لا ااااا،لادهاااا یرلا  و اااا ا اااانو  لا

؛دبر  ا نام ب لا ا د هایرلایمهائزاآِنائو رنائی 

 افنزنا اپسام ابونو اکیرن: ابماپدر یدم مسدحدان است•
 اکناارچاناا ن.ئبنئیومائناا اکااهابااهائوماارناندوااها ئنناا 

پرنیاراپو ننا و اکهاخ ئاغونوه  ورنانئابناپرو ائومارن
رن اخ ئی ا من لائزائونان لاپو رپوشابهائبنئیوماب ا

یمااا اه مهاااراباااها ئیاااو انااا ابنکااا اخ ئینااا ا» ئ اکاااها
«.ورف 

حر،لا دا هایراباهائبانئیوم: مسدح از نسل ابماپدر است•
«  ابااااهانیاااا هرل»نم اج واااا ا.  ابااااهانیاااا،ائ ا ئ ها اااا 

بها» و اننرندهاج و ا نبرنۀابیورنیابر  لاب دهام اج
.کهامقص  اوکانناو ن امیوحائی «نی،ان ل



Das Gesetz gilt nur für eine begrenzte Zeit: „Es gibt ein 
Testament, das Gott für rechtskräftig erklärt hat. Dies 
kann nicht durch das Gesetz aufgehoben werden, das 
erst 430 Jahre später erlassen wurde. Das Gesetz kann 
Gottes Versprechen nicht auflösen. … Warum gibt es 
dann das Gesetz? Es wurde erlassen, damit deutlich 
wird: Wir leben gegen Gottes Willen. Das Gesetz gilt so 
lange, bis der Nachkomme Abrahams da ist, auf den sich 
das Versprechen Gottes bezieht.“ (Gal 3, 17.19abc)

Durch Jesus sind wir Christen Kinder Gottes: „Aber seit 
die Zeit  des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr 
dem Aufseher unterstellt. Ihr seid alle Kinder Gottes, 
weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden 
seid. Denn ihr habt in der Taufe Christus angezogen. Und 
durch sie gehört ihr nun zu ihm.“ (Gal 3,25+26)

Die Judenchristen sind der „heilige Rest Israels“: „Aus 
Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt. Wenn es aber aus 
Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine 
Rolle. Sonst wäre die Gnade ja nicht wirklich Gnade. Was 
bedeutet das? Israel hat nicht erreicht, worum es sich so 
sehr bemüht hat. Nur diejenigen, die Gott ausgewählt hat, 
haben es erreicht.“ (Röm 11,5b.6.7)

یخنامنائونائی ا: قواندن تنسا بمای مدت محدودی معتبمند•
ننا نو ن اکهانهرنص ا ای ایر،اب  اآم لاده یانئاکهاخ ئاپو 

ئائجنازون. بینهاب  الغ انم اکن لابهاج نهائیاکها د هابرو،اجن  
 ؛ائّمرامونئثابنا نو  ائین ئنابر  لا وگنابنا د هائین ئنانوی

پسامقص  ائزا. خ ئاآنانئائزانئها د هابهائبنئیومادورافنم  
ماننهرا نو  انهاب  ؟ا نو  ابهایبچانرفنمرنوهرائفز  ها  لاآنای

  ا نو. کها د هابهائ ائ رنها ئ  لابورو ‘ نی،’نرازمرن اکهاآنا
.بها یو  افن نگرنا ابها ی ا ئیوهائیامقنناجن و 

هلائّمرائکن ناکهائومرناآم : از طمدق مسدح ما فمزندان خداددر•
 لا مرازونئا نامیوْحادوی.  وگنازونا یِ اآنامنب انوینوم

.یمهابها ئیو ائومرنلاپینئناخ ئوو 

بها: دسوددان مسدحی باقی ماندگان اسماددل مقدس پستند•
وضایمونایرنلا نازمرناحرضنانوزابرهومرن جرن ایینن اکهائزانئهاف

مر،ائّمرائجنائزانئهافوضابر  لا وگنابناپرو ائد. ئننخرچا  هائن 
مر،ائّمرائجنائزانئهائد. ]نوی ؛ا جننهافوضا وگنافوضانوی 

.[  وی بر  لا وگنابناپرو افوضانوی ؛ا جننهادم،ا وگنادم،ان
ناپ اپسانهاننو هام اجونوم؟ائوندهائینئ و،اآننهانئام نرهرنها 

ن ا ائّمرابنجزو جرنابها ی اآ ن . کیبشاب  لابها ی انور ن 
. وگنئنابهایخن ل ا نرنا  ن 



Die Christen aus den Völkern haben durch die 

Verschlossenheit der meisten Juden Zugang zu Gott/zu 

Jesus bekommen:  „Der Fehltritt, (dass die meisten 

Juden nicht an Jesus glauben), brachte den anderen 

Völkern die Rettung. Das sollte die Juden eifersüchtig 

machen. Ihr Fehltritt hat der Welt (den Heidenchristen) 

reichen Gewinn gebracht und die geringe Zahl (der 

Judenchristen) den Christen aus den Völkern (Raum 

gegeben).“ (Röm 11, 11c.12a)

Ganz Israel wird gerettet werden: „Tatsächlich hat Gott 

dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm 

verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis die 

Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise 

wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In den 

heiligen Schriften heißt es auch: `Vom Zion wird der 

Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob 

nehmen.`“ (Röm 11,25 c-26)

دامی مسدحدان از مدان ممدر به خاطم گوشه نشدنی بس•
رزاباا: مسرردح دستمسرری دافتنررد–از دسوددرران برره خداونررد 

! ینجاازآواارالغزو ناا انااراباانئیایمو ااهابو نناا ؟: م اپنیاام
نهامنا اب دهابرانرفنمرن اآنرنلاغونوه  وارنائزان ار ابه

نائّماارائجاا.  اا ن لاناارا ناهاا مائیاانئ و،اغواان اپ واا اآواا 
رنانرفنماارن اآنهاارابردااثاغنااریا هاارناج اا ا ا دین اا

بردااثاغنااریاغونوه  واارنلاکرماا،ا اا نان  ئ  اارنانااها
ننروجابسادظومننیا ناپ اخ ئی ا ئ  ؟

نلائیابانئ نئ: اسماددل به طوم کلی نجات خواپد دافرت•
رامبر ئاخ  انئا ئنا-نم اخ ئیمائزائونانئزاغرف،ابر و ا

حدم نماراکهایخن ل ابنابخ  ائزائینئ و،-بپن ئنو ا
خا،ا  هائی لانرا هن اکها امرناکرما،اغونوه  وارنا ئ

. فا  ائوناننونانمرم ائینئ و،ان ر اخ ئی اور. جن ن 
ااهو ناخ ئیاا:ننرندااهان  اانها اا هائیاا   انیرنناا هائزاصی

.آم ا اب ا ون انئائزاو ق چابناخ ئی ائن ئخ 



، إسمائدل دور األحد11، مومدة 8/8/21عظة 

!المصلدن األعزاء

دقدر بولس قصة خالص1.
ن هللا مع الدسود والمسدحدد

ما .من إبماپدر إلى األبد
پي مسالة قصة الخالص 

ماذا دمكننا پذه لحداتنا؟
نحن الذدن نعدش الدور أن

نطبق پذا على حداتنا؟

11مومدان . 8.8.21موعظه 

:حضام گمامی

یولس داستان نجات خدا ما 1.
با دسوددان و مسدحدان از 
ابماپدر تا ابددت به ما نشان

ادن داستان نجات . می دپد
بمای زندگی ما چدست؟ ما که
امموز زندگی می کندر می 

تواندر چه کامبمدی دم زندگی
خود داشته باشدر؟



مررررا أعطرررراه هللا : "دقررررول بررررولس2.
ومررن دعررا مررم  .بالنعمررة ي دسررتمده
( ٢٩: ١١مو . ")واحررد  دبقررى كررذل 

والدسرررود پرررر شرررعا هللا المخترررام وي 
حددن بالنسبة لنا نحن المسد.دزالون

، كان پرذا موضروع ا صرعب ا علرى مرم
ض لقررد مفرر: دعتقررد كردررمون.القررمون

هللا الدسررود والمسرردحدون وحرردپر پررر
لقرررررد تعرررررمض .شرررررعا هللا المخترررررام

الدسرررود لالضرررطساد والقمرررع مرررن قبرررل 
ا علررى ا وتكررمام  مررم المسرردحددن مررمام 

.الدور نخجل منه.القمون

ل آنچه خدا بره فضر»: یولس می گودد. 2
و پمکره ما کره. داده است یس نمی گدمد

دکبرررام او ما صررردا زده باشرررد ، پمچنررران 
( 11:29مومدرررران )«. برررراقی مرررری مانررررد

دسوددرررران قررررور بمگزدررررده خرررردا پسررررتند و 
بمای ما مسدحدان دم طرول . خواپند ماند

قمون ، ادن موضرو  اللرا مشرکل بروده 
د خداونرر: بسرردامی فکررم مرری کمدنررد. اسررت

دسوددرررررران ما مد کررررررمده اسررررررت و فقررررررط 
. مسرررردحدان قررررور بمگزدررررده خرررردا پسررررتند

دسوددان دم طول قرمن پرا بامپرا و بامپرا 
ه مومد آزام و اذدت مسدحدان قرمام گمفتر

.امموز ما از آن شمر دامدر. اند



مالدردن دسرودف فري 6بعد مقترل 3.
ظل حكر النازددن ، أعاد العددرد مرن
المسررررردحددن البحرررررب فررررري الكتررررراا
المقرررردس ووجرررردوا ، خاصررررة عنررررد 
برررولس ، ايحترررمار والحرررا للدسرررود 

حترررى لررو لرررر.كشررعا هللا المختررام
دؤمنرررروا بدسررررو  ، فرررر ن الدسررررود ، 

لررى باختدررام هللا ونعمترره ، دنتمررون إ
هللا بقرررردم مررررا دنتمررررون إلدنررررا نحررررن

لررررذل  دجررررا علدنررررا.المسرررردحددن
كمسررررررررردحددن احترررررررررمار الدسرررررررررود 

.وحمادتسر من السجمات

مدلدررررون 6یررررس از کشررررته شرررردن . 3
دسودی دم دومان نازی پا ، بسردامی 
از مسرردحدان مجررددا  کترراا مقرردس ما
مومد تحقدق قمام داده و به ودرهه دم
یررولس ، برره دسوددرران برره عنرروان قررور 
بمگزدررده خرردا احتررمار و محبررت نشرران

حتررری اگرررم آنسرررا بررره عدسررری . داده انرررد
دا اعتقاد ندامند ، با انتخاا و لطف خ
لق دسوددان به اندازه ما مسدحدان متع

دان بنرابمادن مرا مسردح. به خدا پستند
بادررد برره دسوددرران احتررمار ب ررذامدر و
آنسرررا ما دم بمابرررم حمرررالت محافظرررت 

.کندر



فررررري النسادرررررة : دقرررررول برررررولس4.
المخلرص".سدخلص كرل إسرمائدل

م سدأتي من صرسدون ودأخرذ كرل شر
( 26: 11مومدررررة " )مررررن دعقرررروا

دل فري دتحقق ايختدام الدائر إلسمائ
حقدقرررة أنررره فررري النسادرررة سررردخلص
جمدررررع الدسررررود مررررن خررررالل دسررررو  

پرذا -كل الدسود .مخلص صسدون
دعنرري جمدررع الدسررود الررذدن عاشرروا
علررى اإلطررالو ، والررذدن مررات مررنسر 
الكردررم جررد ا منررذ زمررن طودررل علررى 

.مدى آيف السندن

دم نسادررت پمرره : یررولس مرری گودررد. 4
نجررات. "اسررمائدل نجررات خواپنررد دافررت

دپنررده از صررسدون خواپررد آمررد و تمررار 
شرررررمامت پرررررا ما از دعقررررروا خواپرررررد 

انتخابررات (. 11:26مومدرران " )گمفررت
ق دائمری اسرمائدل دم ادرن واقعدرت محقرر

مرری شررود کرره دم نسادررت پمرره دسوددرران 
از طمدررررررق عدسرررررری ، نجررررررات دپنررررررده 

پمررره . صرررسدون نجرررات خواپنرررد دافرررت
ادرن بردان معناسرت کره پمره -دسوددان 

ه دسوددررانی کرره تررا برره حررال زنرردگی کررمد
م اند ، که بسدامی از آنسرا مدتساسرت د

.طول پزامه پا ممده اند



إذا ظسم دسرو  لجمدرع الدسرود 5.
كمخلررررص مررررن صررررسدون ، فسررررذا 
رررررا دعنررررري أن دسرررررو  دمكنررررره أدض 

رر پرذا دعنري أن.مقابلة األموات
ذدن دسو  دمكن أن دقود الناس ال

لررر دؤمنرروا برره فرري حدرراتسر علررى 
مرررا .األمض ، حترررى بعرررد المررروت

ه دفعلررره دسرررو  ودمكرررن أن دفعلررر
ر ا تجاه جمدرع الدسرود ، دمكنره أدض 
أن دفعلررره لكرررل شرررخص آخرررم لرررر 

.دؤمن بعد بدسو 

اگم عدسری برمای پمره دسوددران بره. 5
عنوان نجات دپنده صسدون ظراپم مری 
ز شررود ، بررددن معناسررت کرره عدسرری ندرر

یرس. می تواند برا ممدگران مالقرات کنرد
انرد ادن بدان معناست که عدسی مری تو

افررمادی ما کرره دم زنرردگی زمدنرری خررود 
بررره او ادمررران نداشرررتند ، حتررری یرررس از 

کررامی کرره عدسرری . مررم، ، پرردادت کنررد
نسبت به پمه دسوددان انجرار مری دپرد 
و مری توانرد انجررار دپرد ، او مری توانررد 
بمای پم شخص دد رمی کره پنروز بره 
عدسررری ادمررران ندررراومده اسرررت ، انجرررار 

.دپد



. مرلبالنسبة لي پذا دعني األ6.
خاصررررة عنرررردما دمرررروت أقرررراما 

ددن المسدحددن الذدن كانوا ملح
أو مسرررلمدن ، دمكننرررا أن نأمرررل 
فرررري أن دلتقرررري بسررررر المسرررردح 
. كمخلررررص حتررررى بعررررد مرررروتسر
دسررو  لددرره القررو  لفعررل پررذا ،
رررررررا ما المررررررروتى . وپرررررررو أدض 

دمكننررا أن ( ا9: 14مومدررة )
ل نطلررا منرره إنقرراذ أحبائنررا ونأمرر

.بنعمته

برررمای مرررن ادرررن بررره معنررری امدرررد 6.
بررررره ودرررررهه پن رررررامی کررررره . اسرررررت

بسرررت ان مسررردحدان مرررا ملحرررد دررررا 
مسرررلمان مررری مدمنرررد ، مررری تررروان 
امدرردوام بررود کرره عدسرری حترری یررس
از مم، آنسا ندرز بره عنروان نجرات 

عدسرری. دپنرده آنسرا ما مالقرات کنرد
قرردمت انجررار ادررن کررام ما دامد ، او 
 .پمچندن خداوند بم ممدگران اسرت

ما می تواندر از )b14 :9مومدان(
ر او بمای نجات عزدزانمان بخواپد

.و به فدض او امددوام باشدر



به إن تامدخ خالص هللا مع شع7.
مررا .طودررل ، وعررمض ، واتسررا 

وعررد هللا برره إبررماپدر ، حققرره فرري
مرررن .دسرررو  بعرررد آيف السرررندن

ررررا  إبررررماپدر فصرررراعد ا ظررررل مخلص 
ن لشررعبه إسررمائدل خررالل العددررد مرر

دترررررررابع هللا خطتررررررره .التقلبرررررررات
للخررررالص مررررع البشررررمدة بنفسرررري

ى حترر.طودررل دمتررد ايف السررندن
المرررررروت ي دعنرررررري حررررررد ا لنوادررررررا 

.الخالص مع الناس

ترررامدخ نجرررات خررردا برررا قرررومش از 7.
طررررول ، عررررمض و وسررررعت زدررررادی 

آنچررره خداونرررد بررره . بمخرررومدام اسرررت
ابرررماپدر وعرررده داده برررود ، پرررزامان 
. سال بعد دم عدسی محقق مری شرود

از ابررررماپدر برررره بعررررد او دم فررررماز و 
نشررردا پرررای زدرررادی بررره قرررور خرررود 

مره خداونرد بمنا. اسمائدل وفادام ماند
نجررررات خررررود ما بررررا بشررررم بررررا نفررررس 
طوينی دم طول پزامه پا دنبرال مری 

حتی مم، به معنرای محردوددت. کند
.بمای نجات او با ممدر ندست



ن هللا وپذا دعني بالنسبة لحداتنرا أ8.
ررا أمرردن وموررروو دسررعى.معنررا أدض 

وماء پدفرره الجدررد معنررا طرروال حداتنررا
مرررن ويدتنرررا إلرررى موتنرررا ومرررا . كلسرررا

حترى لرو لررر .بعرده، دمشردنا ودردعمنا
درررتمر جمدرررع صرررلواتنا علرررى الفررروم ،
و ف نه ي دنسى ما نحترا  إلدره ومرا پر

بعررون   هللا ، نحقررق بعررض.خدررم لنررا
األپررررداف الجدررررد  فقررررط مررررن خررررالل 

ى حترر.المنعطفررات والوددرران العمدقررة
لرررو لرررر نرررمى إلرررى أدرررن دمدرررد هللا أن 
ف دقودنررا ، فسررو دعررمف الطمدررق ودقرر

.بجانبنا ب خالص ورقة

:بررمای زنرردگی مررا ادررن برردان معناسررت کرره8.
.خدا ندز برا مرا وفرادام و قابرل اعتمراد اسرت

او دم تمار طول زندگی پدف خوا خرود ما 
از تولرد مرا ترا مرم، مرا. با ما دنبال می کند

و یرررررررس از آن ، او مرررررررا ما ماپنمرررررررادی و 
تمررار حترری اگررم او فرروما  . یشررتدبانی مرری کنررد

دعاپرررای مرررا ما برررمآومده نکنرررد ، فمامررروش 
نمی کند که مرا بره چره چدرزی ندراز دامدرر و

برره دررامی . چرره چدررزی بررمای مررا خرروا اسررت
خرردا ، مررا فقررط از ماه پررای دوماپرری و دمه 
پرررای عمدرررق بررره بمخررری اپرررداف خررروا مررری 

اپرد حتری اگرم نبدنردر کره خردا مری خو. مسدر
ما ما به کجا بمساند ، او ماه ما می دانرد و
ه با وفرادامی و اطمدنران دم کنرام مرا ادسرتاد

.است



نحرن.نحن أبناء النعمرة9.
لسرررررنا خ مررررررن خررررررالل مررررررا 

طدنا ولكن ألن هللا دع.نفعله
نعمتررره ، وألننرررا ننتمررري إلرررى

ن نح.دسو  ، فنحن أويده
ن ي ننررال طفولتنررا مررع هللا مرر

خرررالل أنفسرررنا وي نفقرررد مرررن
ررا ، فررن حن خررالل أنفسررنا أدض 
.كذل  وسنظل أبناء النعمة

ا مر. ما فمزندان فضل پستدر9.
با آنچره انجرار مری دپردر متعلرق 

ه اما چون خدا ب. به خدا ندستدر
مررا لطررف مرری بخشررد ، چررون مررا 
ا متعلررق برره عدسرری پسررتدر ، مرر

مررا کررودکی. فمزنرردان او پسررتدر
خررود ما بررا خرردا از طمدررق خررود 
به دست نمی آومدر و از طمدق

مرا. خود ندز از دست نمی دپدر
ر فمزندان لطف پستدر و خواپد

.ماند



وي دمكرن -پذا شيء مائع 10.
أن أكررون .ألحررد أن دسررلبه منررا

دد أو محبوب ا ومحتفظ ا به دون ق
ا  شررررررررررررمط دجعلنرررررررررررري حررررررررررررم 

مسمررا حرردب فأنررا ابررن .وپادئ ررا
ى حتر.أعدش بدد دسرو .نعمة

رررا فررر ي لرررو كنرررت متعب رررا أو ممدض 
بعرررض األحدررران أو إذا پررراجمني 
ااخررررمون أو تعمضررررت حدرررراتي 

مدم للخطم ، فأنرا لدرم قابرل للترد
!كطفل نعمة

ادن که من فمزند لطرف پسرتر ،10.
درررررز عزدرررررزر ، دم لحظرررررات خررررروا 
زنررردگی مرررن نشررران داده مررری شرررود ، 
زمانی که خدا چدزپای خروا زدرادی 
برررره مررررن مرررری دپررررد و او از جسررررات 
مختلرررف کامپرررا ما برررمادر آسررران مررری 

امررا ادررن کرره مررن فمزنررد محبرروا . کنررد
خدا پستر و لطف او مرما دم برم مری 
گدمد ، ادرن قردمت او ما بره ودرهه دم
دومان سررخت زنرردگی مررن نشرران مرری 

وقترری بررا چررالش پررادی موبررمو : دپررد
انررردازه ای "مررری شرررور کررره دم واقرررع 

.پستند" بزم، بمای من



إنني طفرل نعمرة ، ومحبروا  11.
، دظسررم فرري األوقررات الجدررد  مررن 

كردم حداتي ، عندما دمنحني هللا ال
مررن األشررداء الجدررد  وپررو دجعررل 
األمررروم سرررسلة بالنسررربة لررري مرررن 

لكنررري أنرررا ابرررن هللا.نرررواث كردرررم 
ا الحبدررا ونعمترره تحملنرري ، وپررذ
دظسررم قوترره خاصررة فرري األوقررات 

ه عنردما أواجر: الصعبة من حداتي
حجرررر "تحرررددات پررري فررري الواقرررع 

ا .بالنسبة لي" كبدم جد 

ادن که مرن فمزنرد لطرف پسرتر ،11.
درررررز عزدرررررزر ، دم لحظرررررات خررررروا 
زنررردگی مرررن نشررران داده مررری شرررود ، 
زمانی که خدا چدزپای خروا زدرادی 
برررره مررررن مرررری دپررررد و او از جسررررات 
مختلرررف کامپرررا ما برررمادر آسررران مررری 

امررا ادررن کرره مررن فمزنررد محبرروا . کنررد
خدا پستر و لطف او مرما دم برم مری 
گدمد ، ادرن قردمت او ما بره ودرهه دم
دومان سررخت زنرردگی مررن نشرران مرری 

وقترری بررا چررالش پررادی موبررمو : دپررد
انررردازه ای "مررری شرررور کررره دم واقرررع 

.پستند" بزم، بمای من



-عنرردپا بالضرربط مررا أحتاجرره 12.
پاب ا مع كل ما دتحدىني وددفعني ذ

أن لرررردف پررررذه النقطررررة -وإداب ررررا 
ر الرابترررة فررري حدررراتي التررري تررردع

نري مدرح قودرة تحمك.حداتي كلسرا
ذپاب رررررا وإداب رررررا ، لكرررررن هللا دقرررررف

لرق نخ.بجانبي دون قدد أو شرمط
د العددد من المشاكل في وقت واح
را أجرد السرالر والقر و  ، لكنني دائم 

ألن دسررو  دمسرر  برري بدررده ولررن
.دتمكسا

دقدقرررا  دم آن زمررران اسرررت کررره مرررن 12.
بررا پمرره چدزپررادی کرره مررما -ندرراز دامر 

به چرالش مری کشرد و بره ادرن طرمف و 
ادرن نقطره رابرت-آن طمف مری کشراند 

ما دم زنرردگی ار داشررته باشررر کرره تمررار
اد برر. زنرردگی مررن ما یشررتدبانی مرری کنررد

شدددی مما به جلرو و عقرا مری برمد ، 
امررا خرردا برری قدررد و شررمط دم کنررام مررن 

ه مرا چنرددن مشرکل ما بر. ادستاده است
طوم پمزمان ادجاد می کنردر ، امرا مرن 

ت بازگشرپمدشه ادنطروم فکرم مری کرنر
برره اسررتماحت و قرردمت ، زدررما عدسرری 

.دست مما گمفته و مپادش نمی کند



پرررررذا مرررررا أشرررررعم بررررره فررررري پرررررذا 13.
بسرررررربا الوضررررررع فرررررري.الوقررررررت

Kreuzkirche أمى نفسرررررري أواجرررررره ،
ئلة تحددات كبدم  ولالب را مرا تواجره أسر

پررذا أدضررا دسررتنزف.أكرررم مررن الحلررول
هللا : لكن في نفس الوقت أشرعم.قوتي

ام دمشرردني خررالل كررل التقلبررات فرري مسرر
حقدقرررررة أن دسرررررو  دحبنررررري .واضرررررح

وذپا إلى موته من أجلري پري ممسرا  
دررردفعني الرررموث.قودرررة تررردعمني اان

ا ، ودفتح األ ا وتكمام  برواا القدس ممام 
، ودمنحنررررررري الشرررررررجاعة والطاقرررررررة ، 

.ودلسمني وااخمدن

بررا . ادررن احساسرری دامر دم ادررن زمرران13.
، مررن  Kreuzkircheتوجرره برره وضررعدت

خررودر ما بررا چررالش پررای بررزم، و اللررا 
ادرن. بدشتم از ماه حل پا مواجه مری بدرنر

امررا دم عرردن . ندررز از قرردمت مررن مرری کاپررد
خرردا مررما دم تمررار : حررال احسرراس مرری کررنر

فررماز و نشرردا پررا دم دررز مسرردم مشررخص 
مرن ادن حقدقت کره عدسری. پدادت می کند

ما دوسررت دامد و بررمای مررن جرران سرریمد ، 
لن م محکمری اسرت کره دم حرال حاضرم از 

موث القردس بامپرا و . من حمادت مری کنرد
بامپا من ما پدادت می کند ، دمپرا ما براز 
مرری کنررد ، برره مررن شررجاعت و انررمهی مرری 
.بخشد ، به من و دد مان السار می بخشد



نحررررن جمدع ررررا جررررزء مررررن تررررامدخ 14.
خررالص هللا ونحررن نتجرره نحررو ملكرروت 

ملكرررروت هللا موجررررود بالفعررررل فرررري.هللا
دپوم في المسدحدة ، التي تتر: العالمات

في أوموبرا ولكنسرا آخرذ  فري النمرو فري
عالمرررة أخرررمى .جمدرررع أنحررراء العرررالر

ع لملكوت هللا پي أن المساوا  بدن جمد
نسا الناس ، والتي دسمدسا بولس على أ
حت أساسرردة للمجتمررع المسرردحي ، أصررب
ا في عالمنرا الحرددب پنرا : "أكرم انتشام 

ي دوجرررد دسرررودف وي دونررراني ، ي عبرررد 
„وي أحمام ، ي مجل وي اممأ  

،( أ28: 3لل )

پمرره مررا بخشرری از تررامدخ نجررات خرردا 14.
پسررتدر و برره سررمت ملکرروت خرردا حمکررت 

یادشرراپی خرردا دم حررال حاضررم . مرری کنرردر
دم مسرردحدت ، کرره دم: نشررانه پررادی دامد

امویررا مو برره افررول اسررت امررا دم سماسررم 
دکری دد رم از . جسان دم حال مشرد اسرت

نشررانه پررای یادشرراپی خرردا ادررن اسررت کرره 
بمابرررمی پمررره مرررمدر ، کررره یرررولس آن ما 
بمای جامعره مسردحی اساسری مری نامرد ، 
دم جسرران مرردمن مررا برردش از یرردش موا  

د دم ادنجرا نره دسرودی وجرو: "دافته است
دامد و نه دونرانی ، نره برمده و نره آزاد ، 

„نه ممد و نه زن 

،( الف3:28لالطدان )



تررررررامدخ هللا فرررررري الخررررررالص مررررررع 15.
دسررررررتمم ايف السررررررندن وي .شررررررعبه

أدررا  كرران مررن .دتوقررف عنررد حررد المرروت
اختررررامه مررررم  مرررررل شررررعا إسررررمائدل ، 

ررا لسررر إلررى األبررد نررا مررا أ.فسرردظل مخلص 
علدررررررره ومرررررررا زلرررررررت ، أنرررررررا بنعمرررررررة 

نرري تررواجسني الحدررا  تحررددات ، لكن.هللا
حتررى لررو كرران الطمدررق.فرري دررد دسررو 

و  ي صعب ا في الوقت الحالي ، ف ن دسر
ا دتمكنرررري ولررررذا دمكننرررري المضرررري قرررردم  

پرردف طمدقرري پررو ملكرروت هللا ،.برقررة
السعاد  األبددة ،

.آمدن

. تررررامدخ نجررررات خرررردا بررررا قررررور خررررود15.
پررزامان سررال ادامرره دامد و دم حررد مررم، 

د او ما کره دکبرام ماننر. متوقف نمی شرود
ی قور اسرمائدل انتخراا کرمده اسرت ، برما

آنچره . پمدشه به آنسا وفادام خواپد مانرد
. پسرررتر و پسرررتر ، بررره لطرررف خررردا پسرررتر

زنرردگی چررالش پررادی ما بررمادر یرردش مرری 
. آومد ، امررا مررن برره دسررت عدسرری پسررتر

حترری اگررم مسرردم دم حررال حاضررم دشرروام 
باشررد ، عدسرری مررن ما تررمد نمرری کنررد و 
. ربنابمادن می توانر با اطمدنان ادامه دپر

پدف مرن ، ماه مرا ، یادشراپی خداسرت ، 
سعادت ابدی ، 

.آمدن


