
Herzlich willkommen
zum Gottesdienst am 17. Sonntag nach Trinitatis 

„Dankbarkeit“

„Unser Glaube ist der Sieg,  
der die Welt überwunden hat.“   

1. Joh 5, 4c

خوش آمدید 
عبادت کردن در هفدهمین یکشنبه پس از یکشنبه ترینیتی 

«حق شناسی.» 

  توكل به مسيح، بر گناه و لذات ناپاک دنيا غلبه كند. 
اول يوحنا ۵،۴



LM 9,1.2.6  
Danke für diesen guten Morgen  



Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Danket dem Gott aller Götter,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Danket dem Herrn aller Herren,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Der allein große Wunder tut,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat,  
denn seine Güte währet ewiglich. 

Der große Lichter gemacht hat,  
denn seine Güte währet ewiglich: 

die Sonne, den Tag zu regieren,  
denn seine Güte währet ewiglich; 

den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren,  
denn seine Güte währet ewiglich!

Psalm 136,1–9 مزامير 

خداوند را شكر گوييد، 
زيرا او مهربان است و رحمتش ابديست. 

خدای خدايان را شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

پروردگار عامليان را شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه معجزات عظيم می كند شكر كنيد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه آسمانها را با حكمت خويش آفريد شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه خورشيد و ماه را در آسمان آفريد شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست؛ 

آفتاب را برای فرمانروايی بر روز آفريد،  
زيرا رحمتش ابديست؛ 

و ماه و ستارگان را برای فرمانروايی بر شب،  
زيرا رحمتش ابديست.



Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist,  

  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Gloria Patri گلوریا پاتری 

افتخار به پدر و پسر و روح القدس 

چگونه در اصل، اکنون و برای همیشه بود 
و از ابدیت برای همیشه. امین



Jesus, Liebe unseres Lebens, 
wir wollen unsere Schuld von 
ganzem Herzen bekennen! 

Durch Deine Wahrheit, Deinen 
Weg und Dein Leben erkennen 
wir uns selbst: 
so wollen wir Irrwege 
durchschauen und alle Sünden 
vor Dich hintragen. 

Darum bitten und beten wir:  
Gott sei uns Sündern gnädig. 
Deine Gnade erbitten wir  

für unsere Umkehr und  
Vergebung und  
bekennen Dir nun in der Stille 
unsere Sünden.

عیسی ، عشق به زندگی ما ، می خواهیم 
با تمام قلب گناه خود را اعتراف کنیم! 

از طریق حقیقت ، راه و زندگی شما ، 
خودمان را می شناسیم: 

بنابراین می خواهیم مسیرهای نادرستی 
را ببینیم و همه گناهان را پیش روی تو 

قرار دهیم. 
بنابراین ما می خواهیم و دعا کنیم: 
خداوند از گناهکاران ما رحمت کند. 

از رحمت شما می خواهیم 
برای توبه ما و 

بخشش و 
گناهان ما را در سکوت اعتراف کنیم.



Glaubt ihr an Gottes Liebe,  
die höher ist als alle Vernunft?  

Wollt ihr ihm vertrauen, auch auf Wegen,  
die euch dunkel sind?  

Glaubt ihr, dass er Euch Eure Sünden vergibt?  

Beichte اقرار  

آیا به عشق خدا اعتقاد دارید، که باالتر از همه دلیل است؟ 

آیا شما می خواهید به او اعتماد کنید، 
 حتی به طریقی که برای شما تیره است؟ 

فکر می کنید گناهانتان را ببخشید؟





Was gewesen ist,  
     soll nicht mehr beschweren,  

was kommt,  
     muss uns nicht schrecken.  

Die Gnade Gottes ist  
     unseres Lebens Freude und Kraft. 

آنچه بوده است ، دیگر نباید شکایت کرد ، 
آنچه می آید ما را نمی ترساند. 

لطف خدا شادی و قدرت زندگی ماست.



Manchmal, Herr, 
da spüre ich Wut im Bauch,  

weil ich mich ungerecht behandelt 
fühle. 

Manchmal Herr, 
da spüre ich Eifersucht in mir, 

 weil andere es besser haben als ich. 
Manchmal Herr, 

da spüre ich Gier in mir, 
 weil ich mehr als andere haben will. 
Manchmal Herr, 

da spüre ich Einsamkeit in mir, 
 weil ich dich nicht hören kann. 
Doch du Herr,  

gibst mir alles, was ich brauche 
 und läßt mich nicht allein. 
Wenn ich daran denke,  

merke ich, wie undankbar ich zu Dir 
bin. 

Daher rufe ich 
Herr erbarme dich …

گاهی اوقات ، آقا ، 
احساس عصبانیت در معده ام ، 

زیرا احساس می کنم با من ناعادالنه رفتار شده 
است 

گاهی اوقات ، آقا ، 
آنجا احساس حسادت در من وجود دارد ، 

زیرا دیگران بهتر از من هستند. 
گاهی اوقات ، آقا ، 

در آنجا احساس حرص و آز در من می کنم ، 
زیرا من بیش از دیگران می خواهم. 

گاهی اوقات ، آقا ، 
احساس تنهایی در من ، 

چون نمی توانم تو را بشنوم. 
اما شما ، آقا 

هرچه الزم دارم به من بدهید 
و مرا تنها نگذار. 

وقتی در موردش فکر می کنم ، 
من می دانم که چقدر ناسپاس از شما هستم. 

به همین دلیل تماس می گیرم 
به من رحم کن ، خدا ...



Jesus Christus ist für uns 
am Kreuz gestorben.  

Durch ihn vergibt uns 
Gott,  

schenkt uns den 
Heiligen Geist  

und macht uns zu 
seinen Kindern.  

Wer da glaubt und getauft 
wird,  

der wird selig werden.  
Das schenke Gott  

uns allen!

عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما 
درگذشت. 

از طریق او، خدا ما را بخشیده 
است 

روح القدس را به ما بدهید 
و ما را فرزندانش می کند. 

هر کس ایمان داشته باشد و تعمید 
یابد ، 

او نجات خواهد یافت 
به خدا بده 
همه ما!



Ehre sei Gott in der Höhe! 

Und Friede auf Erden und  
den Menschen ein Wohlgefallen. 

Der Herr sei mit euch!  
  

Und mit deinem Geist!

Gloria in excelsis

افتخار خداوند در بهشت! 

و بر زمین در بین مردمی كه مورد پسند او می باشند صلح و سالمتی باد. 

خدا با شماست! 

و با روح تو!



Herr, 
wo wir uns benachteiligt fühlen, 

dürfen wir zu dir kommen. 
Wo wir zu wenig haben, 

dürfen wir auf deine Hilfe 
hoffen. 

Wo wir Zweifel haben, 
schenkst Du uns Zutrauen. 

Wo wir in Verzweiflung 
geraten, 

da bist du unser Ausweg. 
Darum bitten wir dich: 
Sende uns deinen Geist, 

und fülle unser Herz 
mit deinem Glauben, 
mit deiner Liebe, 
mit deiner Hoffnung. 

Amen

آقا، 
جایی که احساس ناتوانی می کنیم ، 
ما ممکن است به شما آمده است. 

جایی که خیلی کم داریم ، 
ممکن است ما به کمک شما امیدوار باشیم. 

که در آن ما شک و تردید، 
شما به ما اطمینان می دهید. 

که در آن ما در نومیدی سقوط، 
آنجا راهی هستید که بیرون بروید 

به همین دلیل از شما می خواهیم: 
روح خود را برای ما بفرستید ، 

و قلب ما را پر کنید 
با ایمان خود را، 
با عشق خود را، 

با امید شما. 
آمین



Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann wird jeder 
sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Also trennt euch ganz 
entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend 
ist! Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von 
Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz 
für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht!   
Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott 
nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Auch ihr habt früher so 
gelebt und habt euch von diesen Dingen beherrschen lassen. Aber jetzt 
ist es Zeit, das alles abzulegen.  
Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. 
Schluss mit aller Bosheit! Redet nicht schlecht übereinander und 
beleidigt niemanden! Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt 
doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider 
abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen 
geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr 
seinem Ebenbild entsprecht, nach dem er euch geschaffen hat. So habt ihr 
Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. 
Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder 
unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem 
Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig 
und allein Christus, der in allen lebt.  
Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm 
gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, 
ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt 
einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan 
hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere 
ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das 
Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll 
euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden 
miteinander zu leben; ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. 
Dankt Gott dafür! 

Kolosser 3,4–15 کولوسيان  
وقتی مسيح كه زندگی واقعی ماست بازگردد، شما نيز با او خواهيد درخشيد و 
در جالل و شكوه او شريک خواهيد شد. پس به گناهان اين دنيا نزديک نشويد؛ 
هوسهای ناپاک را كه در وجودتان كمني می كنند، نابود سازيد؛ هرگز خود را با 

گناهانی چون بی عفتی، ناپاكی، شهوت رانی و هوسهای ننگني ديگر آلوده 
نكنيد. به چيزهای خوش ظاهر اين دنيا نيز طمع نورزيد، چون طمع نوعی 

بت پرستی است. 
آنانی كه مرتكب چنني اعمالی می شوند، يقيناً گرفتار خشم و غضب خدا 

خواهند شد. شما نيز زمانی كه هنوز به اين دنيای گناه آلود تعلق داشتيد، اسير 
همني عادتهای شرم آور بوديد. اما اكنون وقت آن است كه خشم و كينه و فحش 
و سخنان زشت را همچون جامه ای پوسيده از تن خود درآوريد و دور بيندازيد. 
به يكديگر دروغ نگوييد، زيرا آن طبيعت كهنه و فاسد شما كه دروغ می گفت، 

ديگر مرده و از بني رفته است؛ 
و اكنون زندگی كامالً تازه ای را در پيش گرفته ايد، كه طی آن در شناخت راستی 

ترقی می كنيد و می كوشيد هر روز بيشتر شبيه مسيح، خالق اين زندگی تازه 
شويد. 

در اين زندگی تازه، مليت شخص، نژاد، سواد و مقام اجتماعی او اهميت و 
ارزشی ندارد، چون همه ء مردم می توانند به يک اندازه به حضور مسيح بيايند. 

آنچه واقعاً اهميت و ارزش دارد، حضور مسيح در زندگی شخص است. 
حال كه خدا شما را برای اين زندگی تازه برگزيده و اينچنني شما را محبت 
كرده است، شما نيز بايد نسبت به ديگران دلسوز، مهربان، فروتن، ماليم و 

بردبار باشيد؛ 
و رفتار ديگران را تحمل كنيد و آماده باشيد تا ايشان را ببخشيد. هرگز از 

يكديگر كينه به دل نگيريد. از ياد نبريد كه مسيح شما را بخشيده است؛ پس 
شما نيز بايد ديگران را ببخشيد. مهم تر از همه، بگذاريد محبت هادی زندگی 

شما باشد، زيرا محبت عامل همبستگی كامل مسيحيان است. 
بگذاريد آرامشی كه مسيح عطا می كند، همواره بر دلهای شما مسلط باشد، 

چون همه ء ما بايد مانند اعضای يک بدن، در هماهنگی و صفا زندگی كنيم. در 
ضمن، هميشه شكرگزار باشيد.



Herr, dein Wort ist unseres Fußes 
Leuchte und ein Licht auf unserem Wege.  

Halleluja!

کالم تو برای پاهای من چراغ،  
و برای راههای من نور است. 

هلهلویا!



Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  
gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  
Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten und  
das ewige Leben.   
 Amen.

من ايمان دارم به خداي پدر قادر مطلق، 
خالق آسمان و زمني،  

و به پسر يگانة او خداوند ما عيسي مسيح 
كه به واسطة روح القدس در رحم قرار گرفت 

و از مريم باكره متولد شد و در حكومت 
پنطيوس پيالطس الم كشيد و مصلوب شده 
بمرد و مدفون گرديد، و به عالم ارواح نزول 
كرد و در روز سوم از مردگان برخاست، به 

آسمان صعود نموده و به دست راست خداي 
پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا 

خواهد آمد و زندگان و مردگان را داوري 
نمايد 

 و من ايمان دارم به روح القدس و به 
كليساي مقدس جامع و به شركت مقدسني و 

به آمرزش گناهان و به قيامت ابدان و به 
حيات جاودان. آمني



LM 28,1.3.4  
Vater, ich will dich preisen



Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,  
die Liebe Gottes und  

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit uns allen.  

Amen.

تمام مقّدسین به شما سالم می رسانند. فیض عیسی مسیح 
خداوند، محبّت خدا و رفاقت روح القدس، با همٔه شما باد، 

آمین.



Dankbarkeit 

حق شناسی





1.Kapitalismuskritik 
2.Schöpfungsverantwortung 
3.Soziales 
⇨ schlechtes Gewissen

1. نقد سرمایه داری 
2. ایجاد مسئولیت  

3. اجتماعی 
⇦ وجدان بد



Wichtig, darauf hinzuweisen 
aber: 
1. Kirche nicht mehr diese 

Bedeutung 
2.Sprache „in der Kirche“

مهم ! توجه داشته باشید 
اما: 

1. کلیسا دیگر این معنی را ندارد 

2. زبان "در کلیسا"



„Ihr Christen seid 
doch erlöst. Da 
müsstet ihr froh 
sein, doch ihr seid 
immer so betrübt.“

"شما مسیحیان نجات یافته 

اید. شما باید خوشحال 
باشید ، اما همیشه بسیار 

غمگین هستید .“
 Mahatma Gandhi, † 1948 

مهاتما گاندی



Stattdessen …

در عوض ...



Denn, noch nie zuvor 
– hatten so viele so viel 
– wurden wir so alt 
– blieben wir so lange gesund

زیرا ، هرگز قبل از این 
– اموال زیاد داشتیم 

– عمر طوالنی داشتیم 

-زمان طوالنی سالم می ماندیم



Warum? 
Fragt sich die ganze 
Wölt 
und kana wass, kana 
versteht

چرا؟ 
همه دنیا سؤال می کنند 

و نه کسی آن را می داند، نه 
کسی آن را می فهمد



Weil es uns an  
Dankbarkeit mangelt!

از آنجا که 

 حق شناسی  
مفقود شده!



Wir sehen das Schöne und 
Gute nicht, stattdessen 

jammern wir immer über das 
nicht so Gute.

ما چیزهای زیبا و خوب را نمی بینیم ، درعوض 
همیشه از چیزهای نه چندان خوب ناله می کنیم.



Statt dankbar zu sein für das, 
was man hat,  

ist man unzufrieden wegen dem,  
was man nicht hat.

شما به جای اینکه از آنچه که دارید سپاسگزار 
باشید ، از آنچه ندارید ناراضی هستید.



Wir brauchen 
eine 

Nichtraunzer-
zone

ما باید دست از 
شکایت برداریم.



Willst du etwas ändern, dann 
beginne JETZT damit! 

 
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!

اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید ،  
اکنون با آن شروع کنید! 

به خودتان کمک کنید، سپس خداوند به شما کمک خواهد کرد!



Gott wird helfen, weil er den 
Fleißigen belohnt.  

Aber: Nicht auf die Dankbarkeit 
vergessen, es war Gottes Hilfe, die 

beim Erreichen half!

خدا یاری خواهد کرد ، زیرا او به کارگران  
پاداش می دهد. 

اما: قدردانی را فراموش نکنید ، 
 این یاری خداوند بود که به رسیدن آن کمک کرد!



Die Wünsche des Faulen bedeuten 
seinen Untergang, denn er weigert 

sich, etwas dafür zu tun.

Sprüche 21,25  امثال 

آرزوی شخص تنبل،به معنای سقوط اوست، زیرا او از 
انجام هر کاری امتناع میکند.



Man kann alles besitzen,  
aber man wird nicht glücklich … 

ohne Dankbarkeit!

شما می توانید همه چیز را داشته باشید ، 
 اما خوشحال نخواهید شد ... 

بدون حق شناسی !



Seid immer fröhlich. 
Hört nicht auf zu beten. 

Was immer auch geschieht, seid 
dankbar, denn das ist Gottes Wille für 

euch, die ihr Christus Jesus gehört.

1. Thess 5,16–18 اول تسالونيکيان 

هميشه شاد باشيد! 
پيوسته دعا كنيد! 

برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد



Sorgt euch um nichts, sondern 
betet um alles. Sagt Gott, was 

ihr braucht, und dankt ihm.

Philipper 4,6 فيليپيان 

برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ درعوض برای همه چيز 
دعا كنيد و هر چه الزم داريد به خداوند بگوييد و 

فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد.



Wir sollten keine Zeit in 
Verschwörungstheorien oder 
negative Dinge investieren. 

Die Zeit dazu ist zu schade!

ما نباید وقت خود را صرف تئوری های توطئه یا 
موارد منفی کنیم. 

این اتالف وقت است!



Es hindert uns nur am Fortkommen, 
setzt Grenzen im Kopf! 

Stattdessen: Dankbar sein!

محدودیت هایی که در سر داریم، فقط مانع پیشرفت 
ما می شود ! 

درعوض ، سپاسگزار باشید!



Mangel

کمبود

beten

dankbar sein

دعا کردن

حق شناسی

fröhlich genießen

با خوشحالی لذت ببر

➥

➥

➦

➦

➡

➡
erhalten➥

به دست آوردن

➦



Abermals sage ich:  
Freuet euch!

Philipper 4,4 فيليپيان 

 باز می گويم شاد باشيد!



Wenn Du ein Geschenk 
bekommst, bedankst Du dich?

اگر هدیه دریافت می کنید ، تشکر 
میکنید؟



Wie fühlst Du dich, wenn Du 
jemandem ein Geschenk 

machst und er  
bedankt sich nicht?

وقتی به کسی هدیه می دهید و  
او از شما تشکر نمی کند ، چه حسی دارید؟



Könnte es gar sein, dass Du ihm 
dann nichts mehr schenkst?  

Er nichts mehr von Dir  
„zu erwarten“ hat?

آیا می تواند این باشد که دیگر  
به او هدیه ندهید؟  

او دیگر نمی تواند از شما چیزی انتظار داشته باشد؟



Denn von ihm und durch ihn und 
zu ihm sind alle Dinge.  

Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Römer 11,36 روميان 

هر چه هست از خداست؛ وجود همه چيز به قدرت او 
وابسته است و همه چيز برای شكوه و جالل اوست.  

ستايش بی پايان بر او باد! آمني.



Wir haben von Gott alles 
geschenkt bekommen.  

Sollten wir ihm daher nicht 
dankbar sein?

ما همه چیز را از خدا گرفتیم. 
آیا نباید سپاسگزار باشیم؟



Wenn wir nicht dankbar sind, 
wird er unsere Bitten erhören?

اگر سپاسگزار نباشیم ، آیا او به 
درخواستهای ما پاسخ خواهد داد؟



Aber, warum sagt man 
eigentlich, Not lehrt beten?

اما ، پس چرا بگوییم که مشکالت  
به ما یاد می دهند، که دعا کنیم؟



Wer dankbar ist und betet,  
wird keine Not haben! 

Zumindest wird er  
sich leichter tun.

چه کسی سپاسگزار است و دعامیکند،  
بدون اینکه محتاج باشد! 

حداقل آسانترانجام خواهد داد.



Wenn ich stets dankbar bin, 
werde ich immer mehr erhalten 
und immer fröhlicher werden!

اگر من همیشه سپاسگزار باشم، من بیشتر 
و بیشتر خواهم داشت و همیشه شادترخواهم 

بود!



Hört nicht auf zu beten und 
Gott zu danken.

Kolosser 4,2 کولوسيان 

در دعا، جديت و پشتكار را فراموش نكنيد. هميشه در 
حال دعا و راز و نياز با خدا باشيد. منتظر جواب 

دعاهايتان بمانيد و فراموش نكنيد كه وقتی دعايتان 
مستجاب شد، از خدا تشكر كنيد.



Die guten Dinge, die Du 
erhältst, sind durch Befolgung 

bestimmter Gesetze zu Dir 
gekommen.

چیزهای خوبی که شما دریافت کرده  
اید، با پیروی از قوانین خاص  
برای شما به وجود آمده است.



Das ist ein natürliches Prinzip.

این یک اصل طبیعی است.



Wie man in den Wald ruft,  
so hallt es zurück.

چگونه وقتی در جنگل فریاد میزنید ، صدا 
دوباره بر می گردد



Durch Dankbarkeit verbinden 
wir uns enger mit Gott, unsere 

Beziehung wird besser und 

unser Leben wird besser!

از طریق قدردانی است که بیشتر با خدا 
ارتباط برقرار می کنیم ، روابط ما و زندگی ما 

بهتر می شود!



Was immer auch geschieht, seid 
dankbar, denn das ist Gottes Wille für 

euch, die ihr Christus Jesus gehört.

1. Thess 5,18 اول تسالونيکيان 

برای هر پيش آمدی خدا را شكر نماييد.



Und der Friede Gottes,  
der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne  
in Christus Jesus.  

Amen.

و آرامش الهی كه باالتر از فهم بشر است، دلها  
و افكار شما را در  عیسی مسیح حفظ خواهد كرد. 

آمني.



LM 14.1 (3x) 
Vergiss nicht zu danken





Herr, 
mit unseren Bitten kommen wir zu dir 
und flehen dich an: 

Befreie uns von den Lasten des Alltags, 
die uns die Freiheit zum Leben 
nehmen. 

Befreie uns von Vorurteilen, 
die uns nicht zueinander finden 
lassen. 

Befreie uns vom Zweifel an deiner 
Barmherzigkeit, 

und gib uns Vertrauen in deine Liebe. 

Befreie uns von Unzufriedenheit 
und öffne unsere Herzen für die 
Dankbarkeit. 

In der Stille bringen wir nun unsere 
eigenen Bitten vor dich.  

آقا، 
با دعاهای ما ما به شما آمده و به شما 

التماس: 

ما را از بار زندگی روزمره آزاد، 
که طول می کشد دور آزادی ما را به 

زندگی می کنند. 

ما را از تعصب آزاد، 
که به ما اجازه نمی دهند یکدیگر را پیدا 

کنیم. 

ما را از شک و تردید در مورد رحمت خود را 
آزاد، 

و ما اعتماد به نفس در عشق خود را. 

ما را از نارضایتی آزاد کنید 
و قلبهای ما را برای سپاسگزاری باز کنید. 

در سکوت ما دادخواست خود ما به شما.





LM 13  
Unser Leben sei ein Fest



Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, 
wir loben dich. 

Du schenkst uns das Brot, 
Frucht der Erde und menschlicher 
Arbeit. 

Lass dieses Brot für uns 
zum Brot des Lebens werden. 

Du schenkst uns auch die Frucht des 
Weinstocks, 

das Zeichen des Festes. 
Lass diesen Kelch für uns 

zum Kelch des Heils werden. 

Wie aus vielen Körnern das eine Brot, 
und wie aus den Trauben dieser 
Wein geworden ist, 

so lasse uns  
eine Gemeinde werden, 
ein Zeichen der Einheit und  

des Friedens für diese Welt. 
Amen

خداوند را شكر گوييد، 
زيرا او مهربان است و رحمتش ابديست. 

خدای خدايان را شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

پروردگار عامليان را شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه معجزات عظيم می كند شكر كنيد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه آسمانها را با حكمت خويش آفريد شكر 
گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، 

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خورشيد و ماه را در آسمان آفريد شكر 

گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست؛ 

آفتاب را برای فرمانروايی بر روز آفريد،  
زيرا رحمتش ابديست؛ 

و ماه و ستارگان را برای فرمانروايی بر شب،  
زيرا رحمتش ابديست.



In Wahrheit ist es würdig und 
recht, dir, Herr,  
immer und überall durch deinen 
geliebten Sohn Jesus Christus 
zu danken. 

So lasst uns in diesem Mahl,   
zu dem wir geladen sind,  
die Gemeinschaft des 
Glaubens bekräftigen:  
zusammenstehen,   
einander verzeihen,  
einander verstehen und  
einander helfen. 

Dazu bereite uns Gott, unser 
himmlischer Vater,  
in Christus Jesus, seinem Sohn 
unserem Herrn. 

خداوند را شكر گوييد، 
زيرا او مهربان است و رحمتش ابديست. 

خدای خدايان را شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

پروردگار عامليان را شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه معجزات عظيم می كند شكر كنيد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه آسمانها را با حكمت خويش آفريد شكر 
گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، 

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خورشيد و ماه را در آسمان آفريد شكر گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
آفتاب را برای فرمانروايی بر روز آفريد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
و ماه و ستارگان را برای فرمانروايی بر شب،  

زيرا رحمتش ابديست.



Wir danken dir, Gott,  
für Jesus Christus, 
deinen Sohn.  

Er ist der Bruder,  
der unsere Not teilt;  

er ist der Freund,  
der uns versteht;  

er ist der Hirte,  
der uns behütet;  

er ist der Herr,  
der uns den Weg 
zum Leben weist.

خداوند را شكر گوييد، 
زيرا او مهربان است و رحمتش ابديست. 

خدای خدايان را شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

پروردگار عامليان را شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه معجزات عظيم می كند شكر كنيد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه آسمانها را با حكمت خويش آفريد شكر 
گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، 

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خورشيد و ماه را در آسمان آفريد شكر گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
آفتاب را برای فرمانروايی بر روز آفريد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
و ماه و ستارگان را برای فرمانروايی بر شب،  

زيرا رحمتش ابديست.





EG 190,2 – Christe du Lamm Gottes
Christe, du Lamm Gottes  
der du trägst die Sünd’ der 
Welt, erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd’ der 
Welt, erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd’ der 
Welt, gib uns deinen 
Frieden. 
Amen.

مسیح ، شما بره خدا 
شما گناهان جهان را حمل می کنید ، 

به ما رحم کن. 

مسیح ، شما بره خدا 
شما گناهان جهان را حمل می کنید ، 

به ما رحم کن. 

کریستی ، شما بره خدا ، 
شما گناهان جهان را حمل می کنید ، 

به ما آرامش بده 
آمین.



Sooft wir von diesem Brot 
essen 
und von diesem Kelch 
trinken,  

verkündigen wir den Tod des 
Herrn, 
  
bis er wieder kommt. 
Amen.

هرگاه از این نان خورده میشود 
و از این جام نوشیده میشود، 

شما یادآوری مرگ سرورمان را 
می کنید، 

تا روزی که او بیاید. 
آمین.



Himmlischer Vater,  
durch dein lebendiges Wort hast 
du  
alles geschaffen und für gut 
befunden.  

Du hast uns Menschen  
nach deinem Bild geschaffen,  

hast uns den freien Willen 
gegeben 

damit wir an deinem Leben 
teilhaben und  
deinen Glanz 
widerspiegeln.  

Als die Zeit erfüllt war,  
hast du uns in Jesus aufgesucht. 

Sein Leben, seine Passion und 
Auferstehung  

sind uns Weg, Wahrheit 
und Leben.

خداوند را شكر گوييد، 
زيرا او مهربان است و رحمتش ابديست. 

خدای خدايان را شكر گوييد، 
زيرا رحمتش ابديست. 

پروردگار عامليان را شكر گوييد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه معجزات عظيم می كند شكر كنيد،  
زيرا رحمتش ابديست. 

او را كه آسمانها را با حكمت خويش آفريد شكر 
گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خشكی را بر آبها قرار داد شكر گوييد، 

زيرا رحمتش ابديست. 
او را كه خورشيد و ماه را در آسمان آفريد شكر گوييد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
آفتاب را برای فرمانروايی بر روز آفريد،  

زيرا رحمتش ابديست؛ 
و ماه و ستارگان را برای فرمانروايی بر شب،  

زيرا رحمتش ابديست.





Kommt, denn es ist alles bereit,  
schmeckt und seht,  
wie freundlich der Herr ist.

 بیایید،که همه چیز آماده
 است،بچشید و ببینید،که
چقدر خدا مهربان است.





Lieber Gott,  
an deinem Tisch 
haben wir erlebt, wie 
gut du zu uns bist. 

Hab Dank dafür! 

Bleibe alle Tage bei 
uns.  

Dir sei Ehre in 
Ewigkeit.  

Amen.

خدای عزیز 
در کنار میز تو، ماتجربه کردیم 

که چقدر تو با ما خوبی. 

متشکریم برای آن! 

هر روز با ماباش. 

 شکوه همیشه برای تو. 

آمین.



Unser Glaube ist der Sieg,  
der die Welt überwunden hat.   

1. Joh 5, 4c

  توكل به مسيح، بر گناه و 
 لذات ناپاک دنيا غلبه كند. 

اول يوحنا ۵،۴



Der Herr segne dich  
und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig;  

der Herr erhebe sein Angesicht über dich  
und gebe dir Frieden.

خداوند شما را برکت دهد و در پناه خود نگه دارد. 
خداوند نور خود را بر تو بتاباند و تو را از فضیل  

و رحمت خود به نفع گرداند. 
خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید.



LM 7,1.2   
Herr, wir bitten komm  

und segne uns



Abkündigungen

‣ So 20.10., 09:30:  Gottesdienst mit Pfr. Eberhardt



Danke

‣ Für die Musik: Reinhold Winkler 

‣ Für Ihre Gaben am Ausgang, die für die vielfältigen  
Aufgaben der Diakonie Österreich bestimmt ist,  
sei Ihnen herzlichst gedankt!

Haben Sie einen schönen 
Sonntag  
und eine schöne Woche  
unter dem Schutz des Herrn.  
Und vergessen Sie 
NIEMALS:  
Wir sind nicht allein!

یکشنبه ی خوبی داشته باشید 
و یک هفته خوب 

تحت حمایت خداوند. 
و هرگز فراموش نکنید: 

ما تنها نیستیم!


