
Glaube und Vertrauen 

اعتماد و ایمان.





Vertrauen, das 
   Substantiv, Neutrum 
   

festes Überzeugtsein 
von der Verlässlichkeit, 
Zuverlässigkeit einer 
Person, Sache



πίστις, ἡ 
   Substantiv, Femininum 
   

Glauben, Treue, Zuver-
lässigkeit, Redlichkeit, 
Glaubwürdigkit, Kredit-
würdigkeit, Sicherheit, 
Beweis598x



Beim Vertrauen sind immer zwei 
Parteien involviert:  
1.Partei, die vertraut – Vertrauensgeber 
2.Partei, der Vertrauen entgegen 

gebracht wird – Vertrauensnehmer

اعتماد همیشه شامل دو طرف است: 
1. حزب اعتماد به نفس می بخشد 

2. طرف مورد اعتماد - اعتماد را می گیرد
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Vertrauen ist für das 
Funktionieren der 

Gesellschaft wichtig!

اعتماد برای عملکرد جامعه مهم است!



Ein Leben in unserer 
hochkomplexen Welt  
ohne Vertrauen ist  

nicht möglich!

زندگی در دنیای بسیار پیچیده  
و بدون اعتماد به ما امکان پذیر نیست!



Vertrauen braucht:  
‣ 2 Parteien 
‣ Erfahrung

نیازهای اعتماد: 
دو احزاب •
تجربه•



Gewichtung 
unterschiedlich

وزن متفاوت استدو احزاب 
مجموعه تلویزیونی با عنوان "به من اعتماد 

کن ، می دانم چه کاری انجام می دهم"



„Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser.“

"اعتماد خوب است ، 
 Wladimir Iljitsch Lenin کنترل بهتر است."

وdدیمیر ایلیچ لنین



Prüft aber alles und  
das Gute behaltet.

1. Thessalonicher 5,21 اول تسالونيکيان 

همه چیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست 
 برای خود نگاه دارید.



„Vertrauen sie mir,  
ich weiß was ich tue!“  

Traue ich das dem Herrn zu?  
Und zwar ganz ohne Satire?

"به من اعتماد کن ، می دانم چه می کنم!" 
آیا من اعتقاد دارم که خدا می داند چه می کند؟ 

بدون اغراق طنز؟



Warum aber ist dann Vertrauen  
so schwierig? 

Oder ist es das am Ende gar nicht? 
Hängt es nur von gewissen 

Umständen ab?

اما چرا اعتماد بسیار سخت است؟ 
یا ممکن است اینگونه نباشد؟ 

آیا این فقط به شرایط خاصی بستگی دارد؟



Ich gebe Dir ein buntes 
rechteckiges Teil. Vertraue mir und 
du wirst sehen, du kannst 1 kg Brot, 
1 l Milch und 10 Eier oder 8 l Benzin 
oder was auch immer dafür haben.

من یک قسمت مستطیل شکل رنگی به شما می دهم. به من 
اعتماد کن و خواهید دید، می توانید 1 کیلوگرم نان،  
1 لیتر شیر و 10 تخم مرغ یا 8 لیتر بنزین یا هر چیز  

دیگری داشته باشید.



Würden wir ihm glauben?  
Das wäre doch der pure Stumpfsinn, 

oder? … Und doch tun es 
Milliarden Menschen. Täglich. 

Völlig ohne darüber nachzudenken. 
Bedingungsloses Vertrauen! 

آیا او را باور خواهیم کرد؟ 
این می تواند حماقت محض باشد ، درست است؟ ... و با 

این حال میلیارد ها نفر آن را انجام می دهند. 
کام[ً بدون فکر کردن در مورد آن. اعتماد بی قید و شرط!





Wenn ich einem bunten 
Fetzen Papier unbedingt 

vertrauen kann, warum fällt 
das mit Jesus oft so schwer?

اگر من به یک کاغذ رنگی کام[ً اعتماد کنم ، 
چرا این کار اغلب با عیسی دشوار است؟



Gott ist treu und hält seine Zusagen. 
Wenn wir es wollen, auf Gott 

vertrauen und dankbar sind, werden 
wir alles erhalten, was wir brauchen.

خدا وفادار است و وعده های خود را حفظ می کند. 
اگر بخواهیم ، به خدا اعتماد داشته باشیم و سپاسگزار 

باشیم ، هر آنچه را که dزم داریم دریافت خواهیم کرد.



Und was ihr bitten werdet in meinem 
Namen, das will ich tun, auf dass der 

Vater verherrlicht werde im Sohn.

Johannes 14,13 يوحنا 

شما می توانيد به نام من، هر چيزی از خدا درخواست كنيد، و 
من آن را به شما خواهم داد. چون من كه فرزند خدا هستم هر 
چه برای شما انجام دهم، باعث بزرگی و ج[ل خدا خواهد شد.



Darum sage ich euch: Alles, um was ihr 
auch betet und bittet, glaubt,  
dass ihr es empfangen habt,  

und es wird euch zuteil werden.

Markus 11,24 مرقس 

خوب گوش كنيد: اگر ايمان داشته باشيد، هر 
 چه در دعا بخواهيد خدا به شما خواهد داد.



Und weil wir wissen, dass Gott all unsere 
Gebete hört, dürfen wir sicher sein,  

dass er uns gibt, worum wir ihn bitten.  
Es ist, als hätten wir es schon erhalten.

1. Johannes 5,15 اول يوحنا 

و اگر يقN داريم كه دعای ما را می شنود، می توانيم به اين 
هم اطمينان داشته باشيم كه آنچه از او بخواهيم، 

به ما عطا خواهد كرد.



Vertrauen braucht:  
‣ 2 Parteien – Gott und (m)ich 
‣ Erfahrung – Wort Gottes

نیازهای اعتماد: 
دو احزاب – خدا و من •
تجربه – ک[م خدا•



Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine 
Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den 

Vater um alles bitten, was ihr wollt,  
und ihr werdet es bekommen.

Johannes 15,7 يوحنا 

ولی اگر در من بمانيد و از ك[م من اطاعت كنيد،  
هر چه بخواهيد به شما داده خواهد شد.



Da sagte Jesus zu ihr:  
»Dein Glaube ist groß!  

Was du willst, soll geschehen.«

Matthäus 15,28 متی 

عیسی در جواب به او گفت:  
«ای زن، ایمان تو عظیم است.  

آرزوی تو بر آورده شود.»



Wenn Gott für uns ist,  
wer kann dann gegen uns sein?

Römer 8,31b يوحنا 

 اگر خدا با ماست، چه كسی  
می تواند بضد ما باشد؟



Der einzige Mensch, der 
verhindern kann, dass ich 

erfolgreich und glücklich bin 

BIN ICH SELBST!
تنها شخصی که می تواند مانع موفقیت  

و خوشبختی من شود 
 

من خودم هستم!



Denn ich selbst muss 
wollen 

tun 
glauben und  

dankbar sein!
چون مجبورم 

آن را می خواهم 
انجامش بده 
باور کنید و 

سپاسگزار باش!



Ich muss wollen, also ein 
Ziel und eine Änderung 
der Situation anstreben.

من باید چیزی را می خواهم ، یعنی  
هدف رسیدن به یک هدف و تغییر اوضاع.



Ich muss tun,  
um das Ziel und die 

Änderung zu erreichen.

من برای رسیدن به هدف و تغییر  
باید انجام دهم.



Ich muss glauben (darauf 
vertrauen), dass ich nicht allein 
bin und Gott mir das Nötige 
zur Erreichung des Ziels gibt.

من باید اعتقاد داشته باشم (اعتماد) که 
من تنها نیستم و خداوند آنچه را که برای 
رسیدن به هدف dزم دارم به من می دهد.



Ich muss dankbar sein für 
dieses große Geschenk Gottes 

und mir bewusst sein, dass nicht 
ich allein alles erreichen kann.

من باید از این هدیه بزرگ خدا سپاسگزار 
باشم و آگاه باشم که من به تنهایی نمی 

توانم به چیزی دست پیدا کنم.



Dann, und nur dann, 
werde ich erhalten, was 

ich will und brauche! 

سپس ، و تنها پس از آن ، آنچه را که می  
خواهم و نیاز دارم دریافت خواهم کرد!



Wenn ich also nicht vertraue, 
nichts tue, nichts erreichen will, 

alles für selbstverständlich 
halte und nicht dankbar bin …

بنابراین ، اگر من اعتماد ندارم ، کاری انجام ندهم ، 
نمی خواهم به هر چیزی دست یابم ، همه چیز را 
برای خود تصدیق کنید و من سپاسگزار نیستم ...



… dann wird sich nichts 
ändern, ich werde auch 
nicht am Reich Gottes 

mitbauen. 

... پس هیچ چیز تغییر نخواهد کرد ، 
 من در پادشاهی خدا نمی سازم.



Wozu dann alles?

پس چرا همه چیز؟



Ohne Glauben,  
ohne Vertrauen auf Gott 

ist alles nichts!

بدون ایمان ، 
 بدون اعتماد به خدا ، 

 همه چیز چیزی نیست!



Und:  
Von nix kommt nix!

و: 
هیچ چیز از هیچ چیز نمی آید!



Klingt zu einfach?  
Zu kindisch?  
Zu utopisch?

خیلی ساده به نظر می رسد؟ 
 خیلی کودکانه؟ 
 خیلی آرمانشهر؟



Ein Törichter glaubt das nicht, 
und ein Narr begreift es nicht.

Psalm 92,7 يوحنا 

شخص نادان درک نمی كند و آدم 
احمق اين را نمی فهمد كه.



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

bewahre eure Herzen und Sinne  
in Christus Jesus.  

Amen.

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

.Nآم


