
Predigtlesung
2. Mose 19,1-6

 بنی اسرائیل از رفیدیم حرکت کرده و در روز اول ماه سوم بعد از بیرون آمدن از مصر،1
به صحرای سینا رسیدند و در دامنٔه کوه سینا اردو زدند.

 موسی به باالی کوه رفت تا با خدا مالقات كند. 3
خداوند از میان کوه با موسی صحبت کرد و فرمود به   بنی اسرائیل یعنی به فرزندان یعقوب

بگو:
 »شما دیدید که من، خداوند، با مصریان چه کردم و چطور مثل عقابی که جوجه های خود4

را روی بالهای خود می برد، شما را نزد خود آوردم.
 حاال اگر شما از من اطاعت کنید و پیمان مرا نگاه دارید، شما قوم برگزیدهٔ من خواهید5

بود. زیرا تمام زمین از آن من است،
 ولی شما برای من اّمت مقدّس و خادمان من خواهید بود.«6

10. Sonntag nach Trinitatis

Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!

خوشا به حال ملّتی که خداوند، خدای ایشان است
و خوشا به حال مردمی که خداوند آنها را برگزیده است.

Psalm 33,12
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Lesung aus dem Alten Testament
Daniel 9,15-18

 »ای خداوند خدای ما، تو با قدرت خویش، قوم خود را از مصر بیرون آوردی و چنانکه15
امروز می بینیم، نام تو در بین اقوام مشهور شده است. هرچند ما گناهکار و شریر هستیم  

 اّما ای خداوند، به خاطر عدالِت کامل خود، خشم و غضبت را از شهر اورشلیم و کوه16
مقدّس خود بازگردان. زیرا به سبب گناهان ما و شرارت اجداد ما، اورشلیم و قوم تو در

مقابل همسایگان رسوا گشته اند. 
 خدایا، اکنون به دعا و زاری من گوش بده و به خاطر نام خود ای خداوند، نور روی خود17

را بر معبد بزرگ خود که ویران گشته است، بتابان. 
 ای خدای من، گوش بده و دعای ما را بشنو! چشمانت را باز کن و مصیبت ما و خرابی18

شهری را که نام تو را بر خود دارد، ببین. ما این را به خاطر رحمت عظیمت از تو
درخواست می کنیم، نه به خاطر اینکه ما مردمان نیكویی هستیم.

Lesung aus dem Alten Testament
2. Könige 25,8-12

 در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوکدنصر پادشاه، نبوزرادان، مشاور و8
فرمانده نظامی ارتش پادشاه وارد اورشلیم شد. 

 او معبد بزرگ را سوزاند و کاخ پادشاه و همٔه خانه های بزرگ اورشلیم را نیز سوزاند. 9
 و سربازان او دیوارهای شهر را ویران کردند. 10
 نَبوزرادان، فرمانده ارتش، بقیّٔه مردمی را که در شهر بودند و کسانی که به پادشاه بابل11

پناهنده شده بودند، با خود به تبعید برد. 
 اّما او فقیرترین مردمی را که زمینی نداشتند، برای کارکردن در تاکستانها و کشتزارها12

باقی گذاشت.
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Lesung aus einem neutestamentlichen Brief
Römer 11,25-32

 ای دوستان من، برای اینكه شما گرفتار خودپسندی نشوید می خواهم حقیقتی را برای25
شما فاش سازم و آن این است كه یک حالت بی حّسی روحانی موقّت قوم اسرائیل را

فراگرفته است تا آن زمانی كه تعداد افراد ملل كه قبالً معیّن شده اند، تكمیل گردد.
 و بعد تمام قوم اسرائیل، نجات خواهند یافت. چنانکه كتاب  مقدّس می فرماید:26

»نجات دهنده از صهیون خواهد آمد
و بی دینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت.

 و در آن هنگام كه گناهانشان را بر طرف سازم،27
این پیمان را با آنها خواهم بست.«

 از لحاظ انجیل، یهودیان دشمنان خدا هستند و این به نفع شماست. اّما از لحاظ انتخاب28
الهی، به خاطر اجدادشان هنوز محبوبند.

 زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است.29
 ای غیر یهودیان، همان طور كه شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بودید ولی اكنون30

به سبب نافرمانی یهودیان رحمت یافته اید،
 همچنین در حال حاضر آنها یاغی هستند تا به وسیلٔه آن رحمتی كه به شما رسیده31

است، آنها نیز از این به بعد رحمت یابند.
 زیرا خدا تمام مردم را گرفتار »نافرمانی« كرده است تا بر همه ترّحم فرماید.32

Evangelium 
Lukas 19,41-48

 عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، گریه کرد41
 و گفت: »ای كاش امروز سرچشمهٔ صلح و سالمتی را می شناختی. اّما نه، این از42

چشمان تو پنهان است
 و زمانی خواهد آمد كه دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند كرد و به دور تو حلقه43

خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند كرد
 و تو و ساكنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند كوبید و در تو، سنگی را روی44

سنگ دیگر باقی نخواهند گذاشت، چون تو زمانی را که خدا برای نجات تو آمد، درک
نكردی.«

 بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت:45
 »كتاب خدا می فرماید: 'خانٔه من نمازخانه خواهد بود،' اّما شما آن را كمینگاه دزدان46

ساخته اید.«
 همه روزه عیسی در معبد بزرگ تعلیم می داد و سران كاهنان و علما سعی می كردند كه47

با كمک رهبران شهر او را از بین ببرند
 اّما دیدند كه كاری از دستشان برنمی آید چون همٔه مردم با عالقٔه زیاد به سخنان او48

گوش می دادند.
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