
Predigtlesung
1. Thessalonicher 5,14-24

 ای دوستان من، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیكار را توبیخ كنید، اشخاص ترسو14
را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی كنید و نسبت به همهٔ مردم بردبار باشید.

 مواظب باشید كه هیچ کس بدی را با بدی تالفی نكند، بلكه هدف شما این باشد که15
پیوسته به یكدیگر و به همٔه مردم نیکویی کنید. 

 همیشه شادمان باشید16
 و پیوسته دعا كنید.17
 برای هرچه كه پیش می آید، خدا را شكر كنید. زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین18

انتظار را دارد. 
 روح القدس را محدود نسازید.19
 نبوّتها را ناچیز نشمارید.20
 همه چیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست برای خود نگاه دارید.21
 از هر نوع بدی دوری كنید. 22
 خدایی كه سرچشمٔه آرامش است، شما را کامالً پاک گرداند و عطا فرماید كه روح و23

جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و
نقصی به دور باشید.

 او كه شما را به سوی خود دعوت كرده است، قابل اعتماد است و این كار را خواهد24
كرد. 

Predigtlesung
Lukas 19,1-10

 عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می گذشت.1
 مردی در  آنجا بود به نام زكی، كه سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود.2
 او می  خواست ببیند كه عیسی چه نوع شخصی است، اّما به علّت كوتاهی قامت و3

ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند.
 پس جلو دوید و از درخت چناری باال رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه4

بگذرد.
 وقتی عیسی به آن محل رسید به باال نگاه كرد و فرمود: »ای زكی، زود باش پایین بیا،5

زیرا باید امروز در خانٔه تو مهمان باشم.«
 او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت.6
 وقتی مردم این را دیدند زمزمٔه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند: »او مهمان یک7

خطاكار شده است.«
 زكی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: »ای آقا، اكنون نصف دارایی خود را به فقرا8

می بخشم و مال هر کسی را كه به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او بر می گردانم.«
 عیسی به او فرمود: »امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم9

فرزند ابراهیم است.
 زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا كند و نجات دهد.« 10

14. Sonntag nach Trinitatis

Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

ای جان من، خداوند را ستایش کن! 
و احسانهای او را فراموش نکن.

Psalm 103,2

Eingangspsalm (Introitus)
Gesangbuch: 059 (Seite 179)

شکرگزاری، قربانی شایسته ای است که با
آن مرا احترام می کنید

و من همٔه کسانی را که از من اطاعت کنند،
نجات خواهم داد.

تا زمانی که زنده هستم، خداوند را ستایش
خواهم نمود، تا وقتی جان در بدن دارم برای

خدای خود سرود خواهم خواند.
به رهبران انسانی توکّل نکنید، هیچ انسانی

نمی  تواند نجات بدهد.

خوشا به حال کسی که خدای یعقوب مددکار
اوست  و بر خداوند، خدای خود توکّل

می کند،  

و اسیران را آزاد می سازد.  افتادگان را
برمی خیزاند،

مردم نیکوکار را دوست می دارد.  اّما
شریران را هالک می سازد.

خدا پدر و پسر و روحالقدس جالل بش.

از اول بود. االن.  و تا ابد

Wer Dank / opfert, der preiset 
mich, * und da ist der Weg, dass 
ich ihm zeige / das Heil Gottes.

Ich will den HERRN loben, so- / 
lange ich lebe, * und meinem Gott 
lobsingen, so- / lange ich bin.
Verlasset euch / nicht auf Fürsten; 
* sie sind Menschen, die können / 
ja nicht helfen.

Wohl dem, dessen Hilfe / der Gott 
Jakobs ist, * der seine Hoffnung 
setzt auf den / HERREN, seinen 
Gott. 
Der HERR macht / frei die Ge-
fangenen; * er richtet auf, die 
nie- / dergeschlagen sind. 

Der HERR / liebt die Gerechten. * 
aber die Gottlosen führt er / in die 
Irre.
Ehre sei dem Vater / und dem 
Sohne * und dem Hei- / ligen 
Geiste,

wie es war im Anfang, / jetzt und 
immerdar * und von Ewigkeit zu 
E- / wigkeit. Amen.
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Lesung aus dem Alten Testament
1. Mose 28,10-19a

 یعقوب  بئرشبع  را ترک  كرد و به  طرف  حّران  رفت . 10
 هنگام  غروب  آفتاب  به  محلی رسید. همان جا سنگی زیر سر خود گذاشت  و خوابید. 11
 در خواب  دید، پلّكانی در آنجا هست  كه  یک  سرش  بر زمین  و سر دیگرش  در آسمان12

 است  و فرشتگان  از آن  باال و پایین  می روند. 
 و خداوند در كنار آن  ایستاده  و می گوید: »من  هستم  خدای ابراهیم  و اسحاق . من  این13

 زمینی را كه  روی آن  خوابیده ای به  تو و به  فرزندان  تو خواهم  داد. 
 نسل  تو مانند غبار زمین  زیاد خواهد شد. آنها قلمرو خود را از هر طرف  توسعه  خواهند14

داد. من  به  وسیلٔه تو و فرزندان  تو، همٔه ملّتها را بركت  خواهم  داد. 
 به  خاطر داشته  باش  كه  من  با تو خواهم  بود. و هر جا بروی تو را محافظت  خواهم  كرد15

و تو را به  این  زمین  باز خواهم  آورد. تو را ترک  نخواهم  كرد تا همٔه چیزهایی را كه  به  تو
وعده  داده ام  به  انجام  برسانم .«

 یعقوب  از خواب  بیدار شد و گفت : »خداوند در اینجاست . او در این  مكان  است  و من16
 این  را نمی دانستم .« 

 او ترسید و گفت : »این  چه  جای ترسناكی است . این  جا باید خانٔه خدا باشد. اینجا17
دروازهٔ آسمان  است .«

 یعقوب  روز بعد، صبح  زود برخاست. او سنگی را كه  زیر سر خود گذاشته  بود برداشت 18
و آن را به عنوان  یک  ستون  یادبود در آنجا گذاشت . بر روی آن  روغن  زیتون  ریخت  تا به  این

 وسیله  آن  را برای خدا وقف  كند. 
 او اسم  آن  شهر را كه  تا آن  موقع  لوز نامیده  می شد، بیت ئیل  گذاشت .19

Lesung aus einem neutestamentlichen Brief
Galater 5,16-24

 مقصود من این است: اگر تحت فرمان روح القدس به سر ببرید به هیچ وجه خواهش های16
نفس را ارضا نخواهید كرد. 

 زیرا تمایالت نفسانی برخالف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخالف طبیعت17
نفسانی است و این دو مخالف یكدیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان

می خواهد انجام دهید. 
 اّما اگر روح خدا شما را هدایت كند، شما در قید شریعت نیستید. 18
 کارهای طبیعت نفسانی آشكارند: زنا، ناپاكی، هرزگی،  19
 بت پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه جویی، َرشک، خشم، خودخواهی، اختالفات،20

دسته بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. 
 اكنون مانند گذشته به شما می گویم: کسانی که این چنین کارها را بجا آورند، در21

پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت.
 اّما ثمره ای كه روح القدس به بار می آورد: محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی،22

خیرخواهی، وفاداری، 
 فروتنی و خویشتنداری است كه هیچ قانونی كه برخالف چنین كارها باشد، وجود ندارد.23
 و آنانی كه متعلّق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال آن24

مصلوب کرده اند

2

Lesung aus einem neutestamentlichen Brief
Römer 8,12-17

 پس ای دوستان من، ما مدیونیم، اّما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از12
خواهش های نفس.  

 زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی كنید خواهید مرد. اّما اگر به یاری روح خدا،13
کارهای جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست.  

 كسانی  كه به  وسیلٔه روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. 14
 زیرا آن روحی كه خدا به شما داده است، شما را برده نمی  سازد و موجب ترس15

نمی شود، بلكه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه
خدا فریاد می کنیم: »ابا، ای پدر.« 

 روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند كه ما فرزندان خدا هستیم16
 و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث - یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح- نیز17

هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جالل او نیز شریک خواهیم شد.

Evangelium
Lukas 17,11-19

 عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می گذشت. 11
 هنگامی که می  خواست به دهکده ای وارد شود با ده نفر جذامی روبه رو شد. آنان دور12

ایستادند 
 و فریاد زدند: »ای عیسی، ای استاد، به ما رحم كن.« 13
 وقتی عیسی آنان را دید فرمود: »بروید و خود را به كاهنان نشان بدهید.« و همچنان که14

می رفتند پاک گشتند. 
 یكی از ایشان وقتی دید شفا یافته است درحالی که خدا را با صدای بلند حمد می گفت15

بازگشت. 
 خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری كرد. این شخص یک سامری بود.16
 عیسی در این خصوص فرمود: »مگر هر ده نفر پاک نشدند؟ پس آن نُه نفر دیگر كجا17

هستند؟ 
 آیا غیراز این بیگانه كسی نبود كه برگردد و خدا را حمد گوید؟«18
 به آن مرد فرمود: »بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است.«19
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