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باورھای اعتقادی ما
....................................................................................................................................................

کرده است.او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرینش

د و ھر روز نیز جھان خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت میکن-1
د.را تازه می ساز

 )31آیھ 1آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ عالی دید. (پیدایش باب 
........................................................................................................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

دادن بخشید.از دست خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما شایستگی غیر قابل -2

1را شبیھ خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب اوپس خدا انسان را خلق کرد و س

  )28تا 27آیھ 
....................................................................................................................................................

خدائی برای ما –عیسی مسیح 

ھ پروردگار چگونھ است. عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از طریق وی در می یابیم ک -3
برای ما عشق و امید آورد.شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب شھر داود چشم بھ جھان گشود.مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ 
 )6و5آیات :28(متی باب کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
 )16آیھ 3(یوحنا باب بلکھ زندگی جاوید بیابد.

....................................................................................................................................................
 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی  -4
او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 
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        ما باورھای اعتقادی
 درباره ايمان گفتگو  و برای بحث انگيزه و محرکی

.............................................................................
.......................................................................  

  
او جھان را خلق  - پروردگار خالق آفرينش

  کرده است.
  
خدا اين جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر -1

د و ھر روز نيز جھان را روز از جھان نگھداری و محافظت ميکن
    د.تازه می ساز

       
لحاظ  را از ھرآنگاه خدا به آنچه آفريده بود نظر کرد و کار آفرينش 

   )31آيه  1عالی ديد. (پيدايش باب 
.............................................................................

...........................................................  
  

  با ارزش و بلند مرتبه است. - ھر انسانی
  
خدا ما انسانھا را شبيه خود آفريد و از اين طريق به ما -2

  دادن بخشيد.از دست شايستگی غير قابل 

   

را شبيه خود آفريد. او انسان را  اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آيه  1زن و مرد خلق کرد و ايشان را برکت داد. (اول پيدايش باب 

   )28تا  27
.............................................................................

.......................................................................  
  

  خدائی برای ما –عيسی مسيح 
  

عيسی مسيح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3
  ه پروردگار چگونه است.  طريق وی در می يابيم ک

برای ما عشق و  شعيسی مسيح با زندگی، مرگ و رستاخيز خوي
  اميد آورد.

  
اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمه مردم! و 

شھر آن اين است که ھمين امروز مسيح خداوند و ناجی شما در 
  )11و  10آيات  2(لوقا باب  داود چشم به جھان گشود.

Daran glauben wir 
Ein Impuls zum Gespräch über den Glauben



Was wir gemeinsam glauben, wollen wir auch gemein-

sam sagen. Aus dieser Überzeugung ist „Daran glauben 

wir“ entstanden. Die darin enthaltenen zehn Kernsätze des 

Glaubens sind kein Bekenntnis, sondern ein – wie es der 

Untertitel sagt – Impuls zum Gespräch über den Glauben, 

also eine Gesprächshilfe und Gesprächsgrundlage, ein guter  

Ausgangspunkt für Gemeindegruppen, theologische Abende, 

kirchliche Arbeitskreise und viele andere Gelegenheiten, bei 

denen Menschen in der Kirchengemeinde zusammenkom-

men. Diese Broschüre dient aber auch der Information durch 

Einzellektüre und dem  eigenen Nach- und Weiterdenken über 

unseren evangelischen Glauben.

Zunächst sollte „Daran glauben wir“ ein erster Schritt in 

einem Prozess sein. Seit der ersten Veröffentlichung am 

11.  März 2005 haben die zehn Kernsätze nicht nur eine 

enorm weite Verbreitung, sondern auch ein großes  Interesse 

und eine bemerkenswerte Anerkennung auf allen kirch-

lichen Ebenen gefunden. Mit diesem Text wollte der dama-

lige Landesbischof Dr. Gerhard Maier einen „theolo gischen 

Grundkonsens“ vorlegen, der in Form einer Handreichung 

„in allgemein verständlicher Weise die Inhalte evangelischen 

Glaubens“ darstellt.

Schon bei der Entstehung haben sich viele Gruppierungen 

und Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche wie auch 

einzelne Gemeindeglieder hoch engagiert beteiligt. 

Der Entwurf entstand auch in Zusammenarbeit mit anderen  

an der Sache interessierten Theologinnen und Theologen, 

deren Vorschläge vor allem der heutige theologische 

Dezernent des Oberkirchenrats, Prof. Dr. Ulrich Heckel, 

in eine schlüssig zusammenhängende, gut verständliche 

Textform brachte. 

Nicht nur die  Landessynode hat sich diesen Text damals zu 

eigen gemacht und dem Landesbischof zur Veröffentlichung 

in der Landeskirche übergeben. Bereits 2006 haben die vier  

benachbarten Kirchen im Südwesten Deutschlands, die 

Evangelische Landeskirche in Baden, die Evangelische 

Landeskirche in Hessen und Nassau, die Evangelische 

Kirche in der Pfalz und die Evangelische Landeskirche in 

Württemberg, „Daran glauben wir“ in einer zweisprachigen 

Fassung auf Deutsch und Russisch in ihre Landeskirchen  

zur Begrüßung der Menschen weitergegeben, die aus der 

ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind 

und hier eine neue Glaubensheimat suchen.

2016 stehen wir vor neuen Herausforderungen der Integra-

tion und der Weitergabe des Glaubens. Den begonnenen 

Prozess, zentrale Glaubensinhalte zu durchdringen und 

immer wieder neu anzueignen, wollen wir fortsetzen. Dazu 

soll diese Neuausgabe mit den bewährten zehn Kernsätzen 

dienen, ob in Deutsch oder Russisch, ob in Arabisch oder 

Farsi, in Englisch oder in jeder Sprache, die noch neu dazu-

kommen muss. Ich wünsche „Daran glauben wir“ eine weite 

Verbreitung und den Menschen, die darin lesen, Gottes Geist 

und Segen für fruchtbare Gespräche über den Glauben. 

Dr. h. c. Frank Otfried July
Landesbischof
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Wir glauben, dass Gott die Welt ins Dasein gerufen und 

geordnet hat. Sie ist nicht durch Zufall entstanden. Gott hat 

sie gewollt und trägt sie.

Der Glaube an den Schöpfer steht nicht im Gegensatz zur 

naturwissenschaft lichen Erforschung der Entstehung der 

Erde. Die Naturwissenschaft erkundet den Kosmos und die 

Entwicklung der Natur. Wir staunen über den Reichtum und 

die Fülle der Weisheit Gottes, die all dies ermöglicht. 

Gott der Schöpfer – die Welt  
von ihm erschaffen

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,  
und siehe, es war sehr gut. (1.Mose 1,31)

In Konkurrenz zur Natur wis sen  schaft 

tritt der christliche Glaube dann, wenn diese 

selbst zur Weltanschauung wird.

Gott, der Schöpfer, hat uns Menschen damit beauftragt, die 

Erde zu bebauen und zu bewahren. Dies bedeutet auch, die 

Natur zu schützen und mit den Ressourcen dieser Erde ver

antwortlich umzugehen.

1. Gott liebt diese Welt. Er hat sie erschaffen. Er bewahrt und erneuert sie jeden Tag.
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ماباورھای اعتقادی

درباره ایمان گفتگو وبرای بحثانگیزه و محرکی

.............................................................................
.......................................................................

پروردگار خالق آفرینش- 
او جھان را خلق کرده است.

1-خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. 

میکند و ھر روز نیز جھان را تازه می سازد. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت 

آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ 
  )31آیھ 1عالی دید. (پیدایش باب 

.............................................................................
...........................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما -2
دادن بخشید.از دست شایستگی غیر قابل 

را شبیھ خود آفرید. او انسان را اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آیھ 1زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب 

  )28تا 27
.............................................................................

.......................................................................

خدائی برای ما –عیسی مسیح 

عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3
ھ پروردگار چگونھ است.  طریق وی در می یابیم ک

برای ما عشق و شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی
امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل 
مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ مردم! و 
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ماباورھای اعتقادی

درباره ایمان گفتگو وبرای بحثانگیزه و محرکی

.............................................................................
.......................................................................

پروردگار خالق آفرینش- 
او جھان را خلق کرده است.

1-خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. 

میکند و ھر روز نیز جھان را تازه می سازد. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت 

آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ 
  )31آیھ 1عالی دید. (پیدایش باب 

.............................................................................
...........................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما -2
دادن بخشید.از دست شایستگی غیر قابل 

را شبیھ خود آفرید. او انسان را اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آیھ 1زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب 

  )28تا 27
.............................................................................

.......................................................................

خدائی برای ما –عیسی مسیح 

عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3
ھ پروردگار چگونھ است.  طریق وی در می یابیم ک

برای ما عشق و شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی
امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل 
مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ مردم! و 
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پروردگار خالق آفرینش- 
او جھان را خلق کرده است.

1-خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. 

میکند و ھر روز نیز جھان را تازه می سازد. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت 
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با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما -2
دادن بخشید.از دست شایستگی غیر قابل 

را شبیھ خود آفرید. او انسان را اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آیھ 1زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب 
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ھ پروردگار چگونھ است.  طریق وی در می یابیم ک

برای ما عشق و شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی
امید آورد.
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پروردگار خالق آفرینش- 
او جھان را خلق کرده است.

1-خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. 

میکند و ھر روز نیز جھان را تازه می سازد. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت 
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با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما -2
دادن بخشید.از دست شایستگی غیر قابل 

را شبیھ خود آفرید. او انسان را اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آیھ 1زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب 

  )28تا 27
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.......................................................................

خدائی برای ما –عیسی مسیح 

عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3
ھ پروردگار چگونھ است.  طریق وی در می یابیم ک

برای ما عشق و شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی
امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل 
مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ مردم! و 
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    ما باورھای اعتقادی
    

گفتگو  و برای بحث انگيزه و محرکی
 درباره ايمان 

....................................................

....................................................
............................................  

  

او  -پروردگار خالق آفرينش
  کرده است.جھان را خلق 

  
خدا اين جھان را دوست دارد. او آنرا خلق -1

کرده است. او ھر روز از جھان نگھداری و 
د و ھر روز نيز جھان را تازه محافظت ميکن

    د.می ساز

       
  آنگاه خدا به آنچه آفريده بود نظر کرد و کار 

آفرينش را از ھر لحاظ عالی ديد. (پيدايش 
   )31آيه  1باب 

....................................................

....................................................
................................  

  
با ارزش و بلند  -ھر انسانی
  مرتبه است.

  
خدا ما انسانھا را شبيه خود آفريد و از اين -2

از دست طريق به ما شايستگی غير قابل 
  دادن بخشيد.

   

  را شبيه  اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
  خود آفريد. او انسان را زن و مرد خلق کرد 

  و ايشان را برکت داد. (اول پيدايش 
   )28تا  27آيه  1باب 

....................................................

....................................................
............................................  

  
  خدائی برای ما –عيسی مسيح 
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Jeder Mensch – wertvoll und gewürdigt

2. Gott hat uns Menschen zu seinem Ebenbild ge schaf - 

 fen und uns damit unverlierbare Würde gegeben. 

„Ebenbild Gottes“ sein bedeutet: Wir sind auf Beziehung und 

Gemeinschaft mit Gott angelegt. Dazu hat uns Gott Vernunft 

und Sprache gegeben. Sie ermöglichen uns den Gedanken

austausch und eine aktive Lebensgestaltung. So hat uns Gott 

zu seinen Gesprächspartnern gemacht. Wir können Gottes 

Wort hören und ihm antworten im Gebet und mit unserem 

Leben.

Zu unserer Würde als Menschen gehört auch, dass wir auf 

Beziehung und Gemeinschaft untereinander angelegt sind. 

Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen und 

zur gegenseitigen Ergänzung und Bereicherung. In der kirch

lichen Trauung wird Gottes Ja zur Liebe zwischen Mann und 

Frau dem Brautpaar zugesprochen und die Ehe gesegnet. 

Gott führt seine Geschichte und bleibt von Generation zu 

Generation treu. Er beteiligt die Eltern an seinem Schöp

fungs handeln und gibt ihnen Verantwortung für die Zukunft. 

Kinder sind ein Geschenk.

Gott schuf den Menschen zu  
seinem Bilde, zum Bilde Gottes 
schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau. Und Gott  
segnete sie. (1. Mose 1,27-28)
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ماباورھای اعتقادی

درباره ایمان گفتگو وبرای بحثانگیزه و محرکی

.............................................................................
.......................................................................

او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرینش
کرده است.

خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر -1
د و ھر روز نیز جھان را روز از جھان نگھداری و محافظت میکن

د.تازه می ساز

آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ 
  )31آیھ 1عالی دید. (پیدایش باب 

.............................................................................
...........................................................

ھر انسانی- با ارزش و 
بلند مرتبھ است.

2-خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از 

این طریق بھ ما شایستگی غیر قابل از دست 
دادن بخشید. 

را شبیھ خود آفرید. او انسان را اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
آیھ 1زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب 

  )28تا 27
.............................................................................

.......................................................................

خدائی برای ما –عیسی مسیح 

عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3
ھ پروردگار چگونھ است.  طریق وی در می یابیم ک

برای ما عشق و شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی
امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل 
مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ مردم! و 
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        ما باورھای اعتقادی
 درباره ايمان گفتگو  و برای بحث انگيزه و محرکی

.............................................................................
.......................................................................  

  

او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرينش
  کرده است.

  
خدا اين جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر -1

د و ھر روز نيز جھان را روز از جھان نگھداری و محافظت ميکن
    د.تازه می ساز

       
  آنگاه خدا به آنچه آفريده بود نظر کرد و کار 

   )31آيه  1آفرينش را از ھر لحاظ عالی ديد. (پيدايش باب 
.............................................................................

...........................................................  
  

  با ارزش و بلند مرتبه است. - ھر انسانی
  

خدا ما انسانھا را شبيه خود آفريد و از اين طريق به ما -2
  دادن بخشيد.از دست شايستگی غير قابل 

   

  را شبيه  اوپس خدا انسان را خلق کرد و س
  آفريد. او انسان را زن و مرد خلق کرد خود 

  برکت داد. (اول پيدايش و ايشان را 
   )28تا  27آيه  1باب 

.............................................................................
.......................................................................  

  
  خدائی برای ما –عيسی مسيح 

  
عيسی مسيح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از  -3

  طريق وی در می يابيم که پروردگار چگونه است.  
برای ما عشق و  شعيسی مسيح با زندگی، مرگ و رستاخيز خوي

  اميد آورد.
  

اما فرشته به ايشان اطمينان خاطر داد و گفت: نترسيد! من حامل 
مسرت بخش برای ھمه مردم! و  مژده ای برای شما ھستم، مژده ای

آن اين است که ھمين امروز مسيح خداوند و ناجی شما در شھر 
  )11و  10آيات  2(لوقا باب  داود چشم به جھان گشود.
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Beziehung und Gemein schaft erleben wir auch in vielen 

anderen Lebensbereichen – in Beruf, Freundeskreis oder 

Gemeinde. Gott will, dass wir stets die Würde unserer 

Mitmenschen achten. Sie sind Gottes Ebenbild. Wer die 

Würde eines Menschen antastet, verletzt Gott selbst.

Am Ende der Schöpfungsgeschichte sagt Gott: „Und siehe, 

es war sehr gut“ (1.Mose 1,31). Aber wir erleben, dass 

unsere Erde keine heile Welt ist, sondern auch voller Schick

sals schläge, Ängste und Sorgen, 

Gewalt und Krieg. Auf die 

Frage nach dem Sinn 

des Leidens gibt 

es keine ein

fachen Antworten. Menschen fragen: Warum gerade ich? 

Wie kann Gott Katastrophen zulassen? Wir klagen, wenn wir 

leiden, und wir bringen diese Klage vor Gott.

Ebenso klagen wir: Wie viel Leid fügen Menschen anderen 

Menschen zu! In der Beziehung zu Gott erkennen wir, wie 

sehr wir ihn verlassen haben. Wie oft setzen wir uns über 

seine Gebote hinweg, wollen sein wie Gott und werden 

dabei schuldig. Am Ende steht die Erkenntnis einer tiefen 

Entfremdung von Gott. Die Bibel nennt diese Entfremdung 

Sünde. Woher das Böse kommt, können auch Glaubende 

letztlich nicht erklären. Um so größer ist die Sehnsucht nach 

Befreiung und Erlösung. Doch das Leid der Menschen hat 

Gott nicht unberührt gelassen. 
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3. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, unser Erlöser. In ihm erkennen wir, wie Gott ist.  

 In seinem Leben, Sterben und Auferstehen bringt er uns Liebe und Hoffnung.

Jesus Christus – Gott für uns

In Jesus Christus wird Gott selbst Mensch. An Weihnachten 

feiern wir seine Geburt. In ihm kommt Gott uns Menschen 

nahe. So erfüllt Gott, was er durch Propheten im Alten 

Testament versprochen hat. Gott hat Israel zu seinem Volk 

erwählt und angekündigt, dass durch dieses Volk alle Völker 

gesegnet werden. In Jesus Christus wird dies erfüllt. Er kam 

in Bethlehem als Jude zur Welt.

Jesus hat die Liebe Gottes zu uns Menschen gelebt. Er 

segnete die Kinder. Er aß mit Armen, Ausgestoßenen 

und Verachteten und schloss sie nicht aus der 

Gemeinschaft aus. Er machte Hungernde satt, Kranke 

gesund, Besessene frei. Er vergab Schuld. Tote rief er ins 

Leben. Er predigte Gottes Liebe und verkündigte seinen 

Willen. Er lud Menschen ein, ihm zu vertrauen und zu folgen.

 

Der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk wider fahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids. (Lukas 2,10+11)

1 

باورھای اعتقادی ما
....................................................................................................................................................

کرده است.او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرینش

د و ھر روز نیز جھان خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت میکن-1
د.را تازه می ساز

 )31آیھ 1آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ عالی دید. (پیدایش باب 
........................................................................................................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

دادن بخشید.از دست خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما شایستگی غیر قابل -2

1را شبیھ خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب اوپس خدا انسان را خلق کرد و س

  )28تا 27آیھ 
....................................................................................................................................................

عیسی مسیح – خدائی برای ما 

3- عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از طریق وی در می یابیم کھ پروردگار چگونھ است. 

عیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خویش برای ما عشق و امید آورد. 

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب شھر داود چشم بھ جھان گشود.مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ 
 )6و5آیات :28(متی باب کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
 )16آیھ 3(یوحنا باب بلکھ زندگی جاوید بیابد.

....................................................................................................................................................
 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی  -4
او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 

10



1 

باورھای اعتقادی ما
....................................................................................................................................................

کرده است.او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرینش

د و ھر روز نیز جھان خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت میکن-1
د.را تازه می ساز

 )31آیھ 1آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ عالی دید. (پیدایش باب 
........................................................................................................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

دادن بخشید.از دست خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما شایستگی غیر قابل -2

1را شبیھ خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب اوپس خدا انسان را خلق کرد و س

  )28تا 27آیھ 
....................................................................................................................................................

عیسی مسیح – خدائی برای ما 

3- عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از طریق وی در می یابیم کھ پروردگار چگونھ است. 

عیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خویش برای ما عشق و امید آورد. 

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب شھر داود چشم بھ جھان گشود.مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ 
 )6و5آیات :28(متی باب کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

دوست دارد کھ یگانھ فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
 )16آیھ 3(یوحنا باب بلکھ زندگی جاوید بیابد.

....................................................................................................................................................
 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی  -4
او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 

5 
 

21011(

5 
 

21011(
1 

باورھای اعتقادی ما
....................................................................................................................................................

کرده است.او جھان را خلق  -پروردگار خالق آفرینش

د و ھر روز نیز جھان خدا این جھان را دوست دارد. او آنرا خلق کرده است. او ھر روز از جھان نگھداری و محافظت میکن-1
د.را تازه می ساز

 )31آیھ 1آنگاه خدا بھ آنچھ آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از ھر لحاظ عالی دید. (پیدایش باب 
........................................................................................................................................

با ارزش و بلند مرتبھ است. -ھر انسانی

دادن بخشید.از دست خدا ما انسانھا را شبیھ خود آفرید و از این طریق بھ ما شایستگی غیر قابل -2

1را شبیھ خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داد. (اول پیدایش باب اوپس خدا انسان را خلق کرد و س

  )28تا 27آیھ 
....................................................................................................................................................

عیسی مسیح – خدائی برای ما 

3- عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا است. ما از طریق وی در می یابیم کھ پروردگار چگونھ است. 

عیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خویش برای ما عشق و امید آورد. 

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش برای ھمھ 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب شھر داود چشم بھ جھان گشود.مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ 
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مسرت بخش برای  شما ھستم، مژده ای
ھمه مردم! و آن اين است که ھمين 

امروز مسيح خداوند و ناجی شما در 
(لوقا  شھر داود چشم به جھان گشود.
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فرشته ای که سر قبر ظاھر شد به زنان 
گفت نترسيد! می دانم به دنبال عيسی 

مسيح مصلوب ميگرديد؛ او اينجا نيست! 
بود، زنده شده  ھمانگونه که وی فرموده

  )6و 5آيات  :28(متی باب  است.
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آورده و  که ما به عيسی مسيح ايمان 
  او زندگی کنيم.با 

را به جای من » تسلی بخش«وقتی پدر 
فرستاد، منظورم ھمان روح مقدس 
است، او ھمه چيز را به شما تعليم 

چه من به شما  خواھد داد؛ در ضمن ھر
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Der Engel am Grab sprach 
zu den Frauen: Fürchtet euch 
nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, 
den Gekreuzigten, sucht. Er ist 
nicht hier; er ist auferstanden. 
(Matthäus 28,5+6)

Damit hat er Staunen ausgelöst, aber auch Anstoß erregt. 

Viele Menschen entsetzten sich und verklagten ihn. Unter 

dem römischen Statthalter Pontius Pilatus wurde Jesus  in 

Jerusalem als „König der Juden“ zum Tod verurteilt, gefoltert, 

gekreuzigt und getötet. Daran denken wir an Karfreitag.

Jesus starb als Unschuldiger; denn er war Gott und Menschen 

treu und hat sein Leben für uns hingegeben. So starb er für 

uns, hat unsere Schuld auf sich genommen und versöhnt 

uns mit Gott. Darum hat Gott ihn auferweckt. Er hat ihn am 

dritten Tag nach der Kreuzigung aus dem Tod in ein neues 

Leben gerufen. Der Auferstandene ist vielen Frauen und 

Männern erschienen. Das feiern wir an Ostern.

In der Auferweckung Jesu von den Toten wird deutlich, dass 

Gottes Liebe stärker ist als alle Todesmächte der Welt. Nichts 

kann uns von dieser Liebe trennen. Jesus lebt in Gottes 

Herrlichkeit und ist uns doch ganz nahe. Er ist uns voran

gegangen zum ewigen Leben. Am Ende der irdischen Zeiten 

wird er wiederkommen, Gerechtigkeit schaffen, Unrecht 

aufdecken und sein Werk vollenden.

Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben. (Johannes 3,16)
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Heiliger Geist – Gott ist da

4. Durch den Heiligen Geist erfahren wir Gottes  

 Gegenwart. Er bewirkt, dass wir auf Jesus Christus  

 ver trauen und mit ihm leben. 

 

Jesus lebte, starb und auferstand vor 2000 Jahren. Dass er 

unser heutiges Leben bestimmt, bewirkt der Heilige Geist. Er 

bewegt, erfüllt und erneuert uns. Er verbindet uns mit ande

ren Christen zur Gemeinde. In ihm ist Gott gegenwärtig. Das 

feiern wir an Pfingsten.

Der Heilige Geist verbindet uns mit Christus und befähigt 

uns zum Glauben. Er lehrt uns beten, auf Gottes Wort hören 

und das Gerechte tun. Er macht uns gewiss, dass wir Gottes 

Kinder sind und zu ihm gehören im Leben und im Sterben.

Gottes Geist befreit uns von falscher Furcht und von Ego is

mus. Er hilft anderen zu vergeben. Er ver leiht den Menschen 

viele unterschiedliche Gaben, mit denen sie in der Gemeinde 

zusammenwirken. Diese Gaben erschöpfen sich nicht in spek 

takulären Zeichen und Wundern. Sie helfen, dass Menschen 

gut leben und Gemeinde bauen können. 

Der Heilige Geist ist nicht verfügbar. Er bleibt Gottes Geschenk. 

Darum bitten wir immer wieder neu: Komm, Heiliger Geist, 

und erfülle uns.

Jesus Christus kündigte 
vor seinem Tod an: Der 
Tröster, der Heilige Geist, 
den mein Vater senden wird 
in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe.  
(Johannes 14,26)
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شھر آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب داود چشم بھ جھان گشود.
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دوست دارد کھ یگانھ فرزند زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
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روح مقدس- خدا حضور دارد.
4- ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را 

تجربھ میکنیم.  در زمان حس و 
تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی مسیح 

ایمان  آورده و با او زندگی کنیم. 
را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح » تسلی بخش«وقتی پدر 

مقدس است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در ضمن ھر
 )26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.

.............................................................................
کلی.......................................................................

اجتماعی از ایمان داران -سا

ایمان آوردهعیسی مسیح در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ  -5
یکدیگر متصل شده جھان و در ھر زمان بھتمام در  - اند

  اند.

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان 

 )20، آیھ 18آنھا ھستم. (متی باب 
.............................................................................

.......................................................................
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  عيسی مسيح قبل از مرگ خويش فرمود:

را به جای من فرستاد، » تسلی بخش«وقتی پدر 
منظورم ھمان روح مقدس است، او ھمه چيز را 

  به شما تعليم خواھد داد؛ در ضمن ھر 
چه من به شما گفته ام به يادتان خواھد آورد. 

  )26آيه  14(يوحنا باب 

.......................................................

.......................................................

 - کليسا......................................
  اجتماعی از ايمان داران

  

عيسی در کليسا ھمه اشخاصی که به  -5
جھان و  تمام  در  -  اند ايمان آورده مسيح 

  يکديگر متصل شده اند. ھر زمان به در

متفاوتند و فرھنگ  کامالانسانھايی که با يکديگر 
ھای مختلف دارند، نژادھای گوناگون، نسل ھا و 
آداب و رسوم متفاوت ھمانگونه که يک بدن از 
اعضای مختلف تشکيل شده است آنھا نيز به 

کليسا نشانه ای از بدن عيسی کليسا تعلق دارند. 
که در آن عيسی مسيح  مکانیمسيح است. 
ما پروتستان ھا در مراسم عبادت  زندگی ميکند.

و بخشی از اين تجمع  کليسائی شرکت می کنيم
دھيم تا با ديگر شرکت کننده گان و را تشکيل مي

مکان خدا با  آنعيسی مسيح مشارکت کنيم. در 
  ما صحبت می کند.

در مراسم عبادت کليسائی  انسانھای مختلفی که با
و خبر  مسکونی خويش شرکت ميکنند منطقه

 دريافت ميکنندخوش و پيام مژدگانی انجيل را 
با  نيز . ماتشکيل ميشودمسيحی  اتاجتماع
با  کردن ودعا با  کسب آگاھی،، سرود خواندن

مان پاسخی به پيام شادی آفرين انجيل  تمام وجود
  می دھيم.

داده است تا پيام خوش خدا به کليسا مأموريت 
اده و انجيل را از طريق سخن و عمل بشارت د

ملموس کند. به ھمين دليل است  ما انسانھا برای
که ما مراسم عبادت کليسائی را جشن می گيريم 

بخشی از ساعات و به عنوان اھالی يک منطقه 
مثل:  ،را در گروھھای مختلف زندگی خود

زش گروھی که به کودکان و نوجوانان آمو
ميدھد، گروه تعليم و آموزش برای بزرگساالن و 
خانواده ھا، گروه ھمراھی و ھمدردی با 
انسانھای عزادار و در حال مرگ، گروه کمک 
به انسان ھای سر در گم که نگرانی روحی 

کليسای پروتستان و گروھی  انخادمگروه دارند، 
که مسئوليت ھای اجتماعی ديگری به عھده 

با به عھده گرفتن مسئوليت  .سپری ميکنيمدارد، 
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5. In der Kirche sind alle, die an Jesus Christus  

 glauben, miteinander verbunden – weltweit und zu  

 allen Zeiten.

Wie ein Leib aus vielen Gliedern besteht, gehören zur Kirche 

viele sehr unterschiedliche Menschen aus verschiedenen 

Kulturen, Völkern, Generationen und Traditionen. Kirche ist 

der Leib Christi, der Organismus, in dem Christus lebt. Um 

Gemeinschaft mit ihm und untereinander zu erleben, ver

sammeln wir uns zum Gottesdienst. Hier redet Gott mit uns. 

 

Durch das Hören auf die frohe Botschaft wird aus verschie

denen Menschen eine christliche Gemeinde. Wir antworten 

auf das Evangelium mit unserem Singen, Bekennen, Beten 

und mit unserem ganzen Leben.

Die Kirche – Gemeinschaft  
der Glaubenden
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.......................................................................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و  -4
تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی 

او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در ضمن ھر مقدس 

 )26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.

.............................................................................
.......................................................................

کلیسا- اجتماعی از ایمان داران 
5- در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ عیسی مسیح  ایمان آورده اند - 

در  تمام  جھان و در ھر زمان بھ یکدیگر متصل شده اند.  

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان 

 )20، آیھ 18آنھا ھستم. (متی باب 
.............................................................................

.......................................................................

سندی برای ترویج ایمان و اعتقادات -انجیل
انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. از طریق -6

انجیل ما کالم خدا را میشنویم. 

خداوندا، طبق وعده ای کھ بھ من داده ای قدرت عطا فرما تا زنده 
بمانم . مگذار امیدم بھ ھدر رفتھ و بھ یأس و نومیدی تبدیل شود. 

و 116، آیات 119کالم تو چراغ راھنمای من است. (مزمور باب 
105( 

.............................................................................
.......................................................................

آئین و آداب مسیحیجا آوردنبھ 

2 

عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا  -3
ھ پروردگار چگونھ است. ما از طریق وی در می یابیم ک

است.  
برای ما شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی

عشق و امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من 
حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش 
برای ھمھ مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح 

شھر داود چشم بھ جھان گشود.خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می 
دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا 
نیست! ھمانگونھ کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

 )6و5آیات :28(متی باب 

دوست دارد کھ یگانھ زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، 

 )16آیھ 3(یوحنا باب ھالک نشود بلکھ زندگی جاوید بیابد.
..................................................................

..................................................................
................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان  -4
حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ 

او زندگی کنیم.آورده و با ما بھ عیسی مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم ھمان روح مقدس 

خواھد داد؛ در ضمن ھر چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان 
 )26آیھ 14(یوحنا باب خواھد آورد.

..................................................................

..................................................................
................

اجتماعی از ایمان داران -کلیسا

5- در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ عیسی مسیح ایمان 

آورده اند - در تمام جھان و در ھر زمان بھ یکدیگر 
متصل شده اند.  

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا 

 )20، آیھ 18در میان آنھا ھستم. (متی باب 
..................................................................
..................................................................

................
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عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا  -3
ھ پروردگار چگونھ است. ما از طریق وی در می یابیم ک

است.  
برای ما شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی

عشق و امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من 
حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش 
برای ھمھ مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح 

شھر داود چشم بھ جھان گشود.خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می 
دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا 
نیست! ھمانگونھ کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

 )6و5آیات :28(متی باب 

دوست دارد کھ یگانھ زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، 

 )16آیھ 3(یوحنا باب ھالک نشود بلکھ زندگی جاوید بیابد.
..................................................................

..................................................................
................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان  -4
حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ 

او زندگی کنیم.آورده و با ما بھ عیسی مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم ھمان روح مقدس 

خواھد داد؛ در ضمن ھر چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان 
 )26آیھ 14(یوحنا باب خواھد آورد.

..................................................................

..................................................................
................

اجتماعی از ایمان داران -کلیسا

5- در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ عیسی مسیح ایمان 

آورده اند - در تمام جھان و در ھر زمان بھ یکدیگر 
متصل شده اند.  

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا 

 )20، آیھ 18در میان آنھا ھستم. (متی باب 
..................................................................
..................................................................

................
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عیسی مسیح پسر و فرزند خدا و ناجی ما انسانھا  -3
ھ پروردگار چگونھ است. ما از طریق وی در می یابیم ک

است.  
برای ما شعیسی مسیح با زندگی، مرگ و رستاخیز خوی

عشق و امید آورد.

اما فرشتھ بھ ایشان اطمینان خاطر داد و گفت: نترسید! من 
حامل مژده ای برای شما ھستم، مژده ای مسرت بخش 
برای ھمھ مردم! و آن این است کھ ھمین امروز مسیح 

شھر داود چشم بھ جھان گشود.خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب 

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می 
دانم بھ دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا 
نیست! ھمانگونھ کھ وی فرموده بود، زنده شده است.

 )6و5آیات :28(متی باب 

دوست دارد کھ یگانھ زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
فرزند خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، 

 )16آیھ 3(یوحنا باب ھالک نشود بلکھ زندگی جاوید بیابد.
..................................................................

..................................................................
................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان  -4
حس و تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ 

او زندگی کنیم.آورده و با ما بھ عیسی مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم ھمان روح مقدس 

خواھد داد؛ در ضمن ھر چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان 
 )26آیھ 14(یوحنا باب خواھد آورد.

..................................................................

..................................................................
................

اجتماعی از ایمان داران -کلیسا

5- در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ عیسی مسیح ایمان 

آورده اند - در تمام جھان و در ھر زمان بھ یکدیگر 
متصل شده اند.  

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا 

 )20، آیھ 18در میان آنھا ھستم. (متی باب 
..................................................................
..................................................................

................

2 

شھر آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب داود چشم بھ جھان گشود.

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ 
دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ کھ 

 )6و5آیات :28(متی باب وی فرموده بود، زنده شده است.

دوست دارد کھ یگانھ فرزند زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود بلکھ 

 )16آیھ 3(یوحنا باب زندگی جاوید بیابد.
.............................................................................

.......................................................................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و  -4
تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی 

او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در ضمن ھر مقدس 

 )26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.

.............................................................................
.......................................................................

کلیسا- اجتماعی از ایمان داران 
5- در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ عیسی مسیح  ایمان آورده اند - 

در  تمام  جھان و در ھر زمان بھ یکدیگر متصل شده اند.  

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان 

 )20، آیھ 18آنھا ھستم. (متی باب 
.............................................................................

.......................................................................

سندی برای ترویج ایمان و اعتقادات -انجیل
انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. از طریق -6

انجیل ما کالم خدا را میشنویم. 

خداوندا، طبق وعده ای کھ بھ من داده ای قدرت عطا فرما تا زنده 
بمانم . مگذار امیدم بھ ھدر رفتھ و بھ یأس و نومیدی تبدیل شود. 

و 116، آیات 119کالم تو چراغ راھنمای من است. (مزمور باب 
105( 

.............................................................................
.......................................................................

آئین و آداب مسیحیجا آوردنبھ 
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Das Evangelium den Menschen in Wort und Tat nahezu

bringen, ist Gottes Auftrag an die Kirche. Deshalb feiern wir 

Gottesdienst und gestalten als Gemeinde unser Leben in ver

schiedenen Gruppen in der Arbeit mit Kindern und Jugend

lichen, in der Erwachsenen und Familienbildung, in der 

Begleitung sterbender und trauernder Menschen, in Seel

sorge, Diakonie und gesellschaftlicher Verantwortung. Hier 

wird die Gemeinschaft konkret erfahrbar im menschlichen 

Miteinander, in der Fürbitte für andere, in der Begleitung 

durch das Leben – auch in Krisenzeiten. 

„Evangelische Kirche“ nennen wir uns seit der Refor ma

tions zeit. Martin Luther, Johannes Calvin und die anderen 

Reformatoren wollten die Kirche ihrer Zeit evangeliums

gemäß erneuern. Unsere Landeskirchen leben in öku me

nischer Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit und 

den christlichen Kirchen in unserem Land. Sie gehören zur 

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und je nach 

Prägung auch zum Lutherischen Weltbund. Wir freuen uns 

an der Vielfalt.

Christus verspricht:  
Wo zwei oder drei versammelt sind  
in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen. (Matthäus 18,20)
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 عيسی مسيح قبل از مرگ 

   

  يسی مسيح قول داد: ع
ھر جا که دو يا سه نفر به 
نام من جمع شوند، من نيز 
آنجا در ميان آنھا ھستم. 

  )20، آيه 18(متی باب 
................................
................................
................................
................................

....................  

  
  
  

سندی برای  -انجيل
ترويج ايمان و 

  اعتقادات
  
انجيل داستان پروردگار با -6

جھان و با ما انسانھا است. 
از طريق انجيل ما کالم خدا 

  را ميشنويم. 
  

در کتاب مقدس يا انجيل ما 
از خبر خوش عيسی مسيح 

در اين با خبر می شويم. 
ارتباط  کتاب درباره

پروردگار با جھان و ما 
انسانھا روايت می شود. اين 
واقعه از آغاز خلقت، از راه 
خاصی که پروردگار برای 

رتباط با مردم اسرائيل به ا
، در رابطه با عيسی کار برد

مسيح، در رابطه با آغاز 
تأسيس کليسا ھای مسيحی و 
در رابطه به اميدواری به 
کامل کردن و ختم داستان 

است. انجيل به ما خلقت 
 پروردگار نشان ميدھد که
از چه  در حال حاضر

 زندگی شيوه در طريقی
ايمان آوردن و  کردن،

کمک  ما به اميدوار بودن
  کند. مي
  

انجيل پايه و اساس باور و 
اعتقادات ما است. انجيل 
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In der Bibel vernehmen wir die gute Nachricht von Jesus 

Christus, das Evangelium. Sie erzählt Gottes Geschichte mit 

der Welt und seinen Menschen: vom Anfang, von Gottes 

besonderem Weg mit dem Volk Israel, von Jesus Christus, 

von den Anfängen der christlichen Kirche und der Hoffnung 

auf die Vollendung. Die Bibel zeigt uns, wie Gott uns heute 

hilft zum Leben, zum Glauben und zum Hoffen.

Die Bibel – Ur-Kunde des Glaubens

Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und 
lass mich nicht zuschanden werden in meiner 
Hoffnung. Dein Wort ist Licht auf meinem Weg. 
(Psalm 119,116+105)

Deshalb ist die Bibel Grundlage unseres Glaubens. Sie ist für 

uns die „Heilige Schrift“ in ihren beiden Teilen, im Alten und 

im Neuen Testament. Im Hören auf ihre Botschaft begegnet 

uns das lebendige Wort Gottes. Darauf hören wir in jedem 

Gottesdienst und immer, wenn wir die Bibel lesen.

6. Die Bibel erzählt Gottes Geschichte mit der Welt und mit uns Menschen.  

 In ihr hören wir Gottes Wort.
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2 

شھر آن این است کھ ھمین امروز مسیح خداوند و ناجی شما در 
 )11و 10آیات 2(لوقا باب داود چشم بھ جھان گشود.

فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ 
دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ کھ 

 )6و5آیات :28(متی باب وی فرموده بود، زنده شده است.

دوست دارد کھ یگانھ فرزند زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را
خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود بلکھ 

 )16آیھ 3(یوحنا باب زندگی جاوید بیابد.
.............................................................................

.......................................................................

 .خدا حضور دارد -روح مقدس

ما از طریق روح مقدس حضور پروردگار را در زمان حس و  -4
تجربھ میکنیم. تأثیر روح مقدس سبب میشود کھ ما بھ عیسی 

او زندگی کنیم.آورده و با مسیح ایمان 

را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح » تسلی بخش«وقتی پدر 
است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در ضمن ھر مقدس 

 )26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.

.............................................................................
.......................................................................

اجتماعی از ایمان داران -کلیسا

ایمان آوردهعیسی مسیح در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ  -5
یکدیگر متصل شده جھان و در ھر زمان بھتمام در  - اند

  اند.

عیسی مسیح قول داد: 
ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان 

 )20، آیھ 18آنھا ھستم. (متی باب 
.............................................................................

.......................................................................

انجیل- سندی برای ترویج ایمان و اعتقادات
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فرشتھ ای کھ سر قبر ظاھر شد بھ زنان گفت نترسید! می دانم بھ 
دنبال عیسی مسیح مصلوب میگردید؛ او اینجا نیست! ھمانگونھ کھ 

)6و5آیات :28(متی باب بود، زنده شده است.وی فرموده

زیرا خدا بھ اندازه ای مردم جھان را دوست دارد کھ یگانھ فرزند 
خود را فرستاده است، تا ھر کھ بھ او ایمان آورد، ھالک نشود بلکھ 

)16آیھ 3(یوحنا باب زندگی جاوید بیابد.
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مقدس است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در ضمن ھر

)26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.
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یکدیگر متصل شده جھان و در ھر زمان بھتمام در -اند

اند.
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انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. از طریق -6

انجیل ما کالم خدا را میشنویم. 

خداوندا، طبق وعده ای کھ بھ من داده ای قدرت 
عطا فرما تا زنده بمانم . مگذار امیدم بھ ھدر 

رفتھ و بھ یأس و نومیدی تبدیل شود. 
کالم تو چراغ راھنمای من است. (مزمور 

)105و 116، آیات 119باب 
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7. Die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl sind  

 sichtbare und spürbare Zeichen der Liebe Gottes.

Durch die Taufe und den Glauben wird ein Mensch Christ. In 

der Taufe „auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes“ spricht Gott sein Ja zum Täufling und 

nimmt ihn hinein in die Geschichte von Tod und Auferstehung 

Jesu: Was Jesus für uns tat, gilt dem Getauften persönlich.

Wer getauft wird – ob als Kind oder Erwachsener – wird 

in die Kirche aufgenommen. Das Entscheidende an der 

Taufe ist Gottes Ja zum Täufling. Deshalb taufen wir 

auch kleine Kinder. Da Gottes Ja das menschliche Ja  

im Glauben wecken will, gehören Taufe und Glaube 

zusammen. Deshalb haben getaufte Kinder ein Recht, 

vom christlichen Glauben zu erfahren. Das ist die 

Aufgabe von Eltern und Paten. Auch die Ge meinde 

übernimmt Ver  antwortung für die Ge  tauften. Deshalb 

bietet sie christliche Kinder und Jugendarbeit, Kin

dergärten und Religions und Konfir mandenunterricht an. 

Bei der Konfirmation bekennen sich die Jugendlichen zu Gott, 

bekommen den Segen Gottes persönlich zugesprochen und 

erhalten ein Bibelwort als Denkspruch für ihr Leben.

Die Sakramente – Zeichen des Glaubens

Jesus Christus: Wer da glaubt und 
getauft wird, der wird selig werden. 
(Markus 16,16)
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سندی برای ترویج ایمان و  -انجیل
اعتقادات

انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. -6
از طریق انجیل ما کالم خدا را میشنویم. 

خداوندا، طبق وعده ای کھ بھ من داده ای قدرت عطا فرما 
تا زنده بمانم . مگذار امیدم بھ ھدر رفتھ و بھ یأس و 

نومیدی تبدیل شود. 
، آیات 119کالم تو چراغ راھنمای من است. (مزمور باب 

 )105و 116
..................................................................
..................................................................

................

بھ جا آوردن آئین و آداب مسیحی 
7- بھ جا آوردن آئین و آداب غسل تعمید و شام آخر عالئم 

آشکار و قابل لمسی از عشق پروردگار است.  

عیسی مسیح می فرماید: کسانی کھ ایمان بیاورند و غسل 
)  16آیھ 16تعمید بگیرند، نجات می یابند. (مرقس باب 

کالمی کھ در ھنگام شام آخر گفتھ می شود:
بخورید. جام رھائی بخش و نجات نان زندگی را بگیرید و

دھنده را بگیرید و بنوشید. 
..................................................................
..................................................................

................
با ایمان زندگی کردن  -مسیحی بودن

است.

و اعتقاد داشتھ باشیمیعنی: بھ عیسی مسیحایمان -8
.با او در ارتباط باشیمدر زندگی 

کسی کھ از آن مسیح می گردد، تبدیل بھ شخص جدیدی 
کامالمیشود. او دیگر آن انسان قبلی نیست، بلکھ زندگی 

) 17آیھ 5(دوم قرنتیان باب تازه ای را آغاز کرده است.
م را بھ آشتی با خود خدا در مسیح بود و از طریق وی مرد

را ببخشاید و آثار آنرا پاک ندعوت می کرد تا گناھان شا
 )19ھیآ5باب انی(دوم قرنتنماید.

 »دعای ای پدر«

 !ای پدر ما کھ در آسمانی
 .نام تو مقدس باد
 .ملکوت تو بیاید

تو چنانچھ در آسمان است بر زمین نیز حکمفرما اراده
است.

 3 .دهبنان کفاف ما را امروز بھ ما 
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عیسی مسیح می فرماید: کسانی کھ ایمان بیاورند و غسل 
)  16آیھ 16تعمید بگیرند، نجات می یابند. (مرقس باب 
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Beim Abendmahl ist Christus selbst der Gastgeber, der die 

ganze Gemeinde zur Gemeinschaft mit sich an seinen Tisch 

einlädt.

 

Brot und Wein sind Leib und Blut Jesu. Bei der 

Abendmahlsfeier werden Jesu Tod und Auferstehung 

in uns wirksam. Christus schenkt sich uns. Er macht 

damit unser ganzes Leben neu und schenkt uns 

Hoffnung auf die neue Welt. So empfangen wir in 

dieser Feier Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott 

und Gemeinschaft untereinander. Deshalb laden wir alle 

Getauften zum Abendmahl ein.

Spendeworte beim Abendmahl: 

Nehmt und esst vom Brot des Lebens.  
Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils.
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Wenn wir Gottes bedingungslose Liebe erkennen, bleibt 

dies in unserem Leben nicht folgenlos. Wir lassen uns diese 

Liebe zusagen und nehmen sie als prägende Kraft für unser 

Leben an. Dies geschieht, wenn wir auf Jesus Christus 

vertrauen. Wir verlassen uns auf sein Versprechen, dass er 

jeden Tag bei uns ist. In der Verbindung mit ihm hat unser 

Leben Halt und Sinn. Darum müssen wir unser Leben nicht 

aus eigener Kraft erlösen und wertvoll machen, sondern wir 

erfahren immer wieder neu, dass Jesus ein befreites Leben 

in Glaube, Liebe und Hoffnung schenkt.

Zum Leben im Glauben gehört das Hören auf Gottes Wort 

und unsere Antwort im Gebet. Gott hört uns, wenn wir 

beten. In den Psalmen kann unser Loben und Klagen, 

unser Vertrauen und Zweifeln Worte finden. Jesus hat im 

Christ sein – im Glauben leben

Ist jemand in Christus, so ist er eine  
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 
siehe, Neues ist geworden ... Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt 
mit sich selber. (2. Korinther 5,17+19)

8. Glauben heißt: auf Jesus Christus vertrauen und in Verbindung mit ihm leben.

Vaterunser ein Gebet gelehrt, mit dem wir uns Gott anver

trauen können. Dazu gehört auch, dass wir Gott danken für 

das, was er uns zum Leben gibt. Darum hat das Tischgebet 

vor dem Essen seinen guten Sinn. Wir können Gott um Hilfe 

und neue Kraft bitten. Dabei können uns Lieder und Gebete 

im Evangelischen Gesangbuch helfen. 
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را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح مقدس است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در » تسلی بخش«وقتی پدر 
)26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.ضمن ھر

....................................................................................................................................................
اجتماعی از ایمان داران-کلیسا

یکدیگر متصل جھان و در ھر زمان بھتمام در -اندایمان آوردهعیسی مسیح در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ -5
شده اند.

عیسی مسیح قول داد: 
)20، آیھ 18ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان آنھا ھستم. (متی باب 

....................................................................................................................................................

سندی برای ترویج ایمان و اعتقادات-انجیل
انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. از طریق انجیل ما کالم خدا را میشنویم. -6

خداوندا، طبق وعده ای کھ بھ من داده ای قدرت عطا فرما تا زنده بمانم . مگذار امیدم بھ ھدر رفتھ و بھ یأس و نومیدی تبدیل 
شود. 

)105و 116، آیات 119کالم تو چراغ راھنمای من است. (مزمور باب 
....................................................................................................................................................

آئین و آداب مسیحیجا آوردنبھ 
ق پروردگار است. بھ جا آوردن آئین و آداب غسل تعمید و شام آخر عالئم آشکار و قابل لمسی از عش-7

)  16آیھ 16عیسی مسیح می فرماید: کسانی کھ ایمان بیاورند و غسل تعمید بگیرند، نجات می یابند. (مرقس باب 

کالمی کھ در ھنگام شام آخر گفتھ می شود:
نان زندگی را بگیرید و بخورید. جام رھائی بخش و نجات دھنده را بگیرید و بنوشید. 

....................................................................................................................................................
با ایمان زندگی کردن است.-مسیحی بودن

.ارتباط باشیمبا او در و در زندگی اعتقاد داشتھ باشیمایمان یعنی: بھ عیسی مسیح-8

کسی کھ از آن مسیح می گردد، تبدیل بھ شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی 
) خدا 17آیھ 5(دوم قرنتیان باب تازه ای را آغاز کرده است.کامالبلکھ زندگی نیست، 

نو از طریق وی مردم را بھ آشتی با خود دعوت می کرد تا گناھان شادر مسیح بود 
)19ھیآ5باب انی(دوم قرنتآنرا پاک نماید.آثار را ببخشاید و

»دعای ای پدر«

!ای پدر ما کھ در آسمانی
.نام تو مقدس باد
.ملکوت تو بیاید

تو چنانچھ در آسمان است بر زمین نیز حکمفرما است.اراده
.دهبنان کفاف ما را امروز بھ ما 
و قرض ھای ما را ببخش،

خود را می بخشیم.کھ ما نیز قرض داران چنان
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ن) خدا در مسیح بود و از طریق وی مردم را بھ آشتی با خود دعوت می کرد تا گناھان شا17آیھ 5(دوم قرنتیان باب کرده است.

 )19ھیآ5باب انی(دوم قرنتآثار آنرا پاک نماید.را ببخشاید و
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خود را می بخشیم.کھ ما نیز قرض داران چنان
آزمایش میاور؛و ما را در 
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را بھ جای من فرستاد، منظورم ھمان روح مقدس است، او ھمھ چیز را بھ شما تعلیم خواھد داد؛ در » تسلی بخش«وقتی پدر 
 )26آیھ 14(یوحنا باب چھ من بھ شما گفتھ ام بھ یادتان خواھد آورد.ضمن ھر

....................................................................................................................................................
اجتماعی از ایمان داران -کلیسا

یکدیگر متصل جھان و در ھر زمان بھتمام در  - اندایمان آوردهعیسی مسیح در کلیسا ھمھ اشخاصی کھ بھ  -5
  شده اند.

عیسی مسیح قول داد: 
 )20، آیھ 18ھر جا کھ دو یا سھ نفر بھ نام من جمع شوند، من نیز آنجا در میان آنھا ھستم. (متی باب 

....................................................................................................................................................

سندی برای ترویج ایمان و اعتقادات -انجیل
انجیل داستان پروردگار با جھان و با ما انسانھا است. از طریق انجیل ما کالم خدا را میشنویم. -6
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....................................................................................................................................................

آئین و آداب مسیحیجا آوردنبھ 
ق پروردگار است. بھ جا آوردن آئین و آداب غسل تعمید و شام آخر عالئم آشکار و قابل لمسی از عش -7

)  16آیھ 16عیسی مسیح می فرماید: کسانی کھ ایمان بیاورند و غسل تعمید بگیرند، نجات می یابند. (مرقس باب 

مسیحی بودن- با ایمان 
زندگی کردن است. 
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Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung;  

sondern erlöse uns von dem Bösen;  

denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen.
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»دعای ای پدر«

!ای پدر ما کھ در آسمانی

.نام تو مقدس باد

.ملکوت تو بیاید

تو چنانچھ در آسمان است بر زمین نیز حکمفرما است.اراده

.دهبنان کفاف ما را امروز بھ ما 

و قرض ھای ما را ببخش،

قرض داران خود را می بخشیم.کھ ما نیزچنان

آزمایش میاور؛و ما را در 

بلکھ از شریر نیز رھائی ده؛

قدرت و جالل تا ابد از آن تو است. زیرا ملکوت و

آمین!

....................................................................................................................................................
یعنی زندگی را ساختن است.-مسیحی بودن

است. بھ این منظور او خواستھ خود را بر ما علنی پروردگار بھ ما مسئولیت خلقت و با دیگر انسانھا زندگی کردن را سپرده -9
ساخت و دستورات و فرامین خویش را صادر فرمود.

خداوند را کھ خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشتھ باش. این اولین و واالترین دستور خدا است. دومین 
37آیات 22(متی باب بھ ھمان اندازه کھ خود را دوست می داری.دستور نیز مانند اولین مھم است: ھمسایھ خود را دوست بدار 

)39تا 
....................................................................................................................................................

آینده خدا برای ما-جھان تازه
. در آن ھنگام ھمھ میتوانند او را ببینند. آن زمانی است کھ پروردگار یک آسمان و زمین تازه می آیددوبارهمسیحعیسی -10

داشتھ باشیم و با کمال آسایش و دلگرمی چشم از ھدفمندخلق کرده است. با این دلگرمی و امید است کھ ما میتوانیم یک زندگی 
. مجھان فرو ببندی

خدا تمام اشکھا را از چشمان آنھا پاک خواھد ساخت. دیگر نھ مرگی خواھد بود و نھ غمی، نھ نالھ ای و نھ دردی، زیرا تمام اینھا 
)4آیھ 21متعلق بھ دنیای پیشین بود کھ از بین رفت. (مکاشفھ باب 
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9. Gott hat uns Verantwortung für die Schöpfung  

 und das Zusammenleben der Menschen übertragen.  

 Dazu hat er uns seinen Willen gezeigt und seine  

 Gebote gegeben.

Jesus Christus befreit uns dazu, unser Leben nach seinem 

Willen zu gestalten. Gott hat uns beauftragt, die Erde zu 

nutzen und zu erhalten. Dieser Auftrag verlangt von uns 

Ehrfurcht vor dem Leben, umweltgerechtes Verhalten und 

nachhaltiges Wirtschaften.

In den zehn Geboten und in der Bergpredigt Jesu gibt 

Gott uns Maßstäbe für das Zusammenleben der Menschen 

und die Gestaltung der Gesellschaft. Sie sollen das Recht 

der Schwachen schützen, vor der Zerstörung des eigenen 

Lebens bewahren und zu einem gerechten Frieden helfen.

Jesus hat den Willen Gottes zusammengefasst in dem Gebot 

der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen, zu denen 

ausdrücklich auch unsere Feinde gehören. 

Christ sein – das Leben gestalten

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben  
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von 
ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte 
Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.  
(Matthäus 22,37-39)
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Wir leben in einer Welt, die sowohl von Schönem und 

Großartigem als auch von Leid und Schuld, Gewalt und Tod 

gezeichnet ist. Wir glauben, dass diese Welt nicht so bleibt, 

wie sie ist. Gott wird die ganze Schöpfung von allem Leiden 

befreien.

Die neue Welt – Gottes Zukunft für uns

10. Jesus Christus wird für alle sichtbar wiederkommen. Dann wird Gott einen neuen Himmel  

 und eine neue Erde schaffen. In dieser Hoffnung können wir erfüllt leben und getrost sterben.

Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen 
und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz 
wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. 
(Offenbarung 21,4)

Mit der Auferstehung Jesu hat Gott das Versprechen 

gegeben, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns  

Menschen hat. Ostern steht für das neue Leben jen

seits des Todes. Jesus wird am Ende der irdischen 

Zeiten wiederkommen. Dann wird Gott die Toten zum 
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مسیحی بودن- یعنی زندگی را ساختن است. 
9- پروردگار بھ ما مسئولیت خلقت و با دیگر انسانھا 

زندگی کردن را سپرده است. بھ این منظور او خواستھ 
خود را بر ما علنی ساخت و دستورات و فرامین خویش 

را صادر فرمود. 

خداوند را کھ خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود 
دوست داشتھ باش. این اولین و واالترین دستور خدا است. 
دومین دستور نیز مانند اولین مھم است: ھمسایھ خود را 

بھ ھمان اندازه کھ خود را دوست می داری.دوست بدار 
 )39تا 37آیات 22(متی باب 

جھان تازه- آینده خدا برای ما 
10- عیسی مسیح دوباره می آید. در آن ھنگام ھمھ 

میتوانند او را ببینند. آن زمانی است کھ پروردگار یک 
آسمان و زمین تازه خلق کرده است. با این دلگرمی و 

امید است کھ ما میتوانیم یک زندگی ھدفمند داشتھ باشیم و 
با کمال آسایش و دلگرمی چشم از جھان فرو ببندیم.  

خدا تمام اشکھا را از چشمان آنھا پاک خواھد ساخت. 
دیگر نھ مرگی خواھد بود و نھ غمی، نھ نالھ ای و نھ 
دردی، زیرا تمام اینھا متعلق بھ دنیای پیشین بود کھ از بین 

 )4آیھ 21رفت. (مکاشفھ باب 

4 

و قرض ھای ما را ببخش،
کھ ما نیز قرض داران خود را می بخشیم.چنان

  آزمایش میاور؛و ما را در 
بلکھ از شریر نیز رھائی ده؛

قدرت و جالل تا ابد از آن تو است. زیرا ملکوت و
آمین!

..................................................................

..................................................................
................

مسیحی بودن- یعنی زندگی را ساختن است. 
9- پروردگار بھ ما مسئولیت خلقت و با دیگر انسانھا 

زندگی کردن را سپرده است. بھ این منظور او خواستھ 
خود را بر ما علنی ساخت و دستورات و فرامین خویش 

را صادر فرمود. 

خداوند را کھ خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود 
دوست داشتھ باش. این اولین و واالترین دستور خدا است. 
دومین دستور نیز مانند اولین مھم است: ھمسایھ خود را 

بھ ھمان اندازه کھ خود را دوست می داری.دوست بدار 
 )39تا 37آیات 22(متی باب 

جھان تازه- آینده خدا برای ما 
10- عیسی مسیح دوباره می آید. در آن ھنگام ھمھ 

میتوانند او را ببینند. آن زمانی است کھ پروردگار یک 
آسمان و زمین تازه خلق کرده است. با این دلگرمی و 

امید است کھ ما میتوانیم یک زندگی ھدفمند داشتھ باشیم و 
با کمال آسایش و دلگرمی چشم از جھان فرو ببندیم.  

خدا تمام اشکھا را از چشمان آنھا پاک خواھد ساخت. 
دیگر نھ مرگی خواھد بود و نھ غمی، نھ نالھ ای و نھ 
دردی، زیرا تمام اینھا متعلق بھ دنیای پیشین بود کھ از بین 

 )4آیھ 21رفت. (مکاشفھ باب 

5 

10- عیسی مسیح دوباره می آید. در آن ھنگام 

ھمھ میتوانند او را ببینند. آن زمانی است کھ 
پروردگار یک آسمان و زمین تازه خلق کرده 

است. با این دلگرمی و امید است کھ ما میتوانیم 
یک زندگی ھدفمند داشتھ باشیم و با کمال آسایش 

و دلگرمی چشم از جھان فرو ببندیم.  

خدا تمام اشکھا را از چشمان آنھا پاک خواھد 
ساخت. دیگر نھ مرگی خواھد بود و نھ غمی، نھ 
نالھ ای و نھ دردی، زیرا تمام اینھا متعلق بھ 
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تو چنانچھ در آسمان است بر زمین نیز حکمفرما اراده
است.
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را صادر فرمود.

خداوند را کھ خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود 
دوست داشتھ باش. این اولین و واالترین دستور خدا است. 
دومین دستور نیز مانند اولین مھم است: ھمسایھ خود را 

بھ ھمان اندازه کھ خود را دوست می داری.دوست بدار 
)39تا 37آیات 22(متی باب 

..................................................................

..................................................................
................
آینده خدا برای ما-جھان تازه

. در آن ھنگام ھمھ می آیددوبارهمسیحعیسی -10
میتوانند او را ببینند. آن زمانی است کھ پروردگار یک 
آسمان و زمین تازه خلق کرده است. با این دلگرمی و 
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ewigen Leben auferwecken. Dann wird Gott Recht und 

Unrecht unterscheiden, alle Menschen zur Verantwortung 

ziehen und seinen Friedensplan vollenden. Deshalb befehlen 

wir die Verstorbenen bei der Bestattung in Gottes Hand. 

Dabei bitten wir, dass er ihnen gnädig sei, damit sie für 

immer aufgehoben sind in Gottes Liebe. 

Diese Perspektive gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, 

sondern für die ganze Welt. Die letzten Kapitel der Bibel 

schildern den neuen Himmel und die neue Erde. Da werden 

wir verwandelt und erneuert werden. Dann ist Gott bei uns, 

und wir sind bei ihm. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist, 

und uns, wie wir sein werden.
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