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نؤمُن بھھذا ھو ما
للحدیث عن اإلیمانحوافز

ا وانطالقاً من ھذمانؤمن بھ سویة، نرید أن نعبر عنھ سویة.
تشكل الجمل مانؤمن بھ". الھو نشأ كتیب "ھذا المعتقد، فقد 

وانما ،یماناإلیمان التي ترد فیھ قانوناً لإلعن ةالعشرجوھریةال
نوعاً من المساعدة یمان، أي انطالق للحدیث عن اإلنقطة

وأساساً لھ ونقطة انطالق جیدة للمجموعات الكنسیة ،للحدیث
واألمسیات الالھوتیة وحلقات العمل الكنسیة والكثیر من 
الفرص األخرى التي یجتمع خاللھا أناس في الكنائس. غیر أن 
ھذا الكتیب یرمي أیضاً إلى توفیر المعلومات من خالل فصول 

االھتمام بإیماننا المسیحي ومتابعة حقاً عمق بھا المنفردة، والت
وفق المذھب اإلنجیلي.

مانؤمن بھ" خطوة أولى ھو كان مقرراً أن یكون كتیب "ھذا 
ا منذ نشرھوةالعشرالجوھریةمبادئغیر أن ال،في ھذا الطریق

شھدت انتشاراً واسع النطاق، قد 2005مارس/آذار11في
والقت اعترافاً مدھشاً على،الشدیداالھتمامفوق ذلكأثارتو

الصعید الكنسي أیضاً.

نذاك، الدكتور جیرھارد بھذه النصوص أراد مطران الوالیة آ
تقدیم "اجماعاً الھوتیاً أساسیاً" بشكل كتیب "یستعرض ،مالر

یلي نجن اإلیمان المسیحي حسب المذھب اإلفي صفحاتھ مضامی
بشكل مفھوم للعامة."

 

 ھذا ھو مانؤمُن به
للحديث عن اإليمان حوافز  

 

ً من ھذ مانؤمن به سوية، نريد أن نعبر عنه سوية. ا وانطالقا
تشكل الجمل  مانؤمن به". الھو نشأ كتيب "ھذا المعتقد، فقد 

وانما  ،يماناإليمان التي ترد فيه قانوناً لإلعن  ةالعشر جوھريةال
ً من المساعدة يمان، أي انطالق للحديث عن اإل نقطة نوعا

ً له ونقطة انطالق جيدة للمجموعات الكنسية  ،للحديث وأساسا
واألمسيات الالھوتية وحلقات العمل الكنسية والكثير من 
الفرص األخرى التي يجتمع خاللھا أناس في الكنائس. غير أن 
ھذا الكتيب يرمي أيضاً إلى توفير المعلومات من خالل فصول 

ً عمق بھا المنفردة، والت االھتمام بإيماننا المسيحي ومتابعة  حقا
  وفق المذھب اإلنجيلي.

مانؤمن به" خطوة أولى ھو كان مقرراً أن يكون كتيب "ھذا 
ا منذ نشرھو ةالعشر الجوھرية مبادئغير أن ال ،في ھذا الطريق

شھدت انتشاراً واسع النطاق، قد  2005 مارس/آذار 11 في
 والقت اعترافاً مدھشاً على ،الشديد االھتمام فوق ذلك أثارتو

  الصعيد الكنسي أيضاً.

نذاك، الدكتور جيرھارد بھذه النصوص أراد مطران الوالية آ
ً أساسياً" بشكل كتيب "يستعرض  ،مالر ً الھوتيا تقديم "اجماعا

يلي نجن اإليمان المسيحي حسب المذھب اإلفي صفحاته مضامي
  بشكل مفھوم للعامة."

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 

Kirche in Hessen und Nassau, die Evangelische Kirche 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.

2017 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

2



ت التابعة للكنيسة اإلنجيلية في المجموعات والمؤسسا شاركت
الوالية وأعضاء منفردون في الكنيسة في ھذا الكتيب بنشاط 

  بالغ جداً منذ بدء العمل على وضعه.

ً بالتعاون مع الھوتيين آخرين مھتمين  تم وضع المسودة أيضا
البروفيسور الدكتور أولريخ ھيكل الذي وقد قام  بالموضوع،

ً بصياغة ھذه  يشغل منصب المستشار الالھوتي الكنسي حاليا
  المقترحات في نصوص مترابطة وسھلة الفھم.

ولم يكن المجمع الكنسي بمفرده من قام آنذاك بتبني ھذه 
النصوص وتقديمھا لمطران الوالية لنشرھا في كنيسة الوالية 
فحسب، إذ أن أربع كنائس مجاورة في الجنوب الغربي من 

ة لوالية بادن والكنيسة اإلنجيليألمانيا، وھي الكنيسة اإلنجيلية 
لوالية ھيسن وناساو والكنيسة اإلنجيلية لوالية البفالتس 

 2006 والكنيسة اإلنجيلية لوالية فورتمبيرج كانت قد قامت عام
نؤمن به" في نسخة ثنائية اللغات أي  بتوزيع كتيب "ھذا ھو ما

نذاك آ باللغتين األلمانية والروسية في الكنائس ترحيباً بالنازحين
من االتحاد السوفيتي سابقاً إلى ألمانيا والذين كانوا يبحثون عن 

  موطن روحي جديد لھم.

  

  

  

  

خص ينجد أنفسنا في مواجھة تحديات جديدة فيما  2016 وفي عام
االندماج والتعريف باإليمان. وإننا نعتزم مواصلة المسيرة التي 

ن يد اإليقابدأناھا لسبر أغوار مواضيع اإليمان الجوھرية وتجد
بھا على الدوام. وليكن ھذا الكتيب الجديد المتضمن للجمل 
الجوھرية التي لطالما قد أثبتت نجاعتھا، سواء باأللمانية أو 
بالروسية، بالعربية أو بالفارسية، باإلنجليزية أو بأية لغة أخرى 

 . أتمنىلترجمات، خادماً لھذا المقصديمكن أن تنضم لمجموعة ا
نؤمن به" انتشاراً واسع النطاق ولكل  ھذا ھو ماأن يلقى كتيب "

إنسان يقرأه روح هللا وبركاته من أجل أحاديث مثمرة عن 
  اإليمان.

  
(....)  

  د. فرانك أوتفريد يولي
  مطران الوالية

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نؤمُن به ھذا ھو ما  
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الفرص األخرى التي يجتمع خاللھا أناس في الكنائس. غير أن 
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ت التابعة للكنيسة اإلنجيلية في المجموعات والمؤسسا شاركت
الوالية وأعضاء منفردون في الكنيسة في ھذا الكتيب بنشاط 

  بالغ جداً منذ بدء العمل على وضعه.
  

ً بالتعاون مع الھوتيين آخرين مھتمين  تم وضع المسودة أيضا
البروفيسور الدكتور أولريخ ھيكل الذي وقد قام  بالموضوع،

ً بصياغة ھذه  يشغل منصب المستشار الالھوتي الكنسي حاليا
  المقترحات في نصوص مترابطة وسھلة الفھم.

  
ولم يكن المجمع الكنسي بمفرده من قام آنذاك بتبني ھذه 
النصوص وتقديمھا لمطران الوالية لنشرھا في كنيسة الوالية 
فحسب، إذ أن أربع كنائس مجاورة في الجنوب الغربي من 

ية الية بادن والكنيسة اإلنجيلألمانيا، وھي الكنيسة اإلنجيلية لو
لوالية ھيسن وناساو والكنيسة اإلنجيلية لوالية البفالتس 

 2006 والكنيسة اإلنجيلية لوالية فورتمبيرج كانت قد قامت عام
نؤمن به" في نسخة ثنائية اللغات أي  بتوزيع كتيب "ھذا ھو ما

ذاك نباللغتين األلمانية والروسية في الكنائس ترحيباً بالنازحين آ
من االتحاد السوفيتي سابقاً إلى ألمانيا والذين كانوا يبحثون عن 

  موطن روحي جديد لھم.
  

  
  
  

خص ينجد أنفسنا في مواجھة تحديات جديدة فيما  7201 وفي عام
االندماج والتعريف باإليمان. وإننا نعتزم مواصلة المسيرة التي 

ان اإليق بدأناھا لسبر أغوار مواضيع اإليمان الجوھرية وتجديد
بھا على الدوام. وليكن ھذا الكتيب الجديد المتضمن للجمل 
الجوھرية التي لطالما قد أثبتت نجاعتھا، سواء باأللمانية أو 
بالروسية، بالعربية أو بالفارسية، باإلنجليزية أو بأية لغة أخرى 

 . أتمنىلترجمات، خادماً لھذا المقصديمكن أن تنضم لمجموعة ا
نؤمن به" انتشاراً واسع النطاق ولكل  ا ھو ماأن يلقى كتيب "ھذ

إنسان يقرأه روح هللا وبركاته من أجل أحاديث مثمرة عن 
  اإليمان.

  
  

(....)  
  د. فرانك أوتفريد يولي

  مطران الوالية
  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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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  -هللا الخالق 
 من خلق العالم        

 

  هللا يحب ھذا العالم وھو من خلقه وھو من   )1
 يحفظه ويجدده كل يوم.     

  

نحن نؤمن بأن هللا ھو من خلق العالم وأوجد النظام 
فيه. والعالم لم ينشأ بمحض الصدفة، فا� ھو من أراد 

  .وھو القوام عليهھذا العالم 
  

يتعارض مع األبحاث العلمية في  اإليمان بالخالق ال
مجال نشوء األرض. العلوم الطبيعية تسبر أغوار 

الطبيعة. ونحن نقف مندھشين أمام الفضاء وتطور 
ثراء وعظمة الحكمة اإللھية التي جعلت كل ھذا 

  ممكناً.
  

  
اإليمان المسيحي يتعارض مع العلوم الطبيعية فقط 

  عندما يتبنى البشر العلوم الطبيعية كعقيدة ايمان لھم.
  

هللا الخالق قد كلفنا ببناء األرض وحفظھا. وھذا يعني 
ً حماية الطبيعة وا لتعامل بمسؤولية مع موارد أيضا

  ھذه الكرة األرضية.
  
  

    
  

  

  
  

  "ونظر هللا الى كل ماصنعه، فرأى أنه حسن جداً."
  )31، 1سفر التكوين (
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اإليمان المسيحي يتعارض مع العلوم الطبيعية فقط 

  عندما يتبنى البشر العلوم الطبيعية كعقيدة ايمان لھم.
  

هللا الخالق قد كلفنا ببناء األرض وحفظھا. وھذا يعني 
ً حماية الطبيعة وا لتعامل بمسؤولية مع موارد أيضا

  ھذه الكرة األرضية.
  
  

    
  

  

  
  

  "ونظر هللا الى كل ماصنعه، فرأى أنه حسن جداً."
  )31، 1سفر التكوين (
  
  
  
  

  

-هللا الخالق 
 من خلق العالم       

 

هللا یحب ھذا العالم وھو من خلقھ وھو من )1
 كل یوم.یحفظھ ویجدده

نحن نؤمن بأن هللا ھو من خلق العالم وأوجد النظام 
فیھ. والعالم لم ینشأ بمحض الصدفة، فاہلل ھو من أراد 

.وھو القوام علیھھذا العالم 

یتعارض مع األبحاث العلمیة في اإلیمان بالخالق ال
مجال نشوء األرض. العلوم الطبیعیة تسبر أغوار 

نقف مندھشین أمام الفضاء وتطور الطبیعة. ونحن
ثراء وعظمة الحكمة اإللھیة التي جعلت كل ھذا 

ممكناً.

اإلیمان المسیحي یتعارض مع العلوم الطبیعیة فقط 
عندما یتبنى البشر العلوم الطبیعیة كعقیدة ایمان لھم.

هللا الخالق قد كلفنا ببناء األرض وحفظھا. وھذا یعني 
یة مع موارد أیضاً حمایة الطبیعة والتعامل بمسؤول

ھذه الكرة األرضیة.

"ونظر هللا الى كل ماصنعھ، فرأى أنھ حسن جداً."
)31، 1سفر التكوین (

-هللا الخالق 
 من خلق العالم       

 

هللا یحب ھذا العالم وھو من خلقھ وھو من )1
 یحفظھ ویجدده كل یوم.

نحن نؤمن بأن هللا ھو من خلق العالم وأوجد النظام 
فیھ. والعالم لم ینشأ بمحض الصدفة، فاہلل ھو من أراد 

.وھو القوام علیھھذا العالم 

یتعارض مع األبحاث العلمیة في اإلیمان بالخالق ال
مجال نشوء األرض. العلوم الطبیعیة تسبر أغوار 

الطبیعة. ونحن نقف مندھشین أمام الفضاء وتطور 
ثراء وعظمة الحكمة اإللھیة التي جعلت كل ھذا 

ممكناً.

اإلیمان المسیحي یتعارض مع العلوم الطبیعیة فقط 
عندما یتبنى البشر العلوم الطبیعیة كعقیدة ایمان لھم.

هللا الخالق قد كلفنا ببناء األرض وحفظھا. وھذا یعني 
لتعامل بمسؤولیة مع موارد أیضاً حمایة الطبیعة وا

ھذه الكرة األرضیة.

"ونظر هللا الى كل ماصنعھ، فرأى أنھ حسن جداً."
)31، 1سفر التكوین (
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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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  –كل إنسان 
  وله كرامته قيمٌ      

  

  خلقنا هللا كبشرعلى صورته ووھبنا بذلك  )2
 لال تزوكرامة     

  

ة عالقة وشرك"صورة هللا" تعني: ُخلِقنا لنكون على
 يمع هللا. ولھذا الغرض فقد منحنا هللا العقل واللغة وھ

وهللا  حياتنا بنحو فعال. تمكننا من تبادل األفكار وصنع
قد جعلنا شركاء له في التواصل معه. نحن نستطيع 
أن نسمع كلمة هللا وأن نرد عليه بالصالة ومن خالل 

  حياتنا.
  

ً خلقنا  كرامتنا كبشريشكل جزءاً من  وما ھو أيضا
ككائنات تحتاج للعالقة اإلنسانية والشركة مع بعضھا 

  البعض.
  

خلق هللا اإلنسان ذكراً وأنثى وھما يكمالن بعضھما 
البعض، والرجل يثري حياة المرأة، والمرأة تثري 
حياة الرجل. وفي الزواج الكنسي يتم تأكيد إرادة هللا 

ا. باركتھمالرجل والمرأة أي للزوجين وم نما بيللحب 
هللا متمسك بخطته التي أعدھا للبشرية، وھو أمين يفي 
بوعوده من جيل إلى آخر. وهللا يشارك الوالدين في 
عمل خلقه وُيلقي على عاتقھما المسؤولية عن 

  المستقبل. األطفال ھدية من هللا.
  

    
 

  

  

  

نسان على صورته، على صورة هللا "فخلق هللا اإل
  خلقھم. وباركھم هللا."نثى وأ خلق البشر ذكراً 
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–كل إنسان 
ولھ كرامتھقیمٌ     

خلقنا هللا كبشرعلى صورتھ ووھبنا بذلك)2
 لال تزوكرامة 

"صورة هللا" تعني: ُخلِقنا لنكون على عالقة وشركة 
يمع هللا. ولھذا الغرض فقد منحنا هللا العقل واللغة وھ

وهللا حیاتنا بنحو فعال.تمكننا من تبادل األفكار وصنع
قد جعلنا شركاء لھ في التواصل معھ. نحن نستطیع 
أن نسمع كلمة هللا وأن نرد علیھ بالصالة ومن خالل 

حیاتنا.

ھو أیضاً خلقنا كرامتنا كبشریشكل جزءاً من وما
ائنات تحتاج للعالقة اإلنسانیة والشركة مع بعضھا كك

البعض.

خلق هللا اإلنسان ذكراً وأنثى وھما یكمالن بعضھما 
البعض، والرجل یثري حیاة المرأة، والمرأة تثري 
حیاة الرجل. وفي الزواج الكنسي یتم تأكید إرادة هللا 

الرجل والمرأة أي للزوجین ومباركتھما. نما بیللحب 
هللا متمسك بخطتھ التي أعدھا للبشریة، وھو أمین یفي 
بوعوده من جیل إلى آخر. وهللا یشارك الوالدین في 
عمل خلقھ وُیلقي على عاتقھما المسؤولیة عن 

المستقبل. األطفال ھدیة من هللا.
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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. Umso größer ist die Sehnsucht nach 

Befreiung und Erlösung. Doch das Leid der Menschen hat 

Gott nicht unberührt gelassen. 
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نحن نختبر العالقات اإلنسانية والشركة في العديد من 
المجاالت الحياتية األخرى...في المھنة ومع األصدقاء 
أو في الكنيسة. هللا يريد منا أن نحترم على الدوام 
كرامة اآلخرين، فھم مخلوقون على صورة هللا. وكل 

  اإلنسان، يمس كرامة هللا نفسه. من يمس كرامة
  

 ل مالى كلية الخلق قال هللا: "ونظر هللا إوفي نھاية عم
). 31، 1(سفر التكوين  صنعه، فرأى أنه حسن جداً."

ً وإنما  ولكن ما ً سليما نراه ھو أن العالم ليس عالما
ً تحت وطأة ضربات القدر والخوف والقلق  رازحا

مغزى المعاناة والعنف والحرب. وإن سألنا عن سبب 
واأللم، فلن نجد أجوبة بسيطة على ذلك. البشر 
يتساءلون: لماذا أنا؟ كيف يمكن أن يسمح هللا بحدوث 
الكوارث؟ نحن نندب عندما نعاني، ونجلب ندبنا 
ورثائنا أمام هللا. وفي نھاية المطاف ندرك بأننا قد 
ً عن هللا. الكتاب المقدس يسمى ھذا  اغتربنا كليا

خطيئة. "من أين يأتي الشر؟" ھو سؤال االغتراب ال
حتى المؤمنون اإلجابة عليه. ولكن الشوق  رال يقد

والحنين إلى التحرر والخالص أكبر من ذلك بكثير. 
  معاناة اإلنسان كسرت قلب هللا وھو يأبه لھا.
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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)
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هللا معنا–یسوع المسیح 
 ابن هللا، ومخلصنا. وفیھ ندرك كیف ھو هللا.یسوع المسیح ھو)3

لنا المحبة والرجاء في حیاتھ ومماتھ وقیامتھ.مالمسیح قدّ یسوع

في یسوع المسیح تجسد هللا نفسھ. وفي عید المیالد 
نحتفل بمیالده. وفیھ یأتي هللا إلینا. وھكذا یفي هللا 
بماوعد بھ من خالل األنبیاء في العھد القدیم من 

المقدس. هللا اختار اسرائیل شعباً لھ، وأعلن الكتاب
بأن جمیع الشعوب ستتبارك من ھذا الشعب. تحقق 
ذلك في یسوع المسیح وھو جاء إلى العالم في بیت 

لحم كیھودي.

یسوع جّسد وعاش محبة هللا لنا كبشر. یسوع بارك 
األطفال وتناول الطعام مع الفقراء والمنبوذین 

عن المجتمع. یسوع أشبع والمحتقرین، ولم یقصیھم
الجیاع وشفا المرضى وحرر الملبوسین باألرواح 
الشریرة. یسوع غفر الذنوب، وأرجع الموتى إلى 
الحیاة. یسوع وعظ محبة هللا وإرادتھ لھم. یسوع دعا 

الناس لكي یثقوا بھ ویتبعوه.

: "التخافوا! ھا أنا ابشركم فقال لھم المالك
ي لد لكم الیوم فالشعب: وُ عظیم یفرح لھ جمیع بخبر

ھو المسیح الرب.مدینة داوود مخلصٌ 
)11+10، 2(لوقا 
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ً له، وأعلن الكتاب المقدس. هللا اختار اسرائ يل شعبا
بأن جميع الشعوب ستتبارك من ھذا الشعب. تحقق 
ذلك في يسوع المسيح وھو جاء إلى العالم في بيت 

  لحم كيھودي.
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ثير من الك وبذلك أثار هللا الدھشة ولكن االستياء أيضاً.
 ُ   وقاضوه لسبب ذلك. صيبوا بالفزعالناس أ

د وصدر حكم بالموت علي يسوع المسيح في عھ
س في القدس ويوس بيالطالوالي الروماني بونط
 تعذيبه وصلبه وقتله. وھذا بصفته "ملك اليھود" وتم

ذكراه يوم الجمعة العظيمة. يسوع مات بريئاً  مانحيي
ياً للبشر وبذل حياته من أجلنا. وھكذا ووفألنه كان هللا 

مات المسيح من أجلنا. حمل المسيح خطايانا عنا 
وصالحنا مع هللا. ولذلك فقد أقامه هللا من بين 

 به من الموتم الثالث بعد صلقامه في اليو.أاألموات..
ذي قام من بين حياة جديدة. لقد ظھر يسوع ال إلى
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  يوم عيد الفصح.
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  ى من قوى الموت جميعاً في العالم.محبة هللا ھي أقو

. ةعلى أن يفصلنا عن ھذه المحبوليس من شيء قادر
يسوع يحيا في مجد هللا ومع ذلك قريب كل القرب 
منا. لقد سبقنا إلى الحياة األبدية. وفي نھاية األزمان 
سوف يأتي من جديد ويصنع العدالة ويكشف الظلم 

  ويكمل عمله.
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  الناس لكي يثقوا به ويتبعوه.
  

  

  

  

  
: "التخافوا! ھا أنا ابشركم فقال لھم المالك

ي لد لكم اليوم فعظيم يفرح له جميع الشعب: وُ بخبر
  ھو المسيح الرب. مدينة داوود مخلصٌ 

  )11+10، 2(لوقا  
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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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ثير من الك وبذلك أثار هللا الدھشة ولكن االستياء أيضاً.
 ُ   وقاضوه لسبب ذلك. صيبوا بالفزعالناس أ

د وصدر حكم بالموت علي يسوع المسيح في عھ
س في القدس ويوس بيالطالوالي الروماني بونط
 تعذيبه وصلبه وقتله. وھذا بصفته "ملك اليھود" وتم

ذكراه يوم الجمعة العظيمة. يسوع مات بريئاً  مانحيي
ياً للبشر وبذل حياته من أجلنا. وھكذا ووفألنه كان هللا 

مات المسيح من أجلنا. حمل المسيح خطايانا عنا 
وصالحنا مع هللا. ولذلك فقد أقامه هللا من بين 

 به من الموتم الثالث بعد صلقامه في اليو.أاألموات..
ذي قام من بين حياة جديدة. لقد ظھر يسوع ال إلى

النساء والرجال. وھذا مانحتفل به  األموات للكثير من
  يوم عيد الفصح.

يتجلى كيف أن  وفي قيامة يسوع من بين األموات
  ى من قوى الموت جميعاً في العالم.محبة هللا ھي أقو

. ةعلى أن يفصلنا عن ھذه المحبوليس من شيء قادر
يسوع يحيا في مجد هللا ومع ذلك قريب كل القرب 
منا. لقد سبقنا إلى الحياة األبدية. وفي نھاية األزمان 
سوف يأتي من جديد ويصنع العدالة ويكشف الظلم 

  ويكمل عمله.

  

عرف المالك للمرأتين: "التخافا، انا أفقال 
طلبان يسوع المصلوب. ماھو ھنا، نكما تأ
تقدما وأنظرا المكان الذي نه قام كما قال. أل

 ً   )6+5، 28(متى فيه."  كان موضوعا
  

"ھكذا أحب هللا العالم حتى وھب ابنه 
ن يؤمن به، بل وحد، فاليھلك كل ماأل

  )16،3(يوحنا  بدية."تكون له الحياة األ
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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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هللا موجود ھنا–الروح القدس 
إنھ یؤثر فینا لكي نثقمن خالل الروح القدس نختبر وجود هللا. )4

 بیسوع المسیح ولكي نعیش معھ.

 
2000عاش یسوع ومات وقام من بین األموات قبل 

یجعلھ یؤثر في حیاتنا على األرض ھو سنة. وما
الروح القدس الذي یحرك نفوسنا ویمألھا ویجددھا. 
إنھ یربطنا بمسیحیین آخرین في الكنیسة، وفیھ نجد 

نحتفل بھ یوم عید وھذا ماهللا حاضراً في وسطنا.
العنصرة.

الروح القدس یربطنا بالمسیح ویمكننا من اإلیمان. إنھ 
یعلمنا الصالة واإلصغاء لكلمة هللا وفعل البر. كما أنھ 

شيء الویعطینا الیقین بأننا أوالد هللا وأننا بین یدیھ 
ینتزعنا منھا وأننا من خاصتھ في حیاتنا ومماتنا.

یحررنا من الخوف الخاطئ واألنانیة. كما روح هللا 
ح نأن الروح القدس یساعدنا لكي نغفر آلخرین. إنھ یم

تتفاعل مع بعضھا البشر العدید من المواھب التي
ر تقتصالبعض للخدمة في الكنیسة. وھذه المواھب ال

، بل أنھا تساعد البشر لعیش آیات ومعجزاتعلى 
حسن المعیشة وبناء الكنیسة.

ى ھدیة یبقالقدس لیس تحت تصرفنا الحر، فھوالروح 
هللا لنا. ولھذا السبب نطلب باستمرار: أیھا الروح 

.مألنااالقدس تعال و

نا معكم: لكم ھذا كلھ وأ"قلتُ 
ولكن المعزي، وھو الروح القدس الذي 
یرسلھ اآلب باسمي، سیعلمكم كل شيء 

ویجعلكم تتذكرون كل ماقلتھ لكم."
)26، 14(یوحنا، 

  هللا موجود ھنا –الروح القدس 
  

  لكي نثقمن خالل الروح القدس نختبر وجود هللا. إنه يؤثر فينا   )4
 بيسوع المسيح ولكي نعيش معه.    

 
 2000عاش يسوع ومات وقام من بين األموات قبل 

يجعله يؤثر في حياتنا على األرض ھو  سنة. وما
الروح القدس الذي يحرك نفوسنا ويمألھا ويجددھا. 
إنه يربطنا بمسيحيين آخرين في الكنيسة، وفيه نجد 

به يوم عيد نحتفل  هللا حاضراً في وسطنا. وھذا ما
  العنصرة.

  
الروح القدس يربطنا بالمسيح ويمكننا من اإليمان. إنه 
يعلمنا الصالة واإلصغاء لكلمة هللا وفعل البر. كما أنه 

شيء  الويعطينا اليقين بأننا أوالد هللا وأننا بين يديه 
  ينتزعنا منھا وأننا من خاصته في حياتنا ومماتنا.

  

طئ واألنانية. كما روح هللا يحررنا من الخوف الخا
ح نأن الروح القدس يساعدنا لكي نغفر آلخرين. إنه يم

تتفاعل مع بعضھا  البشر العديد من المواھب التي
ر تقتص البعض للخدمة في الكنيسة. وھذه المواھب ال

، بل أنھا تساعد البشر لعيش آيات ومعجزاتعلى 
  حسن المعيشة وبناء الكنيسة.

  
ى ھدية يبق الحر، فھو الروح القدس ليس تحت تصرفنا

هللا لنا. ولھذا السبب نطلب باستمرار: أيھا الروح 
  .مألنااالقدس تعال و
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  ينتزعنا منھا وأننا من خاصته في حياتنا ومماتنا.

  

طئ واألنانية. كما روح هللا يحررنا من الخوف الخا
ح نأن الروح القدس يساعدنا لكي نغفر آلخرين. إنه يم

تتفاعل مع بعضھا  البشر العديد من المواھب التي
ر تقتص البعض للخدمة في الكنيسة. وھذه المواھب ال

، بل أنھا تساعد البشر لعيش آيات ومعجزاتعلى 
  حسن المعيشة وبناء الكنيسة.

  
ى ھدية يبق الحر، فھو الروح القدس ليس تحت تصرفنا

هللا لنا. ولھذا السبب نطلب باستمرار: أيھا الروح 
  .مألنااالقدس تعال و

  

  

  

  

  نا معكم: لكم ھذا كله وأ "قلتُ 
ولكن المعزي، وھو الروح القدس الذي 
يرسله اآلب باسمي، سيعلمكم كل شيء 

   ويجعلكم تتذكرون كل ماقلته لكم."
  )26، 14(يوحنا، 

  هللا موجود ھنا –الروح القدس 
  

  لكي نثقمن خالل الروح القدس نختبر وجود هللا. إنه يؤثر فينا   )4
 بيسوع المسيح ولكي نعيش معه.    

 
 2000عاش يسوع ومات وقام من بين األموات قبل 

يجعله يؤثر في حياتنا على األرض ھو  سنة. وما
الروح القدس الذي يحرك نفوسنا ويمألھا ويجددھا. 
إنه يربطنا بمسيحيين آخرين في الكنيسة، وفيه نجد 

به يوم عيد نحتفل  هللا حاضراً في وسطنا. وھذا ما
  العنصرة.
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 بیسوع المسیح ولكي نعیش معھ.
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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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  –الكنيسة 
  يننالمؤم جمعية     

  

  ي الكنيسة يكون كل المؤمنين بيسوع المسيح ف  )5
  وھذا في سائر أنحا –مرتبطين ببعضھم البعض     
 م وفي كافة األوقات واألزمانلء العا    

وكما أن الجسم يتكون من عدة أعضاء، فإن الكثير 
من األناس المختلفين من شتى الثقافات والشعوب 

 إلى الكنيسة. الكنيسة ھي ينتمونوالتقاليد واألجيال 
جسد يسوع المسيح، الكائن الحي الذي به يحيا المسيح. 
ولكي تكون لنا الشركة معه ومع بعضنا البعض، فإننا 

  نجتمع للصالة وھنا يتكلم هللا إلينا.
  

ومن خالل سماع البشارة، التي ھي تلك الرسالة 
بالخبر السعيد من هللا إلى البشر، يتحول أناس 

لفون ليكونوا الكنيسة المسيحية. وفي الكنيسة نرد مخت
على بشارة هللا بالترنيم وإقرار اإليمان والصالة ومن 

  خالل كل جوانب حياتنا.
  

وإخبار الناس بالبشارة قوالً وفعالً ھو المھمة التي 
كلف هللا البشر بھا. ولھذا السبب نجتمع لخدمة الصالة 

مل مع لفة بالعوننظم حياتنا ككنيسة في مجموعات مخت
األطفال والشباب وفي تثقيف الكبار والعائالت وفي 
مرافقة البشر ممن ھم طريحي فراش الموت ومواساة 
الحزانى على أمواتھم ومن خالل الرعاية الروحية 
والخدمة االجتماعية في الكنيسة والمسؤولية 

  االجتماعية.
وھنا تغدو الحياة المشتركة ألعضاء الكنيسة متجسدة 

البشر وفي صالة الدعاء  نما بيلتعايش الودي في ا
لآلخرين وفي مرافقة اآلخرين في حياتھم في السراء 

  والضراء.
  

    
  

  

  

  

  

–الكنیسة 
یننالمؤمجمعیة  

–مرتبطین ببعضھم البعض ة یكون كل المؤمنین بیسوع المسیحي الكنیسف)5
م وفي كافة األوقات واألزمانلء العاوھذا في سائر أنحا

 
وكما أن الجسم یتكون من عدة أعضاء، فإن الكثیر 
من األناس المختلفین من شتى الثقافات والشعوب 

إلى الكنیسة. الكنیسة ھيوالتقالید ینتمونواألجیال 
جسد یسوع المسیح، الكائن الحي الذي بھ یحیا المسیح. 
ولكي تكون لنا الشركة معھ ومع بعضنا البعض، فإننا 

نجتمع للصالة وھنا یتكلم هللا إلینا.

ومن خالل سماع البشارة، التي ھي تلك الرسالة 
بالخبر السعید من هللا إلى البشر، یتحول أناس 

یكونوا الكنیسة المسیحیة. وفي الكنیسة نرد مختلفون ل
على بشارة هللا بالترنیم وإقرار اإلیمان والصالة ومن 

خالل كل جوانب حیاتنا.

وإخبار الناس بالبشارة قوالً وفعالً ھو المھمة التي 
كلف هللا البشر بھا. ولھذا السبب نجتمع لخدمة الصالة 

عمل مع لوننظم حیاتنا ككنیسة في مجموعات مختلفة با
األطفال والشباب وفي تثقیف الكبار والعائالت وفي 
مرافقة البشر ممن ھم طریحي فراش الموت ومواساة 
الحزانى على أمواتھم ومن خالل الرعایة الروحیة 
والخدمة االجتماعیة في الكنیسة والمسؤولیة 

االجتماعیة.
وھنا تغدو الحیاة المشتركة ألعضاء الكنیسة متجسدة 

البشر وفي صالة الدعاء نما بیالودي في التعایش
لآلخرین وفي مرافقة اآلخرین في حیاتھم في السراء 

والضراء.

–الكنیسة 
یننالمؤمجمعیة  
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ولكي تكون لنا الشركة معه ومع بعضنا البعض، فإننا 

  نجتمع للصالة وھنا يتكلم هللا إلينا.
  

ومن خالل سماع البشارة، التي ھي تلك الرسالة 
بالخبر السعيد من هللا إلى البشر، يتحول أناس 

لفون ليكونوا الكنيسة المسيحية. وفي الكنيسة نرد مخت
على بشارة هللا بالترنيم وإقرار اإليمان والصالة ومن 

  خالل كل جوانب حياتنا.
  

وإخبار الناس بالبشارة قوالً وفعالً ھو المھمة التي 
كلف هللا البشر بھا. ولھذا السبب نجتمع لخدمة الصالة 

مل مع لفة بالعوننظم حياتنا ككنيسة في مجموعات مخت
األطفال والشباب وفي تثقيف الكبار والعائالت وفي 
مرافقة البشر ممن ھم طريحي فراش الموت ومواساة 
الحزانى على أمواتھم ومن خالل الرعاية الروحية 
والخدمة االجتماعية في الكنيسة والمسؤولية 

  االجتماعية.
وھنا تغدو الحياة المشتركة ألعضاء الكنيسة متجسدة 

البشر وفي صالة الدعاء  نما بيلتعايش الودي في ا
لآلخرين وفي مرافقة اآلخرين في حياتھم في السراء 

  والضراء.
  

    
  

  

  

  

  

–الكنیسة 
یننالمؤمجمعیة  

–مرتبطین ببعضھم البعض ة یكون كل المؤمنین بیسوع المسیحي الكنیسف)5
م وفي كافة األوقات واألزمانلء العاوھذا في سائر أنحا

 
وكما أن الجسم یتكون من عدة أعضاء، فإن الكثیر 
من األناس المختلفین من شتى الثقافات والشعوب 

إلى الكنیسة. الكنیسة ھيوالتقالید ینتمونواألجیال 
جسد یسوع المسیح، الكائن الحي الذي بھ یحیا المسیح. 
ولكي تكون لنا الشركة معھ ومع بعضنا البعض، فإننا 

نجتمع للصالة وھنا یتكلم هللا إلینا.

ومن خالل سماع البشارة، التي ھي تلك الرسالة 
بالخبر السعید من هللا إلى البشر، یتحول أناس 

یكونوا الكنیسة المسیحیة. وفي الكنیسة نرد مختلفون ل
على بشارة هللا بالترنیم وإقرار اإلیمان والصالة ومن 

خالل كل جوانب حیاتنا.

وإخبار الناس بالبشارة قوالً وفعالً ھو المھمة التي 
كلف هللا البشر بھا. ولھذا السبب نجتمع لخدمة الصالة 

عمل مع لوننظم حیاتنا ككنیسة في مجموعات مختلفة با
األطفال والشباب وفي تثقیف الكبار والعائالت وفي 
مرافقة البشر ممن ھم طریحي فراش الموت ومواساة 
الحزانى على أمواتھم ومن خالل الرعایة الروحیة 
والخدمة االجتماعیة في الكنیسة والمسؤولیة 

االجتماعیة.
وھنا تغدو الحیاة المشتركة ألعضاء الكنیسة متجسدة 

البشر وفي صالة الدعاء نما بیالودي في التعایش
لآلخرین وفي مرافقة اآلخرین في حیاتھم في السراء 

والضراء.
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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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من لية" منذ زي"الكنيسة اإلنج اسم نطلق على أنفسنا
اإلصالح. مارتين لوثر ويوھانس كالفين والمصلحون 

يتوافق مع  اآلخرون أرادوا تجديد الكنيسة بما
في الواليات تعيش في وحدة اإلنجيل. كنائسنا 

مسكونية مع المسيحيين في كل أنحاء العالم والكنائس 
المسيحية في بلدنا. وھم ينتمون التحاد الكنائس 
اإلنجيلية في أوروبا، وحسب توجھھم فأيضاً لالتحاد 
العالمي اللوثري. ننظر إلى التعددية في الكنيسة بكل 

  سرور.

  
  المسيح يقول:

أو ثالثة  "فأينما اجتمع اثنان
  باسمي، كنت ھناك بينھم."

  )20، 18(متى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من لية" منذ زي"الكنيسة اإلنج اسم نطلق على أنفسنا
اإلصالح. مارتين لوثر ويوھانس كالفين والمصلحون 

يتوافق مع  اآلخرون أرادوا تجديد الكنيسة بما
في الواليات تعيش في وحدة اإلنجيل. كنائسنا 

مسكونية مع المسيحيين في كل أنحاء العالم والكنائس 
المسيحية في بلدنا. وھم ينتمون التحاد الكنائس 
اإلنجيلية في أوروبا، وحسب توجھھم فأيضاً لالتحاد 
العالمي اللوثري. ننظر إلى التعددية في الكنيسة بكل 

  سرور.

  
  المسيح يقول:

أو ثالثة  "فأينما اجتمع اثنان
  باسمي، كنت ھناك بينھم."

  )20، 18(متى 
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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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  الوثيقة  –الكتاب المقدس 
  األصل لإليمان         

  
  الكتاب المقدس  يحدثنا عن  قصة هللا مع   )6     

  وفي الكتاب المقدس  العالم ومعنا كبشر.        
  نسمع كلمة هللا.        

  
  

في الكتاب المقدس نسمع الخبر السعيد، البشارة من 
يسوع المسيح وعن إنجيل خالصه. والكتاب المقدس 
يحدثنا عن قصة هللا مع العالم ومع مخلوقاته من 
البشر: ومن البداية والخطة الخاصة � مع شعبه 
اسرائيل وعن يسوع المسيح وبدايات الكنيسة 

المقدس  الخالص. الكتاب اتمامالمسيحية ورجاء 
يعلمنا اليوم كيف أن هللا يساعدنا لكي نحيا حياة اإليمان 

  والرجاء.
  

 ساس إيمانناولھذا السبب فإن الكتاب المقدس ھو أ
 رسالةعندما نصغي إلى بعھديه القديم والجديد. و

وھي  ،تكلم إليناتكلمة هللا الحية  الكتاب المقدس فإن
ت وقنسمعھا في كل خدمة صالة لھا عندما  لُ ثُ مْ نَ التي 
  الكتاب المقدس. قراءة

  
  

  

  

  
"اسندني بكلمتك فأحيا، والتخيب رجائي. كالمك 

  سراج لخطواتي، ونور يارب لطريقي."
  )105+116، 119(المزمور 

  
  
  
  

  الوثيقة  –الكتاب المقدس 
  األصل لإليمان         

  
  الكتاب المقدس  يحدثنا عن  قصة هللا مع   )6     

  وفي الكتاب المقدس  العالم ومعنا كبشر.        
  نسمع كلمة هللا.        

  
  

في الكتاب المقدس نسمع الخبر السعيد، البشارة من 
يسوع المسيح وعن إنجيل خالصه. والكتاب المقدس 
يحدثنا عن قصة هللا مع العالم ومع مخلوقاته من 
البشر: ومن البداية والخطة الخاصة � مع شعبه 
اسرائيل وعن يسوع المسيح وبدايات الكنيسة 

المقدس  الخالص. الكتاب اتمامالمسيحية ورجاء 
يعلمنا اليوم كيف أن هللا يساعدنا لكي نحيا حياة اإليمان 

  والرجاء.
  

 ساس إيمانناولھذا السبب فإن الكتاب المقدس ھو أ
 رسالةعندما نصغي إلى بعھديه القديم والجديد. و

وھي  ،تكلم إليناتكلمة هللا الحية  الكتاب المقدس فإن
ت وقنسمعھا في كل خدمة صالة لھا عندما  لُ ثُ مْ نَ التي 
  الكتاب المقدس. قراءة

  
  

  

  

  
"اسندني بكلمتك فأحيا، والتخيب 
رجائي. كالمك سراج لخطواتي، 

  ونور يارب لطريقي."
  )105+116، 119(المزمور 

  

  

الوثیقة –الكتاب المقدس 
األصل لإلیمان         

عن  قصة هللا مع العالم ومعنا كبشر.الكتاب المقدس  یحدثنا )6
وفي الكتاب المقدس نسمع كلمة هللا.

في الكتاب المقدس نسمع الخبر السعید، البشارة من 
یسوع المسیح وعن إنجیل خالصھ. والكتاب المقدس 
یحدثنا عن قصة هللا مع العالم ومع مخلوقاتھ من 
البشر: ومن البدایة والخطة الخاصة ہلل مع شعبھ 
اسرائیل وعن یسوع المسیح وبدایات الكنیسة 

المقدس الخالص. الكتاباتمامالمسیحیة ورجاء 
یعلمنا الیوم كیف أن هللا یساعدنا لكي نحیا حیاة اإلیمان 

والرجاء.

ساس إیمانناولھذا السبب فإن الكتاب المقدس ھو أ
رسالةعندما نصغي إلى بعھدیھ القدیم والجدید. و

وھي ،تكلم إلیناتكلمة هللا الحیة الكتاب المقدس فإن
ت وقنسمعھا في كل خدمة صالة لھا عندما لُ ثُ مْ نَ التي 
الكتاب المقدس.قراءة

"اسندني بكلمتك فأحیا، والتخیب رجائي. كالمك 
سراج لخطواتي، ونور یارب لطریقي."

)105+116، 119(المزمور 

الوثیقة –الكتاب المقدس 
األصل لإلیمان         

الكتاب المقدس  یحدثنا عن  قصة هللا مع )6
وفي الكتاب المقدس العالم ومعنا كبشر.        

نسمع كلمة هللا.

في الكتاب المقدس نسمع الخبر السعید، البشارة من 
یسوع المسیح وعن إنجیل خالصھ. والكتاب المقدس 
یحدثنا عن قصة هللا مع العالم ومع مخلوقاتھ من 
البشر: ومن البدایة والخطة الخاصة ہلل مع شعبھ 
اسرائیل وعن یسوع المسیح وبدایات الكنیسة 

المقدس الخالص. الكتاباتمامالمسیحیة ورجاء 
یعلمنا الیوم كیف أن هللا یساعدنا لكي نحیا حیاة اإلیمان 

والرجاء.

ساس إیمانناولھذا السبب فإن الكتاب المقدس ھو أ
رسالةعندما نصغي إلى بعھدیھ القدیم والجدید. و

وھي ،تكلم إلیناتكلمة هللا الحیة الكتاب المقدس فإن
ت وقنسمعھا في كل خدمة صالة لھا عندما لُ ثُ مْ نَ التي 
الكتاب المقدس.قراءة

"اسندني بكلمتك فأحیا، والتخیب 
رجائي. كالمك سراج لخطواتي، 

ونور یارب لطریقي."
)105+116، 119(المزمور 

  الوثيقة  –الكتاب المقدس 
  األصل لإليمان         

  
  الكتاب المقدس  يحدثنا عن  قصة هللا مع   )6     

  وفي الكتاب المقدس  العالم ومعنا كبشر.        
  نسمع كلمة هللا.        

  
  

في الكتاب المقدس نسمع الخبر السعيد، البشارة من 
يسوع المسيح وعن إنجيل خالصه. والكتاب المقدس 
يحدثنا عن قصة هللا مع العالم ومع مخلوقاته من 
البشر: ومن البداية والخطة الخاصة � مع شعبه 
اسرائيل وعن يسوع المسيح وبدايات الكنيسة 

المقدس  الخالص. الكتاب اتمامالمسيحية ورجاء 
يعلمنا اليوم كيف أن هللا يساعدنا لكي نحيا حياة اإليمان 

  والرجاء.
  

 ساس إيمانناولھذا السبب فإن الكتاب المقدس ھو أ
 رسالةعندما نصغي إلى بعھديه القديم والجديد. و

وھي  ،تكلم إليناتكلمة هللا الحية  الكتاب المقدس فإن
ت وقنسمعھا في كل خدمة صالة لھا عندما  لُ ثُ مْ نَ التي 
  الكتاب المقدس. قراءة

  
  

  

  

  
"اسندني بكلمتك فأحيا، والتخيب رجائي. كالمك 

  سراج لخطواتي، ونور يارب لطريقي."
  )105+116، 119(المزمور 
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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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–أسرار الكنیسة 
یماناإلرموز           

موديھناك سران في الكنیسة وھما المع)7
اھرة الرباني وھي رموز ظة والعشاء 

 وملموسة لمحبة هللا لنا.

من خالل المعمودیة واإلیمان یصبح اإلنسان مسیحیاً. 
بن والروحب واالوفي المعمودیة التي تتم "باسم اآل

القدس" یعبر هللا عن قبولھ للمتعمد ویأخذه لیجتاز 
فعلھ یسوع من أجلنا، تاریخ موت المسیح وقیامتھ: ما

للمتعمد شخصیاً.قد فعلھ

فھو –سواء كطفل أو كشخص بالغ –ومن یتعمد 
الحاسم في المعمودیة ھو األمر-الكنیسةُیضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان یرمي إلى الصغار أیضاً. ولما أن

نفإن المعمودیة واإلیمادفع اإلنسان إلى اإلیمان باہلل،
مترابطان ببعضھما البعض. ولھذا السبب أمران

یكون لألطفال المتعمدین حق التعلم عن اإلیمان 
المسیحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدین 
واإلشبین. وحتى أن الكنیسة أیضا تتولى المسؤولیة 

عن المتعمد. 

ولھذا السبب توفر الكنیسة عروضاً لألطفال والشباب، 
في المدرسة في الدین ودروساً وحضانات لألطفال، 

ولغرض التثبیت في اإلیمان.

من خالل التثبیت في اإلیمان یقر األحداث من الفتیان 
كون بالبركة اإللھیة والفتیات إیمانھم باہلل وُیبارَ 

شخصیاً ویحصلون على كلمة من الكتاب المقدس 
لتكون كلمة ترافقھم طیلة حیاتھم.

ذي ح نفسھ المضیف الفي العشاء الرباني یكون المسی
یدعو الكنیسة بكاملھا لتكون لھا الشركة معھ على 

مائدة واحدة.

الخبز والخمر ھي جسد المسیح ودمھ. وفي العشاء 
ھدینا یتبر موت المسیح وقیامتھ، فالمسیحالرباني نخ

جاء رك یصنع حیاتنا كلھا جدیدة ویھبنانفسھ وھو بذل
ذكرى على العالم الجدید. وھكذا نحصل في ھذه ال

مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدین إلى مائدة 

العشاء الرباني.

مودیة المعھناك سران في الكنیسة وھما )7
اھرة والعشاء الرباني وھي رموز ظ

 وملموسة لمحبة هللا لنا.

من خالل المعمودیة واإلیمان یصبح 
اإلنسان مسیحیاً. وفي المعمودیة التي تتم 

بن والروح القدس" یعبر ب واال"باسم اآل
هللا عن قبولھ للمتعمد ویأخذه لیجتاز تاریخ 

فعلھ یسوع من موت المسیح وقیامتھ: ما
نا، قد فعلھ للمتعمد شخصیاً.أجل

سواء كطفل أو كشخص بالغ –ومن یتعمد 
الحاسم فياألمر-الكنیسةفھو ُیضم إلى –

المعمودیة ھو قبول هللا للمتعمد. ولھذا 
د األطفال الصغار أیضاً. السبب فإننا نعم

قبول هللا لإلنسان یرمي إلى دفع ولما أن
فإن المعمودیة اإلنسان إلى اإلیمان باہلل،

مترابطان ببعضھما واإلیمان أمران
البعض. ولھذا السبب یكون لألطفال 

المتعمدین حق التعلم عن اإلیمان 
المسیحي. وھذه مھمة تقع على عاتق 

الوالدین واإلشبین. وحتى أن الكنیسة أیضا 
تتولى المسؤولیة عن المتعمد. 

ولھذا السبب توفر الكنیسة عروضاً لألطفال 
في باب، وحضانات لألطفال، ودروساً والش

في المدرسة ولغرض التثبیت في الدین 
اإلیمان.

من خالل التثبیت في اإلیمان یقر األحداث 
ون كمن الفتیان والفتیات إیمانھم باہلل وُیبارَ 

بالبركة اإللھیة شخصیاً ویحصلون على كلمة 
من الكتاب المقدس لتكون كلمة ترافقھم طیلة 

حیاتھم.
شاء الرباني یكون المسیح نفسھ في الع

المضیف الذي یدعو الكنیسة بكاملھا لتكون 
لھا الشركة معھ على مائدة واحدة.

الخبز والخمر ھي جسد المسیح ودمھ. وفي 
تبر موت المسیح وقیامتھ، العشاء الرباني نخ

اتنا ك یصنع حییھدینا نفسھ وھو بذلفالمسیح
. وھكذارجاء العالم الجدیدكلھا جدیدة ویھبنا

نحصل في ھذه الذكرى على مغفرة الذنوب 
والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا البعض. 
ولھذا السبب ندعو كل المتعمدین إلى مائدة 

العشاء الرباني.

 

–أسرار الكنیسة 
یماناإلرموز           
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 وملموسة لمحبة هللا لنا.

من خالل المعمودیة واإلیمان یصبح اإلنسان مسیحیاً. 
بن والروحب واالوفي المعمودیة التي تتم "باسم اآل

القدس" یعبر هللا عن قبولھ للمتعمد ویأخذه لیجتاز 
فعلھ یسوع من أجلنا، تاریخ موت المسیح وقیامتھ: ما

للمتعمد شخصیاً.قد فعلھ

فھو –سواء كطفل أو كشخص بالغ –ومن یتعمد 
الحاسم في المعمودیة ھو األمر-الكنیسةُیضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان یرمي إلى الصغار أیضاً. ولما أن

نفإن المعمودیة واإلیمادفع اإلنسان إلى اإلیمان باہلل،
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یكون لألطفال المتعمدین حق التعلم عن اإلیمان 
المسیحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدین 
واإلشبین. وحتى أن الكنیسة أیضا تتولى المسؤولیة 
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كون بالبركة اإللھیة والفتیات إیمانھم باہلل وُیبارَ 

شخصیاً ویحصلون على كلمة من الكتاب المقدس 
لتكون كلمة ترافقھم طیلة حیاتھم.

ذي ح نفسھ المضیف الفي العشاء الرباني یكون المسی
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جاء رك یصنع حیاتنا كلھا جدیدة ویھبنانفسھ وھو بذل
ذكرى على العالم الجدید. وھكذا نحصل في ھذه ال

مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدین إلى مائدة 

العشاء الرباني.

   –أسرار الكنيسة 
  يماناإلرموز           
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من خالل المعمودية واإليمان يصبح اإلنسان مسيحياً.
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القدس" يعبر هللا عن قبوله للمتعمد ويأخذه ليجتاز 

فعله يسوع من أجلنا،  تاريخ موت المسيح وقيامته: ما
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الحاسم في المعمودية ھو  األمر-الكنيسةُيضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان يرمي إلى  الصغار أيضاً. ولما أن

 فإن المعمودية واإليمان دفع اإلنسان إلى اإليمان با�،
مترابطان ببعضھما البعض. ولھذا السبب  أمران

يكون لألطفال المتعمدين حق التعلم عن اإليمان 
المسيحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدين 
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ولھذا السبب توفر الكنيسة عروضاً لألطفال والشباب، 
ً وحضانات لألطفال، و في المدرسة في الدين  دروسا

  ولغرض التثبيت في اإليمان.
  

من خالل التثبيت في اإليمان يقر األحداث من الفتيان 
كون بالبركة اإللھية والفتيات إيمانھم با� وُيبارَ 

ً ويحصلون على كلمة من الكتاب المقدس  شخصيا
  لتكون كلمة ترافقھم طيلة حياتھم.
لذي نفسه المضيف ا في العشاء الرباني يكون المسيح

يدعو الكنيسة بكاملھا لتكون لھا الشركة معه على 
  مائدة واحدة.

  
الخبز والخمر ھي جسد المسيح ودمه. وفي العشاء 

ھدينا ي تبر موت المسيح وقيامته، فالمسيحالرباني نخ
جاء ر ك يصنع حياتنا كلھا جديدة ويھبنانفسه وھو بذل

كرى على العالم الجديد. وھكذا نحصل في ھذه الذ
مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدين إلى مائدة 

  العشاء الرباني.
  
  
  

من خالل المعمودية واإليمان يصبح اإلنسان مسيحياً.
 بن والروحب واالوفي المعمودية التي تتم "باسم اآل

القدس" يعبر هللا عن قبوله للمتعمد ويأخذه ليجتاز 
فعله يسوع من أجلنا،  تاريخ موت المسيح وقيامته: ما

  للمتعمد شخصياً.قد فعله 
  

فھو  –سواء كطفل أو كشخص بالغ  –ومن يتعمد 
الحاسم في المعمودية ھو  األمر-الكنيسةُيضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان يرمي إلى  الصغار أيضاً. ولما أن

 فإن المعمودية واإليمان دفع اإلنسان إلى اإليمان با�،
مترابطان ببعضھما البعض. ولھذا السبب  أمران

يكون لألطفال المتعمدين حق التعلم عن اإليمان 
المسيحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدين 
واإلشبين. وحتى أن الكنيسة أيضا تتولى المسؤولية 

  عن المتعمد. 

اب، بولھذا السبب توفر الكنيسة عروضاً لألطفال والش
 ً في المدرسة في الدين  وحضانات لألطفال، ودروسا
  ولغرض التثبيت في اإليمان.

  
من خالل التثبيت في اإليمان يقر األحداث من الفتيان 

كون بالبركة اإللھية والفتيات إيمانھم با� وُيبارَ 
ً ويحصلون على كلمة من الكتاب المقدس  شخصيا

  لتكون كلمة ترافقھم طيلة حياتھم.
شاء الرباني يكون المسيح نفسه المضيف الذي في الع

يدعو الكنيسة بكاملھا لتكون لھا الشركة معه على 
  مائدة واحدة.

  
الخبز والخمر ھي جسد المسيح ودمه. وفي العشاء 

ھدينا ي تبر موت المسيح وقيامته، فالمسيحالرباني نخ
جاء ر ك يصنع حياتنا كلھا جديدة ويھبنانفسه وھو بذل

العالم الجديد. وھكذا نحصل في ھذه الذكرى على 
مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدين إلى مائدة 

  العشاء الرباني.
  
  

  

  

  

  

يسوع المسيح: "كل من يؤمن ويتعمد 
  )16، 16(مرقس  يخلص."

  
  الكلمات الملفوظة عند مائدة الرب:

كلوا من خبز الحياة. خذوا خذوا و
  واشربوا من كأس الخالص.
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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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  اھرة الرباني وھي رموز ظة والعشاء      
 وملموسة لمحبة هللا لنا.     

  
من خالل المعمودية واإليمان يصبح اإلنسان مسيحياً.

 بن والروحب واالوفي المعمودية التي تتم "باسم اآل
القدس" يعبر هللا عن قبوله للمتعمد ويأخذه ليجتاز 

فعله يسوع من أجلنا،  تاريخ موت المسيح وقيامته: ما
  للمتعمد شخصياً.قد فعله 

  
فھو  –سواء كطفل أو كشخص بالغ  –ومن يتعمد 
الحاسم في المعمودية ھو  األمر-الكنيسةُيضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان يرمي إلى  الصغار أيضاً. ولما أن

 فإن المعمودية واإليمان دفع اإلنسان إلى اإليمان با�،
مترابطان ببعضھما البعض. ولھذا السبب  أمران

يكون لألطفال المتعمدين حق التعلم عن اإليمان 
المسيحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدين 
واإلشبين. وحتى أن الكنيسة أيضا تتولى المسؤولية 

  عن المتعمد. 
  

ولھذا السبب توفر الكنيسة عروضاً لألطفال والشباب، 
ً وحضانات لألطفال، و في المدرسة في الدين  دروسا

  ولغرض التثبيت في اإليمان.
  

من خالل التثبيت في اإليمان يقر األحداث من الفتيان 
كون بالبركة اإللھية والفتيات إيمانھم با� وُيبارَ 

ً ويحصلون على كلمة من الكتاب المقدس  شخصيا
  لتكون كلمة ترافقھم طيلة حياتھم.
لذي نفسه المضيف ا في العشاء الرباني يكون المسيح

يدعو الكنيسة بكاملھا لتكون لھا الشركة معه على 
  مائدة واحدة.

  
الخبز والخمر ھي جسد المسيح ودمه. وفي العشاء 

ھدينا ي تبر موت المسيح وقيامته، فالمسيحالرباني نخ
جاء ر ك يصنع حياتنا كلھا جديدة ويھبنانفسه وھو بذل

كرى على العالم الجديد. وھكذا نحصل في ھذه الذ
مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدين إلى مائدة 

  العشاء الرباني.
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العالم الجديد. وھكذا نحصل في ھذه الذكرى على 
مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدين إلى مائدة 

  العشاء الرباني.
  
  

  

  

  

  

يسوع المسيح: "كل من يؤمن ويتعمد 
  )16، 16(مرقس  يخلص."

  
  الكلمات الملفوظة عند مائدة الرب:

كلوا من خبز الحياة. خذوا خذوا و
  واشربوا من كأس الخالص.

   –أسرار الكنيسة 
  يماناإلرموز           

  

  موديھناك سران في الكنيسة وھما المع  )7
  اھرة الرباني وھي رموز ظة والعشاء      
 وملموسة لمحبة هللا لنا.     

  
من خالل المعمودية واإليمان يصبح اإلنسان مسيحياً.

 بن والروحب واالوفي المعمودية التي تتم "باسم اآل
القدس" يعبر هللا عن قبوله للمتعمد ويأخذه ليجتاز 

فعله يسوع من أجلنا،  تاريخ موت المسيح وقيامته: ما
  للمتعمد شخصياً.قد فعله 

  
فھو  –سواء كطفل أو كشخص بالغ  –ومن يتعمد 
الحاسم في المعمودية ھو  األمر-الكنيسةُيضم إلى 

ال د األطفقبول هللا للمتعمد. ولھذا السبب فإننا نعم
قبول هللا لإلنسان يرمي إلى  الصغار أيضاً. ولما أن

 فإن المعمودية واإليمان دفع اإلنسان إلى اإليمان با�،
مترابطان ببعضھما البعض. ولھذا السبب  أمران

يكون لألطفال المتعمدين حق التعلم عن اإليمان 
المسيحي. وھذه مھمة تقع على عاتق الوالدين 
واإلشبين. وحتى أن الكنيسة أيضا تتولى المسؤولية 

  عن المتعمد. 
  

ولھذا السبب توفر الكنيسة عروضاً لألطفال والشباب، 
ً وحضانات لألطفال، و في المدرسة في الدين  دروسا

  ولغرض التثبيت في اإليمان.
  

من خالل التثبيت في اإليمان يقر األحداث من الفتيان 
كون بالبركة اإللھية والفتيات إيمانھم با� وُيبارَ 

ً ويحصلون على كلمة من الكتاب المقدس  شخصيا
  لتكون كلمة ترافقھم طيلة حياتھم.
لذي نفسه المضيف ا في العشاء الرباني يكون المسيح

يدعو الكنيسة بكاملھا لتكون لھا الشركة معه على 
  مائدة واحدة.

  
الخبز والخمر ھي جسد المسيح ودمه. وفي العشاء 

ھدينا ي تبر موت المسيح وقيامته، فالمسيحالرباني نخ
جاء ر ك يصنع حياتنا كلھا جديدة ويھبنانفسه وھو بذل

كرى على العالم الجديد. وھكذا نحصل في ھذه الذ
مغفرة الذنوب والسالم مع هللا والشركة مع بعضنا 
البعض. ولھذا السبب ندعو كل المتعمدين إلى مائدة 

  العشاء الرباني.
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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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  –المسيحي  حياة
  حياة اإليمان           

  

 والعيش في عالقة معه.اإليمان يعني: الثقة في يسوع المسيح والحياة   )8

  
عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قيد 

قبل ھذه ن اليبقى دون آثار في حياتنا. إنناأوشرط، فھذا 
ھدية المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حياتنا. وھذا يحصل عندما نثق بيسوع المسيح. 
نحن نصدق وعده بأنه معنا في كل يوم. وفي عالقتنا 
به يكون لحياتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من يتعين عليه  تحقيق الخالص لحياتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من يجعل حياتنا قيمة، بل أننا نختبر الذاتية 
مرة تلو األخرى كيف أن يسوع يھبنا حياة محررة 

  باإليمان والمحبة والرجاء.
  

حياة اإليمان تعني قراءة كلمة الرب والعيش بموجبھا 
والرد عليھا في صلواتنا. هللا يسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامير نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا يسوع في الصالة و

الربانية كيف نصلي ونسلم أنفسنا �. وفي ذلك نشكر 
يعطينا إياه للحياة. ولھذا السبب  هللا أيضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن. 
دنا يساع نطلب من هللا أن يساعدنا وأن يجدد قوانا. وما

رانيم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
  الترانيم اإلنجيلي.

  

  

 
  

إذا كان أحد في المسيح، فھو خليقة جديدة: زال القديم وھا ھو 
لينا خدمة ا كله من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجديد

  )19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانية  المصالحة.
  
  

–المسیحي حیاة
حیاة اإلیمان          

 والعیش في عالقة معھ.اإلیمان یعني: الثقة في یسوع المسیح والحیاة )8

عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قید 
قبل ھذه نالیبقى دون آثار في حیاتنا. إنناأوشرط، فھذا 

ھدیة المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حیاتنا. وھذا یحصل عندما نثق بیسوع المسیح. 
نحن نصدق وعده بأنھ معنا في كل یوم. وفي عالقتنا 
بھ یكون لحیاتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من یتعین علیھ  تحقیق الخالص لحیاتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من یجعل حیاتنا قیمة، بل أننا نختبر الذاتیة 
مرة تلو األخرى كیف أن یسوع یھبنا حیاة محررة 

باإلیمان والمحبة والرجاء.

حیاة اإلیمان تعني قراءة كلمة الرب والعیش بموجبھا 
والرد علیھا في صلواتنا. هللا یسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامیر نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا یسوع في الصالة و

الربانیة كیف نصلي ونسلم أنفسنا ہلل. وفي ذلك نشكر 
یعطینا إیاه للحیاة. ولھذا السبب هللا أیضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن.  
دنا یساعنطلب من هللا أن یساعدنا وأن یجدد قوانا. وما

رانیم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
الترانیم اإلنجیلي.

 

إذا كان أحد في المسیح، فھو خلیقة جدیدة: زال القدیم وھا ھو 
لینا خدمة ا كلھ من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجدید

)19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانیة المصالحة.
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عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قید 
قبل ھذه نالیبقى دون آثار في حیاتنا. إنناأوشرط، فھذا 

ھدیة المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حیاتنا. وھذا یحصل عندما نثق بیسوع المسیح. 
نحن نصدق وعده بأنھ معنا في كل یوم. وفي عالقتنا 
بھ یكون لحیاتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من یتعین علیھ  تحقیق الخالص لحیاتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من یجعل حیاتنا قیمة، بل أننا نختبر الذاتیة 
مرة تلو األخرى كیف أن یسوع یھبنا حیاة محررة 

باإلیمان والمحبة والرجاء.

حیاة اإلیمان تعني قراءة كلمة الرب والعیش بموجبھا 
والرد علیھا في صلواتنا. هللا یسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامیر نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا یسوع في الصالة و

الربانیة كیف نصلي ونسلم أنفسنا ہلل. وفي ذلك نشكر 
یعطینا إیاه للحیاة. ولھذا السبب هللا أیضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن.  
دنا یساعنطلب من هللا أن یساعدنا وأن یجدد قوانا. وما

رانیم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
الترانیم اإلنجیلي.

 

إذا كان أحد في المسیح، فھو خلیقة جدیدة: زال القدیم وھا ھو 
لینا خدمة ا كلھ من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجدید

)19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانیة المصالحة.

  

  

  –المسيحي  حياة
  حياة اإليمان           

  

 والعيش في عالقة معه.اإليمان يعني: الثقة في يسوع المسيح والحياة   )8

  
عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قيد 

قبل ھذه ن اليبقى دون آثار في حياتنا. إنناأوشرط، فھذا 
ھدية المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حياتنا. وھذا يحصل عندما نثق بيسوع المسيح. 
نحن نصدق وعده بأنه معنا في كل يوم. وفي عالقتنا 
به يكون لحياتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من يتعين عليه  تحقيق الخالص لحياتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من يجعل حياتنا قيمة، بل أننا نختبر الذاتية 
مرة تلو األخرى كيف أن يسوع يھبنا حياة محررة 

  باإليمان والمحبة والرجاء.
  

حياة اإليمان تعني قراءة كلمة الرب والعيش بموجبھا 
والرد عليھا في صلواتنا. هللا يسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامير نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا يسوع في الصالة و

الربانية كيف نصلي ونسلم أنفسنا �. وفي ذلك نشكر 
يعطينا إياه للحياة. ولھذا السبب  هللا أيضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن. 
دنا يساع نطلب من هللا أن يساعدنا وأن يجدد قوانا. وما

رانيم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
  الترانيم اإلنجيلي.

  

  

 
  

إذا كان أحد في المسيح، فھو خليقة جديدة: زال القديم وھا ھو 
لينا خدمة ا كله من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجديد

  )19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانية  المصالحة.
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عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قيد 

قبل ھذه ن اليبقى دون آثار في حياتنا. إنناأوشرط، فھذا 
ھدية المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حياتنا. وھذا يحصل عندما نثق بيسوع المسيح. 
نحن نصدق وعده بأنه معنا في كل يوم. وفي عالقتنا 
به يكون لحياتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من يتعين عليه  تحقيق الخالص لحياتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من يجعل حياتنا قيمة، بل أننا نختبر الذاتية 
مرة تلو األخرى كيف أن يسوع يھبنا حياة محررة 

  باإليمان والمحبة والرجاء.
  

حياة اإليمان تعني قراءة كلمة الرب والعيش بموجبھا 
والرد عليھا في صلواتنا. هللا يسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامير نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا يسوع في الصالة و

الربانية كيف نصلي ونسلم أنفسنا �. وفي ذلك نشكر 
يعطينا إياه للحياة. ولھذا السبب  هللا أيضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن. 
دنا يساع نطلب من هللا أن يساعدنا وأن يجدد قوانا. وما

رانيم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
  الترانيم اإلنجيلي.

  

  

 
  

إذا كان أحد في المسيح، فھو خليقة جديدة: زال القديم وھا ھو 
لينا خدمة ا كله من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجديد

  )19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانية  المصالحة.
  
  

  

  

  –المسيحي  حياة
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عندما ندرك محبة هللا لنا التي التعرف أي قيد 

قبل ھذه ن اليبقى دون آثار في حياتنا. إنناأوشرط، فھذا 
ھدية المحبة الممنوحة لنا، فتكون ھي القوة المؤثرة 
في حياتنا. وھذا يحصل عندما نثق بيسوع المسيح. 
نحن نصدق وعده بأنه معنا في كل يوم. وفي عالقتنا 
به يكون لحياتنا السند والمغزى. ولھذا السبب فإننا 
لسنا من يتعين عليه  تحقيق الخالص لحياتنا بقوتنا 

ولسنا نحن من يجعل حياتنا قيمة، بل أننا نختبر الذاتية 
مرة تلو األخرى كيف أن يسوع يھبنا حياة محررة 

  باإليمان والمحبة والرجاء.
  

حياة اإليمان تعني قراءة كلمة الرب والعيش بموجبھا 
والرد عليھا في صلواتنا. هللا يسمعنا عندما نصلي. 

حمدنا لمزامير نجد الكلمات المعبرة عن وفي ا
شكوانا وثقتنا وشكنا. علمنا يسوع في الصالة و

الربانية كيف نصلي ونسلم أنفسنا �. وفي ذلك نشكر 
يعطينا إياه للحياة. ولھذا السبب  هللا أيضاً على كل ما

فإن الصالة قبل تناول الطعام لھا مغزاھا الحسن. 
دنا يساع نطلب من هللا أن يساعدنا وأن يجدد قوانا. وما

رانيم والصلوات الموجودة في كتاب في ذلك ھي الت
  الترانيم اإلنجيلي.

  

  

 
  

إذا كان أحد في المسيح، فھو خليقة جديدة: زال القديم وھا ھو 
لينا خدمة ا كله من هللا الذي صالحنا وعھد إ. وھذالجديد

  )19+17، 5(رسالة كورنثوس الثانية  المصالحة.
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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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  السموات،أبانا الذي في 

  
  ليتقدس اسمك

  
  ليأت ملكوتك

  
  لتكن مشيئتك

  
  في األرض كما في السماء.

  
  أعطنا خبزنا كفافنا،

  
  واغفر لنا ذنوبنا

  
  كما نغفر نحن للمذنبين إلينا،

  
  والتدخلنا في التجربة،

  
  ولكن نجنا من الشرير

  
  ألن لك الملك والقوة والمجد من اآلن وإلى األبد
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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)

30



–حیاة المسیحي 
الحیاةصنع       

ولیة عن الخلیقة وهللا ألقى على عاتقنا المسؤ)9
 البشر.التعایش مابین 

.ولھذا الغرض كشف لنا عن إرادتھ وأعطانا وصایاه

ادتھ. حیاتنا وفقاً إلرنصنعیسوع المسیح یحررنا لكي 
هللا كلفنا باستخدام األرض وإدامتھا. وھذه المھمة تملي 

یئة ببالرفیقاً علینا مخافة الحیاة واحترامھا وسلوكاً 
واالقتصاد بصورة مستدامة.

في الوصایا العشر الواردة في الموعظة على الجبل 
یعطینا یسوع المقاییس ،التي ألقاھا یسوع المسیح

الضابطة للحیاة مابین البشر وتشكیل المجتمع. ویتمثل 
الغرض منھا في حمایة حقوق الضعفاء والحمایة من 

خریب الحیاة الذاتیة والمساعدة على تحقیق سالم ت
عادل.

لقد أوجز یسوع اإلرادة اإللھیة في وصیة محبة هللا 
المحبة ھذهوركز في ذلك على أن من حولنا والبشر 

تشمل أیضا أعدائنا.

"أحب الرب إلھم بكل قلبك، وبكل نفسك، 
وبكل عقلك. ھذه ھي الوصیة األولى 

والعظمى. والوصیة الثانیة مثلھا: أحب 
قریبك مثلما تحب نفسك. على ھاتین 

الوصیتین تقوم الشریعة وتعالیم األنبیاء." 
)39-37، 22(إنجیل متى
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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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–العالم الجدید 
المستقبل الذي أعده هللا لنا    

سیأتي المسیح ثانیة بصورة مرئیة للجمیع. )10
وسیخلق هللا سماء جدیدة وأرضاً جدیدة. 

وإزاء ھذا الرجاء، بوسعنا أن نعیش حیاة الھناءة 
 وأن نموت وقلوبنا ملیئة بالمواساة.

ولكن نعیش في عالم ملئ بكل ماھو جمیل وعظیم 
أیضاً باأللم والذنب والعنف والموت. نحن نؤمن بأن 
ھذا العالم لن یبقى كما ھو علیھ. هللا سیحرر كل 

الخلیقة من معاناتھا.

وبقیامة المسیح فقد قطع هللا وعداً بأن الموت لن تعد 
نا نحن معشر البشر. عید لھ السلطة األخیرة علی

یسوع بعد الموت.ز للحیاة الجدیدة ماالفصح یرم
سوف یأتي في نھایة الزمن األرضي. وھناك سیقیم 
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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.

34



   –العالم الجديد 
  المستقبل الذي أعده هللا لنا    

  

  سيأتي المسيح ثانية بصورة مرئية للجميع.   )10
  وسيخلق هللا سماء جديدة وأرضاً جديدة.       
  وإزاء ھذا الرجاء، بوسعنا أن نعيش حياة الھناءة       
 وأن نموت وقلوبنا مليئة بالمواساة.      

  
  

نعيش في عالم ملئ بكل ماھو جميل وعظيم ولكن 
أيضاً باأللم والذنب والعنف والموت. نحن نؤمن بأن 
ھذا العالم لن يبقى كما ھو عليه. هللا سيحرر كل 

  الخليقة من معاناتھا.
  
  

وبقيامة المسيح فقد قطع هللا وعداً بأن الموت لن تعد 
نا نحن معشر البشر. عيد له السلطة األخيرة علي

 بعد الموت. يسوع ز للحياة الجديدة ماالفصح يرم
سوف يأتي في نھاية الزمن األرضي. وھناك سيقيم 
هللا األموات إلى الحياة األبدية. وھناك سيفصل هللا 

وسيحاسب كل البشر وسيتمم  الصالح من الطالح
  خطته للسالم.

    
  

موتى في ال الدفن بتسليمولھذا السبب فإننا نقوم وقت 
يد هللا ونطلب لھم الرحمة ليكونوا إلى األبد محفوظين 

  بمحبته.
  

يسري على أناس فرديين وإنما على  ھذا التطلع ال
العالم بأجمعه. تصف الفصول األخيرة من الكتاب 
المقدس السماء الجديدة واألرض الجديدة. وھناك سيتم 
 .تحويلنا وتجديدنا وھناك سيكون هللا معنا ونحن معه

وھناك سنراه كما ھو وسنرى أنفسنا كما سنكون عليه 
  مستقبالً.

  

  

    
  

  

  

   –العالم الجديد 
  المستقبل الذي أعده هللا لنا    

  

  سيأتي المسيح ثانية بصورة مرئية للجميع.   )10
  وسيخلق هللا سماء جديدة وأرضاً جديدة.       
  وإزاء ھذا الرجاء، بوسعنا أن نعيش حياة الھناءة       
 وأن نموت وقلوبنا مليئة بالمواساة.      

  
  

نعيش في عالم ملئ بكل ماھو جميل وعظيم ولكن 
أيضاً باأللم والذنب والعنف والموت. نحن نؤمن بأن 
ھذا العالم لن يبقى كما ھو عليه. هللا سيحرر كل 

  الخليقة من معاناتھا.
  
  

وبقيامة المسيح فقد قطع هللا وعداً بأن الموت لن تعد 
نا نحن معشر البشر. عيد له السلطة األخيرة علي

 بعد الموت. يسوع ز للحياة الجديدة ماالفصح يرم
سوف يأتي في نھاية الزمن األرضي. وھناك سيقيم 
هللا األموات إلى الحياة األبدية. وھناك سيفصل هللا 

وسيحاسب كل البشر وسيتمم  الصالح من الطالح
  خطته للسالم.

    
  

موتى في ال الدفن بتسليمولھذا السبب فإننا نقوم وقت 
يد هللا ونطلب لھم الرحمة ليكونوا إلى األبد محفوظين 

  بمحبته.
  

يسري على أناس فرديين وإنما على  ھذا التطلع ال
العالم بأجمعه. تصف الفصول األخيرة من الكتاب 
المقدس السماء الجديدة واألرض الجديدة. وھناك سيتم 
 .تحويلنا وتجديدنا وھناك سيكون هللا معنا ونحن معه

وھناك سنراه كما ھو وسنرى أنفسنا كما سنكون عليه 
  مستقبالً.

  

  

    
  

  

  

   –العالم الجديد 
  المستقبل الذي أعده هللا لنا    

  

  سيأتي المسيح ثانية بصورة مرئية للجميع.   )10
  وسيخلق هللا سماء جديدة وأرضاً جديدة.       
  وإزاء ھذا الرجاء، بوسعنا أن نعيش حياة الھناءة       
 وأن نموت وقلوبنا مليئة بالمواساة.      

  
  

نعيش في عالم ملئ بكل ماھو جميل وعظيم ولكن 
أيضاً باأللم والذنب والعنف والموت. نحن نؤمن بأن 
ھذا العالم لن يبقى كما ھو عليه. هللا سيحرر كل 

  الخليقة من معاناتھا.
  
  

وبقيامة المسيح فقد قطع هللا وعداً بأن الموت لن تعد 
نا نحن معشر البشر. عيد له السلطة األخيرة علي

 بعد الموت. يسوع ز للحياة الجديدة ماالفصح يرم
سوف يأتي في نھاية الزمن األرضي. وھناك سيقيم 
هللا األموات إلى الحياة األبدية. وھناك سيفصل هللا 

وسيحاسب كل البشر وسيتمم  الصالح من الطالح
  خطته للسالم.

    
  

موتى في ال الدفن بتسليمولھذا السبب فإننا نقوم وقت 
يد هللا ونطلب لھم الرحمة ليكونوا إلى األبد محفوظين 

  بمحبته.
  

يسري على أناس فرديين وإنما على  ھذا التطلع ال
العالم بأجمعه. تصف الفصول األخيرة من الكتاب 
المقدس السماء الجديدة واألرض الجديدة. وھناك سيتم 
 .تحويلنا وتجديدنا وھناك سيكون هللا معنا ونحن معه

وھناك سنراه كما ھو وسنرى أنفسنا كما سنكون عليه 
  مستقبالً.

  

  

    
  

  

  

35



دمعة تسيل من عيونھم، "هللا يمسح كل 
اليبقى موت وال حزن والصراخ وال وجع، 

   ألن األشياء القديمة زالت."
  )4، 21(رؤية يوحنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بيانات الناشر 
  
  شركة الناشر: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH 

ugustenstraße 124A 
70197 Stuttgart 

  بتكليف من: 
  المجلس االستشاري األعلى 

  اإلنجيلية بشتوتجارتللكنيسة 
  مسؤول العالقات االعالمية: 

  دان بيتر
  

  التصميم والطباعة:
Evangelisches Medienhaus GmbH  

  
  

  2016شتوتجارت 

  

  
  الكنيسة اإلنجيلية في والية 

  فورتمبيرج

دمعة تسيل من عيونھم، "هللا يمسح كل 
اليبقى موت وال حزن والصراخ وال وجع، 

   ألن األشياء القديمة زالت."
  )4، 21(رؤية يوحنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بيانات الناشر 
  
  شركة الناشر: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH 

ugustenstraße 124A 
70197 Stuttgart 

  بتكليف من: 
  المجلس االستشاري األعلى 

  اإلنجيلية بشتوتجارتللكنيسة 
  مسؤول العالقات االعالمية: 

  دان بيتر
  

  التصميم والطباعة:
Evangelisches Medienhaus GmbH  

  
  

  2016شتوتجارت 

  

  
  الكنيسة اإلنجيلية في والية 

  فورتمبيرج

دمعة تسيل من عيونھم، "هللا يمسح كل 
اليبقى موت وال حزن والصراخ وال وجع، 

   ألن األشياء القديمة زالت."
  )4، 21(رؤية يوحنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بيانات الناشر 
  
  شركة الناشر: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH 

ugustenstraße 124A 
70197 Stuttgart 

  بتكليف من: 
  المجلس االستشاري األعلى 

  اإلنجيلية بشتوتجارتللكنيسة 
  مسؤول العالقات االعالمية: 

  دان بيتر
  

  التصميم والطباعة:
Evangelisches Medienhaus GmbH  

  
  

  2016شتوتجارت 

  

  
  الكنيسة اإلنجيلية في والية 

  فورتمبيرج

دمعة تسيل من عيونھم، "هللا يمسح كل 
اليبقى موت وال حزن والصراخ وال وجع، 

   ألن األشياء القديمة زالت."
  )4، 21(رؤية يوحنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :بيانات الناشر 
  
  شركة الناشر: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH 

ugustenstraße 124A 
70197 Stuttgart 

  بتكليف من: 
  المجلس االستشاري األعلى 

  اإلنجيلية بشتوتجارت للكنيسة
  مسؤول العالقات االعالمية: 

  دان بيتر
  

  التصميم والطباعة:
Evangelisches Medienhaus GmbH  

  
  

  7201شتوتجارت 

  

  
  الكنيسة اإلنجيلية في والية 

  فورتمبيرج


