)Andacht für den 5. April 2020 ( Palmsonntag
ًیایغ کْتاٍ  ۵آّریل  ( ۰۲۰۲یکؼٌثَ ًخل )
ُن کیؼاى گزاهی!
ّلتی فزدی عول خیزی ًظثت تَ دیگزاى اًدام هی دُذ  ،آى یک کار تظیار خْب ّ ًیک اطت.خیلی اس
ها آى را اس رّی تدزتیات ػخصی خْد هی ػٌاطینّ .آى حتوا ًثایذ کار تشرگ ّ ػاُکار تاػذ.کافی
اطت یک لثخٌذ کْتاٍ در یک رّس تاراًی یا درّد صثحگاُی ٌُگام خزیذ ًاىُ.ز دّی آًِا تذّى ُشیٌَ
اطت.در هماتل ،اًدام تعضی اس کارُا السهَ ُشیٌَ هی تاػذ ،هاًٌذ خزیذ یک دطتَ گل یا دعْت اس
کظی تزای ًْػیذى لٍِْ .الثتَ تاعث خْػحالی طزف ّ ًشدیکی ُن تَ یکذیگزخْاُذ ػذّ،لی در ایي
تزَُ سهاًی حذالل تا آًدا کَ هی ػْد اس آى تایذ پزُیش ًوایین .اها ،پیؼٌِاد یاری تَ آى تاًْی کٌِظال
در ًشدیکی هاى یا آلای کٌِظال دیگزی کَ در هٌشل هاى طاکي اطت یاآى سّج هظي ًشدیک رّتَ رّی
خاًواى تزای خزیذ کزدى رّساًَ اس ُواى کارُای ًیک ّ خْب هحظْب هی ػْدً.ماػی کزدى یک
دختز پٌح طالَ ّ فزطتادى آى اس سیز در ،تزای دیگزی تاعث لثخٌذی تز رّی لثاى طزف هی ػْدُ.وَ
ایٌِا کارُای ًیک ُظتٌذ .تزای اًدام کار خْب ًّیک السم ًیظت اتتکار تشرگ ّ فْقالعادٍ ایی اًدام
دُین.در ایٌدا ُیچگًَْ هزس تٌذی ّخْد ًذارد (آری ،ایٌدا تٌِا هزسی کَ ُظت ًشدیکی تَ یکذیگز هی
تاػذ) ّ .ایي تدزتَ ُن تَ ها هی آهْسدٌُ:گاهی کَ هي تزای دیگزاى کار ًیکی اًدام هیذُن خْدم ُن اس
آى تِزٍ هی یاتن.تٌا تز ایي ها هی گْیین :ػادی خْدرا تا دیگزاى تمظین کزدى دّ تزاتز خْػحالی ُوزاٍ
دارد.هثل ُواى سى ًاػٌاطی کَ ًشدیک ۰۲۲۲طال پیغ در ّخْدع آى را آسهایغ کزد،تا ُواى رّغي
تظیار گزاى لیوت کَ تَ عیظی هظیح دادّ اّرا تذاى آغؼتَ ًواییذ؟چزا کَ عیظی هظیح را تا ُواى
کارحذالل کْچک خْػحال کزدٍ ّ احظاص خْتی تَ اّ داد علی رغن آًکَ ػاگزداى ّی تا ایي رّغي
گزاًثِا کاهال هخالفت کزدٍ ّ آى را تیِْدٍ تلمی ًوْدًذّ.لی عیظی هظیح تا آًِا هْافك ًثْد ّ آى سى
ًاػٌاص تا ایي ّاکٌغ عیظی هظیح طخت در ػعف ّ خْػحالی تْد .سیزا ّی ًَ تٌِا آى سى را اس تیي
هزداى دّر ًٌوْد تلکَ کار اّ را ًیشطتْد.در کتاب اًدیل هزلض توام داطتاى تَ ایي صْرت گفتَ هی
ػْد کَ:
ّلتی عیظی در تیت عٌیتا در خاًَ ػوعْى خذاهی تز طز طفزٍ ًؼظتَ تْد  ،سًی تا گالتذاًی اس طٌگ
هزهز ،کَ پز اس عطز گزاى لیوت طٌثل خالص تْد ّارد ػذّ گالتذاى را ػکظت عطز اّ را تز طز
عیظی ریخت.تعضی اس حاضزاى تا عصثاًیت تَ یکذیگز گفتٌذ" :چزا تایذ ایي عطز ایٌطْر تلف ػْد؟
هی ػذ آى را تَ تیغ اس طیصذ طکَ ًمزٍ فزّخت ّ پْلغ را تَ فمزا داد".آًِا تا خؼًْت تَ آى سى
اعتزاض کزدًذ .اها عیظی فزهْد " :تا اّ کاری ًذاػتَ تاػیذ ،چزا اّ را ًاراحت هی کٌیذ؟اّ کار
خْتی تزای هي کزدٍ اطت.فمزا ُویؼَ تیي ػوا خْاٌُذ تْد ّ ُز ّلت تخْاُیذ هی تْاًیذ تَ آًِا کوک
کٌیذ ،اها هزا ُویؼَ ًخْاُیذ داػت .اّ آًچَ اس دطتغ تز هی آهذ تزای هي کزد ّتا ایي عول ،تذى هزا
پیغ اس ّلت تزای دفي آهادٍ کزدٍ اطت .یمیي تذاًیذ در ُز خای عالن کَ اًدیل اعالم ػْد ،آًچَ اّ
کزدٍ اطت  ،تَ یاد اّ تیاى خْاُذ ػذ(".هزلض  ،۹-۳ ،۴۱تزخوَ اًدیل لْتز)۰۲۴۲
چٌذ رّس لثل اسعیذ فصح ایي سى ًاػٌاص تا یک عول کْچک خْد تاعث یک کار خْب تزای پظز خذا
ػذ ّ اّرا خْػحال کزد سیزا طَ رّس تعذ اس آى ّی تَ صلیة کؼیذٍ ّ فْت ػذ .ایي ّالعَ را ُزگش
ُیچ کض تصْر ًوی کزد حتی تَ دّطتاى ًشدیک خْدً ،شدیک ػذى ّلت رفتٌغ را ًگفتَ ّ طکْت
اختیار کزدٍ تْد.تَ کظی خْتی کزدى تا خیلی دیز ًؼذٍ تَ پؼت گْع ًیٌذاسین .ایي کارخْب حتوا ًثایذ
خزیذ یک رّغي گزاًثِا تاػذ ،حتی یک لثخٌذ کْچک هی تْاًذ گزاًثِا تاػذّ ارسع آى تاال تز اس
توام هادیات پز تِا دًیا هی تاػذ.

Liedverse
طزّدُای تظلی دٌُذٍ
طپاص ّػکز تزای هحل کارم ،طپاص ّػکز تزای ُز خْػثختی کْچک ،طپاص ّ ػکز تزای ُوَ
ػْر ّػعف ّ رّػٌایی ّ تزای هْسیک .طپاص ّ ػکز تزای تعضی هحٌت ُا ،طپاص ّ ػکز تزای
ّاژُای ًیک ،طپاص ّ ػکز کَ دطتِایت ُوَ خا هزا راٌُوایی هی کٌذ( .ا گ )۱+۵ ،۳۳۱

Gebet: Guter Gott
هٌاخات :خذای تشرگ ّ هِزتاى
گاُی اّلات تی دلیل تَ ُویي طادگی تَ دیگزاى خْتی کزدى تزایواى طخت هی تاػذ .غالثا یا تَ فکزآى
ُظتین کَ آى کار چَ طْدی تزایواى دارد ّ یا چَ ُشیٌَای تاس پزداخت کٌینّ.لی اًدام یک کار خْب
تظیار طادٍ ّ آطاى هی تاػذ.تٌاتزایي اس توام کارکٌاى تیوارطتاى ُا ،پزطتاراى ،تخغ اّرژاًض
ّکارکٌاى ًمل ّاًتمال افزاد تیوارتا یک کف تلٌذ آًاى را طپاص ًوْدٍ.طپاص اس آًِایی کَ لفظَ ُای
فزّػگاٍ ُا را پز ًوْدٍ  ،کظاًی کَ در صٌذّق طْپز هارکت ُا کار هی کٌٌذ ُوَ آًِایی پؼت دخل
هغاسٍُا در حال اًدام ّظیفَ ُظتٌذ یک لثخٌذ تزای آًاى.الثتَ تا گزفتي فاصلَ اس یکذیگز ُوچٌاى
ارتثاطواى را اسرّػِای ایٌتزًتی ،تلفٌی ّ ًاهَ ًگاری حفع خْاُین کزد.
خذاًّذا ،تْ را ًویتْاًین تثیٌین ّلی تْ آًدایی ،ها را ُوزاُی هیکٌی ّاس ها ًگَ داری هی ًوایی اس ایي
تاتت اس صوین للة تْ را طپاص هی دارینُ .وَ ها را حفع کي ُوَ آًِایی کَ تزای ها هِن ُظتٌذ در
ًشدیک ها یا در دّردطت ُا.تْ تَ آًِا ًیش ًشدیکیُ ،وَ آًِا کَ تی کض ُظتٌذّ ُوَ آًاًی کَ تَ دطت
فزاهْػی طپزدٍ ػذٍ اًذ  ،تیگاًگاى ،پٌاُدْیاى ،سًذاًیاى در تٌذ.خذایا طپاص تْراُ ،ز خایی کَ کظی
یک کار خْب ًّیک اًدام هیذُذ تَ ُویي طادگی سیزا آًاى هی داًٌذ کَ چطْر تَ دیگزاى خْتی هی
کٌٌذ  .آهیي

