)Andacht für den 3.Mai 2020 (Jubilat

ﻧﯾﺎﯾش ﺑرای  ٣ﻣﮫ ) ﯾوﺑﯾﻼت(
اﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ " ﯾوﺑﯾﻼت " ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود -ھﻔﺗﮫ ﺳوم ﺑﻌد از ﻋﯾد ﭘﺎک :ﺷﺎدی – ﺳرود ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺧواﻧدن
ﺑرای ﺧداوﻧد! وﻟﯽ ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐﻧم در اﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺑطو ﻗطﻊ اﯾن اﺣﺳﺎس را ﻧدارم ،در واﻗﻊ ﺑرای
اﻣروزﻧﻘﺷﮫ دﯾﮕری ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود:اﻣروز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اوﻟﯾن ﺟﺷن ﮐوﻧﻔورﻣﺎﺳﯾون) -ﻣراﺳم ﺗﺎﯾﯾد ( در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردﯾد.وﻟﯽ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت و طرح ﻣﺎ را ﻧﻘش ﺑر آب ﮐرد.ﺑﺧﺻوص
ﺑرای ﻏﺳل ﺗﻌﻣﯾد ﺷوﻧدﮔﺎن ﻋدم ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده و ﻏم اﻧﮕﯾزاﺳت.اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن ﻣراﺳم ﺑطور ﮐل ﻟﻐو ﻧﺷده ﺑﻠﮑﮫ ،ﺑﮫ زﻣﺎن دﯾﮕری ﻣوﮐول ﮔردﯾده ،ﺷﺎﯾد ﺗﺎ آن زﻣﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺣﺎﻟت "ﻣﻌﻣول" ﺧود را ﭘﯾدا ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﺗﺎ  ٢٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .وﻟﯽ ﺳوال
اﯾﻧﺟﺎﺳت  :ﺑﻠﮫ،آﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﻠت ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﺧط ﺑﺎطل دﯾﮕری ﺑرھﻣﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﻣﺎ ﮐﺷﯾده
ﺧواھد ﺷد؟ﺧﯾر ،ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودن و ﺧواﻧدن ﺳرودھﺎی ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧﻧده ﭘروردﮔﺎر در زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ در
وﺟودﻣﺎن ﮐﻣﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود.اﮐﻧون وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم دﯾﮕری را ﺑطورﮐل ﻣﺣو ﻧﻣوده
اﺳت،ھﻣﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﻣرﮐز ﺗوﺟﮭﺎت ھﻣﮕﺎن ﺑﺎﺷد ﺣدود  ۴۵ﺳﺎل ﭘﯾش درھﺷﺗم ﻣﮫ
١٩۴۵ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم.در ﺷﮭر ﻣﺎ اوﺑﺎخ – ﭘﺎﻟﻧﺑرگ ﻣﺎھﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده ﺑود-
درﺗﺎرﯾﺦ ﺳوم اﮐﺗﺑر  ١٩۴۴ﺷﮭر ﻣﺎ ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ آزادﮔردﯾد،وﻟﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ آن
ھﻣﭼﻧﺎن زﯾرآﺗش ﺟﻧﮓ آﻟﻣﺎن ھﺎ ﺑود.اواﯾل ١٩۴۵ﺟﻧﮓ و اﻗداﻣﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،اﻣﺎ در
ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕری ﺟﻧﮓ ھﻧوز اداﻣﮫ داﺷت .وﻟﯽ ﭼطور در ﺳﺎل  ١٩۴۵ﮐﻧﻔورﻣﺎﺗﯾﺳون ﺑﮫ اﺟرا در
آﻣد؟ در ﺷﮭر ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾرﮐن ﻓﻠد ﮐﮫ ﻣن ﺑﻌﻧوان ﮐﺷﯾش در آﻧﺟﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐردم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود،
ﮐﺷﯾﺷﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻏﺳل ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺧﺑر داده ﺑود ﮐﮫ ھر ﭼﮫ زودﺗراﯾن ﻣراﺳم
ﺗﺎ اواﺳط ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻧﺟﺎم ﺷودزﯾرا ﻣﻣﮑن ﺑودھر ﭼﮫ زودﺗر آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺳر ﺑرﺳﻧد و ﺑﻌد از آن ﭼﮫ
ﺧواھد ﺷد را ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾداﻧﺳت .ﮔروه ﺑزرﮔﯽ از ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ھر ﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣراﺳم
ﮐﻧﻔورﻣﺎﺳﯾون ﭘرداﺧﺗﮫ – و ھﻧﮕﺎم ﺧﺎرج ﺷدن از ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﻣب اﻓﮑن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
و ﺑﺎﯾد ﺧود را در ﺳﻧﮕر ﮔﺎه ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐردﻧد.دراﻧﮑﯾرش درﻣوزل اﻧﺟﺎم آن ﻣراﺳم ﺑﮫ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد
ﻣوﮐول ﮔردﯾد ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﮐﻣﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ آرام ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﯾﮑﯽ از ھﻣﺎن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد دارد :ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ
آﺧرﯾن ﺳرود ﺧواﻧده ﺷد ﺑﺎ ﻧﺎم " ﻣﺳﯾرﺧود را ﺑﺎ آراﻣش طﯽ ﮐﻧﯾد" در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
ﺣﺎﻣل ﻣرگ در ﺣﺎل ﭘرواز ﺑﮫ وورﺗﺳدﺑورگ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻣورﯾت ﺑﻣﺑﺎران ﺑودﻧد.
از ﺳﺎل ١٩۴۵و ﺳﺎل ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻗﺑل از آن ﺧﺎطرات زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده .ﺣداﻗل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﻧون
ﺑﻧظرم ﻣﯾرﺳدآن اﺳت ﮐﮫ ﭼطورﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺳﺑﺗﺎ راﺣت ﺗری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻋﺑور
ﻧﻣﺎﯾﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐوﻧﻔورﻣﺎﺗﺳﯾون ﻟﻐو ﮔردﯾده وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرﺟﺎﺳت  ،درھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ در آن زﻣﺎن ﺑﮫ درھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﻧﺷده .درآﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻣﺟددا ﻣراﺳم
ﮐﻧﻔورﻣﺎﺳﯾون را ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾﯾم -و ﻧﺑﺎﯾد از ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﺑﻣب اﻓﮑن ﺟﻧﮕﯽ ﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺧﯾﻠﯽ از
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ از وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود وﺣﺷت دارﻧد –
وﻟﯽ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷوری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ روﻧد ﺧود راطﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﮐﺷوری ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻓﮑر ﺷﮭروﻧداﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣن آرزو دارم ﻣﺎ ھم ﮐﻣﯽ ﺷﮭﺎﻣت ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ را داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ
 ٧۵ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺧرج دادﻧد و دوﺑﺎره از ﻧو آﻏﺎز ﮐردﻧد.آرزو دارم ﮐﮫ ﻣﺎ ھرﮔز ﻓراﻣوش
ﻧﮑﻧﯾم :ﺧداوﻧد در ﺷراﯾط ﺳﺧت ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺎﺳت او ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣواره راھﻣﺎن را اداﻣﮫ دھﯾم ،ﺣﺗﯽ اﮔر
آن راه آﺳﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد اوﺣﺎﻓظ ﻣﺎن درھرﻣﺻﯾﺑﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ :او ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳت ھر آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ
ﺑﺎﺷد.

و اﯾن رﻧﺞ و زﺣﻣت ﻧﺎﭼﯾزو زودﮔذر ،ﺟﻼل ﻋظﯾم و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﺳت،ﺑرای ﻣﺎ
ھﻣوار ﻣﯾﮑﻧد،ودر ﺿﻣن ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﻧﺎدﯾدﻧﯽ ﭼﺷم دوﺧﺗﮫ اﯾم،ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی دﯾدﻧﯽ ،آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣﯽ آﯾد ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت ،وﻟﯽ ﭼﯾزھﺎی ﻧﺎ دﯾدﻧﯽ ﺗﺎ اﺑد ﭘﺎﯾدارﻧد ).ﻗرﻧﺗﯾﺎن۴،١٧ ( ٢
Liedvers
ﺳرود
ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾش ﺑرو /در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ! /و ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ھﻣواره درﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﯾم /،ﺗﺎ ﺗو را وﻓﺎداراﻧﮫ
دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾم /ﻣﺎ را ﺑﺎ دﺳﺗﮭﺎﯾت ھداﯾت ﻧﻣﺎ /ﺗﺎ ﺳرزﻣﯾن ﭘدری/
واﮔرﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺳﺧت ﺑﮕذرد /ﺑﮕذار ﻣﺎ ﻣﺣﮑم و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم /ﺣﺗﯽ در ﺳﺧت ﺗرﯾن روزھﺎ/
ھرﮔز از ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾم؛ /زﯾرا ،ﺑواﺳطﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی اﯾﻧﺟﺎ  /اﯾن راه ﺑﮫ ﺳوی ﺗو
ﺧﺗم ﻣﯾﺷود/
Gebet
دﻋﺎ
ﭘدر ،ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ راﻧد ،ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرا ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد ،ھﻣﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣرا آﺷﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،ﺑﮕذار اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺳﻠﯽ ﻣن ﺑرای زﻧدﮔﯽ وﻣرگ ﺑﺎﺷد :ﺑﮕذار ﻣن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﺳم و روﺣم،ھردوی آن
در زﻧدﮔﯽ و ﻣرگ ،ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧودﻧﯾﺳﺗم ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻧﺎﺟﯽ وﻓﺎدار ﺧودﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗم.آﻣﯾن
ﮐرﯾﺳﺗﯾﺎن ﯾوﺳﺗن
Christian Justen
Vater unser
دﻋﺎی ﺧداوﻧد
ای ﭘدرﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﺎﻣت ﻣﻘدس ﺑﺎد.
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺗو ﺑرﻗرار ﺷود.
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗو اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺑر روی زﻣﯾن ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﺎ روزی رﺳﺎن در اﯾن روز،
و ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن را ﺑﺑﺧش،
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻧﺎھﺎن دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم،
ﻣﺎ را از وﺳوﺳﮫ دور ﺑدار،
از ﺷرارت و ﮐﺎرھﺎی ﺑد.
ھﻣﺎﻧﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺳت ،و ﻗدرت و ﺟﻼل و ﺷﮑوه ،ازﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ .آﻣﯾن

