Andacht für den 13. September 2020
ًیبیؼ کْتبٍ ثشای  .۳۵عپتبهجش۴۲۴۲
خْاًٌذگبى گشاهی،
اهشّصهتي هْػظَ هب هشثْط ثَ یک داعتبى ثغیبسهؼشّف ّ ؽٌبختَ ؽذٍ هیجبؽذ ،داعتبى ُوبى هشد
کْتبٍ قذ ثشّتوٌذ ّ ثبخگیشیؼٌی صکی اعت .ایي ؽخـ دس ثیي اکثشهشدم ثغیبسهٌفْسثَ حغبة هی آهذ،
صیشا اّ دس ؽِشاسیحب ثبثت خشیذ ّ فشّػ اخٌبط هختلف اص ثبصسگبًبى ّ فشّؽٌذگبى طلت ثبج ّ خشاج
هیکشدّ .دساؿلت هْاسد ُضیٌَ ُبی هبلیبتی سا ثطْسًغجتب ثبال حغبة هی کشدّ .پْل ُبی گشفتَ ؽذٍ
اضبفی سا ثَ خیت خْد هی سیخت .ثطْسیکَ کَ هشدم فقط هٌتظش یک فشفت ثْدًذ تب ثب کغی ثَ هبًٌذ
صکی تغْیَ حغبة کٌٌذ ،الجتَ تقْسایي هغئلَ ثشهب کبهال آؽکبسهی ثبؽذ.
پشّاضح اعت کَ اهشّصٍ ًیضفبحجبى هؾبؿل هشثْط ثَ اداسٍ هبلیبت ثشدسآهذ ّیب کغبًی کَ دس
دادعشاُب ّیب دادگبُِب کبسهی کٌٌذ دس ثیي هشدم هحجْة ًیغتٌذ ّلْایٌکَ ّظبیف آًِب ثبص پظ دادى آى
عْدُب ّهبلیبت ُب ّثبصگؾت آى هجبلؾ ثَ دّلت هی ثبؽذ.
افشادؿیشهحجْة ًغجتب تٌِب ُغتٌذ .چٌبًچَ دّعتبًی ُن داؽتَ ثبؽٌذ اهب تؼذادؽبى صیبد ًیغتٌذ .هؼوْال هب
اص آًِب دّسی ًوْدٍ ّ ثبػث خْؽحبلی هب هی گشدد چٌبًچَ ثتْاًین دس فشفتی آًبى سا هْسد اریت ّ
آصاسّثی اػتٌبیی قشاسدُینّ .لی ثب چٌیي اؽخبفی ًَ ّاسد دّعتی ؽذٍ ًَ ّ ،سفت ّ آهذ هی کٌین.
ّثیؾتش هبیل ُغتین اص آًبى دّسی کٌین.صیشا هوکي اعت ثب دّعتی ثب آًبى دس ساٍ ًبدسعتی گبم ثشداسین
ّؽبیذ ثب ایي کبس ،دّعتبًی سا اص دعت ثذُین.
ػیغی هغیح ایٌطْسًجْد .اّکغی ثْد کَ دقیقب ثَ آى ػذٍ اصافشادی کَ هْسد ثذ سفتبسی ّ ثی هِشی
دیگشاى قشاسهی گشفتٌذ تْخَ صیبدی هی کشد ّاص آًبى دلدْیی هی ًوْد .اّ ثب کغبًی استجبط ثش قشاس
هی کشد کَ هشدم ّ خبهؼَ آًبى سا دس ثیي خْد ًوی پزیشفتٌذ هبًٌذ :ثیوبساى ّ ،آًبًی کَ ثَ دالیلی اص
خبهؼَ طشد ؽذٍ ثْدًذ ،ثبج گیشاى ّ فقشا .ایي سا صکی ًیض دسیبفتَ ثْد .ػیغی هغیح ٌُگبم سد ؽذى اص
آًدب صکی سا صیشًظشداؽت ّ اّ سا دیذٍ ثْد ،دس حبلیکَ اّثبالی دسخت خْد سا هخفی کشدٍ ثْد ّ قبثل
دیذى ًجْد.
طجق ًْؽتَ ُبی اًدیل لْقب دیذاس ثیي ػیغی هغیح ّ صکی ثَ ایي فْست ؽکل هی گیشد ،،:ػیغی ّاسد
اسیحب ؽذ ّاصهیبى ؽِشهی گزؽت .هشدی دسآًدب ثْد ثَ ًبم صکی ،کَ عشپشعت ثبخگیشاى ّ ،ثغیبسُن
ثشّتوٌذ ثْد .اّ هی خْاعت ثجیٌذ کَ ػیغی هغیح چَ ًْع ؽخقی اعت ،اهب ثَ ػلت کْتبُی قبهت ّ
اصدحبم هشدم ًوی تْاًغت اّسا ثجیٌذ .پظ خلْدّیذ ّ اص دسخت چٌبسی ثبال سفت تب اّسا ثجیٌذ ،چْى
قشاسثْدػیغی اص آى ساٍ ثگزسدّ .قتی ػیغی ثَ آى هحل سعیذ ثَ ثبال ًگبٍ کشد ّفشهْد :ای صکی ،صّد
ثبػ پبییي ثیب ،صیشا ثبیذ اهشّص دس خبًَ تْ هِوبى ثبؽن .اّ ثَ عشػت پبییي آهذ ّ ثب خْؽشّیی ػیغی
سا پزیشفتّ .قتی هشدم ایي سا دیذًذ صهضهَ ًبسضبیتی اصآًِب ثشخبعت .آًِب هی گفتٌذ  :اّ هِوبى یک
خطب کبس ؽذٍ اعت .صکی ایغتبد ّ ثَ ػیغی خذاًّذ گفت  :ای آقب ،اکٌْى ًقف داسایی خْد سا ثَ فقشا
هی ثخؾن ّ هبل ُش کغی سا کَ ثَ ًب حق گشفتَ ثبؽن چِبس ثشاثش ثَ اّ ثشهی گشداًن ،ػیغی ثَ اّ
فشهْد :اهشّصسعتگبسی ثَ ایي خبًَ سّی آّسدٍ اعت ،چْى ایي هشد ُن فشصًذ اثشاُین اعت .صیشا پغش
اًغبى آهذٍ اعت تب گوؾذٍ سا پیذا کٌذ ّ ًدبت دُذ ( ،،.لْقب )۳۲ -۳ ،۳۱
ػیغی هغیح ثغیبس آعبى ّ ساحت ثَ عْی آى اؽخبفی گبم ثشهی داؽت کَ خطب کبسثْدًذ ،کغبًی کَ
هشدم اصآًبى فبفلَ هی گشفتٌذ ّ .اُّشگض آًبى سا هْسد ؽوبتت ّ عشصًؼ قشاسًوی داد .ؽبیذ ُویي ثْد
کَ آًبى سا ثَ فکش ّاداس هی کشد ّ ؽبیذ آًبى سا هْسد ؽشهغبسی قشاس هی داد .الصم ًجْد کَ خطبکبساى

ثشای اًدبم کبسؽبى آًشا تْخیَ ًوْدٍ ،آًبى احغبط ًوی کشدًذ کَ هْسد عشصًؼ ّاقغ ؽذٍ اًذّ ،یب اص
خْد ثبیذ دفبع کٌٌذ .دسُّلَ اّل آًِب ًَ تٌِب عؼی ثش چٌیي کبسی سا ًوی کٌٌذ ثلکَ ثقْست ثغیبسسک
ّ ساعت خْد ارػبى هی کٌٌذ کَ دچبساؽتجبٍ ؽذٍ اًذ ثَ هبًٌذ صکی .اّ خْد سا ثی گٌبٍ ًویذاًذ ّلی
ػیغی هغیح ُن اّسا هْاخذٍ ًوی کٌذ .ػیغی هغیح ثَ اّ ًگبٍ کشدٍ ّ خْد سا ثَ خبًَ اّدػْت هی-
کٌذُ.ویي ػول ػیغی هغیح ثبػث ساثطَ ثیي خْیؼ ّ ّی کَ تب آى لحظَ خبیگبُی دس ثیي خبهؼَ
ًذاؽت ایدبد هی کٌذُّ .ویي ػول ثبػث ًبسضبیتی هشدهی سا کَ دس آى خوغ ثْدًذ هی ؽْدّ .لی حبال
فشك کٌین :ػیغی هغیح ثَ هٌضل یک قبتل ّیب کغی کَ کْدکبى ساهْسد آصاسخٌغی ّ تدبّصقشاسهیذُذ
ثشّد هب ثب خْد چَ فکشی هی کٌین؟ ُوبى خب هب احغبط ًبسضبیتی ًوی کٌین حتی اگشآى ؽخـ دّساى
هحکْهیت اػ سا ُن پؾت عشگزاؽتَ ثبؽذ؟ چشا ػیغی هغیح ثَ طشف آًبى هیشّد ّثَ عوت هب گبهی
ثش ًوی داسد؟ چشا هب ثبیذآًبى سا ثپزیشین ،دسحبلیکَ ایٌگًَْ اؽخبؿ سا حتی هبیل ًیغتین ثجیٌین صیشا
آًِب طْسدیگشی ُغتٌذ ّآًبى سا ثَ حغبة ًوی آّسین؟ صیشا ایي گًَْ افشاد ثخبطشاػوبلؾبى ّیب
ّاثغتگی ُبی ًژادی هْسد ثی اػتٌبیی قشاسهی گیشًذ ّدس خبهؼَ قبثل پزیشػ ًیغتٌذ .چَ عشیغ هوکي
اعت ُویي هغئلَ ثشای خْد هب پیؼ آیذ کَ دیگشاى هب سا هٌضّی کشدٍ ّدیگشاى ُویي هِش ثذ ًبهی سا
ثَ پیؾبًی هب ثضًٌذ؟
توبم آًچَ سا دس ثبالرکش ؽذ ثشای ػیغی هغیح کبهال ثی اُویت تلقی هی ؽذ .اّ ثَ خٌجَ اًغبًی ثَ
آدهیبى هی ًگشد .ثشای اًَّ سًگ پْعت ًَ ،هلیت ًَّ ،هزُت اُویت داسد .اّ کغی سا ثخبطشگٌبٍ
کجیشٍ اػ یب ثیوبسی عخت اػ هحکْم ًوی کٌذ .اّ ثَ عْی افشادی کَ احتیبج ثَ کوک ُّویبسی داسًذ
قذم ثشهی داسد ثذّى ایٌکَ آًبى سا هحبکوَ کٌذ اص ًضدیک ؽذى ثَ آًبى تشعی ًذاسد .داّس ّقبضی کظ
دیگشی اعت .اّ آًشا خْة هی داًذ .ثٌب ثشُویي اّ هی تْاًذ ثذّى تشط دعت یبسی ّکوک ثَ دیگشاى
دساص کٌذ .اّ اصخطب ّ گٌبٍ صکی آگبُی داؽتّ ،لی اّثشایٌکَ صکی هحتبج ثَ کوک ًیضثْد سا ُن هتْخَ
ثْد .ػیغی هغیح هی داًغت کَ صکی چقذسخْد اصایٌکَ ثغیبس تٌِبعت ّ هْسد ثی اػتٌبیی هشدم اعت
سًح هی ثشد ّ ،هیذاًغت کَ خْدػ هغجت ایي ّضؼیت اعت .صکی هی داًذ ،کَ اّ اؽتجبٍ کشدٍ اعتّ ،
خْدػ هتْخَ هی ؽْد ،کَ چَ ثبیذ اًدبم دُذ ،تب خْد سا اصایي ّضؼیت سُب ًوبیذ .ثؼذ اصآى ًیوی اص
داسایی خْد سا ثَ فقشا ثش هیگشداًذ ّ ،چِبسثشاثشآًچَ سا کَ ثب ًیشًگ ّ تضّیشثَ ًفغ خْد حغبة ًوْدٍ
ثْد هدذا ثَ آًِب ثبصهیگشداًذ.
آیب فکش ًوی کٌیذ ایي ُوبى ػولی اعت کَ سئیظ ؽشکت ّایشکبسدُن ثبیذ اًدبم هی داد؟ آیب ثِتشًیغت ثَ
خبی آًکَ دیگشاى سا کٌبسثگزاسین ّثَ دیگشاى دسّؽ گفتَ ّیب ثبحقَ صدى ثَ دیگشاى ،اُذاف خْد سا
پیؼ ثجشین ،فبدقبًَ ػول کٌین ؟چقذسدّعت داسین خطب ُب ّاؽتجبُبت دیگشاى سا دیذٍ ّلی آًچَ کَ
دسًضد خْد ثَ خطب ّاؽتجبٍ اًدبهیذٍ سا ًبدیذٍ گشفتَ ّاصآًِب چؾن پْؽی کٌین.
)Liedvers (WortLaute 90
عشّد
آًدبیی کَ اًغبًِب خْد سا ثَ دعت فشاهْؽی هی عپبسًذ ّ /،هغیشُبی دسعت سا تشک هیکٌین  /اصًْ
ؽشّع هیکٌین کبهال اصًْ / .آًدبیی کَ آعوبى ّ صهیي ثَ یکذیگش ًضدیک هی ؽًْذ / ،آًْقت اعت کَ
فلح ّ آساهؼ دس ثیي هب هی ثبؽذ / .آًدبیی کَ آعوبى ّ صهیي ثَ یکذیگش ًضدیک هی ؽًْذ / ،آًْقت
اعت کَ فلح ّ آساهؼ دس ثیي هب هی ثبؽذ ( .کتبة عشّد ) ۱۲
Gebet
دػب

خذاًّذ هِشثبى ،هب سا یبسی سعبى دس ثشخْسد ّ آؽٌبیی ثب صکی ُبی ایي دًیب ،تب اصدیذ ّثقیشت
پغشخْدت آًِب سا ثٌگشین .ثگزاسهب ثب ػؾق ّ هحجت اًغبًی ثب آًبى ثشخْسد ًوبیین ّثیؼ اصُشچیض ثَ
ػضت ًّفظ اًغبًی ؽبى تْخَ کٌین ،تب ثَ تققیشات ّگٌبُبى آًبى ،حبال ،گٌبُبًؾبى ُشچَ ثبؽذ.
آًگلیکب کشاکبئْ
Angelika Krakau

