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   ΤΟ∆ΑΨ ΑΤ ΓΡΑΧΕ    

Οργανιστ:  Μαυρεεν Οχησνερ Ελδερ:  Βεννο Σψδοω 

Υσηερσ:  Βεννο Σψδοω, Γαρψ Γυντηερ, Λαρρψ Νελσον, ϑαχοβ 
Ρηινεσµιτη, Ριχη Ρηινεσµιτη, ϑεφφ Στιφτερ 

Χουντινγ Τεαµ 2:  Γαρψ Γυντηερ; Ριχκ Νελσον; Βιλλ Ρυστ; Βοβ 
ςανδεϖεερ; Χλιντ Ωελκερ 

Ηοσπιταλιτψ Τεαµ 1:  Πηιλ & ϑαχκιε Ραδιχηελ;  Λψνν & ϑανιχε 
Σανδηοεφνερ  

Χηυρχη Χλεανερσ:  Π. Ραδιχηελ Σχηοολ:  Κ. Βακερ 

 ΝΕΞΤ ΩΕΕΚ ΑΤ ΓΡΑΧΕ   

Υσηερσ:  Βεννο Σψδοω, Γαρψ Γυντηερ, Λαρρψ Νελσον, ϑαχοβ 
Ρηινεσµιτη, Ριχη Ρηινεσµιτη, ϑεφφ Στιφτερ 

Χουντινγ Τεαµ 3:  ∆ον Αυελ;  Βριαν Ειχησταδτ;  ϑαχκ 
Κιρκηαµ;  Βεννο Σψδοω;  Βρανδτ Ωενδλανδ 

Ηοσπιταλιτψ Τεαµ 2:  ϑανελλε Ηειν; Χηρισ Λεντζ; ϑεννψ Κλειφγεν 

Χηυρχη Χλεανερσ:  Π. Ραδιχηελ Σχηοολ:  Βρυχε 

 ΟΥΡ ΣΧΗΕ∆ΥΛΕ   

Sun., Feb. 15: 9:00 am – Sunday School and Bible Class 
 10:00 am – Worship Service 
 11:15 am – Hospitality 
Mon, Feb. 16: No School at Grace 
Wed., Feb. 18: ASH WEDNESDAY 
 4:30 pm – Catechism for Public School Students 
 6:00 pm – Lenten Soup Suppers Begin 
 7:00 pm – Midweek Lenten Worship Services Begin 
Sun., Feb. 22: 8:30 am – Choir Practice 
 9:00 am – Sunday School and Bible Class 
 10:00 am – Worship Service 
 11:15 am – Hospitality 
 

Last Week’s Stats:  Feb. 8, 2015    Sun.: 118  S.S.: 16  B.Cl.: 46   Wed.: 19 
 Sun. Offering: Grace: $2,794.24 CLC: $1,101.00 
 Weekly Need: Grace: 3,340.00 CLC: 1,060.00 
     -Under / +Over: Grace: -545.76 CLC: +41.00 

 Year-to-Date Offering:: Grace:     $16,701.87 CLC: $4,799.20 
 Year-to-Date Need: Grace: 20,040.00 CLC: 6,360.00 
     Year-to-Date (+/-) Grace: -3,338.13 CLC: -1,560.80 

 GLC Other:   325.00 Living Faith:   0.00 Tuition Aid: 200.00 
 SAF Endowment: 100.00 MDF: 100.00 Kinship:  125.00 
 ILC Student Aid: 0.00 ILC Bldg. 100.00 IIF: 0.00      CEF:  0.00 
 Current Balances: Parking Lot:   +4,305.00 Tuition Aid:  +7,509.12 
 

 

Παστορ:  ϑοην Ηειν (Χελλ 612−408−1635) Πηονε:  763−784−8784 

Σχηοολ Πηονε:  763−784−6340 Γραδεσ:  Κινδεργαρτεν−8
τη

 

Χηυρχη Ψεαρ:  Τρανσφιγυρατιον ∆ατε:  Φεβρυαρψ 15, 2015 
 

 ΩΟΡΣΗΙΠ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ    

 

 

 

 

 

 

 

Γραχε Λυτηεραν Χηυρχη & Σχηοολ 
460 75

τη
 Αϖε. ΝΕ 

Φριδλεψ, ΜΝ  55432 

Εµαιλ:  ϕπηειν≅χλχλυτηεραν.χοµ 

Ηοµε Παγε:  ωωω.ΧΛΧΓραχεΛυτηερανΧηυρχη.οργ 

Μεµβερ:  ΧΗΥΡΧΗ ΟΦ ΤΗΕ ΛΥΤΗΕΡΑΝ ΧΟΝΦΕΣΣΙΟΝ 

Ηψµνσ: 
ΩΣ 719: ϑεσυσ ον τηε Μουνταιν Πεακ 

ΩΣ 720: Οη, Ωονδρουσ Τψπε! Οη, ςισιον Φαιρ 

ΤΛΗ 285: Ηοω Πρεχιουσ Ισ τηε Βοοκ ∆ιϖινε 

ΤΛΗ 48: Ηοω Βλεστ Αρε Τηεψ Ωηο Ηεαρ Γοδげσ Ωορδ 
 

Χηριστιαν ∆αψ Σχηοολ:  ΤΛΗ 135 (βετωεεν ρεαδινγσ) 

Λιστενινγ ασσιστανχε ισ αϖαιλαβλε. Πλεασε ασκ αν υσηερ. 

Ωορσηιπ Πρεπ: 

Πσαλµ 148, ΤΛΗ π. 156 φ. 

Λιτυργψ: 

ΤΛΗ, π. 5 (Προϕεχτεδ) 
Γλορια:  ΤΛΗ 246:1,4 

Σχριπτυρε Ρεαδινγσ: 

2 Κινγσ 2:1−12α 

Μαρκ 9:2−9 

Σερµον:  2 Πετερ 1:16−21 
16 

Φορ ωε διδ νοτ φολλοω χυννινγλψ δεϖισεδ φαβλεσ ωηεν ωε µαδε 

κνοων το ψου τηε ποωερ ανδ χοµινγ οφ ουρ Λορδ ϑεσυσ Χηριστ, βυτ ωερε 

εψεωιτνεσσεσ οφ Ηισ µαϕεστψ. 
17 

Φορ Ηε ρεχειϖεδ φροµ Γοδ τηε Φατηερ 

ηονορ ανδ γλορψ ωηεν συχη α ϖοιχε χαµε το Ηιµ φροµ τηε Εξχελλεντ 

Gﾉﾗヴ┞ぎ さTｴｷゲ ｷゲ M┞ HWﾉﾗ┗WS “ﾗﾐが ｷﾐ ┘ｴﾗﾏ I ;ﾏ ┘Wﾉﾉ ヮﾉW;ゲWSくざ 18 
Ανδ ωε 

ηεαρδ τηισ ϖοιχε ωηιχη χαµε φροµ ηεαϖεν ωηεν ωε ωερε ωιτη Ηιµ ον 

τηε ηολψ µουνταιν.  
19 

Ανδ σο ωε ηαϖε τηε προπηετιχ ωορδ χονφιρµεδ, 

ωηιχη ψου δο ωελλ το ηεεδ ασ α λιγητ τηατ σηινεσ ιν α δαρκ πλαχε, υντιλ 

τηε δαψ δαωνσ ανδ τηε µορνινγ σταρ ρισεσ ιν ψουρ ηεαρτσ; 
20 

κνοωινγ 

τηισ φιρστ, τηατ νο προπηεχψ οφ Σχριπτυρε ισ οφ ανψ πριϖατε ιντερπρετατιον, 
21 

φορ προπηεχψ νεϖερ χαµε βψ τηε ωιλλ οφ µαν, βυτ ηολψ µεν οφ Γοδ 

σποκε ασ τηεψ ωερε µοϖεδ βψ τηε Ηολψ Σπιριτ.  (ΝΚϑς
ΤΜ

)   

 “Ουρ Λορδ’σ Χρεδιβιλιτψ ισ ατ Στακε” 



 

  ΤΗΕ ΑΝΝΟΥΝΧΕΜΕΝΤΣ    

 Midweek Lenten Services:  
This year our midweek 
services will begin this week 
on Ash Wednesday, Feb. 
18, 7 pm.  Our theme is 
“Gratitude for God’s 
Geographic Grace,” looking 
at God’s promises based on 
features of geography used 
in the Bible.  

 Lenten Soup Suppers:  
These start on Feb. 18, 6 
pm as a way for people to 
eat between work and 
worship. There is a sign-up 
sheet for soup, setup, and 
cleanup. 

 Next Sunday:  The Sunday School children will be singing in church. 

 Fiction Book:  Deborah Ude, wife of ILC seminary professor John 
Ude and mother of Michael Ude, is currently working toward the 
publication of a Lutheran Christian Fiction novel. No final date has 
been set, but the goal is to release it in early March. Information about 
Steeple in the Distance, excerpts and background, are available.  

Visit website:  www.deborahude.com     E-mail:  deborahu9@gmail 
Phone:  715-955-4127 
Address Deborah Ude; 507 Ingram Dr.; Eau Claire, WI 54701 

 CLC News:  Stephanie Purrington has accepted the call to teach 
kindergarten at Immanuel in Mankato, MN, beginning this Fall.     
Pastor Mark Tiefel of Bethel in Morris, MN, has received the call to 
Redemption in Lynnwood, WA (Seattle area).    Teacher Jeffrey 
Karnitz of St. Stephen in Mountain View, CA (San Francisco area), 
has received the call to be principal and teacher at Gethsemane in 
Spokane Valley, WA.    Pastor Michael Roehl of St. Paul in Bismarck, 
ND, has received the call to Resurrection in Corpus Christi, TX. 

 Sunday School Memory Work:  #17 – Second Article 

Ωελχοµε το ουρ γυεστσ ανδ ϖισιτορσ.  Ωε αππρεχιατε τηε 
opportunity to share God’s Word with you today.  Please 
χοµε αγαιν!  Τηοσε ιντερεστεδ ιν λεαρνινγ µορε αβουτ τηε 
Σχριπτυρεσ ανδ ουρ δοχτριναλ ποσιτιον, πλεασε σπεακ ωιτη 
Παστορ Ηειν.  Ηε ωουλδ βε δελιγητεδ το ϖισιτ ωιτη ψου! 



ΒΕΓΓΑΡΣ 
Αση Ωεδνεσδαψ ισ υπον υσ αγαιν. Ιτ ιντροδυχεσ υσ το τηε σεασον οφ Λεντ. Αση 
Ωεδνεσδαψ δατεσ βαχκ το τηε 8τη χεντυρψ. Αν αββοτ Αελφριχ (955−1020) ωροτε, ∀Ωε 
ρεαδ ιν τηε βοοκσ βοτη ιν τηε Ολδ Λαω ανδ ιν τηε Νεω τηατ τηε µεν ωηο ρεπεντεδ οφ 
τηειρ σινσ βεστρεωεδ τηεµσελϖεσ ωιτη ασηεσ ανδ χλοτηεδ τηειρ βοδιεσ ωιτη σαχκχλοτη. 
Νοω λετ υσ δο τηισ λιττλε ατ τηε βεγιννινγ οφ ουρ Λεντ τηατ ωε στρεω ασηεσ υπον ουρ 
ηεαδσ το σιγνιφψ τηατ ωε ουγητ το ρεπεντ οφ ουρ σινσ δυρινγ τηε Λεντεν φαστ.∀  

Πουρινγ οφ ασηεσ ον ονε∋σ βοδψ (ανδ δρεσσινγ ιν σαχκχλοτη), δατεσ βαχκ το τηε Ολδ 
Τεσταµεντ. ϑοβ, ρεβυκεδ βψ Γοδ, χονφεσσεδ, ∀Τηερεφορε Ι δεσπισε µψσελφ ανδ ρεπεντ 
ιν δυστ ανδ ασηεσ∀ (ϑοβ 42:6). Τηερε αρε οτηερ ρεφερενχεσ το συχη α πραχτιχε ιν τηε Ολδ 
Τεσταµεντ, ε.γ. Εστηερ 4:1,3,  ∆ανιελ 9:3. Ιν τηε Νεω Τεσταµεντ, ϑεσυσ σπεακινγ το 
Cｴﾗヴ;┣ｷﾐ ;ﾐS BWデｴゲ;ｷS; ゲ;ｷSが さWﾗW デﾗ ┞ﾗ┌が Cｴﾗヴ;┣ｷﾐぁ WﾗW デﾗ ┞ﾗ┌が BWデｴゲ;ｷS;ぁ Fﾗヴ ｷa 
τηε µιγητψ ωορκσ ωηιχη ωερε δονε ιν ψου ηαδ βεεν δονε ιν Τψρε ανδ Σιδον, τηεψ 
ωουλδ ηαϖε ρεπεντεδ λονγ αγο ιν σαχκχλοτη ανδ ασηεσ∀ (Ματτηεω 11:21). 

Ηιστοριχαλλψ, µανψ Χηριστιανσ φολλοωεδ τηε πραχτιχε οφ πλαχινγ ασηεσ ιν τηε φορµ οφ α 
χροσσ υπον τηειρ φορεηεαδ. Τοδαψ τηε πλαχεµεντ οφ ασηεσ ον τηε φορεηεαδ ισ πραχτιχεδ 
βψ σοµε Λυτηερανσ, τηε Χατηολιχ Χηυρχη, ανδ οτηερσ ωιτηιν Χηριστενδοµ.  Το συχη 
πραχτιχε τηερε ισ συρελψ νο οβϕεχτιον συρελψ, προϖιδεδ πεοπλε υνδερστανδ τηε 
σιγνιφιχανχε οφ ιτねπενιτεντ σορροω οϖερ σιν, ανδ αν αχκνοωλεδγεµεντ οφ τηε 
χονσεθυενχε οφ σιν ωηιχη ισ δεατη. Μαν ωασ χρεατεδ οφ τηε δυστ οφ τηε εαρτη, ανδ ιν 
δεατη ρετυρνσ το δυστ (Γενεσισ 3:19).  

Ασηεσ ορ νο ασηεσ, τηε ταξ χολλεχτορ ιν τηε τεµπλε µανιφεστεδ τρυε ρεπεντανχε ωηεν 
さゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;a;ヴ ﾗaaが ぷｴWへ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ゲﾗ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ヴ;ｷゲW ｴｷゲ W┞Wゲ デﾗ ｴW;┗Wﾐが H┌デ HW;デ ｴｷゲ 
HヴW;ゲデ ゲ;┞ｷﾐｪ けGﾗS HW ﾏWヴIｷa┌ﾉ デﾗ ﾏWが ; ゲｷﾐﾐWヴげざ ふL┌ﾆW ヱΒぎヱンぶく  

Ασ α δαψ οφ πενιτενχε Αση Ωεδνεσδαψ ιντροδυχεσ υσ το τηε σεασον οφ Λεντ.  Τηε 
σεασον οφ Λεντ ηασ τακεν ον σοµε βαγγαγε. Σοµε πεοπλε χηοοσε το ενγαγε ιν α φαστ 
δυρινγ Λεντ. Ιφ τηεψ χηοοσε το δο σο τηατ ισ φινε. Ηοωεϖερ ιφ α φαστ ισ δονε ιν αν εφφορτ 
οφ σελφ−ριγητεουσνεσσ το ασσυαγε τηε Λορδ Γοδ, ιτ ισ οφ νο ϖαλυε, ανδ ισ ινδεεδ σινφυλ! 
Σοµε χηοοσε το γιϖε υπ σοµε ηαβιτ, γοοδ ορ βαδ (Ιφ ιτ ισ α βαδ ηαβιτ σηουλδ ιτ νοτ βε 
γιϖεν υπ χοµπλετελψ?) φορ Λεντ. Φινε. Βυτ ιφ συχη σελφ−δενιαλ ισ πραχτιχεδ ασ αν 
εξπρεσσιον οφ σελφ−ヴｷｪｴデWﾗ┌ゲﾐWゲゲが ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ┘ヴｷﾐｪ ; ヴW┘;ヴS aヴﾗﾏ GﾗSげゲ ｴ;ﾐSゲが ﾗヴ 
ωιτη  ; さｴﾗﾉｷWヴ デｴ;ﾐ デｴﾗ┌ ;デデｷデ┌SWざ デﾗ┘;ヴS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ IｴﾗﾗゲW ﾐﾗデ デﾗ ｪｷ┗W ┌ヮ 
σοµετηινγ φορ Λεντ, ιτ ισ υσελεσσ ανδ ισ σιν.  

Τηε Λορδ Γοδ ισ νοτ ιµπρεσσεδ βψ τηε ουτωαρδ εξπρεσσιον οφ ηολινεσσ ορ αππεαρανχε 
οφ ηολινεσσ. Ηε λοοκσ ον τηε ηεαρτ. Τηε εξπρεσσιον τηατ δελιγητσ τηε Λορδ ισ τηε ηεαρτ−
aWﾉデ IﾗﾐaWゲゲｷﾗﾐが さFﾗヴ I ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾏ┞ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐゲが ;ﾐS ﾏ┞ ゲｷﾐ ｷゲ ;ﾉ┘;┞ゲ HWaﾗヴW 
µε. Αγαινστ Ψου, Ψου ονλψ, ηαϖε Ι σιννεδ, ανδ δονε τηισ εϖιλ ιν Yﾗ┌ヴ ゲｷｪｴデぐざ ふPゲ;ﾉﾏ 
51:4).  Τηε ταξ χολλεχτορ εξπρεσσεδ τρυε ρεπεντανχε ιν τηατ ηε χονφεσσεδ ηισ σιν, ανδ 
εξπρεσσεδ φαιτη ανδ χονφιδενχε ιν τηε γραχε οφ ΓοδねさBW ﾏWヴIｷa┌ﾉ デﾗ ﾏWくざ D;┗ｷS 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS ｴｷゲ IﾗﾐaWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ ┗く ヴ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐaｷSWﾐIW ﾗa a;ｷデｴが さA HヴﾗﾆWﾐ ανδ α χοντριτε 
ηεαρτねデｴWゲWが O GﾗSが Yﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ SWゲヮｷゲWざ ふPゲ;ﾉﾏ ヵヱぎヱΑぶく 

Αµονγ υσ, τηε Λεντεν σεασον ισ α τιµε σετ απαρτ το µεδιτατε υπον ωηατ ουρ Λορδ οφ Ηισ 
γοοδ ανδ γραχιουσ ωιλλ ανδ Ηισ δεεπ λοϖε φορ υσ ηασ δονε το ρεµοϖε φροµ υσ τηε βυρδεν 
οφ ουρ σιν, ανδ σενσε οφ γυιλτ τηατ ωε φεελ βεχαυσε ωε ηαϖε σιννεδ αγαινστ Ηιµ ανδ Ηισ 
ηολινεσσ. Λεντεν µεδιτατιονσ αρε ιν ρεαλιτψ νοτ ανψτηινγ µορε τηαν ωηατ ωε ηεαρ εαχη 

Συνδαψ ιν α φαιτηφυλ Λαω/Γοσπελ σερµον. Λεντ δοεσ ηοωεϖερ φοχυσ ουρ αττεντιον ιν α 
µορε ιντενσε φασηιον υπον τηε χοστ οφ ουρ σιν! Τηε ωαγεσ οφ σιν ισ δεατη.  Τηε Λεντεν 
µεδιτατιονσ ιµπρεσσ υπον υσ τηατ ϑεσυσ ρεχειϖεδ (ωασ παιδ) ωηατ ωε εαρνεδ! Βεφορε τηε 
χουρτ οφ διϖινε ϕυστιχε Ηε συφφερεδ τηε πυνισηµεντ ωε δεσερϖεδ, τηε φορσακεννεσσ ωε 
σηουλδ ηαϖε ενδυρεδ, ανδ διεδ τηε δεατη τηατ ωασ ριγητφυλλψ ουρσ. Ωε γατηερ ιν Λεντεν 
ゲWヴ┗ｷIWゲ ┘ｷデｴ ヮWﾐｷデWﾐデ ;ﾐS デｴ;ﾐﾆa┌ﾉ ｴW;ヴデゲく WW ｪ;デｴWヴ デﾗ さヴWﾏWﾏHWヴ Hｷゲ SW;デｴざ ;ﾐS ﾗ┌ヴ 
ρελεασε φροµ δεατη τηρουγη Ηισ σαχριφιχε ιν ουρ πλαχε. 

WW ヴWﾏWﾏHWヴ M;ヴデｷﾐ L┌デｴWヴげゲ IﾗﾐaｷSWﾐデ εξπρεσσιον ατ ηισ δεατη. Ηισ φριενδ ϑυστασ ϑονασ 
;ゲﾆWS ｴｷﾏ ﾗﾐ ｴｷゲ SW;デｴ HWSぎ さ‘W┗WヴWﾐS F;デｴWヴが ;ヴW ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ SｷW ｷﾐ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa デｴW 
Cｴヴｷゲデ ;ﾐS デｴW SﾗIデヴｷﾐW ┘ｴｷIｴ ┞ﾗﾐ ｴ;┗W ヮヴW;IｴWSいざ Iﾐ ; ﾉﾗ┌S ┗ﾗｷIW ｴW ヴWゲヮﾗﾐSWSが 
さYWゲくざ  Ιν τηισ φιναλ χονφεσσιον οφ φαιτη ιν Χηριστ ηε διεδ. Ωηατ ισ νοτ ασ ωελλ κνοων ισ τηατ 
αφτερ ηισ δεατη, ιν ηισ ποχκετ, ωε αρε τολδ, ωασ φουνδ α νοτε τηατ ινχλυδεδ τηισ 
ゲデ;デWﾏWﾐデが さWW ;ヴW ;ﾉﾉ HWｪｪ;ヴゲき ｷデ ｷゲ デヴ┌Wくざ  Ιν σοχιετψ βεινγ α βεγγαρ ισ λοοκεδ δοων 
υπον. Ρεσπεχταβλε πεοπλε αρε νοτ χοµφορταβλε βεγγινγ. Βυτ ιν τηε σπιριτυαλ σενσε, τηερε 
ｷゲ ﾐﾗ ゲｴ;ﾏW ｷﾐ HWｷﾐｪ ; HWｪｪ;ヴく Iﾐ a;Iデ ｷデ ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ HWｪｪ;ヴゲ ┘ｴﾗ ゲ;┞が さNﾗデｴｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ┞ ｴ;ﾐS I 
Hヴｷﾐｪが ゲｷﾏヮﾉ┞ デﾗ Tｴ┞ Iヴﾗゲゲ I Iﾉｷﾐｪざ ┘ｴﾗ ゲｴ;ﾉﾉ ﾆﾐﾗ┘ デｴW ﾃﾗ┞ ﾗa HWｷﾐｪ aｷﾉﾉWSく 

Ωε αρε βεγγαρσ βεχαυσε τηερε ισ  νο αχτ ορ δεεδ οφ ουρσ ωηιχη χαν σαϖε υσ. Ωε αρε 
σαϖεδ ονλψ τηρουγη τηε βλοοδ οφ Χηριστ ανδ τηρουγη τηε ριγητεουσνεσσ οφ Χηριστ ωηιχη 
ισ ουρσ τηρουγη φαιτη. Ωε αρε σαϖεδ βψ τηε γραχε οφ Ηιµ ωηο νεϖερ τυρνσ τηε βεγγαρ 
αωαψ! Ρεµεµβερ τηε ταξ χολλεχτορ? ϑεσυゲ ゲ;ｷSが さI デWﾉﾉ ┞ﾗ┌が デｴｷゲ ﾏ;ﾐ ┘Wﾐデ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ｴｷゲ 
ｴﾗ┌ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷWSぐざ ふL┌ﾆW ヱΒぎヱヴぶ 

Σο χοµε εαχη Λεντεν σεασον, ανδ το εαχη Λεντεν σερϖιχε.  Χοντεµπλατε ηοω ϑεσυσ 
Ωηο ωασ ριχη βεχαµε ποορ, τηατ ωε ωηο ωερε ποορねβεγγαρσねµιγητ βε µαδε ριχη 
(2 Χοριντηιανσ 8:9). ΤｴW ┘W;ﾉデｴ デｴ;デ HW aヴWWﾉ┞ ;ﾐS ヴｷIｴﾉ┞ ｴ;ゲ ヮﾉ;IWS ｷﾐデﾗ ﾗ┌ヴ HWｪｪ;ヴげゲ 
H;ｪ ｷゲ デｴW aﾗヴｪｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa ゲｷﾐゲが ;ﾐS ;ゲ HWｪｪ;ヴ L┌デｴWヴ ゲ;ｷSが さWｴWヴW デｴWヴW ｷゲ aﾗヴｪｷ┗WﾐWゲゲ 
ﾗa ゲｷﾐゲが デｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾉｷaW ;ﾐS ゲ;ﾉ┗;デｷﾗﾐくざ CﾗﾏW ;ﾐS さBWｴﾗﾉS デｴW L;ﾏH ﾗa GﾗS Wｴﾗ 
τακεσ αωαψ τηε σιν οφ τｴW ┘ﾗヴﾉSざ ふJﾗｴﾐ ヱぎヲΓぶく CﾗﾏW ｷﾐ デｴW IﾗﾐaｷSWﾐIW ﾗa デｴW LﾗヴSげゲ 
ヮヴﾗﾏｷゲW デｴ;デ さｷa ┘W IﾗﾐaWゲゲ ﾗ┌ヴ ゲｷﾐゲが HW ｷゲ a;ｷデｴa┌ﾉ ;ﾐS ﾃ┌ゲデ デﾗ aﾗヴｪｷ┗W ┌ゲ ﾗ┌ヴ ゲｷﾐ ;ﾐS デﾗ 
IﾉW;ﾐゲW ┌ゲ aヴﾗﾏ ┌ﾐヴｷｪｴデWﾗ┌ゲﾐWゲゲざ ふヱ Jﾗｴﾐ ヱぎΓぶく Oﾐﾉ┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW ゲﾗ SWﾉ┌SWS デﾗ 
τηινκ τηεψ ηαϖε νο σιν, ορ ωηο δο νοτ φεελ τηε βυρδεν οφ τηειρ σιν, χαν βε δεαφ το συχη 
α προµισεねα προµισε χονφιρµεδ το υσ ατ τηε χροσσ υπον ωηιχη ουρ δεαρ Σαϖιορ διεδ! 

Φολλοωινγ 6 ωεεκσ οφ τηε Λεντεν σεασον ωε ωιλλ βασκ ιν τηε ωαρµτη ανδ λιγητ οφ 
Cｴヴｷゲデげゲ ヴWゲ┌ヴヴWIデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW δεαδ. Ιφ ωε ωιλλ βε ηονεστ, ωε ωιλλ αχκνοωλεδγε τηατ ιφ 
ωε λετ τηε Λεντεν σεασον πασσ υσ βψ ωιτηουτ χοντεµπλατιον ανδ µεδιτατιον υπον 
JWゲ┌ゲげ ゲ┌aaWヴｷﾐｪ ;ﾐS SW;デｴが デｴWﾐ デｴW IWﾉWHヴ;デｷﾗﾐ ﾗa E;ゲデWヴ ｷゲ Wﾏヮデ┞く Ia Cｴヴｷゲデ SｷS ﾐﾗデ 
διε, Ηε διδ νοτ ρισε. Βυτ Ηε διδ διε φορ υσ ανδ ιν ουρ πλαχε. Ηε αλσο ροσε φροµ τηε δεαδ. 
Τηε πενιτεντ ανδ βελιεϖινγ ηεαρτ σιτσ ασ α βεγγαρ βελοω τηε χροσσ, ανδ ρεϕοιχεσ ιν τηε 
ριχηνεσσ οφ λιφε ατ τηε εµπτψ τοµβ. Τηε τωο γο τογετηερ. Νειτηερ ισ χοµπλετε ωιτηουτ 
τηε οτηερ! 

Ωιτη ρεπενταντ ｴW;ヴデゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ a;ｷデｴ ｷﾐ GﾗSげゲ ｪヴ;IW ｷﾐ Cｴヴｷゲデ ┘W ヮヴ;┞ ┘ｷデｴ デｴW ｴ┞ﾏﾐ ┘ヴｷデWヴぎ 

Οη, τηατ νεαρ τηε χροσσ αβιδινγ,  Ωε µαψ το τηε Σαϖιορ χλεαϖε, 
Ναυγητ ωιτη Ηιµ ουρ ηεαρτσ διϖιδινγ,  Αλλ φορ ηιµ χοντεντ το λεαϖε! 

Λορδ, ιν λοϖινγ χοντεµπλατιον  Φιξ ουρ ηεαρτσ ανδ εψεσ ον Τηεε 

Τιλλ ωε ταστε Τηψ φυλλ σαλϖατιον  Ανδ Τηψ υνϖειλεδ γλορψ σεε.   ΤΛΗ 155: 4,5 

Ωριττεν βψ Ρεϖ. ∆ανιελ Φλεισχηερ, 2/2015 



ΒΕΓΓΑΡΣ 
Αση Ωεδνεσδαψ ισ υπον υσ αγαιν. Ιτ ιντροδυχεσ υσ το τηε σεασον οφ Λεντ. Αση 
Ωεδνεσδαψ δατεσ βαχκ το τηε 8τη χεντυρψ. Αν αββοτ Αελφριχ (955−1020) ωροτε, ∀Ωε 
ρεαδ ιν τηε βοοκσ βοτη ιν τηε Ολδ Λαω ανδ ιν τηε Νεω τηατ τηε µεν ωηο ρεπεντεδ οφ 
τηειρ σινσ βεστρεωεδ τηεµσελϖεσ ωιτη ασηεσ ανδ χλοτηεδ τηειρ βοδιεσ ωιτη σαχκχλοτη. 
Νοω λετ υσ δο τηισ λιττλε ατ τηε βεγιννινγ οφ ουρ Λεντ τηατ ωε στρεω ασηεσ υπον ουρ 
ηεαδσ το σιγνιφψ τηατ ωε ουγητ το ρεπεντ οφ ουρ σινσ δυρινγ τηε Λεντεν φαστ.∀  

Πουρινγ οφ ασηεσ ον ονε∋σ βοδψ (ανδ δρεσσινγ ιν σαχκχλοτη), δατεσ βαχκ το τηε Ολδ 
Τεσταµεντ. ϑοβ, ρεβυκεδ βψ Γοδ, χονφεσσεδ, ∀Τηερεφορε Ι δεσπισε µψσελφ ανδ ρεπεντ 
ιν δυστ ανδ ασηεσ∀ (ϑοβ 42:6). Τηερε αρε οτηερ ρεφερενχεσ το συχη α πραχτιχε ιν τηε Ολδ 
Τεσταµεντ, ε.γ. Εστηερ 4:1,3,  ∆ανιελ 9:3. Ιν τηε Νεω Τεσταµεντ, ϑεσυσ σπεακινγ το 
Cｴﾗヴ;┣ｷﾐ ;ﾐS BWデｴゲ;ｷS; ゲ;ｷSが さWﾗW デﾗ ┞ﾗ┌が Cｴﾗヴ;┣ｷﾐぁ WﾗW デﾗ ┞ﾗ┌が BWデｴゲ;ｷS;ぁ Fﾗヴ ｷa 
τηε µιγητψ ωορκσ ωηιχη ωερε δονε ιν ψου ηαδ βεεν δονε ιν Τψρε ανδ Σιδον, τηεψ 
ωουλδ ηαϖε ρεπεντεδ λονγ αγο ιν σαχκχλοτη ανδ ασηεσ∀ (Ματτηεω 11:21). 

Ηιστοριχαλλψ, µανψ Χηριστιανσ φολλοωεδ τηε πραχτιχε οφ πλαχινγ ασηεσ ιν τηε φορµ οφ α 
χροσσ υπον τηειρ φορεηεαδ. Τοδαψ τηε πλαχεµεντ οφ ασηεσ ον τηε φορεηεαδ ισ πραχτιχεδ 
βψ σοµε Λυτηερανσ, τηε Χατηολιχ Χηυρχη, ανδ οτηερσ ωιτηιν Χηριστενδοµ.  Το συχη 
πραχτιχε τηερε ισ συρελψ νο οβϕεχτιον συρελψ, προϖιδεδ πεοπλε υνδερστανδ τηε 
σιγνιφιχανχε οφ ιτねπενιτεντ σορροω οϖερ σιν, ανδ αν αχκνοωλεδγεµεντ οφ τηε 
χονσεθυενχε οφ σιν ωηιχη ισ δεατη. Μαν ωασ χρεατεδ οφ τηε δυστ οφ τηε εαρτη, ανδ ιν 
δεατη ρετυρνσ το δυστ (Γενεσισ 3:19).  

Ασηεσ ορ νο ασηεσ, τηε ταξ χολλεχτορ ιν τηε τεµπλε µανιφεστεδ τρυε ρεπεντανχε ωηεν 
さゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;a;ヴ ﾗaaが ぷｴWへ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ゲﾗ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ヴ;ｷゲW ｴｷゲ W┞Wゲ デﾗ ｴW;┗Wﾐが H┌デ HW;デ ｴｷゲ 
HヴW;ゲデ ゲ;┞ｷﾐｪ けGﾗS HW ﾏWヴIｷa┌ﾉ デﾗ ﾏWが ; ゲｷﾐﾐWヴげざ ふL┌ﾆW ヱΒぎヱンぶく  

Ασ α δαψ οφ πενιτενχε Αση Ωεδνεσδαψ ιντροδυχεσ υσ το τηε σεασον οφ Λεντ.  Τηε 
σεασον οφ Λεντ ηασ τακεν ον σοµε βαγγαγε. Σοµε πεοπλε χηοοσε το ενγαγε ιν α φαστ 
δυρινγ Λεντ. Ιφ τηεψ χηοοσε το δο σο τηατ ισ φινε. Ηοωεϖερ ιφ α φαστ ισ δονε ιν αν εφφορτ 
οφ σελφ−ριγητεουσνεσσ το ασσυαγε τηε Λορδ Γοδ, ιτ ισ οφ νο ϖαλυε, ανδ ισ ινδεεδ σινφυλ! 
Σοµε χηοοσε το γιϖε υπ σοµε ηαβιτ, γοοδ ορ βαδ (Ιφ ιτ ισ α βαδ ηαβιτ σηουλδ ιτ νοτ βε 
γιϖεν υπ χοµπλετελψ?) φορ Λεντ. Φινε. Βυτ ιφ συχη σελφ−δενιαλ ισ πραχτιχεδ ασ αν 
εξπρεσσιον οφ σελφ−ヴｷｪｴデWﾗ┌ゲﾐWゲゲが ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ┘ヴｷﾐｪ ; ヴW┘;ヴS aヴﾗﾏ GﾗSげゲ ｴ;ﾐSゲが ﾗヴ 
ωιτη  ; さｴﾗﾉｷWヴ デｴ;ﾐ デｴﾗ┌ ;デデｷデ┌SWざ デﾗ┘;ヴS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ IｴﾗﾗゲW ﾐﾗデ デﾗ ｪｷ┗W ┌ヮ 
σοµετηινγ φορ Λεντ, ιτ ισ υσελεσσ ανδ ισ σιν.  

Τηε Λορδ Γοδ ισ νοτ ιµπρεσσεδ βψ τηε ουτωαρδ εξπρεσσιον οφ ηολινεσσ ορ αππεαρανχε 
οφ ηολινεσσ. Ηε λοοκσ ον τηε ηεαρτ. Τηε εξπρεσσιον τηατ δελιγητσ τηε Λορδ ισ τηε ηεαρτ−
aWﾉデ IﾗﾐaWゲゲｷﾗﾐが さFﾗヴ I ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾏ┞ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐゲが ;ﾐS ﾏ┞ ゲｷﾐ ｷゲ ;ﾉ┘;┞ゲ HWaﾗヴW 
µε. Αγαινστ Ψου, Ψου ονλψ, ηαϖε Ι σιννεδ, ανδ δονε τηισ εϖιλ ιν Yﾗ┌ヴ ゲｷｪｴデぐざ ふPゲ;ﾉﾏ 
51:4).  Τηε ταξ χολλεχτορ εξπρεσσεδ τρυε ρεπεντανχε ιν τηατ ηε χονφεσσεδ ηισ σιν, ανδ 
εξπρεσσεδ φαιτη ανδ χονφιδενχε ιν τηε γραχε οφ ΓοδねさBW ﾏWヴIｷa┌ﾉ デﾗ ﾏWくざ D;┗ｷS 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS ｴｷゲ IﾗﾐaWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ ┗く ヴ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐaｷSWﾐIW ﾗa a;ｷデｴが さA HヴﾗﾆWﾐ ανδ α χοντριτε 
ηεαρτねデｴWゲWが O GﾗSが Yﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗデ SWゲヮｷゲWざ ふPゲ;ﾉﾏ ヵヱぎヱΑぶく 

Αµονγ υσ, τηε Λεντεν σεασον ισ α τιµε σετ απαρτ το µεδιτατε υπον ωηατ ουρ Λορδ οφ Ηισ 
γοοδ ανδ γραχιουσ ωιλλ ανδ Ηισ δεεπ λοϖε φορ υσ ηασ δονε το ρεµοϖε φροµ υσ τηε βυρδεν 
οφ ουρ σιν, ανδ σενσε οφ γυιλτ τηατ ωε φεελ βεχαυσε ωε ηαϖε σιννεδ αγαινστ Ηιµ ανδ Ηισ 
ηολινεσσ. Λεντεν µεδιτατιονσ αρε ιν ρεαλιτψ νοτ ανψτηινγ µορε τηαν ωηατ ωε ηεαρ εαχη 

Συνδαψ ιν α φαιτηφυλ Λαω/Γοσπελ σερµον. Λεντ δοεσ ηοωεϖερ φοχυσ ουρ αττεντιον ιν α 
µορε ιντενσε φασηιον υπον τηε χοστ οφ ουρ σιν! Τηε ωαγεσ οφ σιν ισ δεατη.  Τηε Λεντεν 
µεδιτατιονσ ιµπρεσσ υπον υσ τηατ ϑεσυσ ρεχειϖεδ (ωασ παιδ) ωηατ ωε εαρνεδ! Βεφορε τηε 
χουρτ οφ διϖινε ϕυστιχε Ηε συφφερεδ τηε πυνισηµεντ ωε δεσερϖεδ, τηε φορσακεννεσσ ωε 
σηουλδ ηαϖε ενδυρεδ, ανδ διεδ τηε δεατη τηατ ωασ ριγητφυλλψ ουρσ. Ωε γατηερ ιν Λεντεν 
ゲWヴ┗ｷIWゲ ┘ｷデｴ ヮWﾐｷデWﾐデ ;ﾐS デｴ;ﾐﾆa┌ﾉ ｴW;ヴデゲく WW ｪ;デｴWヴ デﾗ さヴWﾏWﾏHWヴ Hｷゲ SW;デｴざ ;ﾐS ﾗ┌ヴ 
ρελεασε φροµ δεατη τηρουγη Ηισ σαχριφιχε ιν ουρ πλαχε. 

WW ヴWﾏWﾏHWヴ M;ヴデｷﾐ L┌デｴWヴげゲ IﾗﾐaｷSWﾐデ εξπρεσσιον ατ ηισ δεατη. Ηισ φριενδ ϑυστασ ϑονασ 
;ゲﾆWS ｴｷﾏ ﾗﾐ ｴｷゲ SW;デｴ HWSぎ さ‘W┗WヴWﾐS F;デｴWヴが ;ヴW ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ SｷW ｷﾐ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa デｴW 
Cｴヴｷゲデ ;ﾐS デｴW SﾗIデヴｷﾐW ┘ｴｷIｴ ┞ﾗﾐ ｴ;┗W ヮヴW;IｴWSいざ Iﾐ ; ﾉﾗ┌S ┗ﾗｷIW ｴW ヴWゲヮﾗﾐSWSが 
さYWゲくざ  Ιν τηισ φιναλ χονφεσσιον οφ φαιτη ιν Χηριστ ηε διεδ. Ωηατ ισ νοτ ασ ωελλ κνοων ισ τηατ 
αφτερ ηισ δεατη, ιν ηισ ποχκετ, ωε αρε τολδ, ωασ φουνδ α νοτε τηατ ινχλυδεδ τηισ 
ゲデ;デWﾏWﾐデが さWW ;ヴW ;ﾉﾉ HWｪｪ;ヴゲき ｷデ ｷゲ デヴ┌Wくざ  Ιν σοχιετψ βεινγ α βεγγαρ ισ λοοκεδ δοων 
υπον. Ρεσπεχταβλε πεοπλε αρε νοτ χοµφορταβλε βεγγινγ. Βυτ ιν τηε σπιριτυαλ σενσε, τηερε 
ｷゲ ﾐﾗ ゲｴ;ﾏW ｷﾐ HWｷﾐｪ ; HWｪｪ;ヴく Iﾐ a;Iデ ｷデ ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ HWｪｪ;ヴゲ ┘ｴﾗ ゲ;┞が さNﾗデｴｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ┞ ｴ;ﾐS I 
Hヴｷﾐｪが ゲｷﾏヮﾉ┞ デﾗ Tｴ┞ Iヴﾗゲゲ I Iﾉｷﾐｪざ ┘ｴﾗ ゲｴ;ﾉﾉ ﾆﾐﾗ┘ デｴW ﾃﾗ┞ ﾗa HWｷﾐｪ aｷﾉﾉWSく 

Ωε αρε βεγγαρσ βεχαυσε τηερε ισ  νο αχτ ορ δεεδ οφ ουρσ ωηιχη χαν σαϖε υσ. Ωε αρε 
σαϖεδ ονλψ τηρουγη τηε βλοοδ οφ Χηριστ ανδ τηρουγη τηε ριγητεουσνεσσ οφ Χηριστ ωηιχη 
ισ ουρσ τηρουγη φαιτη. Ωε αρε σαϖεδ βψ τηε γραχε οφ Ηιµ ωηο νεϖερ τυρνσ τηε βεγγαρ 
αωαψ! Ρεµεµβερ τηε ταξ χολλεχτορ? ϑεσυゲ ゲ;ｷSが さI デWﾉﾉ ┞ﾗ┌が デｴｷゲ ﾏ;ﾐ ┘Wﾐデ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ｴｷゲ 
ｴﾗ┌ゲW ﾃ┌ゲデｷaｷWSぐざ ふL┌ﾆW ヱΒぎヱヴぶ 

Σο χοµε εαχη Λεντεν σεασον, ανδ το εαχη Λεντεν σερϖιχε.  Χοντεµπλατε ηοω ϑεσυσ 
Ωηο ωασ ριχη βεχαµε ποορ, τηατ ωε ωηο ωερε ποορねβεγγαρσねµιγητ βε µαδε ριχη 
(2 Χοριντηιανσ 8:9). ΤｴW ┘W;ﾉデｴ デｴ;デ HW aヴWWﾉ┞ ;ﾐS ヴｷIｴﾉ┞ ｴ;ゲ ヮﾉ;IWS ｷﾐデﾗ ﾗ┌ヴ HWｪｪ;ヴげゲ 
H;ｪ ｷゲ デｴW aﾗヴｪｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa ゲｷﾐゲが ;ﾐS ;ゲ HWｪｪ;ヴ L┌デｴWヴ ゲ;ｷSが さWｴWヴW デｴWヴW ｷゲ aﾗヴｪｷ┗WﾐWゲゲ 
ﾗa ゲｷﾐゲが デｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾉｷaW ;ﾐS ゲ;ﾉ┗;デｷﾗﾐくざ CﾗﾏW ;ﾐS さBWｴﾗﾉS デｴW L;ﾏH ﾗa GﾗS Wｴﾗ 
τακεσ αωαψ τηε σιν οφ τｴW ┘ﾗヴﾉSざ ふJﾗｴﾐ ヱぎヲΓぶく CﾗﾏW ｷﾐ デｴW IﾗﾐaｷSWﾐIW ﾗa デｴW LﾗヴSげゲ 
ヮヴﾗﾏｷゲW デｴ;デ さｷa ┘W IﾗﾐaWゲゲ ﾗ┌ヴ ゲｷﾐゲが HW ｷゲ a;ｷデｴa┌ﾉ ;ﾐS ﾃ┌ゲデ デﾗ aﾗヴｪｷ┗W ┌ゲ ﾗ┌ヴ ゲｷﾐ ;ﾐS デﾗ 
IﾉW;ﾐゲW ┌ゲ aヴﾗﾏ ┌ﾐヴｷｪｴデWﾗ┌ゲﾐWゲゲざ ふヱ Jﾗｴﾐ ヱぎΓぶく Oﾐﾉ┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW ゲﾗ SWﾉ┌SWS デﾗ 
τηινκ τηεψ ηαϖε νο σιν, ορ ωηο δο νοτ φεελ τηε βυρδεν οφ τηειρ σιν, χαν βε δεαφ το συχη 
α προµισεねα προµισε χονφιρµεδ το υσ ατ τηε χροσσ υπον ωηιχη ουρ δεαρ Σαϖιορ διεδ! 

Φολλοωινγ 6 ωεεκσ οφ τηε Λεντεν σεασον ωε ωιλλ βασκ ιν τηε ωαρµτη ανδ λιγητ οφ 
Cｴヴｷゲデげゲ ヴWゲ┌ヴヴWIデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW δεαδ. Ιφ ωε ωιλλ βε ηονεστ, ωε ωιλλ αχκνοωλεδγε τηατ ιφ 
ωε λετ τηε Λεντεν σεασον πασσ υσ βψ ωιτηουτ χοντεµπλατιον ανδ µεδιτατιον υπον 
JWゲ┌ゲげ ゲ┌aaWヴｷﾐｪ ;ﾐS SW;デｴが デｴWﾐ デｴW IWﾉWHヴ;デｷﾗﾐ ﾗa E;ゲデWヴ ｷゲ Wﾏヮデ┞く Ia Cｴヴｷゲデ SｷS ﾐﾗデ 
διε, Ηε διδ νοτ ρισε. Βυτ Ηε διδ διε φορ υσ ανδ ιν ουρ πλαχε. Ηε αλσο ροσε φροµ τηε δεαδ. 
Τηε πενιτεντ ανδ βελιεϖινγ ηεαρτ σιτσ ασ α βεγγαρ βελοω τηε χροσσ, ανδ ρεϕοιχεσ ιν τηε 
ριχηνεσσ οφ λιφε ατ τηε εµπτψ τοµβ. Τηε τωο γο τογετηερ. Νειτηερ ισ χοµπλετε ωιτηουτ 
τηε οτηερ! 

Ωιτη ρεπενταντ ｴW;ヴデゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ a;ｷデｴ ｷﾐ GﾗSげゲ ｪヴ;IW ｷﾐ Cｴヴｷゲデ ┘W ヮヴ;┞ ┘ｷデｴ デｴW ｴ┞ﾏﾐ ┘ヴｷデWヴぎ 

Οη, τηατ νεαρ τηε χροσσ αβιδινγ,  Ωε µαψ το τηε Σαϖιορ χλεαϖε, 
Ναυγητ ωιτη Ηιµ ουρ ηεαρτσ διϖιδινγ,  Αλλ φορ ηιµ χοντεντ το λεαϖε! 

Λορδ, ιν λοϖινγ χοντεµπλατιον  Φιξ ουρ ηεαρτσ ανδ εψεσ ον Τηεε 

Τιλλ ωε ταστε Τηψ φυλλ σαλϖατιον  Ανδ Τηψ υνϖειλεδ γλορψ σεε.   ΤΛΗ 155: 4,5 

Ωριττεν βψ Ρεϖ. ∆ανιελ Φλεισχηερ, 2/2015 


