
6.who, although He existed in the form and 
unchanging essence of God [as One with Him, 
possessing the fullness of all the divine 
attributes—the entire nature of deity], did not 
regard equality with God a thing to be grasped 
or asserted [as if He did not already possess it, 
or was afraid of losing it];

7.but emptied Himself [without renouncing or 
diminishing His deity, but only temporarily 
giving up the outward expression of divine 
equality and His rightful dignity] by assuming 
the form of a bond-servant, and being made in 
the likeness of men [He became completely 
human but was without sin, being fully God 
and fully man].

8.After He was found in [terms of His] outward 
appearance as a man [for a divinely-appointed 
time], He humbled Himself [still further] by 
becoming obedient [to the Father] to the point 
of death, even death on a cross. 

او که همذات با خدا بود، از .6
برابری با خدا به نفع خود 

بهره نجست،

بلکه خود را خالی کرد و .7
ذات غالم پذیرفته، به شباهت

.آدمیان درآمد

و چون در سیمای بشری .8
یافت شد خود را خوار ساخت

و تا به مرگ،حتی مرگ بر 
.صلیب مطیع گردید



9.For this reason also [because He 
obeyed and so completely humbled 
Himself], God has highly exalted 
Him and bestowed on Him the 
name which is above every name,

10.so that at the name of Jesus 
every knee shall bow [in 
submission], of those who are in 
heaven and on earth and under the 
earth, 

11.and that every tongue will 
confess and openly acknowledge 
that Jesus Christ is Lord (sovereign 
God), to the glory of God the 
Father.

پس خدا نیز او را به  غایت.9
ز سرافراز کرد و نامی برتر ا

همۀ نامها بدو بخشید،

تا به نام عیسی هر .10
زانویی خم شود،در آسمان، 
بر زمین و در زیر زمین،

ه و هر زبانی اقرار کند ک.11
ت، اس‘ خداوند’عیسی مسیْح 

.برای جالل خدای پدر



Introduction to the Reading 18 September 

2022 Acts 16:25-34: The Apostle Paul, 

together with Silas, his companion, is

travelling in Europe, in the north of Greece. In 

Philippi, Paul casts out a spirit that can tell

fortunes from a servant woman. Because he 

thereby causes the money source of the fortune

teller's masters to stop, Paul and Silas are

beaten and thrown into prison. Our pantomime

from Acts 16 tells what Paul and Silas 

experience in prison and how they become a 

blessing to the jailer and his family.

-16:25اعمال رسوالن 18/9/22خواندن مقدمه 
34

پولس رسول بهه همهراه همسهفری سهیالس
در. در اروپا در شمال یونهان سهفر مهی کنهد

فیلیپههههی، پههههولس روحههههی را از بههههدن یهههه  
ت خدمتکار زن بیرون می کنهد کهه می توانسه

تهه  پههولس و سههیالس را ک. پیشههیویی کنههد
مهههی زننهههد و بهههه زنهههدان مهههی اندازنهههد، زیهههرا 

منبههع درآمههد اعمههال آنههها باعههو مههی شههود
(. متوقهههو شهههود)فهههالییران از بهههین بهههرود 
آنچههههه را کههههه 16پههههانتومیم مهههها از اعمههههال 

نههد پههولس و سههیالس در زنههدان تجربههه می کن
و چیونه به زندان بان و خانواده ای برکهت

.می دهد، را  بیان می کند



25.But about midnight when Paul 
and Silas were praying and singing 
hymns of praise to God, and the 
prisoners were listening to them;

26.suddenly there was a great 
earthquake, so [powerful] that the 
very foundations of the prison were 
shaken and at once all the doors 
were opened and everyone’s chains 
were unfastened.

27.When the jailer, shaken out of 
sleep, saw the prison doors open, he 
drew his sword and was about to kill 
himself, thinking that the prisoners 
had escaped. 

س نزدی  نیمه شب، پولس و سیال.25
مشغول دعا بودند و سهرودخوانان خهدا 
ان را سههتایی می کردنههد و دییههر زنههدانی

نیز بدیشان گوی فرا می دادند 

کههه ناگههاه زمین لههرزه ای ع هههیم ر  .26
داد، آن گونه که اسهاس زنهدان بهه لهرزه 
درآمههد و درهههای زنههدان در دم گشههوده 

.  شد و زنجیرها از همه فرو ریخت

زندانبان بیدار شد، و چون درههای.27
ید گشودۀ زنهدان را دیهد، شمشهیر برکشه

تههها خهههود را بکشهههد، زیهههرا می پنداشهههت 
.  زندانیان گریخته اند



28.But Paul shouted, saying, “Do 
not hurt yourself, we are all here!” 
29.Then the jailer called for torches 
and rushed in, and trembling with 
fear he fell down before Paul and 
Silas, 

30.and after he brought them out 
[of the inner prison], he said, “Sirs, 
what must I do to be saved?”

31And they answered, “Believe in 
the Lord Jesus [as your personal 
Savior and entrust yourself to Him] 
and you will be saved, you and 
your household [if they also 
believe].”

ده، اّما پولس با صدای بلند ندا در دا.28
بههه خههود آسههیب مرسههان کههه مهها »: گفههت

«!همه اینجاییم

ه زندانبان چراغ خواست و سراسیم.29
بهههه درون زنهههدان رفهههت و در حهههالی کهههه 

. تادمی لرزید به پای پولس و سیالس اف

سههههپس، ایشههههان را بیههههرون آورد و .30
ت ای سروران، چه کنم تا نجها»: پرسید
«یابم؟

بهههه خداونهههد عیسهههی »: پاسههها دادنهههد.31
مسیح ایمهان آور کهه تهو و اههل خانهه ات 

« .نجات خواهید یافت



32.And they spoke the word of the 
Lord [concerning eternal salvation 
through faith in Christ] to him and to 
all who were in his house.

33.And he took them that very hour 
of the night and washed their bloody 
wounds, and immediately he was 
baptized, he and all his household.

34.Then he brought them into his 
house and set food before them, 
and rejoiced greatly, since he had 
believed in God with his entire 
family [accepting with joy what had 
been made known to them about 
the Christ]

آنیاه کالم خداوند را بهرای او و.32
همههۀ کسههانی کههه در خانههه ای بودنههد، 

.بیان کردند

در همهههههههان سهههههههاعت از شهههههههب، .33
زنههههههههههدانبان آنههههههههههها را برداشههههههههههته، 
زخمهایشههان را شسههت، و بی درنهه  
او و همهههههۀ اههههههل خانهههههه ای ت میهههههد 

.گرفتند

او ایشان را به خانۀ خود بهرد و.34
مهۀ او و ه. سفره ای برایشان گسهترد

اهل خانه ای از ایمان آوردن به خهدا 
.بسیار شاد بودند



Sermon for 18 September 2022 on Phil 2,5-11

Dear congregation!

1. By a miracle the prisoners, 
including Paul and Silas, are 
released. The jailer is shocked. 
He realises there is something 
special about Paul and Silas and 
asks them, "What must I do to be 
saved?" Paul and Silas answer: 
"Believe in the Lord Jesus, and 
you will be saved, and all your 
household with you." (Acts 
16:32) "Who is Jesus, the Lord?", 
the jailer might ask.

11-2:5،فیل  September2022 18خطبه

!اعضای عزیز

اسیران از جمله پولس و سیالس به . 1
. طور م جزه آسایی آزاد می شوند

او متوجه می . زندانبان شوکه شده است
شود که چیز خاصی در مورد پولس و 
: سیالس وجود دارد و از آنها می پرسد

پولس و " برای نجات چه باید بکنم؟"
یح به عیسی مس: "سیالس پاسا می دهند

ایمان داشته باشید، و تو و به همراه تو
" اموالت و خانواده ات نجات خواهید یافت

زندانبان (. 16:32اعمال رسوالن ) 
د ممکن است بپرسد این عیسی که خداون

است کیست؟



2. The answer is given in the 
Philippians Hymn, our 
sermon text today, which we 
prayed at the beginning of 
the service. This early 
Christian hymn from Paul's 
letter to the Philippians is 
one of the oldest 
testimonies of the New 
Testament. This song was 
written in the year 40 A.D., 
10 years after Jesus' 
crucifixion and resurrection.

پاسهههها فیلیههههط، مههههتن خطبههههه . 2
امهههروز ماسهههت، کهههه در ابتهههدای 
. مراسم به صورت دعا بیان شهد
ایههههههن آهنهههههه  غیرمسههههههیحی  از 

کههی رسههاله پههولس بههه فیلیپیههان ی
از قههدیمی تههرین شهههادت هههها در 

ایههههن . کتههههاب عهههههد جدیههههد اسههههت
ب د از میالد، 40آهن  در سال 

سههال پههس از مصههلوب شههدن 10
ده و رسههتاخیز عیسههی نوشههته شهه

.است



3. At that time there were 
about 2000 Christians among 
60 million people in the 
Roman Empire. This means 
that at that time there were 
fewer Christians in the whole 
world than the Kreuzkirche
has members today. But 
through the Holy Spirit, these 
early Christians knew exactly 
who Jesus was then, and 
speak out with the confidence 
of faith who their Lord is.

2000در آن زمههههههان حههههههدود . 3
60مسهههههیحی در میهههههان جم یهههههت 

م میلیههون نفههری در امپراتههوری رو
در آن زمهههان . زنهههدگی مهههی کردنهههد

ان ت داد مسیحیان در سرتاسر جهه
ی کمتر از اعضای امروزی کلیسها

امهههههها از طریهههههه  رو  . مهههههها بههههههود
یقها  القدس، این مسهیحیان اولیهه دق
و بها می دانستند که عیسی کیست

د اطمینان ایمهان صهحبت مهی کردنه
.که پروردگارشان کیست



4. "He was of divine form", 
"equal with God". (Phil 2:6) 
Jesus is God. But not a God 
enthroned up in heaven giving 
orders to people "from above". 
Jesus "laid down the divine 
form and took that of a 
servant. In all things he 
became like men." (Phil 2:7abc) 
Jesus goes all the way down, 
he humbles himself, is nailed to 
the cross, suffers, dies. But the 
heavenly Father exalts Jesus.

هماننههههههد »، « ههههههاهری خههههههدایی». 4
عیسهههههههی ( ۲:۶فیلیپیهههههههان . )«خهههههههدا
اما نهه خهدایی کهه در بهشهت . خداست

« از بهاال»بر تخت نشسته و به مردم 
بهههها شههههکلی » عیسههههی . دسههههتور دهههههد

خههدایی فههرود آمههد و شههکل بنههده را بههه 
خهههود گرفهههت و در همهههه چیهههز ماننهههد 

(7abc: 2فیلیپیههان )« .انسههان شههد
ا عیسی تا آخر مسیر می رود، خود ر
وب تحقیههر مههی کنههد، بههه صههلیب میخکهه
اما . می شود، رنج می برد، می میرد
.ندپدر آسمانی عیسی را تجلیل می ک



5. He rises from the dead, goes to 
heaven, sits at the right hand of 
God. Jesus is now above all 
others. Before him all people will 
kneel and all will sing: Jesus is 
Lord! From the very top, our Lord 
and God goes to the very bottom 
and back to the very top. For our 
sake, Jesus goes to the very 
bottom. He comes to us, the 
sinners who cannot stand before 
God. He does not want us to be 
lost, therefore he carries us 
sinners on his shoulders and dies 
our death.

او از مردگان برمی خیزد، بهه آسهمان . 5
می رود، در دست راسهت خهدای پهدر مهی 

ران عیسههی اکنههون بههاالتر از دییهه. نشههیند
همههههه مههههردم در برابههههر او زانههههو . اسههههت

عیسهی : خواهند زد و همه خواهند سرود
از بهاالترین هها، پروردگهار! خداوند اسهت

ه و خدای ما به پایین می آیهد و دوبهاره به
بههه خههاطر مهها، . اوج آسههمان ههها مههی رود

د او نههز. عیسههی تمههام راه را پههایین می آیههد
ما می آیهد، گناهکهارانی کهه از شهرم گنهاه
او. نمهههی تواننهههد در برابهههر خهههدا بایسهههتند

نمی خواهد ما ههال  شهویم، پهس گنهاه مها 
گناهکههههاران را بههههر دوی می کشههههد و بههههه 

.خاطر ما می میرد



6. We are saved and taken along 
by Jesus on his journey 
upwards. We too are lifted up 
with him, have in Jesus a 
stopping point beyond the 
problems of everyday life. With 
him, eternal, indestructible life 
has already begun and with 
Jesus we stand above 
everything that wants to pull us 
down. We are Christians, we 
already belong to the one 
whose name is above all names, 
we are unassailable with him.

ر مهها نجههات یافتههه ایم و بهها عیسههی د. 6
. دسفر به سمت باال همراه خواهیم بو

مها نیهز بها او مت هالی خهواهیم شهد  در
عیسهههی مههها نقطهههه مرج هههی فراتهههر از 

بهها . مشههکالت زنههدگی روزمههره داریههم
او، زنهههدگی ابهههدی و نهههابود نشهههدنی از
قبههل آغههاز شههده اسههت و مهها بهها عیسههی 
باالتر از هر چیزی که مهی خواههد مها 

مههها . را بهههه زیهههر بکشهههد، ایسهههتاده ایهههم
 له  مسیحی هستیم، از قبل به کسی ت

داریههم کههه نههامی بههاالتر از همههه نههام 
.مهاست و با او غیرقابل نفوذ هستی



7. Jesus is also with us today. 
He goes with us - from his 
unassailable place in heaven -
to where we live. If we are at 
the bottom right now, Jesus is 
with us at the bottom, on the 
park bench, in the hostel. He 
was with us on the run, in 
sickness, in depression. But 
Jesus also pulls us out of 
misery. So he walks with you, 
who have fled your homeland, 
after many arduous years, into 
a better future

او از . عیسی امروز نیهز بها ماسهت. 7
مکههان غیرقابههل نفههوذ خههود در بهشههت،
ا در هر کجا که زنهدگی مهی کنهیم  مها ر

اگهر در حهال حاضهر . همراهی مهی کنهد
در پهههایین هسهههتیم، عیسهههی بههها مههها در 
پهههایین، روی نیمکهههت پهههار ،و یههها در 

او در فهههههههرار، در . خوابیهههههههاه اسهههههههت
. بیمهههههاری، در افسهههههردگی بههههها ماسهههههت
عیسهههی مههها را از فالکهههت بیهههرون مهههی 

ن بنهابراین او بها شهما کهه از وطه. کشد
خود فرار کرده اید، پهس از سهال ههای 
طههوالنی بههه سههوی آینههده ای بهتههر مههی 

.رود



8. Most of you will find your 
place in Germany, earn good 
money, find more peace. Your 
children will be at home here in 
Germany and have many 
opportunities. All your efforts 
will have been worthwhile and 
you will finally look back with 
gratitude. Jesus will go with you 
on this way up. You will smile 
and be satisfied and the Lord 
will continue to walk by your 
side, rejoice with you, continue 
to support you, heal all wounds.

بیشتر شهما جاییهاه خهود را در آلمهان. 8
پیهههدا خواهیهههد کهههرد، پهههول خهههوبی کسهههب 
خواهیهههد کهههرد، آرامهههی بیشهههتر خواهیهههد 

فرزنههدان شههما در آلمههان در خانههه . داشههت
خواهنههههد بههههود و فرصههههت هههههای زیههههادی 

تمام تالی ها ارزشی را . خواهند داشت
ی داشته است و در نهایهت بها سپاسهیزار

یهن عیسهی ا. به گذشته نیاه خواهیهد کهرد
لبخنههد مههی . راه را بهها شههما طههی مههی کنههد

زنهههی و راضهههی مهههی شهههوی و خداونهههد در 
کنارت به راه رفتن ادامه می دهد، بها تهو
شههادی مههی کنههد، بههه حمایتههت ادامههه مههی 
دههههد، و همهههه زخهههم هایهههت را التیهههام مهههی 

.بخشد



9. For the majority of the 
natives who have lived in 
prosperity in Germany for 
decades, who have been on top, 
something else applies. Due to 
climate change, the German 
model of prosperity in its 
previous form will have no 
future. We will drive less, fly 
less, eat less meat. In some 
respects, we will become poorer 
while temperatures in Germany 
rise. But the good news is: Jesus 
will be with us in this descent.

چیهههز دییهههری کهههه در مهههورد اک هههر . 9
مهردم محلهی صهدی مههی کنهد ایهن اسههت  
کهههه آنهههها دههههه هههها در آلمهههان در رفهههاه 
اه  زندگی کهرده انهد، ی نهی در صهدر رفه

بهههه دلیهههل تغییهههرات. قهههرار گرفتهههه انهههد
 لی اقلیمی، مدل رفاه آلمان به شکل ف

مههها کمتهههر . آینهههده ای نخواههههد داشهههت
یم، ماشین می رانیم، کمتر پرواز مهی کن

ا از جههاتی به. کمتر گوشهت می خهوریم
م افزایی دما در آلمهان فقیرتهر خهواهی

عیسهی: اما خبر خهوب ایهن اسهت. شد
.در این نزول نیز با شما خواهد بود



10. Is it really so bad to live more 
modestly again and less in 
prosperity? No, it is not so bad. 
Because our heart is not attached 
to prosperity, it should not be 
attached to it. Our heart is attached 
to Jesus and can therefore tolerate 
many a descent, many a downward 
change. The refugees among us 
know this experience, we Germans 
have to learn it again. Jesus goes 
with us - upwards and downwards 
and in whatever direction we are 
travelling. Jesus is with us and 
therefore it is a good path that we 
are taking.

 انه آیا واق ا  این بد است که متواض. 10
تههههر و کمتههههر مرفههههه زنههههدگی کنههههیم؟ نههههه، 

اه زیرا دل ما به رف. آنقدرها هم بد نیست
ته دلبسههههته نیسههههت و نبایههههد بههههه آن دلبسهههه

و قلب مها بهه عیسهی دلبسهته اسهت. باشد
ی بنههههابراین می توانههههد پسههههتی و بلنههههدیها

ن پناهنهدگان در میها. زیادی را تحمهل کنهد
. ه اندما این پستی و بلندی را تجربه کرد

مههها آلمههههانی ههههها بایهههد دوبههههاره آن را یههههاد 
عیسههی بهها مهها راه مههی رود بهها او. بییههریم

. یمباال و پایین و به هر سمتی کهه مهی رو
ه ما عیسی با ما است و بنابراین راهی ک

.در حال قدم زدن هستیم راه خوبی است



11. In his letter to the Philippians, 
Paul quotes this praise to Jesus, 
who comes down to us and goes up 
with us. Here he has especially in 
mind that Jesus is a model for us 
Christians in this downward 
journey. Paul says: "In your dealings 
with one another, always 
remember what is true in the 
fellowship with Jesus Christ" 
(Philippians 2:5). Since then, it has 
been clear that we Christians 
should not "hold our noses high" in 
our behaviour and look down on 
others, but rather bend 
downwards.

یهن پولس در نامه خود بهه فیلیپیهان ا. 11
سههتایی را در خصههوس عیسههی نقههل مههی
کنههد کههه او بههه خههاطر مهها پههایین مههی آیههد و 

در . سههپس بهها مهها بههه سههوی بههاال مههی رود
ت اینجا او تمرکهز ویه ه ای بهر ایهن واق یه
  دارد که عیسی در این مسهیر نزولهی یه

ی پهولس مه. الیو برای ما مسیحیان است
یر همیشه در روابط خود با یکدی»: گوید

ند را آنیونه که عیسی مسیح رفتار می ک
(. 2:5فیلیپیهان )« مال  عمل قهرار دهیهد

از آن زمان مشخس شد که ما مسهیحیان 
« یمخود بهزرگ بینانهه برخهورد کنه»نباید 

.، بلکه باید متواضع باشیم



12. This means that Christians 
have "a downward gaze". Towards 
the poor, the problem-ridden, the 
weak, the sick, the refugees, the 
victims of war. Christians do not 
overlook these people and do not 
despise them. Our Lord went 
preferentially to these people and 
we are to do the same. People 
who are strong and healthy, 
content and happy and able to 
take responsibility are not to cling 
to their strength like a thief to his 
prey. Their task is to serve others 
with their possibilities.

ایهههن بهههدین م نیسهههت کهههه مسهههیحیان. 12
همیشههههه نسههههبت بههههه فقههههرا، مشوشههههان، 

نیههان ضهه یفان، بیمههاران، پناهنههدگان، قربا
نههیم نیههاهی بههه پههایین دسههت ههها »جنهه  
مسهههیحیان ایهههن افهههراد را نادیهههده . «دارنهههد

. دنمههی گیرنههد و آنههها را تحقیههر نمههی کننهه
پروردگههار مهها تههرجیح داد بههه سههراغ ایههن 
افههراد بههرود و مهها نیههز بایههد همههین کههار را 

ی و افرادی که قوی و سالم، راض. بکنیم
د، شاد و قادر بهه  انجهام مسهیولیت هسهتن
د نباید در جایی کهه قهدرت دارنهد ماننهد دز

ما بلکهه و یفهه شه.به ط مه خود بچسهبند
ن این است که با امکانات خود بهه دییهرا

.خدمت کنید



13. As a Christian, entering into 
the problems of everyday life 
with Jesus and like Jesus also 
means: not being afraid of the 
problems at work, in the family, 
in the world. We can go into the 
middle of it with Jesus. We can 
and we should take 
responsibility, try to solve 
problems, don't have to be afraid 
of being overwhelmed. As 
Christians, we are allowed to go 
into the dirt of this world and in 
doing so make our world a little 
brighter for others.

به عنوان ی  مسهیحی، نزدیه .13
شههدن بههه مشههکالت زنههدگی روزمههره بهها 
ی عیسههی و ماننههد عیسههی، بههه ایههن م نهه

اسهههت کهههه از مشهههکالت در محهههل کهههار، 
م با ما می توانی. خانواده و دنیا نترسیم
و ما می توانیم. عیسی وارد آن شویم

ل بایهههد مسهههیولیت بپهههذیریم،و بهههرای حههه
از مشههکالت تههالی کنههیم،و الزم نیسههت
مهها . غههری شههدن هراسههی داشههته باشههیم

بهههه عنهههوان مسهههیحی مهههی تهههوانیم بهههه 
و مقابله آلهودگی ههای ایهن دنیها بهرویم
ر دنیا را بهرای دییهران کمهی روشهن ته

.کنیم



14. Who is our God, who is 
Jesus, our Lord? Not one who 
behaves like a dictator, but 
one who comes to us at the 
very bottom, solves our 
problem with sin and guilt, 
takes us up, fixes us there in 
heaven forever. With Jesus I 
am, as Martin Luther, the 
founder of our church, says, a 
"free master over all things", 
"subject to no one", superior 
to everything.

خههدای مهها کیسههت، خداونههد مهها .14
ل یه  عیسی کیست؟ نه کسی که م 

یی دیکتاتور عمل کند، بلکهه بایهد په
ما بیایهد، مشهکل خطها و گنهاه مها را 
ی حل کند، ما را باال ببرد، ما را برا
. همیشهههههه در بهشهههههت جهههههای دههههههد
همانطور که مارتین لهوتر، مسسهس
ا مکتهههب کلیسهههایی مههها مهههی گویهههد، بههه

اربههاب آزاد بههر »عیسههی، مههن یهه  
تسهههلیم ههههی  »هسهههتم،و «همهههه چیهههز

نمهههی شهههوم و برتهههر از همهههه « کهههس
.هستم



15. To this Lord Jesus, like the 
jailer of Paul and Silas, I want 
to belong and serve. With 
Jesus and in his footsteps I 
want to be, as Martin Luther 
says, "a servant in service to 
all people" and "subject to 
everyone" (from "On the 
Freedom of a Christian"). 
Thus, with Jesus and like 
Jesus, I am a king who serves 
others with his possibilities in 
the service of Jesus. Amen!

مههن مههی خههواهم ماننههد زنههدانبان . 15
 ل  پولس و سیالس به این خداوند ت

داشههههته باشههههم و مههههی خههههواهم بههههه او 
همهههانطور کهههه مهههارتین . خهههدمت کهههنم

اب لوتر می گویهد، بها عیسهی و در رکه
خهههدمتی بهههرای همهههه »او، می خهههواهم 

« فرمهان بهر تمهامی افهراد»و « مردم
دربههاره آزادی»برداشههتی از . ) باشههم

پههس مههن بهها عیسههی (. «یهه  مسههیحی
تم هستم و مانند عیسی پادشاهی هسه

کهههه بههها تمهههام امکانهههاتی بهههه دییهههران 
.خدمت می کند، آمین


