1.O Lord, you have searched me
[thoroughly] and have known me.
2.You know when I sit down and when I
rise up [my entire life, everything I do];You
understand my thought from afar.
3.You scrutinize my path and my lying
down, And You are intimately acquainted
with all my ways.
4.Even before there is a word on my
tongue [still unspoken], Behold, O Lord,
You know it all.
5.You have enclosed me behind and
before, And [You have] placed Your hand
upon me.
6.Such [infinite] knowledge is too
wonderful for me; It is too high [above
me], I cannot reach it

. تو مرا آزموده و شناختهای،خداوندا.1
و،تو از نشستن و برخاستنم آگاهی.2
.اندیشههایم را از دور میدانی
تو راه رفتن و آرمیدنم را.3
.و با همۀ راههایم آشنایی،سنجیدهای
حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم.4
 به تمامی از آن، ای خداوند،آید تو
.آگاهی
 و،از پیش و از پس احاطهام کردهای.5
.دست خویش را بر من نهادهای
چنین دانشی برایم بس شگفتانگیز.6
.و چنان واال که بدان نتوانم رسید،است

7.Where can I go from Your Spirit?Or
where can I flee from Your presence?
8.If I ascend to heaven, You are there;If I
make my bed in Sheol (the nether world,
the place of the dead), behold, You are
there.
9.If I take the wings of the dawn, If I dwell
in the remotest part of the sea,
10.Even there Your hand will lead me, And
Your right hand will take hold of me.
11.If I say, “Surely the darkness will cover
me, And the night will be the only light
around me,”
12.Even the darkness is not dark to You
and conceals nothing from You, But the
night shines as bright as the day; Darkness
and light are alike to You.

از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا.7
بگریزم؟
و اگر در، تو آنجایی،اگر به آسمان فرا روم.8
! تو آنجا نیز هستی،هاویه بستر بگسترم
و در،اگر بر بالهای سحر پرواز کنم.9
،دوردستترین کرانهای دریا قرار گزینم
حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد.10
. و دست راستت مرا خواهد گرفت،بود
 «بیگمان تاریکی مرا پنهان:اگر گویم.11
نور گرداگردم به شب بدل خواهد
ِ و،خواهد کرد
،»شد
اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک.12
ْ بلکه شب همچون،نیست
روز روشن است؛چرا
.که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است

23.Search me
[thoroughly], O God,
and know my heart;
Test me and know my
anxious thoughts;
24.And see if there is
any wicked or hurtful
way in me,
And lead me in the
everlasting way.

خدایا مرا بیازما و.23
دلم را بشناس؛مرا
امتحان کن و
.دغدغههایم را بدان
ببین که آیا در من.24
 و،راه اندوهبار هست
به راه جاودانی هدایتم
.فرما
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Jacob is one of the fathers of Israel. His
twin brother Esau was born a little
earlier than Jacob. Therefore, Esau is
entitled to the blessing of the firstborn
son. When their father Isaac was
about to die, Jacob disguised himself
as Esau. Thus, Isaac passed on to Jacob
the blessing of the firstborn son. Esau
is very angry that his brother Jacob has
betrayed him. Jacob flees from his
brother's anger to his uncle Laban. He
lives far away from Israel in what is
now Iraq. The pantomime is in Genesis
28, which tells what Jacob experiences
with God during his flight.

 برادر.یعقوب یکی از پدران قوم اسراییل است
 کمی زودتر از او به دنیا، عیسو،دوقلوی او
 اسحاق،امده بود و سزاوار برکت پدرخود
،هنگامی که اسحاق در شرف مرگ بود.بود
 پس.یعقوب خود را به شکل عیسو دراورد
.اسحاق برکت پسر ارشد را به یعقوب داد
عیسو از اینکه برادرش به او خیانت کرده
 یعقوب از ترس خشم.بسیار عصبانی شد
 او در. البان گریخت،برادرش به نزد عمویش
کشور عراق امروزی و دور از اسراییل زندگی
28  پانتومیم امروز در ارتباط با باب.میکرد
 در این باب نقل شده که.کتاب پیدایش است
 چه تجربه ای از،یعقوب درزمان فرارش
.مالقات با خداوند داشته

10.Now Jacob left Beersheba [never
to see his mother again] and traveled
toward Haran.
11.And he came to a certain place
and stayed overnight there because
the sun had set. Taking one of the
stones of the place, he put it under
his head and lay down there [to
sleep].
12.He dreamed that there was a
ladder (stairway) placed on the earth,
and the top of it reached [out of
sight] toward heaven; and [he saw]
the angels of God ascending and
descending on it [going to and from
heaven].

شبَع را ترک
ِ و اما یعقوب ِب ِئر.10
. به سوی َحران روانه شد،گفته
و به مکانی رسید و شب را در.11
 زیرا آفتاب غروب،آنجا به سر برد
 او سنگی از آنجا.کرده بود
 در،برگرفت و زیر سر خود نهاده
.همان جا خوابید
و خوابی دید که اینک پلکانی.12
بر زمین بر پاست که سرش به
آسمان میرسد و فرشتگان خدا بر
.آن صعود و نزول میکنند

13.And behold, the Lord stood above and
around him and said, “I am the Lord, the
God of Abraham your [father’s] father and
the God of Isaac; I will give to you and to
your descendants the land [of promise] on
which you are lying.
14.Your descendants shall be as [countless
as] the dust of the earth, and you shall
spread abroad to the west and the east and
the north and the south; and all the
families (nations) of the earth shall be
blessed through you and your descendants.
15.Behold, I am with you and will keep
[careful watch over you and guard] you
wherever you may go, and I will bring you
back to this [promised] land; for I will not
leave you until I have done what I have
promised you.”

و هان خداوند بر باالی آن ایستاد و.13
 خدای پدرت ابراهیم و، «من یهوه:گفت
 سرزمینی را که بر آن.خدای اسحاق هستم
.خفتهای به تو و به نسل تو خواهم داد
نسل تو همچون غبار زمین خواهند.14
 و تو به غرب و شرق و شمال و،بود
 همۀ طوایف.جنوب منتشر خواهی شد
زمین به واسطۀ تو و نسل تو برکت
.خواهند یافت
اینک من با تو هستم و تو را هر جا.15
که بروی محافظت خواهم کرد و تو را به
 زیرا تا.این سرزمین باز خواهم آورد
زمانی که آنچه را به تو وعده دادم به جا
». رهایت نخواهم کرد،نیاورم

خطبه روز 21/8/2022درباره پیدایش ()28. 25
مزامیر(5. 139و )6و اشعیا (6. 45و)7

دوستان عزیز
.1امروز یکشننبه اسنراییل ننام دارد.منا
از خننود میپرسننیم کننه قننوم اسننراییل ,در
کتاب عهد عتیق  ,چه توصیه ای به ما
مسننیحیان میکنننند؟ چننه چیننز مهمننی از
انننان بننه مننا بننه میننرات رسننیده اسننت ؟
ایمننان بننرای مننا مسننیحیان بننیش از هننر
چیزی تعیین کنننده اسنت.اینا ایمنان قنوم
اسننراییل بننه خداوننندی کننه مننا او را پنندر
می نامیم ،برای ما معنی خواهد داشت؟

Sermon for 21 August 2022 on Gen
28:25a; Ps 139.5+6; Is 45:6+7

!Dear congregation
1. Today is Israel Sunday. We ask:
what does Israel, the people of
the Old Covenant, give us
Christians to take with us? What
of their heritage is helpful and
important for us? For us
Christians, faith is decisive before
all human activity. What of
Israel's faith in God, whom we
?call the Father, also shines for us

.2ما از کتناب اول موسنی یعننی پیندایش
در پانتومیم یعقوب شنیدیم .یعقوب یکنی
از پدران قنوم بننی اسنراییل اسنت کنه در
بننننناره او و خنننننانواده اش و خداونننننند در
کتنناب یعقننوب ،از تولنند تننا زمننان مننرگ،
میخوانیم .برای منن انچنه را کنه یعقنوب
تجربننننه میکننننند و از خداوننننند میشنننننود،
الگوی زندگی ما بنا خداسنت .یعقنوب در
هنگنننام فنننرار از خداونننند در خنننواب اینننن
جملننننننه را در مننننننورد نردبننننننان بهشننننننت
میشنود" :اینک من با شما هستم و هنر
کجننا کننه بروینند از شننما محافظننت خننواهم
کرد( ".کتاب پیدایش )25/28

2. From Genesis we heard about
Jacob in the pantomime. Jacob is
one of the fathers of Israel and
from his birth to his death we
read about him, his family and
about God. What Jacob
experiences and hears from God
is a model for my life, for our life
with God. Jacob, on his flight
from God, hears in a dream of
the ladder to heaven the words:
"Behold, I am with you, and will
keep you in all places whereever
)you go." (Genesis 28:25a

.3بلننننه .قننننوم اسننننراییل در عهنننند
عتیق به ما میگوید که خداوند در
راه زننندگی بننا مننن اسننت و در هننر
جننا کننه باشننم از مننن و خننانواده ام
محافظنننننت میکنننننند .امسنننننال منننننا
تابستان گرمی را در المان تجربنه
میکنیم  .کسی در المان تصنورش
را نمیکننننرد کننننه خورشننننید بننننرای
هفتنننه هنننا در اسنننمان باشننند .اینننن
ماننننند گرمنننای دهنننه هنننای قبنننل در
کشور یونان یا ایتالیا ست.

3. Yes, this is what Israel gives
us, this is what the Old
Testament gives us: God is
with me on the path of my
life. He protects me and my
family wherever we go. What
a beautiful summer we are
having! Who would have
dreamed of this in Germany
in the past: sunshine for
weeks on end and a warmth
like in Greece or Italy decades
?ago

.4بلنننه  .همنننه میننندانیم کنننه اینننن
گرمننای هننوا مننرتبط بننا ت ییننرات
اقلیمننی سننت و ایننن چیننز خننوبی
نیسننت  .ولننی ایننا همننین تابسننتان
گرم هم موهبت الهی نیست؟ این
کننه مننا میتننوانیم از سنناحل دریننا
اسنننتفاده کننننیم .خداونننندا از منننن
محافظننت کننن .ایننا مننا در شننرایط
سنننننخت زنننننندگی م نننننل فنننننرار و
بیمنننننناری و ...ایننننننن را تجربننننننه
نکرده ایم؟

4. Yes, we know that this
improvement in the weather
is related to climate change
and therefore also has
something bitter about it.
But isn't this summer
?nevertheless a godsend
?And the Maritime Days too
God protects me. Haven't we
experienced this in difficult
life situations, on the run or
?during serious illness

.5اینننا زنننندگی منننا مملنننو از نعمنننت
های الهی نیسنت؟ اینا خداونند قندم
های مرا امروز و اینجنا در مسنیر
خوبی هدایت نمیکنند؟ و وقتنی کنه
مننن دعننا میکنننم ومشننکالتم را بننه
خداوند میرسانم ،باز تعجب میکنم
کننه او خواسننته هننای مننرا بننراوده
میسننننازد .خنننندا از مننننن محافظننننت
میکند همنانطوری کنه یعقنوب اینن
کننننار را کننننرد .ایننننا ایننننن موضننننو
اصلی در زندگی من نیست؟

5. Is not our life permeated
by God's blessing? Doesn't
God also guide my steps
here and now onto a good
path? And when I pray and
present my problems and
desires to God, how often
am I amazed that he
?actually fulfils my requests
God also protects me like
Jacob did back then. Is that
?not the keynote of my life

.6بلنننه .ممکنننن اسنننت فکنننر کنیننند کنننه
اینطور است .اما ایا باز هنم مشنکالتی
هستند که در زندگی من بمانند؟ اغلب
همنه چیننز سننخت اسنت و مننن بننه صننبر
نیاز دارم تنا تنا یر نعمنت عنای خداونند
را در زننندگی خننود ببینننم .یعقننوب نیننز
بعد از فنرار مسنتقیم بنه بهشنت نرفنت.
او باید با عمنویش سنخت کنار میکنرد.
او بایننند هفنننت سنننال منتظنننر زننننی کنننه
دوسنننننتش داشنننننت میمانننننند .ولنننننی بنننننا
همهفننراز و نشننیب هننا بنناز هننم خداوننند
مراقننب او بننود و او را بننه راه درسننت
هدایت نمود.

6. Yes, you may think, that is so.
But don't problems also remain
in my life? Often everything is
difficult and I need patience to
discover the trace of God's
blessing in my life. Jacob did not
go straight from flight to
paradise. He had to work hard
for his uncle. He had to wait
seven years for the woman he
loved. But despite all the ups
and downs: God was always with
him and looked after him,
leading him on a good path.

.7خداوند از من محافظت میکنند.
بلننه ،امننا !؟ایننن "امننا" منافنناتی بننا
"بله" ندارد .همیشنه چنالش هنای
جدیننندی در انتظنننار ماسنننت .ینننک
مشننکل حننل میشننود ولننی مشننکلی
دیگنننننر منننننی ایننننند .انقننننندر دچنننننار
مشنننکالت میشنننویم تنننا در نهاینننت
دستهایمان را روی هنم میگنراریم
و از خداوننند طلننب کمننک میکنننیم.
و او بارهننا و بارهننا بننه مننا کمننک
میکند.

7. God protects me too.
Yes, but. The but is part of
it and does not contradict
the yes. New challenges
are always waiting for me.
One problem is solved, the
next one comes. Again and
again I get into trouble so
much that I fold my hands
and ask God for help. And
again and again he helps
me and it goes on.

.8مننن از روی کتنناب پینندایش موسننی
(کتنناب اول عهنند عتیننق) معتقنندم کننه
همننه چیننز باینند همینطننور باشنند.خنندا
همیشنننننه بنننننا منننننن اسنننننت و در اینننننن
مسیری که پر از دشواریسنت از منن
محافظنننت میکنننند .منننن بنننه او ایمنننان
دارم جننون کننه او مننرا رهننا نمیکننند.
کتاب پیندایش (کتناب اول موسنی) در
مننورد خنندا و خننانواده مننن ،در مننورد
خدا و ارتباطش با شرایط زندگی منن
و در مننورد مسیرمشخصننی سننت کننه
من ان را می پیمایم.

8. I believe from the Old
Testament, from Genesis,
that this is how it should be.
God is always with me and
protects me on a path that
is not easy. But God does
not let me go, I can trust
him. So Genesis is about
God and my family, about
God in the context of my
circumstances, about the
specific path I am taking.

.9در کتاب مزامیز به چینز عمیقتنری
پرداخته میشنود .اینن کتناب در منورد
منننن و خداونننند اسنننت .چینننزی کنننه در
فرهننننن مننننا بسننننیار اهمیننننت دارد و
ریشنننه تننناریخی ان در کتننناب مزامینننر
است ،این است که "من" فقط بخشی
از یننک خننانواده بننزرگ نیسننتم بلک نه
دارای یننک شخصننیت مسننتقل هسننتم.
مننن بننه عنننوان یننک شننخ واحنند در
مقابل خداوند می ایسنتم .خداونندا تنو
بزرگترین در زندگی من هستی و من
اکنون در پیشگاه تو هستم.

9. The Psalms are about
something even deeper.
About God and me. What is
important for our culture:
that I am not only part of a
big "we", a family, but an
independent "I", has its
historical root here in the
Psalms. I also stand before
God as an individual. God is
the great You of my life. I am
me in the face of God's You.

.10در دعننننای اول از کتنننناب مزامیننننر
شنننماره  139گفتنننه شننند" :از پشنننت و
جلنننو منننرا در اغنننوش گرفتنننی و دسنننت
خنننویش بنننر منننن نهنننادی .اینننن فهنننم و
دانننش بننرای مننن بسننیار شننگفت انگی نز
است .این برای من چننان پنر معناسنت
کنننه نمیتنننوانم درکنننش کننننم ( ".مزامینننر
5. 139و )6مننننا ایننننن را از پیرمننننون
خنننود اموختنننه اینننم .منننا در کنننودکی در
مقابننل پنندر و مننادر و خننواهر و بننرادر
خود زنندگی میکننیم و سنپس در برابنر
دوسنننتان و در اخنننر در برابنننر شنننریک
زندگی خود.

10. In Psalm 139, which was
prayed at the beginning, it says:
"From behind and from the front
you have embraced me and laid
your hand on me. Too wonderful
is this knowledge for me. It is too
high for me. I cannot
)comprehend it." (Psalm 139:5,6
We know this from our personal
environment: as a child we live
opposite mother and father,
brother and sister, boyfriend and
girlfriend, and later with the You
of our partner.

.11کتننناب مزامینننر میگویننند کنننه
مهمتنرین "تننو" در زنندگی مننن،
خداوند اسنت .چنه تنهنا باشنم ینا
در میننان جمعننی بننزرگ ،جننوان
باشم یا پیر ،حالم خوب باشد ینا
بنننننند ،انچننننننه در زننننننندگی مننننننن
مهمترین است ،این است کنه بنا
"تو" زندگی کنم.اگر همه بروند
و مننن نیننز زننندگی را تننرک کنننم،
همچنان او با من خواهد بود.

11. The Psalms say: the
most important You of my
life is God. Whether I am
alone or with many
people, younger or older,
whether I am doing well or
not so well, it is decisive
for my life that I live with
the You of God. He will still
be with me when all my
other companions and I
leave this life.

.12خدا به من چننان امنیتنی میدهند کنه
هنننیس کنننس دیگنننری قنننادر بنننه انجنننام ان
نیسننت ،حتننی اگننر در بننین مننردم زننندگی
کنننم و انننان را لمننس کنننم ولننی قننادر بننه
دیدن و لمس کردن خداونند نباشنم .خندا
از ههننر سننو مننرا دربننر گرفتننه ودسننتش
را روی سننرم گراشننته .ایننن راز زننندگی
مننن اسننت .ایننن توشننه ایسننت کننه قننوم
اسننراییل و کتنناب مزامیننر در راه زننندگی
بننه مننن داده اننند :مننن بننا تننو هسننتم ای
خداوند .این خوب است کنه در کننار تنو
بننرای چیننز هننای مهننم دیگننر زننندگی ام
وقت میگرارم.

12. God gives me a security
that no human being can give
me, even if I can see and touch
my fellow human being and not
God. God surrounds me on all
sides and holds his hand over
me. That is the secret of my
life. That's what Israel gives
me, that's what the Psalms give
me on my way: me with the
You of God. It's good to take
time for this alongside the
other important things in my
life.

.13خداوننندا ،مننن و خننانواده ام را
محافظننت کنننن .منننن در پیشنننگاه تنننو
هسنننتم .اینننن چیزیسنننت کننننه در راه
زنننننندگی بنننننه منننننا میدهننننند .و البتنننننه
موضننننو مهننننم دیگننننری بننننه نننننام
"پیامبران" .یک فنرد اسنراییلی ننه
تنهنننا بخشنننی از خنننانواده خنننویش،
بلکه بخشی از قنوم اسنراییل اسنت.
و اسراییل ،همنانطور کنه در عصنر
پیننننامبران بزرگننننی چننننون اشننننعیا و
ارمینننا هنننم بنننوده ،بخشنننی از تننناریخ
جهان است.

13. God protects me and my
family. I am in the presence of
the You of God. The Old
Testament already tells us this.
And something else is
important and a theme in the
prophets. The individual
Israelite is not only part of his
or her family, but also of the
people of Israel. And Israel, as
we learn in the time of the
great prophets like Isaiah and
Jeremiah, is part of world
history.

.14قدرتهای بزرگ ان زمان همواره
قوم اسراییل را به این سنو و ان سنو
منننی کشننناندند و از اینننن رو پینننامبران
دریافتند که خداونندی کنه تمنام جهنان
در دسننتان اوسننت ،خننالق ایننن تنناریخ
اسننت .خداوننند بننا اشننعیای نبننی ،کننه
سرشار از محبت خداوند است ،چنین
سننخن میگوینند" :ایننن مننن هسننتم کننه
نور و تاریکی را خلق کردم و خیر و
شر را به وجود اوردم .من ان خدایی
هسننتم کننه قننادر بننه انجننام هننر کنناری
است( ".اشعیا )7. 45

14. The great powers of that
time shake the people of Israel
to and fro and the prophets
discover: God is the Lord of
history, the Lord of the world,
everything is in his hands. In
the prophet Isaiah, who is
strongly filled with God's love,
God speaks: "It is I who creates
light and darkness, who makes
peace and mischief. I am the
Lord who brings about all
)things." (Isaiah 45:7

.15در حننال حاضننر او دنیننای
مننننا را کمننننی تکننننان میدهنننند.
کرونننننننا ،ت ییننننننرات اقلیمننننننی،
جن اکنراین ،بحنران اننر ی
و تورم ل نات اشننایی هسنتند.
اگننر بعنند از ایننن تابسننتان زیبننا
تمنننام اینننن مشنننکالت بنننا هنننم
همننراه شننوند ،انوقننت پنناییز و
زمسننتان چننه بننا خننود خواهننند
اورد؟

15. Right now (at the
moment) he is also
shaking our world up quite
a bit. Corona, climate
change, Ukraine war,
energy crisis and inflation
are the familiar keywords.
What will autumn and
winter bring when all
these problems come
together after this
?beautiful summer

.16قننوم اسننراییل و پیننامبرانش
بنننه منننا میگوینننند کنننه فقنننط بنننه
مشننکالتی کننه روی هننم انباشننته
میشننننننوند و اینننننننده ای کننننننه در
دستان تو نیست ،خیره نشو .به
او نگاه کن که تو و تمام جهنان
هسننتی را در دسننتان خننود دارد.
او حرکت میکند و همنه چینز را
ت ییر میدهد ،در حالی که تنو را
میبیند و از تو محافظت میکند.

16. Israel and its prophets
tell us: don't just look at
the problems that are
gathering and at the future
that is not in your hands.
Look at the one who has
you and the whole world
in his hand. He moves and
changes everything, and
yet he is the God who sees
you and protects you and
yours.

.17بننا اوسننت کننه در نهایننت نننه بننه
هننننرم و مننننرم بلکننننه بننننه نظننننم و
ارامننش ،نننه بننه بیعنندالتی بلکننه ب نه
عنننننننندالت و صننننننننل  ،و نننننننننه بننننننننه
دیکتنننننننناتوری بلکننننننننه بننننننننه ازادی
میرسیم.من نبایند بترسنم بلکنه بایند
منتظر باشم تنا چطنور خداونند تمنام
امور را در دست گیرد.
بله ،ما در برابر چالش های زینایی
قرار داریم اما بنا کمنک او در تمنام
مشکالت عبور خواهیم کرد.

17. In the end, with him it
does not come down to
chaos but to good order,
not to injustice but to
justice, not to dictatorship
but to freedom. I don't
have to be afraid, I can be
curious about how God
will direct things. Yes, we
face many challenges, but
with his help we will go
through them well.

.18یکشنبه اسراییل .چیزی که
قوم اسراییل و عهد عتیق به ما
می بخشند .مطمینا بعند از ان و
در عهد جدید ،همنراه بنا عیسنی
مسی و روح القدس ،چیز های
بزرگتنننننری بنننننرای ایمنننننان منننننا
مسننیحیان امننده اسننت .امننا انچننه
ارزشمند اسنت ،چینزی سنت کنه
قنننوم اسنننراییل بنننا منننا و منننا بنننا
یهودیان به اشتراک میگراریم.

18. Israel Sunday. What
Israel, what the Old
Testament gives us to take
with us. Certainly, with
Jesus and the Holy Spirit in
the New Testament,
further great things are
added to our Christian
faith. But already what
Israel gives us, what we
share with the Jews, is very
precious.

.19در تمننننام فننننراز و نشننننیب هننننای
زننندگی خداوننند از تننو مانننند یعقننوب
محافظت میکند .تنو اجنازه داری کنه
"من" باشی و خدا بزرگتنرین "تنو"
و پیشنننگاه و راز زنننندگی تنننو باشننند.
همچنین در مقابل جهانی که میتواند
اینقنننندر ترسننننناک باشنننند ،تننننو تنهننننا
نیسننتی ،بلکننه ایننن خداوننند اسننت کنه
همننه چیننز را در کنتننرل خننود دارد و
ان را تا پایانی خوش هدایت خواهند
کرد.
امین

19. In all your crooked ways,
God will protect you and
yours, as Jacob once did. You
may say and be "I" and God is
the great You, the great
counterpart and secret of your
life. Even in the world, which
can be so frightening, you do
not stand alone, but with God.
Not you, but He has
everything under control and
will bring it to a good end.
!Amen

