
Habe ich dich nicht geheißen, 
mutig und stark zu sein? 
Hab keine Angst, 
und fürchte dich nicht, 
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir 
auf allen deinen Wegen.mJos 1,9

יך   יתיי וי וא צי לו הל
ץ  מץץ אמ קק וא זק חל
ץ  רץץ על ל־תק ל אק
וַאאקל־תָ֑חחץתת 

יך קה אמלהאץ הוץ ך  יַא מַא י עי ו כי
ך׃ ל לָ֑ח ר תָ֑ח ר שא ל אל כץץ בַא



Du aber, Heiliger, 
thronst auf den Lobgesängen Israels.
Auf dich vertrauten unsere 
Vorfahren, 
sie vertrauten, und du hast sie 
befreit.
Zu dir schrien sie, 
und sie wurden gerettet, 
auf dich vertrauten sie, 
und sie wurden nicht zuschanden. 
Ps 22,4–6

וש  דת ה קץ ר תץ אק וַא
ל׃ ל אָ֑ח רץ שַא ות יי לר הי ב תַא יוושָ֑חב

תינו  תָ֑ח בץ ו אל חק טַא ךך בץ בַא
מו׃ ל טָ֑ח לַא פק לתַא ו וק חב טַא בץו

ו  קק קיך זץעל לא אָ֑ח
תטו  לץ מַא ני וַא

ו  חק טַא ךץ בץ בַא
וַאלץא־בלושו׃



Wandere ich auch 
im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unheil, 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab, 
sie trösten mich.mPs 23,4

ך  לָ֑חי י־אָ֑ח ל ום כי גק
ת  וא מץו לַא ייא צק גָ֑ח בַא
ע  ב א רץ ו ירץ י ץא־אי ל
י  ת די מץ ה עי ר תץ י־אק כי

ך  תאב נַא עק שַא ךר וומי טַא בַא שי
י׃ ני ל מנ לחל נק ה יַא קמץ הָ֑ח



Was bist du so gebeugt, 
meine Seele, 
und so unruhig in mir? 
Harre auf Gott, 
denn ich werde ihn wieder preisen, 
ihn, meine Hilfe und meinen Gott. 
Ps 42,12

י׀  י חי וחל תו שַא ה־תי מק
י   שי נקפַא

רי  לץ י עץל י מי המ ה־תא מק ול
ים  אלהי לך י לָ֑ח לי י ק הוחי

תנו  וד אודא י־עק כי
י׃ ל לאלהץ י וָ֑ח נקב ת פץו שועץר יַא



Wirf deine Last auf den HERRN, 
er wird dich versorgen, 
den Gerechten läßt er niemals 
wanken.mPs 55,23

ך   בַא הץ ה׀ יַא הוץי ל־יַא וך עק לָ֑ח שַא הק
רך  לא כַא לַא כקל וא יַא הי וַא

לץא־ייתָ֑חץן לַאעולץרם 
יק׃ ל די צק וט לק מב



Zu Gott allein sei still, 
meine Seele, 
denn von ihm 
kommt meine Hoffnung.mPs 62,6

י  ומי ים דק ךאלהי קך לָ֑ח אק
תי  שי נקפַא

כיי־מיומאבנו 
תיקַאוץתילי׃



Er rettet dich 
aus der Schlinge des Jägers, 
vor Pest und Verderben. 
Denn er wird seinen Boten gebieten, 
dich zu behüten 
auf allen deinen Wegen.mPs 91,3.11

ך  ילַא ל ךצי וא יק י הק ו כי
וש  ח יץקב ר פק מי

ות׃ ול ר הק בא ר דא מי
תך  ואה־לץ צק יו יַא כץ אץ ךלַא י מק ק כי

ךב  רַא מץ שַא ליו
בַאכץל־דַארץכאליך׃



Ich hebe meine Augen auf 
zu den Bergen: 
Woher wird mir Hilfe kommen? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Ps 121,1f

ךינקי  קא עָ֑ח שץ אא
אאל־האהץריתים 

י׃ ל רי זַא א עא ץר ן יץב יי אקב מָ֑חו
תה  הוץ קם יַא עי י מָ֑ח רי ךזַא עא

ץ׃ רא ל אץ ם וץ יי ר מק ה שץ שָ֑חב עץו



Den Tod hat er für immer 
verschlungen, 
und die Tränen wird Gott der HERR 
von allen Gesichtern wischen, 
und die Schmach seines Volks 
wird er verschwinden lassen 
von der ganzen Erde, 
denn der HERR hat gesprochen. 
Und an jenem Tag wird man sagen: 
Seht, das ist unser Gott, 
auf ihn haben wir gehofft, 
daß er uns hilft! 
Das ist der HERR, 
auf ihn haben wir gehofft. 
Laßt uns jubeln und froh sein 
über seine Hilfe!mJes 25,8f

ח  צק נאץ ת  לץ וא מץי וע הק לק בי
ץה  עץ מַא הה די הוי יי יַא נץ דץ ה אל חץי ומץ

מָ֑חעקקל כץל־פץניתים 
ו  מב קת עק פק רַא חא וַא

ץ  רא אץץ ל־הץ קל כץ עק יר  מָ֑ח יץסי
ר׃ ל בָ֑ח ץה די הוץ י יַא ר כי

וא  הץ יקום הק ר  בק מק אץ וַא
ינו  ר ה אמלהָ֑ח נָ֑חי הי

תנו  יעָ֑ח ושי יל ו וַא רינו לץ וי הה קי זא
ו  קינו לץ וי ה  קי הוץ וה יַא זא

ו׃ תל ישועץ ה בי ץ חץ מַא שַא ני ה וַא ילץ ר גי נץ



Denn in der Wüste brechen Wasser 
hervor 
und Flüsse in der Steppe. 
Und dort wird eine Straße sein und 
ein Weg: 
«Weg der Heiligkeit» wird er genannt 
werden. 
Erlöste werden darauf gehen, 
und die Ausgelösten des HERRN 
werden zurückkehren 
und nach Zion kommen unter Jubel, 
und über ihrem Haupt wird ewige 
Freude sein. 
Frohlocken und Freude holen sie ein, 
und Kummer und Seufzen fliehen. 
Jes 35,6cd.8ab.9d.10

ם  יי ר  מקץ בץ דַא מי ו בק עו קַא בַא י־ני ל כי
ה׃ ל בץ רץ על ים בץ ץ לי חץ ונַא

ך  רא ב דא ול וץ לק סַא ם מק יץה־שץם הץ וַא
ה א לץץ רָ֑ח ק קץ ש  יי דא קץי ך הק רא ו דא וַא

ים׃ ל אולי ו גַא כץ לַא הץ וַא
ון  בב שנ ה יַא הוץה י יַא דויָ֑חי ופַא
ה  נץץ רי בַא יון   ואו צי ובץ

תם ץאשץ ל־ר ץם עק ת עולץ ר חק מַא שי וַא
יגו  ה  יקשיץ חץ מַא שי ון וַא שו שץ

ה׃ ל נץחץ אל גרון וק ץסו יץ נץ וַא



Die aber, die auf den HERRN hoffen, 
empfangen neue Kraft, 
wie Adlern 
wachsen ihnen Schwingen, 
sie laufen und werden nicht müde, 
sie gehen und ermatten nicht. 
Jes 40,31

ה   הוץ יַא ו  קויָ֑ח וַא
חק  קיפו כץץ לי יקחל
ר  בא ץ ו אָ֑ח לר יקעל
ים  ת רי שץ נַא כק

עו  יגץץ א יי ץק ל וצו  וַא יץרי
פו׃ ל יעץ א יי ץר ל ו וַא כץ יָ֑חלַא



Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst, ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du gehörst zu mir. 
Wenn du durch Wasser gehst – ich 
bin bei dir, und durch Flüsse – sie 
überfluten dich nicht. 
Wenn du durch Feuer schreitest, 
wirst du nicht verbrannt, und die 
Flamme versengt dich nicht. 
Denn ich, der HERR, bin dein Gott, 
der Heilige Israels, dein Retter. 
Weil du teuer bist in meinen Augen, 
geachtet bist, und weil ich dich liebe,
gebe ich Menschen für dich und 
Völker für dein Leben.mJes 43,1c–3b.4

יך תיץ לַא אק י גַא ק א  כי ירץ ל־תי אק
ה׃ תץ ל י־אץ ךץ לי מַא שי י בַא אתי ר רץ קץ

י ני ך־אץץ תַא ם  אי יי מקי ר בק בץו על י־תק ל כי
י־ ל וך כי פת טַא שַא א יי ץק ות ל רץ הץ נַא ובק
ה ואץ כץ א תי ץק ש  ל אָ֑ח מו־ וך בַא לָ֑ח תָ֑ח
ך׃ ל ר־בץ עק בַא א תי ץר ה ל ץ בץ הץ לא וַא

וש דר יךקַא קה אמלהאץ הוץ י  יַא ני י אל כיב
ר שאי אל תךמָ֑ח עא י ל מושי ץ אָ֑ח רץ שַא יי
קי ני אל תץ וק דַא ץ בק כַא הי ני ינק עָ֑ח תץ בַא רַא י יץקק

ם  דץ ון אץ תָ֑ח אא יך וַא ת תי בַא הק אל
ת חק ר ים תק ץ מי אנ יך ולַא תאץ חַא תק

ך׃ ל שא נקפַא



Dann wirst du es sehen und strahlen,
und dein Herz wird beben und sich 
öffnen, 
denn die Schätze des Meeres 
wenden sich dir zu, 
die Reichtümer der Nationen 
kommen zu dir.mJes 60,5

תַא  רַא נץהקץ י  וַא אי רַא וז תי אץ
תך  בָ֑ח בץ ב לַא ץ חק רץ ד וַא ר חק ופץ

ך   יי לקי וך עץ פָ֑ח י־יָ֑חהץ ל כי
ם  ון יץץ מק הל

ץם  יל גויי ר חָ֑ח
ך׃ ל או לץ יץבץר



Der Geist Gottes des HERRN 
ist auf mir. 
Denn der HERR hat mich gesalbt, 
um den Elenden frohe Botschaft zu 
bringen, 
er hat mich gesandt, um die zu 
heilen, 
die gebrochenen Herzens sind, 
um Freilassung auszurufen für die 
Gefangenen 
und Befreiung für die Gefesselten, 
um ein Jahr des Wohlwollens des 
HERRN auszurufen 
und einen Tag der Rache unseres 
Gottes, 
um alle Trauernden zu trösten. 
Jes 61,1f

ץה  הוי רי יַא נץ דץ וחק אל רה
עץלץתי 

י תיה ה אץ הוץי ח  יַא שק ן מץ עק יקו
ים  ב וי נץ קר על שָ֑ח בק לַא
ש  בץק חל י  לק ני חקי לץ שַא
ב  י־לָ֑חץ רָ֑ח בַא שַא ני לַא

ור רץ ם  דַא בויי שַא א לי ץו ר קַא לי
׃ וחק ח־קל קק ים פַא ץ אלסורי לק וַא

ה יהוץץ ל לק צון   נקת־רץ א שַא ץו ר קַא
תינו  אלהָ֑ח ם לָ֑ח ץ ירום נץקץ וַא
ים׃ ל לי בָ֑ח ל־אל ם כץ ץ נקחָ֑ח לַא



Freut euch mit Jerusalem, 
und jauchzt über sie, 
alle, die ihr sie liebt! 
Frohlockt von Herzen mit ihr, 
alle, die ihr um sie trauert! 
Damit ihr trinkt und satt werdet 
an der Brust ihres Trosts, 
damit ihr schlürft und euch erquickt 
an ihrer prall gefüllten Mutterbrust. 
Wie einen, den seine Mutter tröstet, 
so werde ich euch trösten, 
und getröstet werdet ihr 
in Jerusalem.mJes 66,10.11.13

ים  ה לק רושץ ת־יַא ו אא חי מַא שי
ה  ץ ילו בץ ר גי וַא

תיהץ  בא הל ל־אץ כץ
וש  שץ ה  מץ תץ ישו אי ו שי

׃ יהץ ל לא ים עץ ץ לי בַא אק תַא ל מי ל־הק כץ
ם תאץ עַא בק קו  ושַא ינַא ל ן תי ועק מק לַא

תיהץ  מא חנ נַא ד תק שץץ מי
ם ץ תא גַא נק עק תַא הי צו וַא מץה ן תץ יעק מק לַא

ה׃ ל בודץ ריז כַא זי מי
תנו מא נקחל ו תַא מץ ר אי ר שא יש אל י אי כַא

ם כאץ מַא קחא נק י  אל כי נץ ל ון אץ כָ֑ח
מו׃ ל ננחץ ים תַא ץ לק ושץ ירל ובי



Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch 
mit aller Freude 
und allem Frieden im Glauben, 
den er euch schenkt, 
und ihr werdet im Überfluß teilhaben
an der Hoffnung 
durch die Kraft 
des heiligen Geistes.mRöm 15,13

Ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος 
πληρώσαι ὑμᾶς 

πάσης χαρᾶς 
καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν,

εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς 
ἐν τῇ ἐλπίδι 

ἐν δυνάμει 
πνεύματος ἁγίου.



Gepriesen sei 
der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, 
der Vater des Erbarmens und der 
Gott allen Trostes. 
Er tröstet uns in all unserer 
Bedrängnis, 
so daß auch wir andere in all ihrer 
Bedrängnis zu trösten vermögen 
mit dem Trost, mit dem wir selbst 
von Gott getröstet werden. 
Denn wie wir überschüttet werden 
mit dem Leiden Christi, 
so werden wir durch Christus auch 
überschüttet mit Trost.m2Kor 1,3–5

Εὐλογητὸς 
ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ 

θεὸς πάσης παρακλήσεως,
ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ

πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν εἰς τὸ
δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν

τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει 
διὰ τῆς παρακλήσεως 

ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ
ὑπὸ τοῦ θεοῦ.

ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ
παθήματα τοῦ Χριστοῦ 
εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ

Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ
παράκλησις ἡμῶν.



Denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der Kraft 
und der Liebe 
und der Besonnenheit.m2Tim 1,7

Οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς 
πνεῦμα δειλίας 
ἀλλὰ δυνάμεως 

καὶ ἀγάπης 
καὶ σωφρονισμοῦ.


