
Gott wird Mensch 

Lukasevangelium 1,26-35
شهرهای               از يیك نارصه، به را ائيل جرب� خود فرشته خدا ابت، � الرب  بارداری ماه � ششمني  در

فرستاد،   جليل .   27استان داشت          نامزدی مريم برساند مريم نام به ی دخرب/ به را او ویح تا
. پادشاه       داود نسل از يوسف، نام : »  28به تو       بر سالم گفت و شد ظاهر مريم به ائيل جرب�

»!    ! توست        با خداوند گرفتهای قرار پروردگار لطف مورد كه ی دخرب/ سخت 29ای مريم
. چيست             سخنان اين از فرشته منظور بفهمد نیمتوانست چون شد، متحرب  و پريشان

30!         !   « : است    انداخته لطف نظر تو بر خدا زيرا س نرب/ مريم، ای گفت او به تو31فرشته
. نهاد             خوایه عيیس را نامش و آورد خوایه بدنيا پرسی شده، باردار مردی 32بزودی او

را                داود جدش سلطنت تخت خداوند و شد خواهد ناميده خدا پرس و بود خواهد بزرگ
كرد     خواهد واگذار او .  33به او        سلطنت كند سلطنت ارسائيل قوم بر هميشه برای تا

»! يافت    نخواهد پايان : »    34هرگز امكان    ی � چرب  � چنني  چگونه اما پرسيد فرشته از مريم
»! است         نرسيده من به هرگز مردی هيچ دست : »35دارد؟ روحالقدس   داد جواب فرشته

      . مقدس             نوزاد آن رو اين از افكند خواهد سايه تو بر خدا قدرت و شد خواهد نازل تو بر
شد      خواهد خوانده خدا فرزند  .بوده،

Lukasevangelium 2,1-7

طرف               از فرماین� روم دنیای رسارس در عمویم رسشماری یک منظور به روزها آن در
 . شد    صادر اوغسطس اتور mكرینیوس        2امرب هنگام آن در و بود رسشماری � اولني  این

 . بود    سوریه كّل یمرفت         3فرماندار خود شهر به هرکیس رسشماری انجام برای و4پس
داشت                 نام بیتلحم كه داوود، شهر در تا آمد یهودیه به جلیل نارصٔه شهر از � نرب  یوسف

 . بود        داوود خاندان از او زیرا كند، و          5نامنوییس او عقد در موقع این در كه را مریم او
 . برد     خود همراه بود رسید         6باردار فرا طفل د

ّ
تول وقت داشتند اقامت آنجا در هنگایمکه

7       . آخوری            در پیچیده قنداق در را او آورد دنیا به بود پرس كه را خود فرزند � اولني  مریم و
نبود        آنان برای جاین� مسافرخانه در زیرا  .خوابانید،

Lukasevangelium 2,8-20

نگهباین�                خود ٔه
ّ
گل از شب هنگام در كه بودند چوپاناین� مزارع، میان در اطراف همان در

اطرافشان            9یمکردند.  در خداوند جالل و شكوه و ایستاد ایشان برابر در خداوند فرشتٔه
 . كردند      وحشت سخت ایشان و : »   10درخشید شما   برای من سید، نرب/ گفت فرشته اّما

 .          : شد  خواهد قوم این تمایم حال شامل
�

بزریگ شادی دارم داوود   11مژدهای شهر در امروز
 . است            خداوند و مسیح كه است آمده دنیا به شما برای آن 12نجاتدهندهای نشاین�

». یافت                خواهید خوابیده آخور در و پیچیده قنداق در را نوزاد كه است این شما برای
ثنا                 13 و حمد با را خدا كه شد ظاهر آسماین� سپاه از

�
بزریگ فوج فرشته آن با ناگهان

یمگفتند   و :یمرساییدند
14« جالل      آسمانها برترین در را خدا

باد               سالمیت/ و صلح یمباشند او پسند مورد كه مردیم � بني  در � زمني  بر «.و



15: گفتند                یكدیگر به چوپانان رفتند، آسمان به و كردند ترک را آنان فرشتگان آنكه از بعد
است»                ساخته آگاه آن از را ما خداوند كه را واقعهای و برویم بیتلحم به بیایید،

خوابیده              16ببینیم.«  آخور در كه را كودک آن و یوسف و مریم و رفتند باشتاب پس
 . كردند   پیدا بود             17بود شده گفته آنان به او دربارٔه كه را آنچه دیدند را كودک وقیت/

 . كردند  . 18بیان یمکردند        تعّجب یمگفتند چوپانان آنچه از شنوندگان مریم 19همٔه اّما
 . یماندیشید          

ً
عمیقا آنها دربارٔه و د mیمسرب بهخاطر را ها � چرب  این و  20تمام برگشتند چوپانان

ایشان                به آنچه زیرا یمگفتند، سپاس و حمد را خدا بودند دیده و شنیده آنچه بهخاطر
بود      افتاده اّتفاق بود شده .گفته

Matthäusevangelium 2,1-15

  .    »  «   » آن    » در آمد بدنيا يهوديه لحم بيت شهر در ، وديس هرب  سلطنت زمان در عيیس
: پرسيدند           آمده، اورشليم به � زمني  ق مرس� از مجوِسستارهشناس چند آن» 2هنگام كجاست

ديدهايم               ق رس� دوردست رسزمينهای در را او ستارهء ما گردد؟ يهود پادشاه بايد كه كودیگ
». ستيم      mبرب را او تا آمدهايم سخت        3و رسيد، پادشاه وديس هرب  گوش به مطلب اين وقیت/

.         . يافتند  آگایه ماجرا از � نرب  اورشليم مردم تمام شد قوم    4پريشان مذهیت� علمای تمام او
       « : بدنيا       بايد كجا در مسيح ان، پيامرب� پيشگوین� طبق پرسيد ايشان از و فراخواند را يهود

: »         5آيد؟« پيشگوین�   � چنني  نیت� ميكای زيرا شود متولد بيتلحم در بايد دادند پاسخ ايشان
: است  زيرا           6كرده ، نيسیت/ ارزش ین� دهكدهای يهوديه، در تو كوچک، شهر ای بيتلحم، ای

». نمود             خواهد ی رهرب� را ارسائيل بیت� قوم كه كرد خواهد ظهور پيشواین� تو آنگاه7از
به             تا خواست ايشان از و فرستاد ستارهشناس مجوسيان برای محرمانهای پيام وديس هرب 

. ديدهاند                 زماین� چه در را ستاره بار � اولني  كه دهند اطالع او به و بيايند او به 8مالقات پس
   .           « : من  نزد آنگاه دازيد mبرب طفل آن جستجوی به دقت به و برويد بيتلحم به گفت ايشان

». ستم             mبرب را او و بروم � نرب  من تا دهيد خرب� من به گو،     9بازگشته، و گفت اين از پس
         . حركت      آنان پيشاپيش در كه ديدند را ستاره ناگهان دادند ادامه خود راه به ستارهشناسان

. ايستاد             بود آنجا در كودک كه جاین� باالی رسيده، بيتلحم به تا ستارهشناسان10یمكند،
. نیمگنجيدند     پوست در شادی مريم        11از مادرش و كودک كه شدند خانهای وارد وقیت/

    . را           خود هدايای سپس كردند پرستش را كودک نهاده، خاک بر پيشاین� بودند، آن در
. كردند            تقديم او به خوشبو مواد و عطر و طال و به    12گشودند بازگشت راه در اما

در              خداوند زيرا بدهند، گزارش وديس هرب  به تا نكردند مراجعت اورشليم راه از وطن،
گردند             باز وطن به ديگری راه از كه بود فرموده آنها به .خواب

مرص   به فرار
13: گفت              و شد ظاهر يوسف بر خواب در خداوند فرشتهء ستارهشناسان، � رفني/ از پس

خرب�»                  را تو تا بمان همانجا و كن، فرار مرص به برداشته، را مادرش و كودک و � برخرب 
». برساند          قتل به را كودک یمخواهد پادشاه وديس هرب  زيرا شب  14دهم؛ همان يوسف



رفت،         مرص بسوی و برداشت را كودک و .15مريم ماند        آنجا در وديس هرب  مرگ زمان تا و
   « : از             را خود پرس بود گفته و كرده پيشگوین� موضوع اين دربارهء پيش قرنها انبياء از يیك

خواندم   فرا «.مرص

Erklärung von Sigrid Falk

آید         یم انسانها سوی به انسان ظاهر در .خداوند
شود    یم انسان . خداوند

        . انسانها      ما بیشرب/ که چون کنیم تصور توانیم نیم بود نشده بییت� پیش اصال این
کنیم         نیم ترک را خود موقعیت دیگران خاطر . به

باشد            شناخت و درک قابل انسانها برای تا ، آید یم . خداوند
کنیم           ترک رو خود تخیالت دنیای توانیم یم سخیت/ به . ما

کنیم            فکر شناسیم یم که هاین� مقوله و تصاویر به باید . ما
آید           یم ما سوی به ظاهرانسان با خداوند دلیل این  . به

است       تصورما تراز کامل قدرتمندترو ، بزرگرب/ .خداوند
  ماریا                   رحم در و کرده کوچک خییل را خود و آید یم ما سوی به انسان ظاهر با خداوند

کند   یم . رشد
است                کمال و تمام خداوند همانا انسانها همه مثل شود، یم متولد انسان شکل به .خداوند
و           .     :   خداوند است کمال تمایم عییس شناسیم یم رو کمال از جزین© یا و تمامیت یا ما

انسان
داشت     .          . احتیاج خوابیدن و نوشیدن و خوردن به عییس بود پوشک با نوزادی عییس

زد       یم وحرف رفت یم راه .عییس
و                  کرده درک عییس واسطه به را خدا کالم انسانها تا کند یم لمس رو � زمني 

�
آلودیگ خداوند

           . دهد     یم رخ ای تازه اتفاق � زمني  روی در اینکه تا کنند تجربه را خداوند .لطف
است       فرق انسان و خداوند � بني  .درمسیحیت

       . شوند       تر انسان توانند یم فقط انسانها ماند بایق/ خدا و شد انسان  . خداوند

2. Gott kommt arm zu armen Menschen

مستمند        انسانهای سوی به آید یم فقرب  خداوند
انسانها      بیشرب/ که داند یم ندارند      خداوند قدرین/ و هستند فقرب  .

آمد               دنیا به کوچک � رسزمني  یک در فقرا فرزند عنوان به عییس سبب � همني  . به
کنند             دریافت را کمک و عدالت که امیدواراست و است فقرب  انسانهای سمت . خداوند

  کنیم            ما یم توجه ورسشناس نفوذ با ، ثروتمند های انسان به  . 
کند         یم توجه ضعیف و تهیدست انسانهای به  . خداوند

شود           یم متولد نجار ی خانواده یک فرزند عنوان به .عییس
کند       یم مهاجرت رسزمینش در پیاده . عییس



یم                   صحبت ، رسشناس و نفوذ با مردم با هم و شده تحقرب  و معمویل مردم با هم عییس
         . برد     یم � بني  از را انسانها � بني  مرزهای او خورد یم غذا و .کند

است               اندوزی ثروت از مهمرب/ خداوند با ارتباط که کند یم آگاه را ما  . عییس

3. Weihnachten - Gott hat Interesse an den Ausgegrenzten 

دارد -        توجه شده ترد انسانهای به خداوند  کریسمس
شد   متولد .عییس

شدند        دار خرب� که بودند کساین� � اولني  ها چوپان
دیگر                ، نداشتند زیادی ثروت و کردند یم

�
زندیگ طبیعت در که بودند خشیت� قرس� آنها

آنها   به  انسانها
  نداشتند         خوین� اعتبار و شهرت و کردند نیم .اعتماد

باور                   را خدا حرف و کردند دریافت خدا از را خوب پیام این آنها ، آمد بدنیا مسیح وقیت/
.کردند

به                    و شنیدند یم و دیدند یم را آواز و نور ، فرشته مثل را العاده خارق اتفاقات همه آنها
؟               است افتاده اتفایق/ چه که کردند یم برریس و جستجو و افتادند یم راه

شدند                  یم متوجه مردم ، خواند یم آواز و د � مرب  حرف مسیح به راجع فرشته یک که وقیت/
       . و           کردند یم ستایش را خداوند مردم دارد ارتباط خداوند با بچه این که کردند یم باور و

کردند           یم تکرار را خواندند یم ها فرشته که را . آوازی
باد               قرار بر صفا و آرامش � زمني  بر و باد جالل آسمانها در را . خدا

  کردند         تعریف را کردند تجربه که را هاین� � چرب  .مردم
کردن –           ستایش ، کردن وقف را خود و کشیدن انتظار  ادونت

آواز   –      ، نور ، فرشته � آئني  و  رسم

4. Weihnachten _ Gott kommt an des als erwartet 

  آید     یم منتظره غرب  . خداوند
کند         یم غلبه ما مرزهای ی همه به . خداوند

همه           برای دنیا این به خداوند آمدن یعیت� عییس وجود انسانهای      چون و بود مهم انسانها
شدند          دیگرهم خرب� با آن از دور های � رسزمني  در .

شدند                  امید نا و گشتند رو جدید های مکان جدید پادشاه دنبال به و افتادند راه به  .آنها
و                  عییِسکودک که کرد هدایت مکاین� به را مردم خداوند کالم های راهنماین� و اشارات

لحم    .   بیت کردند پیدا را والدینش
معجزه                که زیرا کردند ستایش را خداوند و کردند تقدیم پادشاه پرس به هدایاین� آنجا در

کردند       مشاهده خداوند جانب از را  . ای
شد      انسان کودیگ جسم در خداوند


