Predigtlesung
1. Mose 18, 1-2.9-15

4. Advent

!Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch
!Der Herr ist nahe
پیوسته در خداوند شاد باشید ،باز هم میگویم شاد باشید! آمدن خداوند نزدیک است!

Philipper 4,4.5b

Eingangslied

)Eingangspsalm (Introitus
)Gesangbuch: 04 (Seite 41

هنگامیکه خداوند صهیون را دوباره آبادکند،
جالل و شکوه او آشكار خواهد شد.

HERR, baue / Zion wieder * und
erscheine / in deiner Herrlichkeit.
HERR, du wollest / dich aufmachen
;* und über / Zion erbarmen
denn es ist Zeit, / dass du ihm
gnädig seist, * und die Stun- / de
ist gekommen.
Der HERR schaut von seiner hei- /
ligen Höhe, * er sieht vom Him- /
mel auf die Erde,
dass er das Seufzen der Gefan- /
genen höre * und losmache die /
Kinder des Todes,
dass sie in Zion verkünden den Na/ men des HERREN * und sein / Lob
in Jerusalem.
Ehre sei dem Vater / und dem
Sohne * und dem / Heiligen
Geiste,
wie es war im Anfang, / jetzt und
immerdar * und von Ewigkeit zu /
Ewigkeit. Amen.

میدانم که تو خواهی آمد و بر صهیون رحم
خواهی كرد و اكنون وقت آن است تا
وعدهای را که داده بودی ،عملی کنی ،و
رحمت خود را نشان بدهی.
خداوند از جایگاه عالی و مقدّس خود در
آسمان به زمین نظر افکنده است.
نالههای زندانیان را شنید و آنهایی را که
محکوم به مرگ بودند ،رهایی بخشید.
در نتیجه نام خداوند در صهیون ذکر خواهد
گردید و در اورشلیم او را خواهند پرستید،
خدا پدر و پسر و روحالقدس جالل بش.
از اول بود .االن .و تا ابد
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 1خداوند در محل درختان مقدّسممری بهابراهیم ظاهر شد .ابراهیم در موقع گرمای روز
در مقابل چادر خودشنشستهبود.
 2وقتی سر خود را بلند كرد ،دید كهسهمرد در جلوی او ایستادهاند .همینكهآنان را دید
برخاست .بهطرفآنها دوید تا از ایشان استقبالكند .ابراهیمدر مقابلآنها تعظیم و
سجده كرد.
 9سپساز ابراهیم پرسیدند« :زن تو سارا كجاست؟»
ابراهیمجوابداد كه داخلچادر است.
 10یكی از آنان گفت« :نهماهدیگر برمیگردم .در آن وقتزنتو سارا صاحبپسری
خواهد بود».
سارا ،نزدیک در چادر ،پشتاو ایستاده بود و گوشمیداد.
ه زنانگی سارا قطع شده بود.
 11ابراهیم و سارا خیلی پیر بودند .و عادت ماهان ٔ
 12سارا به خودش خندید و گفت« :اکنون كه منپیر و فرسوده شدهام ،آیا میتوانم از
ه جنسی لذّت ببرم؟ در حالی كه شوهرم نیز پیر و فرسوده است؟»
رابط ٔ
چهدار
 13پس خداوند از ابراهیم پرسید« :چرا سارا خندید و گفت 'آیا حقیقتا ً من میتوانمب ّ
شومدرحالیکهخیلی پیر هستم؟'
 14آیا چیزی هست كهبرای خداوند مشكل باشد؟ همانطور كهگفتمنه ماه دیگر خواهم
آمد و سارا دارای پسری خواهد بود».
 15سارا از ترسانكار كرد و گفت« :مننخندیدم»
ولی او جواب داد« :تو خندیدی».

Evangelium
Lukas 1,39-56

 39در آن روزها مریم عازم سفر شد و باشتاب به شهری واقع در كوهستان یهودیه رفت.
ه زكریا وارد شد و به الیزابت سالم كرد.
 40او به خان ٔ
چه در َرحمش تكان خورد .الیزابت از روحالقدس پُر
 41وقتی الیزابت سالم مریم را شنید ،ب ّ
شد
 42و با صدای بلند گفت« :تو در بین زنها متبارک هستی و مبارک است ثمره ٔ رحم تو.
 43من كیستم كه مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟
چه از شادی در رحم من تكان خورد.
 44همینکه سالم تو به گوش من رسید ،ب ّ
 45خوشا به حال آن زنی كه باور میکند که وعدهٔ خداوند برای او به انجام خواهد رسید».
 46مریم گفت« :جان من خداوند را میستاید
 47و روح من در نجاتدهندهٔ من ،خدا ،شادی م یکند،
 48چون او به كنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است.
از این پس همهٔ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،
 49زیرا آن قادر مطلق كارهای بزرگی برای من كرده است .نام او مقدّس است.
 50رحمت او پشت در پشت برای كسانی است كه از او میترسند.
 51دست خداوند با قدرت كار كرده است ،متكبّران را با خیاالت دلشان تارومار كرده
 52و زورمندان را از تختهایشان به زیر افكنده و فروتنان را سربلند كرده است.
 53گرسنگان را با چیزهای نیكو سیر نموده و ثروتمندان را تهیدست روانه كرده است.
 54بهخاطر محبّت پایدار خود ،از بندهٔ خود اسرائیل حمایت كرده است،
 55همانطور كه به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به فرزندان او تا به ابد وعده داد».
 56مریم در حدود سه ماه پیش الیزابت ماند و بعد به منزل خود بازگشت.

Lesung aus dem Alten Testament
Jesaja 52,7-10

 7چه خوشی بزرگی است دیدن پیامآوری که از فراز کوهها به زیر میآید ،و مژدهٔ صلح را
میآورد .او پیروزی را اعالم میکند و به صهیون میگوید:
«خدا پادشاه شماست!»
 8محافظان شهر از شادی فریاد میزنند ،و مردم همه با هم با شادی فریاد میزنند .آنها با
چشم خودشان ،بازگشت خداوند را به صهیون مشاهده میکنند.
 9ای خرابههای اورشلیم فریادهای شادی سر دهید!
خداوند شهر خودش را آزاد میکند ،و به قوم خودش تسلّی خواهد داد.
 10خداوند با قدرت مقدّس خود،
قوم خویش را نجات م یدهد،
و تمام جهان شاهد آن خواهند بود.

Lesung aus einem neutestamentlichen Brief
Philipper 4,4-7

 4پیوسته در خداوند شاد باشید ،باز هم میگویم شاد باشید!
 5مهربانی و مالیمت شما در رفتارتان با دیگران آشكار باشد .آمدن خداوند نزدیک است!
 6نگران هیچ چیز نباشید ،بلكه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری
تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید.
 7و آرامش الهی كه باالتر از فهم بشر است ،دلها و افكار شما را در مسیح عیسی حفظ
خواهد كرد.
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