
Wiehnachtsgschicht in 
Aargauerdütsch 

Gottes Sohn chonnt of d Wäut  

 

I dere Zit het de Keiser Auguschtus 
befohle das aui Bewohner im römische 
Riich met erem Name ofenere Lischte 
söue ufgleschtet wärde.  

E sone Zählig hets bes dört ane no nie 
gäh. Si esch dore gfüehrt worde wo de 
Quirinis Guvanör in Sürie gsi esch. 

Jede het müesse e die Stadt go woner 
gebore worde esch, zom sech e die 
Lischte iträge loh. 

Weu de Josef en Nochkome vom König 
David gsi esch wo en Bethlehem gebore 
worde esch, het er müesse vo Nazareth in 
Galiläa bes nach Bethlehem in Judäa 
reise. 

De Josef het sech dörte müesse Ischribe 
loh, zäme met sinere jonge Frau de Maria, 
wo es Chend erwartet het. 

Wosi a cho send en Bethlehem het d 
Maria eres erschte Chend of d Wäut 
brocht, es esch en Sohn gsi. 

Si het en en Wendle gwecklet ond het ne 
em Stau ene Fuetterchreppe gleit, weu sie 
m Hotel ekej platz meh gfonde händ. 

D Herte of em Fäud 

E dere Nacht händ es paar Herte eri 
Schoof Härde ghüetet. Plötzlech esch en 
Ängu Gottes erschene ond s Liecht vo 
Gott het si omstrahlet. 
D Herte send mega verschrocke. 

Aber de Ängu händ gmeint: „ Händ ekej 
Angscht! I brenge euch di gröscht Freud 
för aui Mönsche: Höt esch e dere Stadt wo 
scho de König David gebore worde esch 
de lang ersehnti Retter gebohre. Es esch 
Jesus Chreschtus de Herr. Ond a dem 
wärdet er en erkenne: S Chend lit en 
Wendle gwecklet enere Fuetterchreppe.“ 

Of einisch send si vo veune Ängu omgä 
gsi, wo Gott glopt ond brese händ: „Gott 
em Hemu ghört aui Ehr; weu er het de 
Frede of d Ärde brocht, för aui wo bereit 
send sin Frede a z näh.“ 

Nachdem d Ängu wäg gange send händ d 
Herte beschlosse: „ Chömed mer gönd 
nach Bethlehem. Mer wänd gseh, was 
dörtpassiert esch, ond vo was de Ängu 
Gottes gred het.“ 

Si händ sech sofort of de Wäg gmacht ond 
händ de Josef ond d Maria ond s Chend 
wo ede Fuetterchreppe gläge esch 
gfonde. 

Wosi s Chend gseh händ, händ sie ne 
verzeut was de Ängu ene verzeut het. 

Ond aui wo ere Brecht ghört händ send 
dröber sehr erstund gsi. 

D Maria aber het sech jedes Wort gmerkt 
ond sech emmer weder Gedanke dröber 
gmacht. 

Den send d Herte zo erer Schoofhärde 
zrög gange. Si händ Gott globt on dem 
danket för aues wo si e dere Nacht erläbt 
gha händ. Aues esch genau so gsi we de 
Ängu s ene gseit gha het. 

  



D’Wienachtsgschicht 
im Dialäkt vo Schlaate 
im Kanton Schaffuuse 

Lukas zwaa, Väärs aas bis zwanzg: 

I säbere Ziit hät de Keiser Augustus de 
Befääl ärloo, i sim ganze Riich e 
Volkszelling durezfüere. 
Di sälb Erfassing, die erscht i ire Art, hät 
stattgfunde, wo de Quirinius Stadthalter 
z’Sürie gsii isch. 
Jede isch gange zum ärfasst wärde, jede i 
siini Haametstadt. 
Will de Josef en Nòòchkomme vom David 
gsii isch, isch är vo Nazaret z’Galiäa ue 
gange id Stadt Davids, z’Judaa, wo me 
Betlehem ghaasse hät, zum sich erfasse 
z’loo, zeme mit der Maria, wo siini Verlobti 
gsii isch und wo schwanger gsii isch. 
Wäred si dei gsii sind, isch d’Ziit choo, wo 
si het söle gebääre und si hät ire erscht 
Chind, en Bueb, uf d’Wält pròòcht. 
Si hät en ine Tuech iigwicklet und ine 
Chrippe glaat, wil für si kan Platz gsii isch i 
der Härbäärg. 
I säbere Geged sind e par Hirte uf em Fäld 
gsii, wo iri Häärde bewacht hand, wo ine 
en Engel ärschine isch und d’Härrlichkeit 
Gòttes si umgee und aagstraalet hät. 
Si sind z’Tood verschrocke, aber den 
Engel hät gsaat: “Hand ka Angscht, denn 
ich bi dòò zum eu e Nòchricht z’verkünde, 
wo allne Mensche Freud mache wüürt. 
Grad hüt isch i der Stadt Davids en 
Ärretter geboore, de Messias, de Härr. 
Und da würt de Bewiis sii, dan ir e Chind 
finded, wo imene Tuech iigwicklet isch und 
inere Chrippe liit”. 
Plötzli isch um de Engel e riisigi 
Heerschaar vom Himmel gsii, wo Gòtt eso 
globt hand: “Ehr sei Gòtt im höchschte 
Himmel und uf der Ärde Fride under de 
Mensche, wo voll guete Wille sind”. 

D’Engel sind erscht drò in Himmel zrugg, 
wo d’Hirte zonenand gsaat hand: “Lond 
üüs uf Betlehem goo zum da aaluege, wa 
gschää isch wo de Härr üüs gsaat hät”. 
Gschnäll sinds ai gange und hand d’Maria, 
de Josef und s’Chind gfunde, wo inere 
Chrippe gläge isch. 
 
Wo si da gsää hand, hands überall 
verzellt, wa si vo dem Chind vernoo hand. 
Und alli, wo da ghöört hand, sind über da, 
wa d’Hirte gsaat hand, verwunderet gsii. 
Aber d’Maria hät all die Wòrt is Härz 
iigschlòsse und hät drüber nòò tenkt. 
Mittlerwiile sind d’Hirte zrugg keert und 
hand Gòtt über allem gloobt, wa si ghört 
und gsää hand. Es isch alles eso gsii, wie 
me ine verzellt hät. 

Väärs nüünedriissg bis vierzg: 
Wo de Josef und d’Maria alles to hand, wa 
d’Tooraa vo Gòtt verlangt hät, sind si uf 
Galiläa i iri Statt Nazaret haam ggange. 
S’Chind isch gwachse und isch schtarch 
und mit Wiisheit ärfüllt wòrde, d’Gnaad 
Gòttes isch uf im gläge. 

Kapitel dreiezwanzg, Väärs vierevierzg bis 
sechsevierzg: 
Es isch iezed uugfäär Mittag gsii und e 
Fiischternis hät s’ganz Land zueteckt bis 
gäg di drei am Nòmittag – d’Sunne hät 
numme gschune. 
Au isch de Vòrhang, wo de heilig Beriich 
im Tempel abgrenzt hät, mittenabenand 
grisse. Dò hät Jesus luut ufgschraue und 
grüeft: “Vatter, i diini Hend übergib ich min 
Geischt”. Mit dene Wort isch är gschtòrbe. 

Kapitel dreiezwanzg, Väärs aanefufzg: 
Und wäred är si gsägnet hät, hät är sich 
vo ine zrugg zoge und isch in Himmel ue 
ärhòbe worde. 

 


