
Jézus születése 

Előjáték/praeludium 

Köszöntő 

Kórus: / és GYÜLEKEZET ( Orgona nélkül) 

Ének:500-1.2.  Krisztus ki vagy nap és világ… 

1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár 

rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás 

akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3Elment 

tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.  
 

Gyerek 1. 
 
Ki irányítja a világot? Kinek a szava számít?  Augusztus császár, vagy 
Ciréneus helytartó? A Tejhatalmú földi urak akarata irányít? Milyen 
szónak engedelmeskedünk? Népszámlálás. Ez a hír zengte tele az 
akkori világot. Indulj! Kell az adód! Engedelmeskedj! 
 
Gyerek 2. 
 
Ezzel kezdődik az evangélium. Lukácsé. Az evangélium, vagyis az 
örömhír, egy nyomasztó paranccsal kezdődik. Népszámlálás-. ez nem 
örömhír ez rossz hír. A rossz hírt akkor az egész világ zengte. Tudott 
róla mindenki, eljutott Galilea legkisebb zugába is. Hallotta egy egyszerű 
ács is. A rossz hírt. De volt egy másik hír is, amit csak ő tudott, József az 
ács. És párja Mária.  
 
Gyerek 3. 
 
János evangéliuma másként kezdődik. Nem a kronológia, nem a csodás 
szülést megelőző földi események adják a keretet, hanem az a másik 
hír, amit tud Mária és József ,és tud az evangélista, és tud minden 
keresztyén. A Jó hír.  Nála nem a földi kiskirályok lendítik mozgásba az 
eseményeket. János a színfalak mögé lát és minket is bepillantani enged 
Isten tervébe. 
. 

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta 

be. 6Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve 

János. 7Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, 



és hogy mindenki higgyen általa. 8Nem ő volt a világosság, de a 

világosságról kellett bizonyságot tennie. 9Az Ige volt az igazi 

világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.  
 

Kórus: A sötétség szűnni kezd már… 

Ének:319.  Kezdetben volt az ige… 

Gyerek 4. 
 
Advent fény és világosság. Ez a világosság és ragyogás nem a császár 
koszorújának csillogása, hanem Isten fénye. Élet fény nélkül – tudjuk - 
lehetetlen. Advent fény. Szívet melengető bátorító fény. Ezzel a hírrel 
indul János evangéliuma. 

 

Kórus
 dúdolva 

A sötétség szűnni kezd már…
 

 
4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid 

városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és 

nemzetségéből való volt,5hogy összeírják jegyesével, Máriával 

együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott 

voltak, eljött szülésének ideje… 
 

Gyerek 5. 
 
 

Az élet utat tör. Megállíthatatlan. Mit számít neki parancs, alkalmatlan 
idő? Az élet élni akar, ÉS MEGSZÜLETIK AKKOR IS, HA MINDENKI A 
JOBB ALKALOMRA VÁR-ÉS KÁRHOZTATJA A JELENT.  
Ne gondolj az alkalmatlan időkre. Minden idő, a jelen is, egyszerre 
alkalmas, és alkalmatlan arra, hogy új dolog szülessen az életedben. 
Isten megjelenése a világodban lehetőség, mely sohasem alkalmasabb 
és alkalmatlanabb, mint a jelen. 
Advent az elcsendesedés, az Istenre figyelés ideje. Eljön ez is minden 
évben. Nem igazodik az életünkhöz, alkalmas és alkalmatlan időket nem 
ismer. Advent itt van, Akár fel vagy rá készülve, akár nem. 
 

Ének:312-1.2. Várj ember szíve készen…
 

 
6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és 

megszülte elsőszülött fiát.  



Gyerek 6. 
 
Advent itt van és a születés titkát hozza. Olyan természetesen, ahogy 
egy anya várja és megéli a születés pillanatát. Ő tudja, nincs rossz hely, 
mert a születésben jelentőségét veszti minden külső dolog. Csak a 
gyermek és a fájdalommal kever csodálatos öröm. Csak az van. 
 
Gyerek 7. 
 
Amikor Isten fénye felragyog benned, jelentőségét veszti minden külső 
dolog. Pontosabban a helyére kerül, és megmutatja valódi értékét vagy 
értéktelenségét. Másodlagossá válik. Az egyetlen igazán fontos dolog az 
lesz, hogy Ő melletted van, és az életed kiteljesedik, ahogyan a 
megszülette gyermekkel kiteljesedik és más dimenziókba lép egy család 
is. Ez az igazi ünnep. Ez az adventi várakozás. Istennel az életem 
kiteljesedjen. 
Kórus

  314. Jézus születél idvességünkre /hangszer 
 

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt 

számukra hely. 
 
Gyerek 8. 
 
Milyen szegényes kelléke a jászol az isteni csodának, az első 
karácsonynak. Mennyire nélkülöz minden csillogást és luxust az ünnep. 
Mert a lényeg ezen túl van. Advent a kisböjt… s a böjt elfordul az élet 
lényegéhez nem tartozó dolgoktól. Advent a karácsony böjtje. Ezt jelzi a 
kis gyertyaláng. Adventkor ez is elég. A fény a maga egyszerű 
tisztaságában. Egy sötét szobában egy száll gyertya fénye ráeszméltet 
arra, hogy mi is a sötétség, és mi a fény, s adventben arra is, hogy Jézus 
fénynek született ebbe a világba. 
 

Ének:301-1.2. Új világosság jelenék
 

 

 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és 

őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent 

nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett 

erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, 

mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 

lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 



városában. 12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 

kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 13És hirtelen 

mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték 

az Istent, és ezt mondták: 14„Dicsőség a magasságban Istennek, és 

a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”  
 

Ének: 315. Krisztus urunknak áldott születésén… 

Gyerek 9. 
 
 Angyalok szájából harsan fel az örömhír. A jó hír mindig angyal 
szárnyakon jár, és eljut a legszegényebbekhez is. Sőt először leginkább 
hozzájuk. Mert bár a legkiszolgáltatottabbak vannak tele a legnagyobb 
félelemmel, ők értik meg a leginkább karácsony üzenetét, és az angyal 
szavát: Ne féljetek. A félelem időszakának vége. A lélek békéje eljött 
minden jóakaratú emberhez. 
 

 

 
Kórus

  Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja 

 

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 

emberekhez jóakarat.”  

 

Ének: 326:1-5. Kórus+ hangszer+ gyülekezet 

Dicsőség mennyben az Istennek 

 


