
Készülünk a karácsonyra 6. 

Jézus Krisztus születése 

 

Augusztus, a hatalmas római birodalom császára megparancsolta, hogy mindenkit 

számoljanak meg az egész birodalmában, mert meg akarta tudni, hogy hány ember felett 

uralkodik. Az összeírás érdekében minden alattvalójának a születési helyén kellett 

jelentkeznie, nem pedig a lakóhelyén. 

Micsoda sürgés-forgás lett egyszerre a hatalmas birodalom egész területén. Százak és ezrek 

indultak útnak, hogy elmenjenek a szülőfalujukba. Józsefnek és Máriának is indulniuk kellett 

lakóhelyükről, Názáret városából messzire Betlehembe, ahol születtek. Nagy próba volt ez a 

számukra, hiszen már közel volt az idő, hogy Máriának megszülessen a gyermeke és az út 

Betlehemig hosszú volt és fárasztó. Összecsomagolt hát Mária mindent, amire nekik és a 

megszületendő gyermeküknek szüksége lehet, és útnak indult Józseffel együtt Betlehembe. 

 

Úr megfeledkezett volna róluk? Ő olyan hatalmas, Ő elrendezhette volna úgy is a dolgokat, 

hogy nem kellett volna éppen most ilyen hosszú útra indulniuk. Ellenkezőleg. Isten éppen azt 

akarta, hogy Mária Betlehemben szülje meg gyermekét a Megváltó Úr Jézus Krisztust 

ahogyan az ősi ígértet szólt róla.  

 

Rajtuk kívül azonban még igen sok idegen érkezett akkor Betlehembe, így mire ők odaértek, 

már minden szálló, fogadó tele volt vendégekkel. Bárhova ment is József, mindenütt azt 

felelték a kérdésére, hogy nincs hely. Még egy szabad ágyat sem talált Máriának a 

szállodában.  

Mit tegyenek? Mária csak nem maradhat az utcán éjszakára! Mindenki láthatta rajta, hogy 

ha valakinek, úgy neki igazán szüksége van pihenésre. És még sincs senki, aki átadná neki a 

helyét? Fáradtan, szomorúan tartott Mária és József az istálló felé, s ott az egyik sarokban 

József szalmából készített ágyat Mária számára, hogy kipihenhesse magát. Holnap majd csak 

találok valahol helyet — gondolta József — s a gyereknek mégsem egy istállóban kell 

megszületnie. Pedig mégis úgy történt, amire senki sem számított: istállóban, az állatok 

lakhelyén született meg a kisbaba.  

Mikor besötétedett, elcsendesedett minden, nagy csönd ereszkedett az egész városra is. 

Csak József és Mária szíve vert hevesebben, mert arra gondoltak boldogan, hogy a Megváltó 

megszületett.  

De vajon hogy fog tudomást szerezni a világ az Isten Fiának születéséről?  

Betlehemen faluját körbevevő mezőkön pásztorok tanyáztak éjszaka a nyájaik mellett és 

vigyáztak, nehogy valami vadállat odamerészkedjen és kárt tegyen a nyájban, elrabolva egy-

egy báránykát. 

 

Bár hűvös éjszaka volt és sötétség, a pásztorokat hirtelen fény vette körül. Micsoda 

fényesség! Mi lehet ez? Nem földi világosság, az biztos. A napsugárnál is sokkal fényesebb.  

Mikor újból kinyitották szemüket, angyalokat pillantottak meg. Most már tudták, honnan 



ered ez a fényesség. Íme, az Úr dicsősége ragyogott fel rajtuk. Nagyon megijedtek, de az 

egyik angyal arca jóságosan tekintett rájuk. Ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert nagy 

örömhírt hoztam, amelynek sokan fognak örülni! Megszületett az Úr Krisztus, a Megváltó 

Dávid városában, Betlehemben. Induljatok és találtok egy kis gyermeket, aki bepólyálva 

fekszik az állatok istállójában!" 

Megnyílt az ég s az angyalok örvendezve együtt énekelnek az emberekkel Isten előtt. Halld 

csak, hogy ujjonganak az angyalok: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e 

földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” 

S vajon hányan lehettek? Lehetetlen lett volna megszámolni őket. Egyszeriben teli lett velük 

az égbolt.  

 

Az angyalok jelenésének ünnepi pillanata elmúlt. Ugyanúgy tűntek el a pásztorok szeme elől, 

mint ahogyan megjelentek előttük. S amikor az utolsó angyal is eltűnt a magasságban, a tájra 

ismét sűrű sötétség borult. A pásztorok elhatározták, hogy elindulnak, hogy megkeressék és 

megtalálják a megszületett Úr Jézust. Mindnyájan látni akarták őt.                                                              

A faluba érve hamarosan rátaláltak a gyermekre úgy, ahogy az angyal mondta nekik. Ott 

feküdt a kicsiny baba az állatok között az istállóban, puha szénán. A boldogságtól könnyes 

szemekkel borultak le bölcsője előtt, hogy tisztességet tegyenek neki és köszönetet 

mondjanak Istennek. 

Azután Józsefhez és Máriához fordultak és elmondták nekik is, hogy mennyei seregek 

ujjongó éneke jelentette meg számukra a nagy örömhírt. Csodálatosabb és dicsőségesebb 

volt ez, mint ami a legnagyobb császár, vagy király születésekor történik bárhol ezen a 

világon. 

Mária és József csodálkozva hallgatták, amit a pásztorok mondtak.  

A pásztoroknak azután vissza kellett térniük a nyájaikhoz. De elmondták mindenkinek, hogy 

látták a Szabadítót megszületni. Képtelenek is lettek volna hallgatni róla!  

Ugye gyerekek, ti is elmondjátok ezt a csodás történetet másoknak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segíts eljutni a báránynak, az angyalnak és a pásztoroknak a megszületett Úr Jézushoz!         

Ahol vonalba ütközöl, ott nem tudsz tovább menni.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Próbáld megtalálni a hat különbség a két rajz között! 

 

 

 

 

 

Színezd ki a következő oldalon található képet és vágjátok körbe, így felállítható betlehemest 

kaptok! 

 



 



A történethez tartozó videó (6:30-tól 15:30-ig): 

https://www.youtube.com/watch?v=UPVIs5N0r34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPVIs5N0r34

