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Mennyből az angyal

2.

Istennek Fia, aki születet t 
Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek 

Üdvözítőtök Valóban, valóban.

3.

Mellet te virraszt az édesanyja, 
Mária, Mária. Széna közt fekszik, 

jászolban nyugszik Szent Fia, szent Fia.

4.

A gyermek Jézust mindnyájan együt t 
Imádjuk, imádjuk! A nagy Úristent 

ilyen nagy jóér t Mind áldjuk, mind áldjuk!

Pásztorok, pásztorok

2.

Angyalok szózata minket is hív, 
ér tse meg ezt tehát minden hű szív. 

a kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

3.

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk, 
aki a váltságot hoztad nékünk. 
Meghoztad az igaz hit világát , 

megnyitod Szentatyád mennyországát.

4.

Dicsőség, imádás az Atyának, 
éret tünk születet t szent Fiának, 
és a vigasztaló Szentléleknek, 

Szentháromságban az egy Istennek!



4

A kis jézus megszületett

2.

A kis Jézus megszületet t , örvendjünk! 
Elküldöt te ő szent Fiát Istenünk. 

Dicséretet mondunk égi Atyjának, 
Ajándékot adunk a kis Jézusnak.

5

Dicsőség mennyben az Istennek

2.

Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek! 

Kit az igaz szeretet A Jézushoz elvezet , 
Békesség, békesség embernek!

3.

Dicsérjük a szent angyalokkal, 
Imádjuk a hű pásztorokkal Az isteni Gyermeket, 

Ki minket így szeretet t . 
Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

4.

Dicsőség az örök Atyának 
És ér tünk születet t Fiának! 

Hála a Szentléleknek, Áldások kút fejének! 
Dicsőség, dicsőség Istennek!
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Ó, gyönyörű szép

7

Csendes éj 

2.

Égszemű Gyermek, kérünk, hadd legyen 
Szívünk is jászlad, boldog Betlehem! 

Előt ted leborulunk: Térj be hozzánk, Jézusunk, 
Szent karácsony éjjel.

2 .

Csendes éj! Tiszta, szent éj! 
Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját , 

Szer te hirdeti drága szavát: 
Krisztus megszületet t , Krisztus megszületet t!

3.

Csendes éj! Tiszta, szent éj! 
Szív, örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jöt t ma hozzád, 

Békét , életet és reményt ád. 
Krisztus megszabadít , Krisztus megszabadít!



Szabadeg yház Mag yarország 
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Jézus születése 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet 
adott ki: írják össze az egész földet.  Ez az első összeírás akkor történt, 
amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga 
városába, hogy összeírják.  Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, 
Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és 
nemzetségéből származott,  hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, 
aki áldott állapotban volt. 

És történt, hogy amíg ott voltak, eljöt t szülésének ideje, és megszülte 
elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem 
volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, 
és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, 
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az 
angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 
nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok 
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.  És hirtelen mennyei 
seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták:  Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a 
pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg 
azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és 
megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor 
meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok 
hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok 
mondtak nekik.  Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és 
szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva 
Istent mindazért, amit hallottak és lát tak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. 

Biblia: Lukács evangéliuma 2 rész 1-20


