24.
A kis Jézus születése
Kétezer évvel ezelőtt élt Izrael egyik
kis városában, a galileai Názáretben
egy leány, Mária. Egy éjjel megjelent
előtte
Gabriel
arkangyal
és
bejelentette neki, hogy tervei vannak
Istennek Mária számára, ő lesz majd
Isten Fiának az édesanyja.
Nemsokára férjhez ment Mária
Józsefhez, és amikor a király
bejelentette, hogy vissza kell menni
arra a helyre, ahol születtek, mert
népszámlálás lesz, együtt mentek a
Jeruzsálemhez közeli Betlehembe.
Amikor megérkeztek késő este
Betlehembe, Mária érezte, hogy eljött
ideje, hogy megszülessen a gyermek,
de már nem volt hely a számukra
sehol.

Végül is sikerült behúzódniuk egy
istállóba és ott született meg a kis
Jézus. Bölcső nem volt, helyette a
jászolba fektették az újszülöttet.
Egy
közeli
mezőn
pásztorok
legeltették a juhaikat és egy angyal
jelent meg előttük mondván, hogy
egy közeli istállóban megszületett az
Isten Fia. Amikor a pásztorok ott
találták a gyermeket a szüleivel
tudták, hogy az angyal igazat
mondott.
Három bölcs is tudta, hogy itt az
ideje a Messiás megszületésének, és
amikor látták a csillagot a betlehemi
istálló fölött tudták, hogy az a jele
annak, hogy ott is fogják megtalálni.
Amint ott látták a kis Jézust
Máriával és Józseffel, térdre borultak
előttük és ajándékokkal halmozták el
őket.

József Attila: Betlehemi
Királyok
Adjonisten, Jézusunk,
Jézusunk! Három király mi
vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
Gyalog jöttünk, mert
siettünk, Kis juhocska
mondta - biztos Itt lakik a
Jézus Krisztus.
Menyhárt király a
nevem. Segíts, édes
Istenem!
Istenfia, jó napot, jó napot!
Nem vagyunk mi vén
papok. Úgy hallottuk,
megszülettél, Szegények
királya lettél.
Benéztünk hát kicsit
hozzád, Üdvösségünk, égi
ország!
Gáspár volnék, afféle

Földi király személye.
Adjonisten, Megváltó,
Megváltó! Jöttünk meleg
országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
Fényes csizmánk is megrogyott,
Hoztunk
aranyat
hat
marékkal,
Tömjént
egész
vasfazékkal.
fín vagyok a Boldizsár,
Aki Szerecseny király.
Irul-pirul Mária,
Mária, Boldogságos kis
mama. Hulló könnye
záporán át Alig látja
Jézuskáját.
A sok pásztor mind
muzsikál. Meg is kéne
szoptatni már.
Kedves három
királyok, Jóéjszakát
kívánok!

