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Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. 
A szűz Józsefnek, egy Dávid családjából származó férfinak volt a jegyese 
és Máriának hívták. Az angyal köszöntötte Máriát és tudtára adta, hogy 
a Szentlélek által a Magasságbeli erejéből fia fog születni. Mária örömmel 
vállalta, hogy a Megváltó édesanyja legyen.



József igaz ember volt, és amikor észrevette, hogy Mária gyer-
meket vár, úgy döntött, titokban elbocsátja. Álmában azonban 
megjelent neki egy angyal, aki megismertette vele az Úr akara-
tát és kérte, hogy vegye feleségül Máriát.



Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki, hogy számolják össze a Föld 
lakosságát. József Dávid házából és nemzetségéből származott, ezért Dá-
vid városába, a júdeai Betlehembe kellett elmennie, hogy följegyeztesse 
magát feleségével, Máriával együtt. Miközben ott tartózkodtak, elérke-
zett Mária szülésének napja. Mivel a szálláson nem kaptak helyet, ezért a 
Szűzanya a fiát, az egész világ Megváltóját egy istállóban hozta a világra.



Azon a vidéken a pásztorok éjszaka is a szabadban őrizték a nyájukat. 
Egyszer csak megjelent előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége bera-
gyogta őket. Nagyon megijedtek. Az angyal azonban ezekkel a szavak-
kal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az 
egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában.” Hirtelen nagy 
mennyei sereg vette körül az angyalt és dicséretet énekeltek az Istennek.



Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok rögtön 
elindultak Betlehembe, ahol valóban megtalálták Máriát, Jó-
zsefet és a jászolban fekvő kisdedet. Dicsérték és magasztalták 
Istent mindazért, amit láttak és hallottak úgy, ahogy az angyal 
előre elmondta nekik.



Amikor Jézus megszületett, Heródes királyhoz Jeruzsálembe bölcsek ér-
keztek napkeletről, és érdeklődtek, hol találják meg a zsidók újszülött ki-
rályát. A bölcsek látták a gyermek csillagát napkeleten, és eljöttek, hogy 
hódoljanak neki. Heródes nagyon megriadt, összehívta a főpapokat és a 
nép írástudóit, s megkérdezte tőlük, hol kell a Messiásnak megszület-
nie. Ők azt válaszolták, hogy Mikeás próféta jövendölése szerint a júdeai 
Betlehemben. Heródes titkon magához hívatta a bölcseket és pontosan 
megtudakolta tőlük a csillag föltűnésének idejét. Majd arra kérte őket, 
ha megtalálják a gyermeket, jelentsék neki, hogy ő is elmehessen hozzá 
és hódolhasson előtte.



A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük haladt, és végül megállt 
a hely fölött, ahol Jézus tartózkodott. A házba belépve ott találták a 
gyermeket édesanyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki. Azután 
fölnyitották kincsesládájukat és átadták ajándékaikat: aranyat, tömjént 
és mirhát. A bölcsek álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy ne menjenek 
vissza Heródeshez, hanem más úton térjenek vissza hazájukba.



Miután a bölcsek hazaindultak, az Úr angyala álmában figyel-
meztette Józsefet, hogy Heródes mindenhol keresi a gyermeket 
és meg akarja ölni, ezért meneküljenek Egyiptomba. József föl-
kelt, és még az éjjel Máriával és a gyermekkel útnak indultak.



Miután Heródes meghalt, az Úr angyala ál-
mában megjelent Józsefnek. Meghagyta ne-
ki, hogy térjenek haza, mert meghaltak 
azok, akik üldözték őket. József így Máriá-
val és Jézussal együtt visszatért Izraelbe. 
Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeá-
ban Heródes fia uralkodik, félt ott leteleped-
ni, ezért Galilea vidékére, Názáret városá-
ba költözött családjával.


