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Születéstörténetek 

(Mózes, Sámuel, Keresztelő János és Jézus Krisztus) 
 

Mózes születése 
2 Mózes 2,1-10 

 
1Egy Lévi házából való férfi elment, és 
feleségül vette Lévi egyik leányutódját. 
2Az asszony teherbe esett, és fiút szült. 
Amikor látta, hogy milyen szép, három 
hónapig rejtegette. 3De amikor már nem 
tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyé-
kénykosarat, bekente szurokkal és gyan-
tával, majd beletette a gyermeket, és 
kitette a Nílus partján a sás közé. 4A 
gyermek nénje pedig ott állt távolabb, 
hogy megtudja, mi történik vele.  

5A fáraó leánya éppen odament, 
hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói 
meg ott járkáltak a Nílus mentén. Meg-
pillantotta a kosarat a sás között, oda-
küldte a cselédjét, és kihozatta azt. 

6Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket; hát egy síró fiú volt! Megszánta, és ezt mondta:  
– A héberek gyermekei közül való ez.  
7A kisfiú nénje pedig ezt mondta a fáraó leányának:  
– Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket?  
8A fáraó leánya így felelt:  
– Eredj!  
A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda.  
– 9Vidd magaddal ezt a gyermeket – mondta neki a fáraó leánya – és szoptasd! Megadom jutalma-

dat.  
Az asszony magához vette a 

gyermeket, és szoptatta. 10Amikor 
felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó 
leányához, aki a fiává fogadta, és 
elnevezte Mózesnek, mert azt 
mondta:  

– A vízből húztam ki. 
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Sámuel születése 

1Sám 1-2,10 
 

1Volt egy Rámátaim-Cófimból, az Efraim 
hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a 
neve; efrátai volt, Jeróhámnak a fia, aki Elíhú 
fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. 2Két felesége 
volt; egyiknek a neve Anna, másiknak a neve 
Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de 
Annának nem voltak gyermekei. 3Ez az ember 
évenként fölment városából Silóba, hogy imád-
kozzék és áldozzék a Seregek URának. Ott pe-
dig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az ÚR papja.  

4Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána ál-
dozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, 
Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. 
5Annának is csak egy részt adott, pedig Annát 
nagyon szerette, de az ÚR bezárta a méhét. 6Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, 
mivel az ÚR bezárta a méhét.  

7Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az ÚR házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, 
és nem evett semmit. 8Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána:  

– Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? 
Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én 
többet neked tíz fiúnál?  

9Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és it-
tak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az 
ÚR templomának az ajtófélfájánál. 10Az asz-
szony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött 
az ÚRhoz, és keservesen sírt. 11Azután erős 
fogadalmat tett, és ezt mondta:  

– Seregek URa! Ha részvéttel tekintesz 
szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz 
rám, és nem feledkezel meg szolgálólányod-
ról, hanem fiúgyermeket adsz szolgálólá-
nyodnak, akkor egész életére az ÚRnak 
adom, és nem éri borotva a fejét!  

12Mivel hosszasan imádkozott az ÚR színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. 13Anna magában be-
szélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, 14és ezt mondta 
neki:  

– Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból!  
15Anna azonban így válaszolt:  
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– Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet 

öntöttem ki az ÚR előtt. 16Ne tartsd szolgálólányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és 
szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig.  

17Éli így válaszolt:  
– Menj el békességgel! Izráel Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle!  
18Ő pedig ezt mondta:  
– Nézz jóindulattal szolgálólányodra!  
Azután elment az asszony a maga útjára, 

evett, és nem volt többé szomorú az arca. 
19Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az ÚR 
előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. 
Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, 
az ÚRnak gondja volt rá.  

20Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút 
szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: 

– Az ÚRtól kértem őt.  
21És mikor fölment az az ember, Elkána, 

egész háza népével, hogy bemutassa az ÚRnak 
az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, 
22Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjé-
nek:  

– Majd az elválasztása után viszem el a 
gyermeket, hogy megjelenjék az ÚR előtt, és 
végleg ott maradjon. 23A férje, Elkána ezt felelte 
neki:  

– Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az ÚR tartsa meg ígéretét!  
Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem vá-

lasztotta. 24Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 
hároméves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az ÚR 
házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. 25Akkor levágták a bikát, a 
gyermeket pedig bevitték Élihez.  

26Az asszony ezt mondta:  
– Kérlek, uram! A te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az 

asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az ÚRhoz. 27Ezért a gyerme-
kért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. 28Én 
viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak!  

És ott imádták az URat. 
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Keresztelő János születése 

Lk 1,5-25; 39-45; 57-66 
 

5Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; fe-
lesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. 6Igazak voltak mindketten az Isten előtt, 
és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. 7Nem volt gyermekük, mert 
Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.  

8Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Is-
ten előtt, 9a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr 
templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot. 10A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstö-
lőáldozat órájában.  

11Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. 
12Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. 13De az angyal így szólt hozzá:  

– Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te kö-
nyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és János-
nak fogod őt nevezni. 14Örülni fogsz, boldog leszel, és 
sokan örülnek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő 
az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja 
méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, 16Izráel fiai közül 
sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, 17és őelőtte 
jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a 
gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületé-
re térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. 

18Zakariás így szólt az angyalhoz:  
– Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öregember 

vagyok, feleségem is előrehaladott korú. 
19Az angyal pedig így válaszolt:  
– Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meg-

hozzam neked ezt az örömhírt. 20De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak telje-
sedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek 
végbe nem mennek.  

21A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. 22Amikor mégis kijött, nem tu-
dott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, 
de néma maradt. 23Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. 24E napok után fogant felesé-
ge, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra, majd így szólt:  

– 25Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az 
emberek előtt… 

39Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. 
40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszönté-
sét, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, 42és hangos szóval kiáltotta:  

– Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! 43Hogyan is lehetséges ez, 
hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? 44Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, uj-
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jongva mozdult meg a magzat méhemben. 45Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr 
mondott neki… 

57Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 58Meghallották a szomszédai és rokonai, 
hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59A nyolcadik napon eljöttek 
körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60Anyja azonban megszólalt, és 
ezt mondta:  

– Nem, hanem János legyen a neve.  
61Mire ezt mondták neki:  
– De hiszen senki sincs a te rokonságod-

ban, akit így hívnának.  
62Ekkor intettek az apjának, hogy minek 

akarja neveztetni. 63Ő táblát kért, és ezt írta 
rá: 

– János a neve.  
Erre mindenki elcsodálkozott. 64És egy-

szerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldó-
dott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az 
Istent. 65Félelem szállta meg a körülöttük la-
kókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek 
minderről. 66Akik meghallották, szívükbe vés-
ték, és így szóltak:  

– Vajon mi lesz ebből a gyermekből?  
Az Úr keze pedig valóban vele volt. 

 

Jézus születése 
Lk 1, 26-38, 2,1-20 

 
26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27egy 

szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a 
neve. 28Az angyal belépve hozzá így szólt:  

– Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!  
29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal 

ezt mondta neki:  
– Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit 

nevezz Jézusnak. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, 
Dávidnak a trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.  

34Mária megkérdezte az angyalt:  
– Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?  
35Az angyal így válaszolt neki:  
– A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek 

nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik 
hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen.  

38Ekkor így szólt Mária:  
– Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!  
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S ekkor eltávozott tőle az angyal. 
 

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.  

4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek nevez-
nek, 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, 7és megszülte elsőszü-
lött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 8Pásztorok ta-
nyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala meg-
jelent 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:  

– 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 
15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: 
– Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk 

az Úr.  
16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. 

17Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18és mindenki, 
aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 

19Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20A pásztorok pedig vissza-
tértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő 
megüzente nekik. 


