
1. 
Adventi Hírnök

1. Adventi hírnök: friss fenyő ág,
Lobog az első gyertya láng!

Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

2. Adventi hírnök: friss fenyő ág,
Lobog már két kis gyertya láng!
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,

Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

3. Adventi hírnök: friss fenyő ág,
Lobog már három gyertya láng!
Múlnak az évek, életünk száll

De utunk végén Jézus vár!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

4. Adventi hírnök: friss fenyő ág,
Lobog már négy kis gyertya láng!
Azt mondja Jézus, visszajön még,

Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,

Nincs már messze az Úr!

2.

Szálljatok le – szálljatok le
Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok,

Zörgessetek máma este minden pici ablakot,
Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek,

Boldogságos ünnepet!



3.

Elindult Mária
Elindult Mária Karácsony estéjén,

Elindult ő Betlehembe szállást kéregetni.

Jó estét bő kovács, adjál nékünk szállást!
Szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégünk van.

Volt a bő kovácsnak egy szép vak leánya,
Elvezette Szűzanyánkat barmok jászolához.

12 órakor megszületett Jézus,
12 szép őrzőangyal köti a bokrétát.

Arra járt Szent József, befogta szamarát.
Elvezette Szűzanyánkat a gazdag kovácshoz.

Jó reggelt bő kovács! Mért nem adtál szállást?
Mért nem adtál Szűzanyánknak éjszakára szállást?

Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária,
Aranyból is, ezüstből is szállást adtam volna.

Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna.

4.

Betlehem, Betlehem…
Betlehem, Betlehem a te határaidba,

Érkezett Mária rongyos istállóba.
Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice
Felkészítvén magát az boldog szülésre.

Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett,
Betlehem városában kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj de nagyon fázik,

A kisded Jézuska értünk imádkozik.



5.

Pásztorok keljük fel…
Pásztorok keljük fel, hamar induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába

Siessünk, ne késsünk
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi urunknál tiszteletet tehessünk.

Angyalok hirdetik, Messiás születik.
Itt van jele fényének, helye születésének,

Pajtában, pólyában,
Be vagyon takarva posztócskájában

Áldott gyermek szenved már kiskorában.

Jézuska Szent kisded, mily szükséget szenved.
Nincsen meleg szobája, sem ékes palotája,

Szükségben, hidegben
Melegíti őt a barmok párája,
Ő isteni szeretet a csodája.

6.

Paradicsom  közepébe

Paradicsom  közepébe, aranyszőnyeg  leterítve.
Rengő bölcső reá téve, abban fekszik az Úrjézus

Az úrjézus Isten fia, Jobb kezében aranyalma.
Bal kezébe aranyvessző,fel-felhajtja, megzúdítja.

Zúg az erdő, cseng a mező, a madarak fityeregnek.
Az angyalok énekelnek, az magyarok ünnepelnek.

Nem láttam én szebb gyümölcsfát, mint a Jézus keresztfáját.
Piros vérrel virágozik, szentlélekkel gyümölcsözik.



7.

Kiskarácsony, Nagykarácsony…

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már ide véle, 

Hadd egyem meg melegében!

Jaj, de szép a karácsonyfa,
Ragyog rajta a sok gyertya.

Itt egy szép könyv, ott egy labda,
Jaj, de szép a karácsonyfa.

Kezem, lábam, jaj de fázik,
Csizmám sarka jégszikrázik.

Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép karácsony.

8.

A szeleknek élénk szárnyán…

A szeleknek élénk szárnyán. a föld felett bátran szállván
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Vizek felett, népek felett, egy nagy csillag fényt hinteget
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Ez a csillag megjósolta, hogy a világ megújula
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Ez a csillag, mikor kigyúlt, a többi mind elhalványult
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Mint a gyertyák kialudtak, hamisak és csalfák voltak
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Most a világ arra fordul, ahonnan a csillagfény hull.
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.

Az igazság szép útjára, világít az ő sugára.
Refr: Zengedezzünk néked szép csillag.



9.

A kis Jézus aranyalma…

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos szűz az anyja.

Két kezével ápolja,
Lábaival ringatja.

Ó, te dudás, mit szundikálsz?
Fényes az éj, nem kell lámpás.

Fújjad, fújjad a dudád,
Zengj Jézusnak szép nótát.

10.



11.

Karácsonynak éjszakáján…

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek

A kis Jézus megszületett.

Jézus ágyán nincsen paplan
Jaj, de fázik az ártatlan.
Hogy is lehetne bundája
Elveszett a báránykája.

Kirje, kirje kisdedecske
Betlehemi hercegecske

Ki mi értünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.

Aludj, aludj, boldogságom,
Arról csillog minden álom

Kicsi tested könnyed, mégis
Tiéd lesz a föld és Ég is

Aludj, aludj, én szentségem.
Csillag villan széles égen,
Fényes útját bölcsen járja,

Áldásodat várja, várja.

12.



13.
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