
Betlehemské svetlá 
 

Slnko 

 

Slniečko sa k spánku kladie, 

únavou sa červená, 

nakukne za múry hradné 

oči i na ceste má. 

V prachu vidí k mestu kráčať 

pútnikov pár zmorených. 

V doprovode spevu vtáčat 

oslík nesie jednu z nich. 

Mladá žena požehnaná 

s mužom nocľah hľadajú. 

Slnko sa za obzor skláňa, 

ešte strechu nemajú. 

 

Večernica 

 

V Betleheme nieto miesta; 

zápis ľudu, krik a zhon. 

Keď prvá zasvitla hviezda, 

Jozef s Máriou vyšli von. 

Tu ich Večernica vidí: 

mierili do maštaľky. 

Ďaleko od zrakov ľudí 

stal sa zázrak preveľký. 

Dieťatko sa narodilo 

jej – Márii – Syn Boží. 

Ducha svätého to dielo 

mať do jasličiek vloží. 

 

Mesiac 

 

Už mesiac po nebi pláva, 

usmieva sa zasnene; 

na zem zlietla tichosť pravá, 

rozložila noc tiene. 

Mesiačik sa po krajine 

vždy zvedavo obzerá: 

Ej, v maštaľke čosi divné! 

Či tam nie je len zviera? – 

Spiaca matka, bdelý otec 

a maličké dieťatko 

zohrievané teplom oviec 

na slame, hľa, spí sladko. 

 

Oheň 

 

Teplý oheň zaplápolá 

v betlehemskom chotári, 

zaženie chlad nočný z poľa, 

vôkol neho pastieri. 

Strážia stáda, besedujú, 

pospávajú pomaly. 

Z výšky zrazu pieseň čujú, 

ihneď driemať prestali. 

Čo to? Nebo otvorené? 

Roztrhli sa nebesá? 

S hrôzou hľadia, ústa nemé, 

odkiaľ hudba leje sa?! 

 

Nebeská žiara 

 

Nebies brána sa otvára, 

čarokrásna pieseň znie. 

Tmu rozháňa divná žiara, 

počuť hlasné jasanie. 

Pastierici žasnú v strachu 

nad zástupom anjelov. 

Cítia sa sťa zrnká prachu, 

hoc´ v nebi je veselo. 

“Nebojte sa, veľká radosť! 

Dni spasenia nastali. 

Zostúpil k vám nebeský Hosť, 

narodil sa v maštali. 

Utekajte k Betlehemu, 

dieťa s matkou nájdete. 

Chválu vzdávajte len Jemu, 

bude pokoj na svete. 

Bohu na výsostiach sláva!” 

- anjelský chór hlaholí. – 

Podnes ľuďom radosť dáva, 

aj keď tma je na poli. 

 

Nová hviezda 

 

V tú noc práve nad Betlehem 

nová hviezda stala si. 

Zlatým lúčom bozkala zem, 

za dve hviezdy má krásy. 

Na východe múdry muž si 

hviezdne písmo prečíta: 

V izraelských mestách kdesi 

narodil sa kráľ sveta. 

Nemeškal a s priateľmi hneď 

vykročil na dlhú púť, 

dúfajúc, že snáď budú smieť 

pred dieťaťom pokľaknúť. 

Zajasala hviezda nová, 



že ich môže k cieľu viesť, 

z Jeruzalema im znova 

ukázala pravú z ciest. 

Usmiala sa, že sa darí, 

keď sa Kristu klaňali, 

Ježiškovi vzácne dary 

k svätým nôžkam skladali. 

 

Svetlo sveta 

 

Z betlehemských jasných svetiel 

najjasnejšie dnes žiari 

to dieťatko z prostých jasieľ 

s Božou láskou na tvári. 

Pán Ježiš je kráľom sveta, 

Hviezda novej nádeje. 

A dobrota Jeho svätá 

vždy jak slnko zohreje. 

On je svetlo, do tmy svieti, 

klope hriešnym na srdce. 

Mení nás na Božie deti, 

prináša nám Vianoce. 

 

Svetlo nádeje 

 

Dobrý Pán Boh dávno videl 

ľudskú biedu, strach a tmu. 

Vyvolil si z judských sídel 

Máriu, pannu chudobnú. 

Obdaril ju krásnym Synom, 

Ježiš Kristus – meno má. 

Svätosť samá bola pri Ňom, 

zachvela sa zloba, tma. 

Do hriešneho sveta vniesol 

radosť, nádej záchrany. 

Jasným svetlom všetkým svieti 

- a veriacich zachráni. 

 

                    Daniela Horínková 

 


