
Dokuz Okuma Parçaları ve İlahiler  1

Bu geleneksel hizmet İsa’nın doğumuyla ilgili olan en iyi bilinen ve sevilen ayetlerin dokuzunu ele alır ve aralara 
okuma parçalarının içeriğine uygun olarak seçilmiş Noel ilahileri serpiştirilerek yapılır. 

İlahi 333 Yüce O’nun adı   
İlk Okuma Parçası 
Tanrı, günahlı Âdem’e Cennetteki yaşamını yitirdiğini ve soyundan gelecek kişinin yılanın başını ezeceğini söyler. 
YARATILIŞ 3: 8-19 
Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı'nın sesini duydular. O'ndan kaçıp ağaçların arasına 
gizlendiler. RAB Tanrı Âdem’e, «Neredesin?» diye seslendi. Âdem, «Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü 
çıplaktım, bu yüzden gizlendim» dedi. RAB Tanrı, «Çıplak olduğunu sana kim söyledi?» diye sordu, «Sana 
meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?»  Âdem, «Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, 
ben de yedim» diye yanıtladı. RAB Tanrı kadına, «Nedir bu yaptığın?» diye sordu.  Kadın, «Yılan beni aldattı, 
o yüzden yedim» diye karşılık verdi. Bunun üzerine RAB Tanrı yılana bu yaptığından ötürü Bütün evcil ve 
yabanıl hayvanların En lanetlisi sen olacaksın» dedi, «Karnının üzerinde sürünecek, Yaşamın boyunca toprak 
yiyeceksin.  Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını 
ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.» RAB Tanrı kadına, ocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim» 
dedi,  «Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın,  Seni o yönetecek.»  RAB Tanrı Âdem’e,  
«Karının sözünü dinlediğin ve sana, Meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için Toprak senin yüzünden 
lanetlendi» dedi, «Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, 
Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, 
topraktan yaratıldın Ve yine toprağa döneceksin.»  

Neler Oluyor? 
Kutsal Kitap’ın ilk parçası olan Yaratılış’da evrenin ve içindekilerin nasıl var olduğu bize anlatılır, buna 
insanlığın yaratılışı da dâhildir. İlk insanlar olan Âdem ve Havva’ya Tanrı tarafından mükemmel bir dünya 
verilmiştir, bununla beraber diledikleri her şeyi yemeleri ama belli bir ağacın meyvelerini yememeleri de 
söylenmiştir. Yılan, Havva’ya meyveyi yemesini ve Tanrı’yı dinlememesini tavsiye ederek aldatır ve o da 
denileni yapar. Bu gerçekleştiğinde Âdem ve Havva yeni ve zor bilgiyle doldular; çıplak olduklarını fark 
ettiler ve kendilerini örttüler; ayrıca Tanrı önünde utandılar ve O’nunla olan mükemmel ilişkilerini yitirdiler. 
Bu parça Âdem ve Havva’nın ne olduğunu açıkladıkları ve itaatsizliklerinden dolayı Tanrı’nın yargısını 
üzerlerine aldıkları yerden başlar. Hikâye bize günahın ve kötülüğün nasıl dünyaya girdiğini ve nasıl zarar 
verip yıktığını söyler. Ayrıca insan yaşamının neden mükemmel bir dünyada, cennette olmak yerine bugünkü 
gibi olduğunu da açıklar. Okuma parçasının Âdem ve Havva hakkında olanla başlama nedeni şudur: Tanrı, 
kendi Oğlu İsa’yı insan ve Tanrı arasındaki günahın neden olduğu ayrılığı silmek için gönderdiğini anlamamız 
için bizi hazırlar. İsa aracılığıyla Tanrı’yla olan mükemmel ilişkiye dönmek için bir yol vardır. Öyle ki ilahiler 
genelde Tanrı’nın tasarladığı yola geri dönmemizi sağlayarak her şeyi yenileyen, “ikinci Âdem” olan İsa 
hakkındadır. 

İlahi 111 Ey Allah aşk pınarısın 

  Dokuz Okuma, bazı Protestan kiliselerinin Noel zamanında yaptığı bir hizmettir. Kutsal Kitap’tan 1

Mesih’in doğumu ve önemine dair 9 ayrı metin okunur, incelenir ve ilahilerle eşlik edinilir. 



İkinci Okuma Parçası 
Tanrı sadık olan İbrahim’e soyu aracılığıyla yeryüzündeki tüm ulusların kutsanacağı vaadini vermektedir: 
YARATILIŞ 22:15-18  
“RAB'bin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi: «RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu 
yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, 
kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla 
yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.»" 

Neler Olmaktadır? 
Bu okuma parçasında İbranilerin atası İbrahim hakkında işitiyoruz. Okuma parçasının altyapısında Tanrı’nın 
İbrahim’den oğlu İshak’ı kurban etmesini dilediği bir denenme yatar. İshak, İbrahim’in dünyadaki en kıymetli 
şeyidir, ama yine de ondan bunu isteyen Tanrı’ya itaatsizlik etmek istememiştir. Çünkü İbrahim itaatkârdı ve 
kendi isteklerine öncelik vermedi. Tanrı İshak’ın canını bağışladı ve İbrahim’e onu kutsayacağını, büyük bir 
ulusun babası olacağını söyledi. Dolayısıyla istekli olmak her şeyi yitirmektir, İbrahim kendi halkı için harika 
bir gelecek kazandı. Bu okuma parçası aslında Tanrı’nın kendisi İsa’yı gönderirken ne yaptığına belirti olduğu 
için seçilmiştir. İsa dünyadaki tüm kötülük ve günah için bir kurban olarak dünyaya geldi.  İnsanlar Tanrı’yla 
yeniden doğru bir ilişki içinde olabilsinler ve biz Tanrı’nın bizim için tasarladığı harika geleceğe sahip olalım 
diye bunu yaptı. 

İlahi 336 Kanınla aklandım ben 

Üçüncü Okuma Parçası 
Yeşaya Peygamber Kurtarıcı’nın gelişini önceden söyler. YEŞAYA 7:14 ve 9:2-7 

Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek;  Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık 
parlayacak. Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın.  Ekin biçenlerin neşelendiği,  Ganimet 
paylaşanların coştuğu gibi,  Onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, 
Omuzlarını döven değneği,  Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin;  Tıpkı Midyanlılar'ı 
yenilgiye uğrattığın günkü gibi. Savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak, ateşe yem 
olacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak,  Bize bir oğul verilecek.  Yönetim onun omuzlarında olacak.  Onun adı 
Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı,  Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. "Harika Öğütçü" ya da "Harikalar 
yaratan". Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.  Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son 
bulmayacak.  Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek.  Her Şeye Egemen 
RAB'bin gayreti bunu sağlayacak. 

Neler Olmaktadır? 
Bu okuma parçasında peygamber Yeşaya bize acı çeken insanları karanlıktan ışığa getirecek, Tanrı tarafından 
gönderilen harika bir Kurtarıcı’dan söz eder. Yeşaya bir çocuğun, dünyaya barış ve adalet getirecek bir oğlun 
doğacağını görür. Bu parçanın yazarı İsa’dan uzun zaman önce yaşadı, düşünceleri İsrail halkının acı dolu 
tarihiyle şekillenmişti fakat sözleri Tanrı’nın İsa’ya yaptıklarına dair bir peygamberlikti/ön bildiriydi.  

İlahi: Gökte bir kutlama 315 (or Karanlağı dağıtıyor 33) 

Dördüncü Okuma Parçası  
Mesih’in getireceği barış önceden gösteriliyor. 
 İŞAYA 11:2-9 



RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.  
RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar 
vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı 
ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak 
"Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak" ya da "Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır". Onun 
döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak,  Buzağı, genç aslan ve besili sığır 
yan yana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak,  Yavruları bir arada yatacak. 
Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini 
engerek kovuğuna sokacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü 
sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak 

Neler Olmaktadır? 
Önceki okuma parçalarında olduğu gibi peygamber topluluğu değiştirecek/dönüştürecek, İsrail halkı arasından 
çıkarak bir kişiyi düşünüyor. Bu kişi Tanrı’ya yakın olacak ve Tanrı’nın halkına adalet ve eşitlik getirecektir. 
Böylece daha fazla savaş ve yıkım olmayacaktır:  peygamber yırtıcı hayvanlar ve onlara yem olacak 
hayvanların bir arada birbirlerine zarar vermeden var oldukları imgesini vererek bize neye benzeyeceğine dair 
bir resim çizer. Hiçbir şey yıkıma ya da acıya neden olamaz çünkü dünya yine Tanrı’nın en başta tasarladığı 
gibi olacaktır. Bu parça eğer biz İsa’ya inanır Tanrı’nın isteğine göre yaşarsak İsa’nın mümkün kılacağı 
dünyayı tanımlamak için seçilmiştir. 

İlahi 53: Kurtarıcım Mesih’tir 

Beşinci Okuma Parçası 
Melek Cebrail Kutsanmış Bakire Meryem’i selamlar. 
LUKA 1:26-38 
Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un 
soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, 
"Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne 
anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna 
eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler 
Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu 
üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe 
varmadım ki" dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü 
sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet 
de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı 
hiçbir şey yoktur." "Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonar melek 
onun yanından ayrıldı. 

Neler Olmaktadır? 
İsa’nın doğumu hakkında duymaya bizi hazırladıktan sonra parça şimdi Bakire Meryem’in nasıl İsa’nın 
annesi olarak seçildiği yere geçer. Tanrı’nın habercisi bir meleğin Yusuf adlı bir adamla nişanlanmış genç 
Meryem’e gittiğini ve ona Tanrı’nın lütfuna eriştiğini söylediğini okuyoruz. Bu yüzden, Tanrı ondan bir 
çocuğa, oğula gebe kalmasını ister. Bu oğul Tanrı’nın Oğlu olarak tek bir kadere sahip İsa’dır. Meryem bunun 
nasıl olacağını kendisinin erkeğe varmadığını söyler, ama melek bunu Tanrı’nın mümkün kılacağını söyler. 



Buna rağmen Meryem’in rızası gerekmektedir. Meryem Tanrı’nın istediğine itaat eder ve İsa’nın annesi 
olacağını söyler. 

İlahi 296: Alkışlayın 
Altıncı Okuma Parçası 
 İsa’nın doğumu anlatılır. 
LUKA 2:1-7 
O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk 
sayım, Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf 
da, Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra Kenti'nden Yahudiye bölgesine, 
Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar 
oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. 
Çünkü handa yer yoktu. 

Neler Olmaktadır? 
Bu parça bize İsa’nın asıl doğumunu söyler. Luka, İsa’nın (ailesi Nasıra’dan gelen) doğumunun Beytlehem’de 
gerçekleşme sebebini nüfus sayımının sırasında doğmasıyla anlatır. Yusuf hamile olan karısı Meryem’i alıp 
Roma İmparatoru’nun hükümlerine uymak için Beytlehem’e götürür (İsrail bu zamanda Romalılar tarafından 
işgal edilmişti) ve bu süreç boyunca Meryem doğum sancıları çeker ve İsa’yı dünyaya getirir. Emire uymak 
için kasabaya akın eden insan kalabalığı yüzünden hanlar doludur ve bu yüzden Meryem bir ahırda ya da 
yakınlarda bir mağarada doğum yapmak zorunda kalır ve İsa kundağa sarılıp hayvanlar için olan bir yemliğe 
yatırılır. Tanrı’nın Oğlu zenginlikte ve onurda değil ama yoksullukta ve bakımsızlıkta doğmuştur. 

İlahi 2: Sakin gece 

Yedinci Okuma Parçası 
Çobanlar yemliğe gider. 
LUKA 2:8-16 
Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab'bin bir meleği 
onlara göründü ve Rab'bin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara, 
"Korkmayın!" dedi. "Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut'un 
kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan 
bir bebek bulacaksınız." Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. 
Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik 
olsun!" dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, "Haydi, 
Beytlehem'e gidelim, Rab'bin bize bildirdiği bu olayı görelim" dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve 
yemlikte yatan bebeği buldular. 

Neler Olmaktadır? 
Aynı olayın bir başka parçasında Tanrı’nın haberci meleği dışarıda kırlarda olan bazı çobanları ziyaret eder ve 
onlara İsa’nın doğduğunu söyler. Çobanlar özel değil sıradan insanlardı; ama onlara verilen mesaj sevinmeleri 
içindi çünkü tıpkı kendileri gibi olan insanlar için İsa bir Kurtarıcı olarak gelmişti. Melek onlara bir evde ya 
da güzel bir sarayda değil de hayvanlar için olan ahırda yeni doğmuş bir bebeği bularak kendilerinin de bunu 
görebileceğini söyler. Çobanlar meleğin dediklerinin doğru olup olmadığını görmeye giderler ve gerçekten de 
bir ahırda yatan Meryem, Yusuf ve İsa’yı bulurlar. 



İlahi 8: Çobanlar geliyor 

Sekizinci Okuma Parçası 
Yıldızbilimciler, yıldızı takip ederek İsa’ya yönlendirilirler 
MATTA 2:1-12 
İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler 
doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun 
yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik." Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da 
tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını 
sordu. "Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde" dediler. "Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: ‘Ey sen, 
Yahuda'daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail'i güdecek 
önder Senden çıkacak.'" Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü 
anı tam olarak öğrendi. "Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin, ben de gelip O'na 
tapınayım" diyerek onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda 
görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı 
gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere 
kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular. Sonra 
gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. 

Neler Olmaktadır? 
Farklı bir bölümden, Matta’dan olan bu metin İsa’nın doğumuyla ilgili iyi haberi almış farklı bir gruptan söz 
eder. Bu olayda, bazı ‘bilge adamlar’ büyük olasılıkla geceleri gökyüzünde işaretler arayan yabancı yıldız 
bilimciler, yerel hükümdar olan Kral Hirodes’e gelirler ve hakkında işittikleri ‘Yahudiler’in Kralı’nı sorarlar. 
Bu yıldızbilimciler geceleri gökyüzünde, işaret olduğunu anladıkları bir yıldızı takip ediyorlardı. Hirodes bu 
habere üzüldü, onu tahtından alaşağı edecek birisi hakkında konuştuklarını düşündü ve bu ‘kralın’ nerede 
doğacağını bilmek istedi. Bu bilgeler, Yeşaya peygamberin söylediklerinin yerine gelmesi için onun 
Beytlehem’de doğacağını söyler. Hiirodes onlara gidip çocuğu bulmalarını ve sonra kendisine de onu nerede 
bulacağını söylemelerini istedi.  Gelip yeni doğmuş Kral’a tapınacağını söylemiştir fakat tabi ki bu tür bir şey 
yapmaya hiç niyeti yoktur. Çobanlar gibi bilgeler de İsa’yı bulurlar; O’na sembolik armağanlar sunarlar: 
krallık, kutsallık ve kurban’ı temsil eden altın, günnük ve mür. Ayrılırken Hirodes’e gitmemeleri ve İsa’yı 
nerede bulduklarını söylememeleri konusunda uyarılırlar böylece başka bir yolu izleyerek evlerine dönerler. 

İlahi 5: Gelin imanlılar 

Dokuzuncu Okuma Parçası 
Yuhanna, Tanrı’nın beden alışını  harika gizemini gözler önüne serer.  
YUHANNA 1:1-14 

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey 
O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 
Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.  Tanrı’nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 
Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi, 
ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya 
O’nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu kabul 
etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne 



kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı’dan doğdular. Söz, insan olup aramızda 
yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük. 

Neler Olmaktadır? 
Dokuzuncu okuma parçası, İsa’nın dünyaya gelişi hakkında olan tüm okuma parçalarının en güzel ve en zor 
olanıyla biter. Bu kez metin Yuhanna bölümünün girişinden gelmektedir. Yuhanna bize Meryem, Yusuf ve 
bebek İsa hakkında konuşmaz fakat Tanrı’nın ‘vücut bulma’sı hakkında bilgi verir; - Tanrı, İsa’da beden 
almıştır. Yuhanna İsa’nın gerçekten kim olduğuna şahitlik ettiğini söyler ve onun görevi bunu açıklamaktır 
öyle ki insanlar İsa’ya iman etsin; bir peygamber ya da mucizeci olarak değil ama Tanrı Oğlu olarak. İsa’nın 
sonsuzluklar boyunca Tanrı ile olduğunu, Tanrı’nın özünden olduğunu bize söyleyerek söze başlar Yuhanna. 
İsa’dan ’Söz’ diye bahseder. İsa, Tanrı’dır ve sonsuzluk boyunca Tanrı olarak var olmuştur; evrendeki her şeyi 
meydana getiren güce sahip olan yaratıcı Tanrı’nın kendisidir.  Sonra İsa’yı gerçeği aydınlatan ve onu 
tanımayıp yanlışlarını sürdüren karanlığı yok eden ışık olarak sunar. İsa’nın Tanrı tarafından gönderilmesine 
rağmen herkes tarafından tanınmadığını ve iman edilmediğini söyler Yuhanna; ama O’na iman edenler ve 
öğrencisi olanlar Tanrı’yla barışıp ‘yeniden doğmak’ için bir yol bulmuşlardır. Böylelikle Yuhanna şöyle sona 
varır; Tanrı’nın sonsuz ‘Söz’ü İsa’da beden almıştır. O gerçek bir insandı; gerçek insanların arasında yaşadı ve 
yaşamı boyunca O’nunla karşılaşan ve O’nu takip edenler herhangi muhtemel şüphenin ötesinde şuna ikna 
olmuşlardı: O gerçekten Tanrı’nın bedene bürünmüş haliydi ve insan olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyim 
etmişti. Bu parça İsa’nın kim olduğunu iyi haberle yani müjdenin özüyle özetler; bizim de İsa’nın kim 
olduğuna inanmamıza karar vermemizi isteyerek tanıklık biçiminde yapar. 

Bu okuma parçaları, Noel hikâyesi üzerine olan farklı bakış açılarının farklı türlerini sunmaktadır: Tanrı’nın 
kendisinin insanlarını kurtarmak için ne yaptığı; Tanrı’nın belli bir kadından, dünyayı kurtarma planının bir parçası 
olmasını istediği hikâye; zenginlerin değil yoksulların arasında olan bir doğumun hikayesi; bebeği ahırda bulan 
tanıklar; çocuğun tahtı zorbalıkla ele geçireceğini ve devrim getireceğine dair korku ve şüpheye sahip dünyasal bir 
kral ve son olarak, İsa’yı bilenlerin ve O’nun yanında yaşayanların tamamen emin olarak verdiği bir söz: İsa’nın insan 
bedeninde doğan Tanrı, insanları kurtarmaya gelmiştir. İsa, bizi Tanrı’nın en başından tasarladığı o sonsuz yaşama geri 
getirmiştir. 
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