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Zakariás és felesége erzsébet hosszú ideje imádkoztak
Istenhez azért, hogy gyermekük szülessen. Közben
megöregedtek, és most már
lehetetlennek tűnt, hogy
erzsébetnek kis ba bája
legyen. egy nap Zakariás a
temp lom ban szol gált. egy
an gyal jelent meg neki és
elmondta, hogy a felesége
hamarosan fiút fog szülni. A
kis fiút Jánosnak kellett
elnevezniük.

Kinek fog kisbabája születni? e __ __ __ __ __ __ __ 

Mi lesz a kisfiú neve? J __ __ __ __

Zakariás nem hitte el, amit az angyal mondott. Az angyal erre azt
mondta, hogy a kisfiú születéséig néma lesz, nem fog tudni beszélni.

Amikor imádkozunk, el kell hinnünk, hogy Isten válaszol az imádságainkra!

Kösd össze a pontokat, hogy megtudd, mit mondott az angyal
Zakariásnak!

Zakariás; meghallgattatott a
te könyörgésed,

1. történet: Zakariás és erzsébet
ez a történet arról szól, hogy: Isten válaszol az imádságra.

Olvasd el:
Lukács 1:5-25

Színezd ki a képet!

Lukács 1: 13
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2. történet: Mária és Gábriel
ez a történet arról szól, hogy: Mária hitt Isten szavának. Olvasd el:

Lukács 1:26-38

Gábriel angyal először Zakariásnak és
erzsébetnek mondta el, hogy kisfiúk fog
születni. Most egy másik különleges
feladata volt: Máriát látogatta meg.

Máriának elmondta, hogy neki is fia fog
születni, akit Jézusnak kell elneveznie.

Mi volt Jézus anyjának a neve?

Mária gyermeke sokkal hatalmasabb,
mint Zakariás és erzsébet fia, mert Ő az
Isten Fia.

Mária - mivel nem volt férje - el sem tudta
képzelni, hogyan történhet meg ez a
nagy esemény. Az angyal megmondta
neki:

„Istennél semmi
sem lehetetlen.”

Lukács 1: 37

Színezd ki a betűket!

Mária mindent elhitt, amit az angyal mondott, nem úgy, mint Zakariás. Mária kész
volt elfogadni Isten tervét vele, és így az édesanyja lehetett ennek a nagyon
különleges gyermeknek. nekünk is bíznunk kell teljesen Istenben!

Az Úr Jézus születése az egyik legnagyobb csoda volt, ami valaha is 
történt ezen a földön!

rajzolj egy mosolygós arcot Máriának
és színezd ki a képet!
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3. történet: János születése
ez a történet arról szól, hogy: Isten tervei valóra válnak. Olvasd el:

Lukács 1:57-80

egy kisbaba születése mindig nagyon
izgalmas esemény. erzsébet kisfiának a
születése nagyon különleges volt, mert egy
angyaltól kaptak ígéretet, hogy meg fog
születni.

Az egész család és a szomszédok is eljöttek,
hogy meglátogassák az újszülöttet. Azt
gondolták, hogy a kisfiút az apja után nevezik
el, de erzsébet azt mondta: „nem!”

Amikor megkérdezték Zakariást, ő ezt írta le:
„János legyen a neve.”

Mit írt le Zakariás?

Miután Zakariás leírta a gyermek nevét, újból
tudott beszélni. Isten dícséretével kezdte.
Min den ki nagyon csodálkozott a történ teken.

János amikor felnőtt, fontos ember lett, mert ő készítette elő 
az Úr Jézus eljövetelét.

J _ _ _ _

l _ _ _ _ _

a  n _ _ _

rajzold be a gyermeket 
Zakariás karjaiba!
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1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. történet: Jézus születése
ez a történet arról szól, hogy: Isten elküldte a Fiát. Olvasd el:

Lukács 2:1-7

Mária és József hosszú
utat tettek meg názá -
retből Bethlehembe. 

Sokan mások is jöttek
ugyanekkor a városba,
de végül csak sikerült
helyet találni maguknak
éjsza ká ra - egy istálló -
ban. ez egy olyan hely
volt, ahol az állatokat
tartották.

Jézus itt született meg.
Mária bebugyolálta egy
pólyába, azután betette
őt a jászolba, amibe az
állatok eledelét szokták
tenni.

Húzd alá a helyes választ!
Mária és József itt talált helyet éjszakára:

fogadóban     palotában     istállóban     kórházban

Ide helyezték Jézust, amikor megszületett:

ágy       jászol       járóka

több száz kisbaba születik naponta a világon, de még sohasem
született ilyen gyermek, mert Ő az Isten Fia volt.

ezen a karácsonyon köszönd meg Istennek azt a 
hatal mas szeretetét, hogy elküldte a Fiát erre a világra, 
hogy Megváltónk legyen!

Színezd ki a képet!
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