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1. törtéNEt: József és az angyal
Ez a történet arról szól, hogy: József engedelmeskedett Istennek. Olvasd el:

Máté 1:18-25

József és Mária azt tervezték, hogy
összeházasodnak, ám Mária egy napon
azt mondta Józsefnek, hogy gyermeket
vár. József tudta, hogy nem ő a gyermek
apja, így – bár nagyon szerette Máriát – úgy
döntött, hogy mégsem veszi fele sé gül.

Egyik éjszaka József álmodott valamit.
Egy angyal szólt hozzá, és azt mondta
neki: „Ne félj feleségül venni Máriát, mert
a gyermek a Szent Lélektől van.”

Ez azt jelentette, hogy a gyermeknek
emberi értelemben nem volt apja, Ő Isten
Fia volt.

Írd be a hiányzó szót!
Jézus az  __ __ __ __ __  Fia.

Az angyal azt is megmondta Józsefnek,
hogy a születendő gyermek nek a Jézus
nevet adja. Ez egy eléggé különleges
név, azt jelenti, hogy „Megváltó”.

Színezd ki a szavakat, amiket az angyal mondott Józsefnek!
„Nevezd annak nevét Jézusnak, mert

ő szabadítja meg
az ő népét a bűneiből.” (Máté 1:21)

Amikor József felébredt az álmából, úgy tett, ahogyan az
angyal mondta neki, és elvette feleségül Máriát.

Színezd ki a képet!
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2. törtéNEt: Heródes és a Napkeleti Bölcsek
Ez a történet arról szól, hogy: bölcsek jönnek Jézushoz. Olvasd el:

Máté 2:1-8

Egy új csillag jelent meg az égen. Bölcs emberek
Keleten tudták, hogy ez egy új Király születésének a
jele. Elutaztak tehát Jeruzsálembe, hogy megtalál ják
a Gyermeket és imádják Őt. Ez a hír nem tetszett
Heródesnek. Akkor épp ő volt a király, és nem akarta,
hogy valaki más foglalja el a helyét!

Mit akartak tenni a Bölcsek, ha megtalálják a
Gyermeket? Húzd át a hibás választ!

Meg akarták ölni     Imádni akarták

Heródes nem tudta, hogy hol születhetett a gyermek, így megkérdezte a tanácsadóit,
hogy ők tudják-e hogy hol kellett megszületnie a gyermeknek. Ők azt mondták, hogy 

Bethlehemben
Színezd ki a szót és a képet!

Heródes hívatta a Bölcseket, és azt mondta nekik:

Heródes azonban valójában nem imádni akarta Jézust.

Ő meg akarta öletni Őt!

A Bölcsek tehát elindultak Bethlehembe, hogy meg -
találják Jézust.

„Menjetek, és találjátok meg a
gyermeket. Ha megtaláltátok, gyertek
vissza, és mondjátok el, hogy hol van,

hogy én is elmehessek imádni Őt!”

Rajzolj egy nagy csillagot!
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3. törtéNEt: A Napkeleti Bölcsek Jézusnál
Ez a történet arról szól, hogy: a bölcsek a csillagot követve megtalálták Jézust. Olvasd el:

Máté 2:9-12

Miután a Bölcsek eljöttek Heródestől, újból meglátták a csillagot. A csillag fogja
elvezetni őket arra a helyre, ahol Jézus van. A Bölcsek nagyon örültek, hogy újból
meglátták a csillagot. rövidesen találkozhatnak azzal, akiért akkora utat tettek meg.

Mit éreztek a Bölcsek, amikor meglátták a csillagot?
Húzd át a hibás válaszokat!

szomorkodtak     elfáradtak     örültek

rövidesen a Bölcsek elérkeztek Bethlehembe, és megtalálták a házat, ahol Jézus,
Mária és József lakott. Amikor meglátták Jézust,

imádták őt.
Színezd ki a szavakat!

A Bölcsek háromféle ajándékot hoztak Jézusnak: aranyat, tömjént és mirhát. Ezek
nagyon drága dolgok voltak, általában királyoknak adták ajándékba. A Bölcsek tudták,
hogy Jézus nem egy közönséges gyermek volt, ezért hozták neki ezeket a dolgokat.

Eljött az ideje, hogy haza -
induljanak. Emlékeztek rá,
hogy Heródes arra kérte
őket, hogy menjenek vissza
hozzá Jeruzsálembe. Isten
azonban tudta, hogy Heró -
des meg akarja ölni Jézust.

Isten álomban figyelmez tet te
a Bölcseket, hogy menjenek
egye ne sen haza, és ne
mond ják meg Heródesnek,
hogy hol van Jézus. 

Így hát hazaindultak és imád -
ták Istent, amiért megtalálták
Jézust, az új Királyt!

Színezd ki a képet!
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4. törtéNEt: Menekülés Egyiptomba
Ez a történet arról szól, hogy: Isten gondoskodott a Fiáról. Olvasd el:

Máté 2: 13-23

Heródes várta, hogy a Bölcsek visszatérjenek hozzá, de ők csak nem
jöttek! Engedelmeskedtek Istennek, és egyenesen hazamentek.
Heródes nagyon mérges volt
amiatt, hogy valaki helyette
akar király lenni. Úgy döntött,
hogy minden fiút aki két éves -
nél fiatalabb, meg kell ölni
Bethlehem ben. Milyen bor -
zasz tó dolog volt ez!
Isten szólt Józsefnek álom ban.
Azt mondta neki, hogy fogja a
családját és menekül jön Egyip -
tomba. Ott bizton ság ban lesz -
nek, amíg Isten nem szól neki
újból, hogy hazajöhet.
Nemsokára Heródes meghalt. Isten ekkor újból szólt Józsefnek, hogy
most már nyugodtan hazatérhet Izráelbe. József, Mária és Jézus tehát
otthagyták Egyiptomot és Názáretbe költöztek.

Hova költözött József a családjával?
N __ __ __ __ __ __ -be.

Jézus itt nőtt fel, és sok örömet szerzett a családjának, a szomszédai -
nak, de mindenek felett Istennek, az Ő Atyjának. Isten segítségével mi
is követhetjük az Ő példáját!

Mindenben, ami történt, Isten megvédte a Fiát. Mária és József is Istennek
tetsző módon viselkedtek, amikor engedelmeskedtek Istennek minden -
ben, amit parancsolt nekik.

Színezd ki a szavakat!

„Jézus, az Isten Fia.”
Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Színezd ki a képet!


