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Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet
Kulcsvers:
Lukács 1:13

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 1:5-25

Zakariás és felesége, Erzsébet nagyon szomorúak voltak. Nagyon szeret tek
volna egy gyermeket. Hosszú időn keresztül imádkoztak és kérték Istent, hogy
adjon nekik egy babát. Most már megöregedtek, és lehetet lennek tűnt, hogy
Erzsébet gyermeket szüljön. Egy nap Zakariásra került a sor, hogy szolgálatot
végezzen az Úr templomában.

K: Írd le a kép alá a férfi és a nő nevét, valamint a helyet, ahol a férj
dolgozott!

Hirtelen megjelent egy angyal. Zakariás nagyon megijedt. Az angyal így szólt:
„Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged
Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.”

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az angyal üzenetéből!
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„F __ __ __ __ __ __ __ __,

Erzsébet szül néked  f __ __ __, és nevezed

az ő nevét   J __ __ __ __ __ __ __ .”



öSSZESEN:

Az angyal elmagyarázta, hogy a születendő gyermek nagyon
különleges lesz. Isten arra fogja őt használni, hogy sok ember
megtérjen gonoszságából és bízzon az Úrban.

Zakariás nem hitt a fülének. Mindketten már túl idősek voltak
ahhoz, hogy gyermekük legyen. Ezt el is mondta az angyalnak.

Gábriel - az angyal - azt mondta Zakariásnak, hogy mivel nem hitt,
nem tud megszólalni addig, amíg a gyermek meg nem születik.

K: Tegyél pipát (4) ha igaz vagy keresztet (8) ha hamis az alábbi állítások után!

Amikor Zakariás kijött a templomból, nem tudott szólni az
emberek hez. Mindenki azt hitte, hogy látomást látott.

Erzsébet hamarosan várandós lett. Az angyal szava valóra vált!

K: Színezd ki az angyal Zakariásnak mondott szavait:

„meghallgattatott
a te könyörgésed”

Lukács 1:13

Isten mindig meghallgatja az imádságainkat. Tőlünk azt várja, hogy higgyünk abban, hogy Ő
válaszolni is fog rá!

Zakariás azt mondta, hogy ő és a felesége 
túl idősek ahhoz, hogy gyermekük lehessen.

Zakariás hitt az angyalnak.

Gábriel azt mondta, hogy Zakariás vak lesz.
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Ez egy csodálatos időszaka volt a történelemnek:
Zakariás és Erzsébet gyermeket vártak, és Gábriel
angyalnak egy újabb bejelentenivalója volt!

Most Erzsébet rokonát, Máriát látogatta meg ugyan az az
angyal. Mária nem volt férjnél, de az angyal
elmagyarázta, hogy neki is fia fog születni.

Jézusnak kell elnevezze, és az Isten Fiának fogják hívni.

A nevek nagyon fontosak.

K: A meghatározások segítségével írd be
a neveket a keresztrejtvénybe!

1. Erzsébet rokonának a neve.
2. Az angyal neve.
3. A születendő gyermek neve.
4. A Szent ......... szállt Máriára, és így

lehetett gyereke.

Mária zavarba jött attól, amit Gábriel mondott neki. Hogyan történhet meg ez - kérdezte -
amikor én még nem is vagyok férjnél?

K: Töltsd ki a hiányzó betűket Mária kérdésében a Biblia alapján!

Az angyal elmondta neki, hogy a Szentlélek száll le rá. Csoda fog történni és a gyermeke
az Isten fia lesz.

M __ __ __ __ __ __ 

l__ __ __  ez, holott én  f __ __ __ __ __ __

nem  i __ __ __ __ __ __? /6
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2. TörTéNET: Mária és Erzsébet
Kulcsvers:
Lukács 1:37

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 1:26-38
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öSSZESEN:

K: Kösd össze a pontokat, színezd ki, majd tanuld meg a kulcsverset, ami segít
megérteni, hogyan történhetett meg ez a csoda.

Istennel semmi sem
lehetetlen.

Lukács 1:37

Mária mindent elhitt, amit az angyal mondott.
Mennyire más volt, mint Zakariás, aki nem hitt
az angyal üzenetének.

Mária hajlandó volt elfogadni Isten tervét, és az
édesanyja lett ennek a rendkívül különleges
gyermeknek.

K: Írd a mondatok után, hogy IGAZ vagy
HAMIS!

Mária nem hitt az angyalnak. .................

A Szentlélek száll le Máriára. .................

Mária örömmel engedelmeskedett
Istennek. .................

Mária kész volt teljesíteni Isten akaratát az
életére vonatkozóan. Semmi kétsége nem volt,
hogy sokan lesznek, akik kételkedni fognak a
történetében.

Ettől függetlenül bízott Istenben.

Mi is ezt kellene mindig tegyük!
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3. TörTéNET: János születése
Kulcsvers:
Lukács 1:76

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 1:57-80

Erzsébet fia megszületett. Ez volt az a gyermek, akit Isten megígért Gábriel angyalon
keresztül.

A rokonok és a szomszédok eljöttek, hogy gratuláljanak, és mindenki nagyon örült.

Amikor a baba nyolc napos lett, szokás szerint nevet adtak neki. Az első fiú általában az
édesapja nevét kapta. Mindenki Zakariásnak akarta elnevezni az újszülöttet, de Erzsébet
azt mondta, hogy: „Nem!”

K: Írd ide a tárgyak első betűit, hogy
kiderül jön, milyen nevet akart az
édesanyja adni neki!

K: Fejezd be a képet: rajzold meg az
újszülött babát Zakariás kezében,
majd színezd is ki a képet!

Zakariás nem tudott beszélni, de írni tudott.
Egy táblára ezt írta: „János a neve!”

K: Húzd alá a mondat helyes befejezését!

Zakariás azért nem tudott válaszolni, 
mert...

... nem tudott dönteni.

... nem tudott beszélni.

... azt akarta, hogy a felesége döntsön.
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K: Mit írt Zakariás a táblára? 
Töltsd ki a hiányzó betűket!

Amint Zakariás leírta ezeket a
szavakat, ismét tudott beszélni! Azzal
kezdte, hogy Istent dicsérte.

Mindenki csodálkozott a történteken,
és a hír gyorsan elterjedt a környéken.
Az emberek megtudhatták, hogy ez a
gyermek más volt, és Isten különleges
módon lesz jelen az életében.

K: Töltsd ki a hiányzó szavakat az alábbi szövegben!

Amikor  Z __ __ __ __ __ __ __   l __ __ __ __ __ hogy a gyereknek

J __ __ __ __ legyen a neve,  megnyílt a szája,

és   b __ __ __ __ __ __ __ kezdett.   Áldotta  I __ __ __ __ __ ,   a

szomszédok meg   cs __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ azon, ami történt.

Miközben Zakariás dicsőítette Istent, kijelentette, hogy a fia egy napon az Úr prófétája lesz, aki
az eljövendő Úr Jézusnak készíti elő az utat.

K: Karikázd be a helyes válaszokat!

Ki áldotta Istent? Zakariás   /   Gábriel   /   János

Ki lesz az Úr prófétája? Zakariás   /   Gábriel   /   János

Amikor János felnőtt, mindezek a dolgok valóra
váltak, éppen úgy, ahogy Isten megmondta!
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4. TörTéNET: Jézus születése

Mária már nagyon várta gyermeke
születését.

Minden készen állt a szülésre városában,
a galileai Názáretben.

Ekkor jött a római császár rendelete, és
egy népszámlálás miatt el kellett
menniük abba a városba, ahol szület tek.

Ez azt jelentette, hogy Máriának és
Józsefnek hosszú útra kellett indul ni
Bethlehembe, ami Júdea tarto mány ban
volt, és néha „dávid városának” is nevez -
ték.

K: Írd be a térképre a két város nevét: amelyben Mária lakott, és ahova menniük
kellett!

Amikor megérkeztek Bethlehem -
be, akkora volt a városban a
tömeg, hogy szinte lehetetlen
volt szállást találni. A fogadók -
ban már nem volt szabad szoba,
de végül mégis találtak helyet,
ahol megszállhattak.

Itt született meg Jézus. Mária bepólyálta, és betette a jászolba, amibe az állatok eledelét
szokták helyezni. Senki sem gondolta akkor, hogy az a gyermek, akit ide fektettek mennyire
fontos lesz az emberiség számára!
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Kulcsvers:
Lukács 2:7

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:1-7

Izrael földje

N _ _ _ _ _ _

B _ _ _ _ _ _ _ _

Földközi-tenger

Holt-
tenger50 km

Galileai
tó
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K: válaszold meg a kérdéseket, majd írd be a válaszokat a megfelelő
helyre a szólétrában!

1. Ebben a tartományban volt a város, ahova 
el kellett menniük a rendelet alapján.

2. Jézus anyjának a neve.
3. Az ő jegyese (menyasszonya) volt

Jézus anyja.
4. Ebből a városból indultak.
5. Így is nevezték azt a települést, ahova

mentek: „dávid ............”
6. Ebben a városban született meg Jézus.

világszerte több száz gyermek születik naponta, de sohasem született még egy
ilyen gyermek! Ez a gyermek Isten Fia volt!

Karácsony az az alkalom, amikor megállhatunk, és megköszönhetjük Istennek
azt a hatalmas szeretetét, amivel elküldte a Fiát ebbe a világba, hogy a
Megváltónk legyen.

K: Töltsd ki a hiányzó betűket!

Jézus az   I __ __ __ __    F __ __ .

Jézus azért jött, hogy a   M __ __ __ __ __ __ __ __ __  legyen. /6
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