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1. törtéNEt: József és az angyal
Kulcsvers:
Máté 1:21

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 1:18-25

Meglepő dolgok történtek Józseffel
és Máriával. Az esküvőjüket ter -
vez ték, amikor egy nap Mária be -
jelen tette Józsefnek, hogy babát
vár. József tudta, hogy ő nem lehet
a gyerek apja, ezért úgy döntött,
hogy - bár nagyon szerette Máriát -
mégsem veszi feleségül.

K: Írd le az alábbi dolgok kezdőbetűjét, hogy megtudd mi történt ezután!

Egyik éjszaka József ........ látott.

K: Bogozd ki az alábbi szót!

Az  Úr   g y a n a l a __ __ __ __ __ __ __

szólt   s ó J e z f  __ __ __ __ __ __ -hez.

Az angyal azt mondta: „Ne félj feleségül venni
Máriát, mert a gyermek a Szent Lélektől van.”

Ez azt jelentette, hogy a születendő gyereknek
nem ember volt az apja. Ő Isten fia volt!
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öSSzESEN:

K: Kinek a fia volt a gyermek?

I __ __ __ __   Fia

Az angyal azt is megmondta Józsefnek, hogy egy különleges nevet adjon a gyermeknek – 
azt, hogy Jézus. Ez a név azt jelenti: „Megmentő”, Megváltó”.

K: Színezd ki a Kulcsvers szavait, amiket az angyal mondott Józsefnek!

„nevezd annak nevét Jézusnak

mert ő szabadítja
meg az ő népét
annak bűneiből.

Máté 1:21

Harminc évvel később Jézus meghalt a kereszten. és azért, mert Ő meghalt, mi megmenekül -
hetünk a bűneink büntetésétől.

Amikor József felébredt az álmából, úgy tett,
ahogyan az angyal mondta: elvette feleségül
Máriát. József bízott Istenben, habár valószínű
sokan nem hitték volna el, hogy a gyermek valóban
Isten Fia volt.

K: Mit tett József azután, hogy felébredt?

F __ __ __ __ __ __ __ __   vette Máriát.

Ezek a különös dolgok történtek Józseffel és
Máriával: Mária gyermeket várt, Józsefnek pedig
megjelent egy angyal az álmában. Mindenben, ami
velük történt József és Mária kész volt figyelni és
engedelmeskedni Istennek. 

te is kész vagy engedelmeskedni Neki?
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2. törtéNEt: Heródes és a Bölcsek
Kulcsvers:

Máté 2:2

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 2:1-8

Az emberek általában örülnek, ha egy kisbaba születik.
Jézus születésének hírére azonban nem mindenki volt
boldog! Heródes király nagyon nyugtalan lett, amikor néhány
Bölcs jött hozzá, hogy egy másik Király születése felől
érdeklődjenek tőle.

Egy új csillag jelent meg az égbolton. A keleti Bölcsek tudták,
hogy ez egy új Király születésének a jele. Jeruzsálembe
utaztak, hogy megtalálják a Gyermeket és imádják Őt.

K: Honnan jöttek a Bölcsek? K __ __ __ __ __ __ __

Hova utaztak a Bölcsek? J __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mit terveztek a Bölcsek a gyermekkel, ha megtalálják?
(húzd át a rossz választ!)

meg akarták ölni       imádni akarták

Mivel azt gondolták, hogy Heródesnek tudnia kell, hogy hol van a Gyermek, a Bölcsek ezt
kérdezték tőle:

Heródes bár nem tudta, hogy hol szület -
hetett a Gyermek, de nagyon nyugta la -
nította, hogy „a zsidók kirá lyá nak” nevezték.
Heródes király volt, és nem akarta, hogy
valaki más lépjen a helyébe.

Heródes megkérdezte néhány tanács -
adóját, hogy tudják-e, hogy hol szület he tett
meg a Gyermek.

„Hol van a zsidók királya, 
aki megszületett?”
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öSSzESEN:

Ők tüzetesen átnézték, hogy miket írtak meg a próféták évekkel korábban, és megtalálták a
választ.

K: Színezd ki azokat a formákat, amikben pontot találsz, hogy megkapd annak a helynek a
nevét, ahol a Gyermek született. 

Heródes magához hívatta a Bölcseket, és ezt mondta nekik: „Menjetek el, tudjátok meg, hol van
a gyermek, és ha megtaláltátok, mondjátok meg nekem is, hogy én is elmehessek és imádjam
őt!"

Heródes azonban valójában nem imádni akarta Jézust, hanem meg akarta ölni Őt!

K: Mit akart Heródes tenni Jézussal?
(húzd át a rossz választ!)

meg akarták ölni       imádni akarták

A Bölcsek tehát elindultak Bethlehembe, hogy megtalálják Jézust.

K: rajzolj egy vonalat a nyíltól a Két helyszínre, ahova a Bölcsek mentek, miközben Jézust
keresték! Utána színezd ki a szavakat.

„Azért
jöttünk,
hogy

imádjuk
Őt.”

Máté 2:2
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3. törtéNEt: A Bölcsek és Jézus
Kulcsvers:
Máté 2:11

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 2:9:12

Ha voltál már hosszabb autóúton, akkor előfordulhatott veled, hogy
eltévedtetek. Néha nagyon könnyű eltéveszteni az útjelző táblákat.

Isten nem akarta, hogy a Bölcsek eltévedjenek. Így miután eljöttek
Heródestől, meglátták újból a csillagot. A csillag egészen odáig
vezette őket, ahol Jézus volt.

A Bölcsek nagyon megörültek, amikor meglátták a csillagot.
Nemsokára találkozhatnak azzal, aki miatt olyan messziről utaztak,
hogy lássák.

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

szomorkodtak        örültek        elfáradtak

Nemsokára a Bölcsek megérkeztek Bethlehembe és megtalálták a házat, ahol Jézus,
József és Mária volt. 

K: Színezd ki a betűket és rajzolj egy csillagot a keretbe!

Amikor meglátták Jézust 

Imádták Őt.
Máté 2:11

A Bölcsek nagyon nagy utat tettek meg. Akár másfél év is
eltelhetett azóta, hogy Jézus született, amíg meg találták Őt
Bethlehemben. de ők nem adták fel. tudták, hogy ez a
Gyermek nagyon különleges, akit érdemes megkeresni.
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öSSzESEN:

A Bölcsek háromféle ajándékot hoztak Jézusnak – aranyat, tömjént és mirhát. Ezek nagyon
drága ajándékok voltak – általában csak királyoknak adták ajándékba. A Bölcsek tudták, hogy
Jézus nem közönséges gyermek, ezért méltó a lehető legjobb és legdrágább ajándékokra.

K: Írd a Bölcsek alá, hogy milyen ajándékokat hoztak, majd színezd ki a képeket!

Nemsokára eljött az ideje, hogy elinduljanak haza. A Bölcsek emlékeztek, hogy Heródes kérte
őket, hogy menjenek vissza hozzá Jeruzsálembe. Isten azonban tudta, hogy Heródes meg
akarta ölni Jézust, ezért álomban figyelmeztette a Bölcseket, hogy menjenek egyenesen haza,
és ne mondják meg Heródesnek, hogy hol találták meg Jézust.

Elindultak tehát, imádva Istent, hogy végül is megtalálhatták a Királyt és Megváltót, akit Isten
adott a világ számára.

K: töltsd ki a Szórácsot!

1. Őket figyelmeztette álomban Isten.
2. Mária férje.
3. Az egyik ajándék, amit a Bölcsek hoztak.
4. Ebben a faluban találták meg a Bölcsek 

Jézust.
5. Ebből az irányból jöttek a Bölcsek.
6. A másik ajándék, amit a Bölcsek hoztak.
7. Ezt akarta tenni Heródes Jézussal.

M __ r __ __t __ m __ __ __A __ __ n __ /6
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4. törtéNEt: Menekülés Egyiptomba
Kulcsvers:
Máté 2:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Máté 2:13-23

volt már veled, hogy hosszú ideig kellett várjál valamilyen
hírre? Heródes elég sokáig várt arra, hogy a Bölcsek
visszajöjjenek hozzá. de csak nem akartak megérkezni!
Engedelmeskedtek Istennek, és egyenesen haza mentek.

Heródes nagyon mérges lett, és úgy döntött, hogy
Bethlehemben és környékén minden kisfiút meg kell ölni,
aki két évesnél fiatalabb! Milyen borzasztó dolog volt! 

Isten megint álomban szólt Józsefnek. Azt mondta neki,
hogy a családjával meneküljön Egyiptomba. Ott biztonság -
ban lesznek addig, amíg Isten nem szól neki, hogy jöjjenek
vissza.

K: Húzd át a hibás válaszokat az alábbi kérdésekre!

Ki engedelmeskedett Istennek, és ment egyenesen haza?   Heródes / József / A Bölcsek

Kinek mondta Isten, hogy meneküljön Egyiptomba?   Heródes / József / A Bölcsek

Ki akarta megölni a Gyermeket?   Heródes / József / A Bölcsek

Nem sokkal később Heródes meghalt. Isten szólt Józsefnek, hogy most már biztonságban
visszatérhetnek Izráelbe. Így József, Mária és Jézus otthagyták Egyiptomot, és elmentek
Názáretbe, és ott telepedtek le.

K: Mi volt a neve a településnek,
ahol József letelepedett a
család jával?

N __ __ __ __ __ __ 

Jézus itt nőtt fel, és örömet szerzett
a családjának, a szomszédainak
és mindenek felett legfőképpen
Isten nek, az Ő Atyjának.

/6

/2



Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
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2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:
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évszázadokkal Jézus születése előtt a Biblia megjövendölte a születését. Isten
előre eltervezte, hogy Bethlehemben fog megszületni. Isten tudta, hogy Heródes
megpróbálja megölni Őt. Isten azt is tudta, hogy el fog tölteni pár évet
Egyiptomban is. A Biblia megmondta előre:

K: Színezd ki a szavakat a Máté 2:15-ből!

„Egyiptomból hívtam
ki az én fiamat.”

Mindezek azért történtek, hogy Isten megóvja a Fiát. Mária és József örömet sze -
rez tek Istennek azzal, hogy engedelmeskedtek mindenben az Ő parancsainak.

K: A szókeresőben öt nevet rejtettünk el. Keresd meg és karikázd be őket! 
A kérdések segítenek megtalálni. A szavak vízszintesen, függőlegesen és
átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Ki volt Mária férje? ............................
2. Ki akarta megölni Jézust? ................
3. Ki volt Jézus anyja? ..........................
4. Ki vigyázott a családra? ....................
5. Melyik könyv jövendölte meg 

Jézus születését? ............................

Olvasd össze a megmaradt betűket!

Nagyon Boldog Karácsonyt kívánunk neked!

„Az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.”
1 János 4: 14
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