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1. TörTénET: Az első karácsony
A lehetetlen Kulcsvers:

Lukács 1:37

Olvasd el:
Lukács 1:5-20

és 57-66

Mi volt életed legnagyobb karácsonyi ajándéka? Talán egy olyan meglepetés, amiről
nem is álmodtad hogy megkapod? Ebben a feladatlapban az első karácsonyról fogunk
olvasni, amikor Jézus megszületett. Mielőtt azonban az Úr Jézus születésére térünk,
egy másik kisbabáról olvasunk, aki igazi öröm volt a szüleinek.

K: Ki volt a király a gyermek születésekor? Tegyél pipát a helyes válaszhoz!

Cézár Fáraó Heródes Jakab

Abban az időben sokan úgy gondolták, hogy ha egy házaspárnak nem született
gyereke, akkor biztosan valami rosszat tettek, ami nem tetszett Istennek. Olvasd azon -
ban el az 5. és 6. igeverseket!

K: Írd ide a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy milyen ember volt Zakariás és Erzsébet!

K: IGAZ vagy HAMIS a következő 5 állítás?

Zakariás és Erzsébet idős házaspár volt. ...............

Zakariás a királyi palotában dolgozott. ...............

Egy angyal jelent meg Zakariásnak. ...............

A fiúkat Józsefnek nevezték el. ...............

A szomszédok nagyon szomorúak voltak. ...............
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öSSZESEn:

K: Kösd össze a mutatóujjat a megfelelő válasszal!        Zakariás...

király
farizeus

pap
halász volt.

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt az olvasott igeszakasz segítségével!

VÍZSZInTES
1. Az ő lelkével fog járni a születendő gyermek.
3. Ezt hallgatta meg Isten.
4. A születendő gyermek neve.
5. Zakariás feleségének a neve.

FüGGőLEGES
1. Az ő fiai közül fog sokat megtéríteni.
2. Ezt (és részegítő italt) nem fog inni a gyermek.
4. A füstölő oltárnak ennek az oldalán állt meg

az angyal.

K: Melyik versben olvashatjuk az igeszakasz második felében, hogy Zakariás áldotta Istent?

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Melyik hegyvidéken terjedt el a gyerek születésének híre?
Írd a válaszod a képbe!

Zakariás nem akarta elhinni, amit az angyal mondott, az mégis valóra vált! nem kellett volna kételkednie!
néha nehéz elhinni, amit a Bibliában olvasunk, de olvasd el az alapigét és emlékezz: „...az Istennél
semmi sem lehetetlen!”

vers

/1

/7

/1

/2

1

43

5

2

/1
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2. TörTénET: Az első karácsony
Egy különleges feladat Kulcsvers:

Lukács 1:38

Olvasd el:
Lukács 1:26-38

Volt már olyan, hogy a suliban téged választottak ki valamilyen különleges feladatra? Mondjuk
neked kellett szerepelned egy darabban, vagy felolvasni valamit az iskolai ünnepségen? Ez jó
érzés, ugye? Vajon, hogy érezhette magát Mária, amikor meghallotta, hogy ő lesz Isten fiának, az
Úr Jézusnak az édesanyja?

K: Karikázd be, hogy melyik hónapban küldte el Isten az angyalát názáretbe!

Hetedik                       Második                       Hatodik

K: Írd a válaszokat a meghatározások alatti kipontozott részre, majd keresd meg azokat a
SZÓKErESőBEn. A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé
vannak elrejtve.

1. Mária városának a neve. (26. vers)

........................................................
2. Ebben a tartományban volt a város. (26. vers)

........................................................
3. A fiatal szűz neve. (27. vers)

........................................................
4. A férfi neve, akinek a jegyese volt. (27. vers)

........................................................
5. Egy király ős neve. (27. és 32. vers)

........................................................
6. Ez hozta az üzenetet:

........................................................
7. Az angyal neve. (26. vers)

........................................................

K: Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, hogyan köszöntötte az angyal Máriát!

ZA    /    rÚ    /    ELVED    /    AVn

__ __  /  __  __  /  __ __ __ __ __  /  __ __ __

K: Írd le a tárgyak első betűit, hogy megtudd, hogyan kellett elneveznie Máriának a gyermeket!
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öSSZESEn:

K: Jézusnak még sok más neve is volt. Írj ide kettőt ezek közül az olvasott igeszakaszból!

és

K: Mit kérdezett Mária, amikor meghallotta, hogy fia fog születni?

Csodálkozott, hogyan lehetne gyermeke az ő helyzetében!

K: Írd ide azt a HÁrOM dolgot, amit az angyal mondott Máriának a születendő gyermekről!

Itt látjuk az első karácsony csodáját. Az Úr Jézus Isten fia volt, édesanyja Mária, de az apja Isten! Az angyal
„Szentnek” nevezte. Ha Jézus Mária és József fia lett volna, akkor bűnösnek született volna mint mi, és
nem tudott volna megmenteni minket a bűneinkből.

K: Írd ki ide, hogy melyik igeversben olvashatjuk azt, hogy Istennél semmi sem lehetetlen!

K: Írd ide a kulcsversből, hogy mit mondott Mária!

Mária egy nagyon különleges feladatra lett kiválasztva. ő lett Isten fiának, az Úr Jézusnak az édesanyja!
Bár tudta, hogy sokan nem fogják megérteni vagy elhinni a történetét, nem panaszkodott, nem aggódott
emiatt.

Lehetnek olyan esetek, amikor Isten kér tőlünk valamit. Emlékezz ilyenkor Máriára, és engedelmeskedj
Istennek panaszkodás nélkül!

Lukács  1: 

A Jézus név azt jelenti, hogy Szabadító.
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3. TörTénET: Az első karácsony
Bethlehemben Kulcsvers:

Lukács 2:11

Olvasd el:
Lukács 2:1-20

Utazni jó dolog, de ha nem érzed jól magad,
akkor elég megterhelő is lehet. Mária nem volt
beteg, de eljött gyermeke megszületé sé nek
ideje. Józseffel egy több mint száz kilo méterre
lévő városba kellett utaznia. Akkor még nem
voltak vonatok, vagy autók! Az utak rázósak és
néha veszélyesek is voltak.

K: Olvasd el újra az 1. és a 4. verset, és írd ide
a saját szavaiddal, hogy miért kellett
Máriának és Józsefnek Bethlehembe
menniük!

K: Kösd össze a kérdéseket a megfelelő válaszokkal!

Ki volt Siria helytartója? názáret

Hol élt Mária és József? a szálláson

Mit neveztek Dávid városának? Cirénius

Hol nem volt már hely? Bethlehem

K: Mit használt Mária bölcsőnek?

K: Mit tett Mária az újszülöttel mielőtt oda tette?

K: Kik vigyáztak a nyájra a közeli mezőn?

K: Satírozd be azokat a kifejezéseket, amik nem szerepeltek az angyalok üzenetében!
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Izrael földje
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názáret

Bethlehem

Holt-
tenger50 km
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öSSZESEn:

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Tedd megfelelő sorrendbe a szavakat, hogy kiderüljön, mit mondtak az angyalok!
Írd ide a mondatot!

Istennek   békesség   az   magasságos   és   dicsőség   a   földön   e   mennyekben

K: Válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAZ vagy HAMIS, annak megfelelően, mit tettek a pásztorok!

Elhatározták, hogy reggel utánajárnak a dolgoknak. ..........................

Elmentek Bethlehembe, és megtalálták a jászolban a gyermeket. ..........................

Senkinek sem beszéltek erről a különös üzenetről. ..........................

K: Olvasd el a bibliai történet végét! Írd a vonalra annak a versnek a számát, amiből megtudjuk, hogy
(a) mit tett Mária, és (b) mit tettek a pásztorok!

Te mit gondolsz arról, ami Bethlehemben
történt? nem hihetetlen, ha belegondolsz
abba, hogy Isten fia egy segítségre szoruló
újszülött volt? Az, aki a világot terem tette, egy
jászolban feküdt!

Elgondolkoztál már azon, hogy miért?

Ha megnézed a János 3:16-ot, megtalálod a
választ. Isten annyira szerette a világot, hogy
egy drága ajándékot adott, az egyetlen Fiát.
Karácsonykor örülünk az ajándékok nak, és
meg is szoktuk köszönni.

Te már befogadtad Megváltódként az Úr
Jézust az életedbe és megköszönted Isten -
nek ezt a csodálatos ajándékát?

Mária
a pásztorok

(b)

______  vers

(a)

_____  vers
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Köszönöm Atyám,

hogy elküldted Jézust!

Köszönöm Jézus, hogy eljöttél!

Szent Lélek taníts bennünket

Még többet az ő csodálatos

lényéről!
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4. TörTénET: Az első karácsony
A templomban Kulcsvers:

Lukács 2:30

Olvasd el:
Lukács 2:22-40

Ha karácsonyra ajándékot kapunk, akkor azt illik megköszönni. József és Mária a templomba vitték
Jézust, hogy köszönetet mondjanak Istennek, itt azonban újabb meglepetés várta őket.

K: Melyik városban volt a templom? Húzd alá a megfelelő választ!

Bethlehem             názáret              Jeruzsálem

K: A törvény alapján milyen áldozatot kellett bemutassanak? (nézd meg a 24. verset!)

K: Írd le a képen látható tárgyak első betűit, hogy megtudd, kivel találkozott Mária és József a
templomban.

K: Derítsük ki, hogy mit tudunk erről az emberről! Az olvasott szakasz segítségével vála szolj az
alábbi állításokra, hogy IGAZ vagy HAMIS!

názáretben élt. ..........................

Jó ember volt. ..........................

A Szent Lélek volt rajta. ..........................

Isten azt mondta neki, hogy nem láthatja meg a Krisztust. ..........................

A Szent Lélek indítására ment a templomba. ..........................

K: Írd ide a SAJÁT SZAVAIDDAL, hogy mit tett ez az ember, amikor meglátta Jézust!

Ez az ember egyike volt annak a kevésnek, akik megértették, hogy miért küldte el Isten az ő Fiát.
Még ma, 2000 évvel később is sokan vannak, akik nem értik, hogy miért jött el az Úr Jézus.

/1

/2

/5

/2

/1
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K: Írd ide a kulcsverset!

K: Karikázd be azt a két nemzetet, amelyeket Simeon említ, hogy Jézus meg jelent
értük!

Galileaiak       Pogányok       Izraeliták       Görögök

K: Az olvasott igeszakasz segítségével, válaszold meg a kérdéseket a próféta -
nővel kapcsolatban, majd írd be a válaszokat a szórácsba!

1. Melyik nemzetségből származott?
(Á helyett írj A-t!)?

2. Hogy hívták az apját?
3. Hány éve volt a 80.

születésnapja?
4. Mikor szolgált a templomban?

éjjel és ...

K: nézd meg a szórács kiemelt részét! Hogy hívták a prófétanőt?

Láthatjuk, hogy Jézus születése nagyon sok embert tett boldoggá. Az előző
történetben a pásztorok örvendeztek, ebben a mostaniban pedig Simeon és
Anna - és persze ne feledkezzünk meg Máriáról és Józsefről sem. Jézus élete
azonban nem csak örömmel lesz tele.

K: Melyik versben olvassuk, hogy Máriát egy nap nagy szomorúság fogja érni?

Írd le, hogy mit tanultál ezekből a leckékből az Úr Jézus földre jöveteléről!
Megköszönted már Istennek az első és legjobb karácsonyi ajándékot?

nagyon Boldog Karácsonyt Kívánunk!
„Az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.”

1 János 4:14

Lukács  2: 
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