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Ha ajándékot kapunk azt illik megköszönni. József és Mária is elvitte a
gyermek Jézust a jeruzsálemi temp lom ba, hogy köszönetet mondjanak
érte Istennek.

Amikor a templomban voltak, találkoztak
egy emberrel, akit Simeonnak hívtak.
Simeon azt a csodálatos ígéretet kapta
Istentől, hogy nem hal meg addig, amíg
meg nem látja az Úr Jézus Krisztust.
Amikor meglátta a gyermek Jézust, akkor a
kar jaiba vette, és hálát adott érte Istennek.

nagyon boldog volt, mert a szemeivel látta

Isten
Megváltóját

Színezd ki a betűket és a képet!

Mária és József találkoztak Annával is, aki
folyamatosan a templom ban volt, és Istent
szolgálta. Amikor Anna meglátta Jézust, ő
is hálát adott Istennek, és utána akivel csak
találkozott mindenkinek mesélt róla.

Megköszönted már Istennek a szeretetét, hogy elküldte 
a Fiát, az Úr Jézust azon az első Karácsonyon?

1. történet: Hálaadás a templomban
ez a történet arról szól, hogy: adjunk hálát Istennek az Ő Fiáért. Olvasd el:

Lukács 2:22-38
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2. történet: Gyerekkor názáretben
ez a történet arról szól, hogy: Jézus ugyanúgy nőtt fel, mint a többi fiú. Olvasd el:

Lukács 2:39-52

Képzelj el egy csomó embert, akik mennek az úton! Mindenki beszélget, a gyerekek
nevetgélnek, játszanak. 

Mária és József a többi családdal együtt így mentek haza názáretbe. Jeruzsálemben
voltak, egy különleges napján az évnek, amit Húsvét ünnepének neveztek. Amióta
elhagyták a várost nem látták Jézust. Úgy gondolták, hogy a többiek között van a
barátaival. Csak este fedezték fel, hogy nincs ott. Azonnal visszafordultak
Jeruzsálembe, hogy megkeressék.

Három napi aggódó kere -
sés után a templom ban
találták meg, ahol a
tanítók között ült. Figyelte
őket, és kérdéseket tett
fel nekik.

Mindenki csodálkozott,
hogy milyen sok mindent
tud Istenről.

Jézus mindenben az
Atyjának akart engedel -
mes ked ni, habár még
csak tizenkét éves volt.

Mennyi idős volt ekkor Jézus? Karikázd be a helyes választ!

5     8     12 éves

Miközben Jézus felnőtt názáretben, mindig, mindenben engedelmes volt. Mi is amíg
felnövünk, nekünk is mindig engedelmeskednünk kell a szüleinknek, tanáraink nak,
mert ez tetszik Istennek.

Hol nőtt fel Jézus? n __ __ __ __ __ __ .

Színezd ki a képet!
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3. történet: Bemerítkezés a Jordánban
ez a történet arról szól, hogy: Keresztelő János Jézust is bemeríti. Olvasd el:

Lukács 3:1-22

Isten elküldött egy
embert, akit Já nos -
nak hívtak, egy
nagyon fon tos üze -
net tel az em be rek -
hez. Az üze net az
volt, hogy amit
tesz nek, az nem jó.
János azt mondta,
hogy meg kell
bánniuk a rossz
dolgokat, ami ket
csináltak, és más -

kor nem sza bad ilyet tenniük. Azt is mondta nekik, hogy azzal tudják bebizonyítani,
hogy valóban változtatni akarnak az életükön, ha bemerítkeznek a Jordán folyóba.

Kértél már bocsánatot bármikor Istentől azokért a rossz dolgokért, amiket csináltál?
Ha még nem, miért ne tennéd meg most? Isten kész megbocsátani neked, és
segíteni, hogy jól viselkedjél.

egyik nap az Úr Jézus jött Jánoshoz, hogy bemerítkezzen. neki nem volt szüksége
arra, hogy bocsánatot kérjen azokért a dolgokért, amiket rosszul tett volna az
életében, mivel ő volt az egyetlen személy, aki sohasem tett rosszat. ez tette Őt
olyan különlegessé!

Amikor bemerítkezett, Isten szólt hozzá a Mennyből. Ilyen csodálatos módon fejezte
ki, hogy mennyire meg van elégedve a Fiával.

tegyél pipát (4) ha igaz vagy keresztet (8) ha hamis az alábbi mondat!

Jézus sohasem vétkezett.

János merítette be Jézust.

Színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. történet: Jézus a pusztában
ez a történet arról szól, hogy: hogyan mondjunk nemet arra, ami rossz. Olvasd el:

Lukács 4:1-13

Miután bemerítkezett Jézus, egy
pusztába (sivatagba) ment. Itt
nagyon száraz és meleg van, és
semmi sem terem meg.

Jézus negyven napig volt itt, és
ezidő alatt nem evett semmit. Már
nagyon éhes volt.

A Sátán azt mondta Jézusnak,
hogy változtassa a köveket ke -
nyér ré. Jézus tudta, hogy ez nem
tetszene az Atyjának, Isten nek,
ezért nem tette meg.

ezután a Sátán elvitte Jézust egy nagyon magas hegyre, és megmu tat -
ta neki a Föld összes országát. Megígérte, hogy neki adja mindet, ha
Jézus imádja őt. Jézus most is tudta, hogy ez nem lenne helyes, mivel
Isten igéje azt mondja, hogy csak Istent szabad imádni.

Kösd össze a pontokat, és ne feledd, mit mondott Jézus!

Az Urat, a te
Istenedet imádd!

A végén a Sátán azt mondta Jézusnak, ugorjon le a templom tetejéről,
mivel Isten megígérte, hogy meg fogja őt őrizni. Jézus azt válaszolta,
hogy Isten Igéje azt is mondja, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
Jézus mindig az Atyjának akart engedelmeskedni, és neki tetszeni.

emlékezz arra, hogy az Úr Jézus erősebb, mint a Sátán. Ha bízunk
Jézusban, akkor segíteni fog nekünk hogy nemet mondjunk a 
rossz dolgokra, amiket a Sátán szeretne, hogy meg tegyünk.

Színezd ki a képet!


