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1. TörTéNET: Isten elküldi a Fiát, Jézust
Ez a történet arról szól, hogy: megszületik az Úr Jézus Olvasd el:

Lukács 2:1-7

Hol születtél? Valószínű, hogy egy
kór ház ban, de lehet vagy otthon. A
leg töb ben úgy születünk, hogy orvo -
sok és ápoló nők segítenek, akik
vigyáz nak arra, hogy minden
rendben történjen. 

Jézus születésénél nem így történt.

Az akkor uralkodó rómaiak meg akar -
ták tudni, hogy hány ember él a biro -
dalmukban. Ezért megparancsol ták,
hogy mindenki menjen el oda, ahol
született, és ott megszámolták őket.

József és Mária el kellett menjen
Názáretből József szülőhelyére,
Betlehembe.

Amíg József és Mária Betlehemben volt, megszületett Jézus.

Távol az otthonától, se szoba, se ágy, sem orvosok sem ápolók nem vol -
tak a közelében, amikor Jézus, az Isten Fia megszületett erre a világra.

Írd be a szavakat a megfelelő helyre az alábbi mondatban!

jászolba                szálláson              pólyába

Mária ........................... tette Jézust, és egy ................................

fektette Őt, mivel nem volt számukra hely 

a ............................

Színezd ki a képet!
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2. TörTéNET: Isten elküldi Jézust, a Szabadítót
Ez a történet arról szól, hogy: angyalok jelennek meg a pásztoroknak. Olvasd el:

Lukács 2:8-15 

Amikor Jézus megszületett, először néhány pásztor tudta meg ezt egy angyaltól.

Színezd ki a képet és a három különleges nevet, amit az angyal használt
Jézussal kapcsolatban!

„Üdvözítő
született ma nektek, aki az

Úr

Krisztus”

Ezután egy sereg angyal csatlakozott hozzá, és dicsőítették Istent az Úr Jézus
születéséért. A pásztoroknak megmondták, hogy az Úr Jézust Betlehemben találják
meg, bepólyálva fekszik egy jászolban.

Melyik városban született Jézus? __ __ __ __ __ __ __ __

Az angyalok visszamentek a mennybe, 
a pásztorok pedig elhatározták, hogy
elmennek és megnézik a kisgyermeket.
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3. TörTéNET: A pásztorok megtalálják Jézust
Ez a történet arról szól, hogy: kik voltak a gyerek első látogatói. Olvasd el:

Lukács 2:16-20

Amikor a pásztorok meg hal -
lották a jó hírt Jézus szüle té -
séről, alig várták, hogy saját
szemükkel is láthassák Őt.

Sietve útra keltek, és meg -
találták a gyermeket ponto -
san úgy, ahogy az angyalok
megmondták nekik.

Amikor meglátták Jézust,
nem bírták magukban tar ta -
ni a jó hírt. 

Akivel csak találkoztak, min -
denkinek elmondták, hogy
mit hallottak és láttak. 

Mindenki, aki hallotta a
történ teket csodálkozott.

Mária és József is csodálkoztak azon, amit a pásztorok elmondtak nekik. Mária
viszont még sokáig emlékezett rá és sokat gondolkozott azon, amit hallott.

Karikázd be a helyes választ!

Kik siettek megtalálni a gyereket?        Mária      József       a pásztorok

Ki gondolkozott sokat, azokon amit hallott?   Mária      József       a pásztorok

Milyen csodálatos dolog lehetett ez a pásztoroknak! Attól fogva, hogy saját szemük -
kel láthatták Jézust, minden megváltozott az életükben!

Mi is, ha megismertük az Úr Jézust, mint személyes Megváltónkat,
megváltozunk. Az életünk soha nem lesz már olyan, mint régen!

Színezd ki a képet!
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1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TörTéNET: János megkereszteli Jézust
Ez a történet arról szól, hogy: Jézus a Jordán partján járt Olvasd el:

Márk 1:1-9

Amikor Jézus körülbelül 30 éves
lehetett, Keresztelő János elkezd -
te felkészíteni az embereket,
hogy Jézus rövide sen elkezdi a
munkáját. A sivatag ban lakott,
ahol sáskákat és erdei mézet
evett. János tudta, hogy aki utána
jön, sokkal hatal masabb nála.

János megkeresztelte Jézust a
Jordán vizében. János nem ér -
tette, hogy egy ilyen külön le ges
személynek miért kell meg -
keresz telkednie.

Tőlünk eltérően Jézus tökéletes
volt, és nem volt szüksége bűn bo -
csánatra. Jézus ezzel a tetté vel
azt fejezte ki, hogy a bűnös
emberek mellé állt, olyanoknak,
mint te vagy én!

Jézus, Isten Fia megalázta magát, egészen addig, hogy meghalt a
kereszten, azért, hogy mi bocsánatot kaphassunk a bűneinkre és
kibékülhessünk Istennel.

Válaszolj IGEN-nel vagy NEM-mel!

Az Úr Jézusnak szüksége volt bűnbocsánatra? 

Nekünk szükségünk van bűnbocsánatra? 

Ma, 2000 év elteltével milliók ismerik, és szeretik az Úr Jézust.

Te ismered Őt, és szereted Őt, mint személyes Uradat és
Megváltódat?

Színezd ki a képet!


