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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. törtéNEt: Isten elküldi az Ő Fiát, 
Jézust Kulcsvers:

1. János 4:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:1-7

Hol születtél? Valószínű, hogy egy kór ház ban, de lehet hogy otthon. A legtöb -
ben úgy születünk, hogy orvosok és ápoló nők segítenek, akik vigyáznak arra,
hogy minden rendben történjen. Jézus születésénél nem így történt.

K: Írd le a tárgyak első betűjét ahhoz, hogy kiderüljön, kik uralkodtak Izráel
felett, amikor Jézus született!

Ezek az uralkodók meg akar-
ták tudni, hogy hány ember él a
birodalmukban. Ezért meg-
parancsol ták, hogy mindenki
menjen el oda, ahol született,
és ott megszámolták őket.

József és Mária, akik arra
készültek, hogy össze háza sod -
janak, emiatt vissza kellett
menjenek Názáretből Betle -
hem be, ahol József született

K: Írd ide honnan hova ment József és Mária!

__ __ __ __ __ __ __-ből     __ __ __ __ __ __ __ __-be.
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öSSzESEN:

2. oldal

Jézus akkor született meg, amíg József és Mária Betlehemben voltak.

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.

K: Írd be a szavakat a megfelelő helyére az alábbi mondatban!

jászolba                szálláson              pólyába

Mária  __ __ __ __ __ __ __   tette Jézust, és egy   __ __ __ __ __ __ __ __

fektette Őt, mivel nem volt számukra hely a   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Isten Fia rossz körülmények között született meg, és egy szegény családban nőtt fel. Isten így
küldte el a Megváltót az egész világ számára. 

K: Színezd ki a következő szavakat a kulcsversből!

,,Az Atya elküldte a Fiát 

a világ 
üdvözítőjéül.”

1 János 4:14

Gondold csak el: Isten, az Atya elküldte az Ő Fiát,
Jézust egy kicsi, tehetetlen, védtelen gyermek
formájában. 

Jézus felnőtt, és évekkel később meghalt, mint a
világ Megváltója. De mindez egy csendes, alá za -
tos módon kezdődött.

K: Ki küldte el a Fiát? Írd le 3 szóval!

___ ___ ___ ___ ___ ,

___ ___        ___ ___ ___ ___ /2
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2. törtéNEt: Isten elküldi Jézust, a Szabadítót 
Kulcsvers:
Lukács 2:11

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:8-15

„Fiú vagy lány?”

„Milyen súllyal született?”

„Az anyuka és a kisbaba jól vannak?”

Ezek azok a kérdések, amiket fel szok -
tak tenni egy kisbaba születésekor.

Amikor Jézus megszületett, először
pásztoroknak jelezte egy angyal a
születését.

K: Karikázd be a helyes választ.

Ki jelezte Jézus születését? 

a rómaiak          egy angyal          a pásztorok

Kik hallottak először Jézus születéséről?

a rómaiak          egy angyal          a pásztorok

Az angyalt azonban nem érdekelte a gyerek súlya! Sokkal
fontosabb volt számára, hogy ki is volt az, aki megszületett!

K: Az angyal ezt hozott:

XXXJXXÓXX
XXHXÍXRXX

Színezz ki minden betűt, ami nem X !
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öSSzESEN:

4. oldal

K: Kövesd mindegyik névtől a fonalat, hogy megtudd mindegyik szó jelentését! 
Írd mindegyik szó alá a jelentését.

Ezután egy sereg angyal jelent meg, és dicsőítették Istent az Úr Jézus születéséért.

K: Színezd ki a szavakat, amiket mondtak!

„Dicsőség a
magasságban
Istennek”

Lukács 2:14

A pásztoroknak megmondták, hogy a Gyermek
Betlehemben született, és bepólyálva egy jászol -
ban találják meg.

K: Melyik városban született Jézus? 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

Az angyalok visszamentek az égbe, a pász torok
meg elhatározták, hogy megkeresik a gyer me ket.

Mester

Isten megment

Isten választottja

Üdvözítő

Úr

Krisztus

Üdvözítő Úr Krisztus
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3. törtéNEt: A pásztorok megtalálják Jézust
Kulcsvers:
Lukács 2:20

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Lukács 2:16-20

Előfordul, hogy alig bírjuk kivárni a születés -
napunkat, a vakációt, vagy a Karácsonyt.

Amikor a pásztorok meghallották a hírt Jézus
születéséről, alig várták, hogy megláthassák a
gyermeket saját szemükkel is. 

Nagy sietséggel elindultak, és megtalálták a
gyermeket - pontosan úgy, ahogy az angyalok
megjelen tet ték nekik.

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

A pásztorok siettek, hogy saját szemükkel
is meglássák a gyermeket.               

A pásztorok reggelig vártak, hogy elmenjenek
megkeresni a gyereket.

A pásztorok pont úgy találták a gyereket, ahogy
az angyalok azt megmondták. 

Mikor meglátták Jézust, nem tudták magukban tartani a jó hírt. 
Mindenkinek elmondták mindazt, amit hallottak, és láttak. 
Aki csak hallotta a jó hírt ...

K: Írd ide a tárgyak kezdőbetűjét, hogy kiderüljön, mit tett!
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öSSzESEN:

6. oldal

Mária és József biztosan csodálkoztak azon, amit a
pásztorok elmondtak nekik. Mária sokat gondolkozott
mindazon, amit hallott.

K: Írd le a választ a következő kérdésekre, azután
karikázd be őket a SzÓKErESŐBEN!

Jézus anyja:  __ __ __ __ __

Ki mondta el a jó hírt a pásztoroknak?
__ __ __ __ __ __

Mária és  __ __ __ __ __ __  össze 
akartak házasodni.

Az angyal egy jó  __ __ __ __ 
hozott a pásztoroknak.

Kik siettek megtalálni a gyermeket?
__ __ __ __ __ __ __ __ __

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

Mi is miután ’találkozunk’ az Úr Jézussal, mint személyes Megváltónkkal, megvál to zunk. Az
életünk soha nem lesz már a régi!
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4. törtéNEt: János megkereszteli Jézust
Kulcsvers:

Márk 1:7

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Márk 1:1-9

Nem sokat tudunk Jézus gyermekkoráról. Annyi biztos,
hogy Názáretben élt a szüleivel és testvéreivel. Józsefről
nem hallunk semmit Jézus tizenkét éves kora után.
Jézus nagyon valószínű követte József mesterségét, aki
ács volt.

Keresztelő János akkor kezdett el prédikálni, amikor
Jézus 30 év körüli volt. Ő a pusztában lakott, ahol sás kát
és erdei mézet evett. Azt a különleges feladatot kapta
Istentől, hogy előkészítse az embereket az Úr Jézus
követésére. János tudta, hogy aki utána jön sokkal
nagyobb és erősebb nála. Azt mondta, hogy ‘még arra
sem méltó, hogy lehajolva a saruja szíját kikösse’.

K: János azt hirdette:

„Készítsétek
az Úr útját!”

Színezd ki ezeket a szavakat a Márk 1:3 -ból!

K: töltsd ki a következő mondatot a megfelelő szavakkal:

méltó                erősebb                  saruja

“Utánam jön, aki  __ __ __ __ __ __ __  nálam, 

és én még arra sem vagyok  __ __ __ __ __ ,  hogy 

lehajolva,  __ __ __ __ __ __  szíját megoldjam.”
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Körülbelül harminc évig Jézus a családjával élt békességben. Eljött az idő, hogy
az embereket Istenhez hívja, és az embereknek a Jó Hírről beszéljen, arról a Jó
Hírről, amit az angyalok azon az estén hirdettek, amikor megszületett.

János megkeresztelte Jézust a Jordán vizében. János nem értette, hogy egy
ilyen különleges személynek miért kellett megkeresztelkednie.

Annak ellenére, hogy Jézus tökéletes volt, és nem volt szüksége bűnbocsánatra,
nem akart gőgösnek vagy büszkének tűnni az egyszerű emberek előtt. A meg -
keresztelkedésével Jézus az olyan bűnös emberek közé jött, mint mi. 

K: Ki keresztelte meg Jézust?   __ __ __ __ __

Mire nem volt szüksége Jézusnak?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Hol volt Jézus megkeresztelve?   __ __ __ __ __ __  folyó

Jézus megkezdte három éves tanítását és gyógyítását. Azután meghalt a
kereszten, és három nap múlva feltámadt. Jézus, Isten Fia megalázta magát,
azért, hogy mi kibékülhessünk Istennel.

Ma, 2000 év elteltével milliók ismerik, és szeretik az Úr Jézust. te ismered Őt,
és szereted Őt, mint személyes Uradat és Megváltódat?

K: Színezd ki ezeket a szavakat. 

Jézus, 
Isten Fia
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