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JÓZSEF ÉS AZ ANGYAL 

 

Ma advent második vasárnapja van. A karácsony ünnepe előtti hetekben készülünk Jézus 

születésnapjára. Az advent négy vasárnapján különösen is örülünk annak, hogy Isten Fia 

megszületett. Szép szokás, hogy adventi koszorút készítünk és vasárnaponként egy-egy 

gyertyát meggyújtunk, ilyenkor imádkozunk, éneklünk is. 

Nálatok is van otthon adventi koszorú? Kérj meg egy felnőttet, hogy amikor meggyújtjátok a 

második gyertyát, készítsen róla fényképet. Akár te is odaállhatsz a koszorú mellé a fénykép 

készítésekor. Nagyon örülnék, ha elküldenétek nekünk a fényképet! 

Ezen a rajzon szintén egy adventi koszorút látsz. Már két gyertya ég, hiszen advent második 

vasárnapja van. Színezd ki a koszorút és a két égő gyertyát! 

 

 

 



De nem csak az adventi koszorúval készülünk az ünnepre.                                              

Otthonunkban, de a gondolataikban is Jézus születésnapját várjuk.                                       

Ebbe a szívbe rajzold bele, hogy mivel készültök otthon az ünnepre! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folytassuk most a karácsony történetét a Bibliából! 

Múlt héten arról hallottunk, hogy Máriát 

meglátogatta Gábriel angyal. Elmondta neki, 

hogy ő lesz Jézus anyukája. Mária azonnal 

útra kelt, hogy meglátogassa rokonát, 

Erzsébetet. A Biblia szerint több hónap telt 

el, mire visszaérkezett Názáretbe. Ekkora 

már gömbölyű volt Mária pocakja, lehetett 

látni, hogy babát vár. 

 

 
 

 
 

József nagyon nehéz helyzetbe került. 

Pontosan tudta, hogy Mária hűséges volt 

hozzá, de akkor hogyan lehet gyermeke? 

Elgondolhatjátok, hogy József mennyire 

tanakodhatott azon, hogy most mit is 

csináljon. Mivel nagyon szerette Máriát, ezért 

kitalált valamit, nehogy bántsák Máriát azért, 

mert nem tudhatták miképpen lehet gyermeke. 

 

De mielőtt József ezt megtette volna, egyik 

éjjel valami különös dolog történt. Amikor 

lefeküdt aludni, álmot látott. Isten angyala 

szólította meg őt és ezt mondta: 

- József, ne félj elvenni feleségül Máriát! Ne 

aggódj a babája miatt! Akit a szíve alatt 

hordoz, aki nemsokára meg fog születni, az 

Istentől érkezik. Nevezzétek el őt Jézusnak! 

Nagyon vigyázz rá és Máriára is! 

 

 
 

 

 

József, amikor felébredt az álomból, nagyon 

megdöbbent, de boldog is volt. Rohant 

Máriához elvinni a hírt, amit az angyaltól 

kapott, most már ő is tudta, hogy a gyermek 

Isten Fia. Eltelt pár nap és megtartották az 

esküvőt, készültek Jézus születésére.  

 

 



Jegyezd meg! A „Jézus” név azt jelenti 

 

SZABADÍTÓ 

 

A képen Józsefet látjátok. Azért van kalapács a kezében, mert a foglakozása szerint ács volt, 

vagyis a háztetők erős, hatalmas fa gerendáit készítette el. 

 


