
KÉSZÜLÜNK A KARÁCSONYRA 6. 

ISTEN FIA, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 

 

Ott hagytuk abba a múlt vasárnap, hogy József feleségül vette Máriát, miután álmában az 

angyal hírül adta, hogy a születendő gyermek nem más, mint Isten Fia. 

Mária és József Galilea vidékén, annak egy kis falujában éltek, Názáretben.                 

Készültek a gyermek születésére, de egy nagy, az egész római birodalmat meghatározó 

esemény sok mindent megváltoztatott. A császár rendeletet adott ki, hogy a birodalma lakóit 

nyilvántartásba kell venni, meg kell számolni. Ez azért volt fontos a császárnak, hogy az 

emberektől pontosan be tudják szedni az adót. Mindenkinek a születési, származási helyén 

kellett megjelennie, hogy listára vegyék. 

A császár nem is sejtette, hogy pontosan ez által teljesedik be egy ősi prófécia, amely több 

száz évvel Jézus születése előtt keletkezett. Így hangzik:  

„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között,                            

mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen.”  (Mikeás próféta könyve 5,1.) 

József és a gyermeket váró Mária elindult, hogy az északon fekvő Názáretből megérkezzenek 

a délen található Betlehembe, amely közvetlenül a főváros, Jeruzsálem szomszédságában 

található falucska volt. Mária és József ugyanis innen származott.   

Olvassuk el a születés történetét a Lukács evangéliumából (2. fejezet 1-20. vers)! 

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az 

egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a 

helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a 

galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid 

házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott 

állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte 

elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra 

hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk 

mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy 

félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek 

nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki 

bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 

angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a 

földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, 

a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan 

is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, 

Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, 

amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a 

pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a 

szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit 

pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.  



 

Itt láthatod a császár parancsát . Töltsd ki a hiányzó részeket a bibliai szakasz alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd el figyelmesen, mit mondott az angyal a pásztoroknak.                                                       

Keresd meg benne azt a három MEGNEVEZÉST, amit az angyal Jézussal kapcsolatban 

használ! Írd ide őket a körökbe! Segítenek a körök alá írt szavak! 

                                             

 

 

 

 

Aki megszabadít a bűneinktől      A legfelsőbb uralkodó                  Messiás vagy Felkent 

 

 

 

 

CSÁSZÁRI PARANCS 

TARTOMÁNY SZÁMÁRA:_______________________ 

 

CÍMZETT:_______________________ HELYTARTÓ 

 

UTASÍTÁS:  

___________________________________________________ 

 

 

ALÁÍRÁS: _______________________ CSÁSZÁR 

 



Tedd megfelelő sorrendbe a szavakat, hogy kiderüljön, mit mondtak az angyalok a 

pásztoroknak!  

és az        Istennek       !         békesség        emberekhez         magasságban               és         

dicsőség          a földön           a        jóakarat         

Írd ide a mondatot!  

 

 

 

 

 

 

Olvasd el a bibliai történet végét! Írd a vonalra hogy (a) mit tett Mária, és (b) mit tettek a 

pásztorok a látogatás után. 

 

                                                    

a. ________________________                     b.____________________________ 

 

________________________                        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Végül, ha van kedved, készítsd el ezt az összekötős feladatot, rajzot! 

 

 
 

A történethez tartozó videó: https://www.youtube.com/watch?v=maN8wwSNKEw 

https://www.youtube.com/watch?v=maN8wwSNKEw

