
A BÖLCSEK LÁTOGATÁSA 

 

 

Amikor Jézus megszületett, nemcsak 
a betlehemi pásztorok látogatták 
meg, hanem sokkal messzebbről is 
érkeztek látogatói. Egy fényes csillag 
feltűnése jelezte a számukra, hogy 
egy új Király született meg. Ez a jel 
indította őket, hogy elhagyják 
kényelmes és biztonságos 
otthonukat és hosszú útra induljanak 
abból a célból, hogy 
találkozhassanak a megszületett 
gyermekkel. 
 

De hát vendégségbe nem illik üres 
kézzel menni, így ők is vittek magukkal 
ajándékokat. Aranyat, amely a királyok 
gazdaságát jelentette, illatos tömjént, 
és mirhát, amelyet a sebek gyógyításra 
is használtak. De nem csak ajándék 
volt ez a három dolog, hanem a 
bölcsek ezzel hódolatukat, imádatukat 
is szerették volna kifejezni a gyermek 
Jézus felé. 
 

 

 

A fényes csillagot követték útjuk 
során. Hosszú hetek teltek el, mire 
megérkeztek a nagyvárosba, 
Jeruzsálembe. Egyenesen a palotába 
mentek Heródes királyhoz. 
„Hol van az újszülött király?” – 
kérdezték – „Láttuk a csillagát és 
eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 
„Miféle új király?” – kérdezte 
dühösen és féltékenyen Heródes.                              
„Itt egyedül én vagyok a király és 
csak engem illet hódolat!”  



Heródes azonnal hívatta az udvari 
bölcseket, papokat, hogy 
megtudakolja, mit mond a Biblia arról, 
hogy hol kell megszületnie a 
Megváltónak. Az udvari tudósok pedig 
felidézték az ősi próféciát arról, hogy 
egy nap majd Betlehembe fog 
megszületni a világ Királya. 
 
  

 

„Menjetek el és keressétek 
Betlehemben a királyt” – szólt ravasz 
módon Heródes a bölcseknek – „és, 
ha majd megtaláltátok, jöjjetek 
vissza hozzám, és hozzatok pontos 
értesüléseket a gyermekről, hogy én 
is elmehessek hozzá és imádhassam 
őt.” 
De Heródes igazából nem ezt akarta 
tenni, hanem egyszerűen csak 
féltette a hatalmát és terveket szőtt, 
miképpen támadhatná meg a 
gyermeket. 
 

A bölcsek pedig elindultak 
Jeruzsálemből a szomszédos Betlehem 
falucskájába, oda, ahol az ősi próféciát 
beteljesítve megszületett a Megváltó.                               
A fényes csillag vezette el őket a 
gyermek Jézushoz. Amikor beléptek a 
házba, ahol Mária, József és a kis Jézus 
volt, nagyon örültek a találkozásnak.        
Leborultak a gyermek előtt és átadták 
ajándékaikat: aranyat, tömjént és 
mirhát.  
 

 



 

A találkozás utáni éjszaka különös 
álmuk volt a bölcseknek, Isten 
angyala figyelmeztette őket, hogy ne 
térjenek vissza Jeruzsálembe, a 
palotába, a gonosz és ravasz 
Heródes királyhoz, hanem messze 
kerüljék el azt. Amikor a bölcsek 
felébredtetek, így cselekedtek és 
más úton tértek vissza hazájukba. 
 

 

Keresd meg a képen a következő dolgokat: 

Hal, esernyő, cica, ceruza, alma, kalapács, labda.

 

Színezd ki a következő lapon található rajzot a bölcsekről és ajándékaikról.  



 


