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Heródes király 
meghallotta miként 
beszélnek a bölcsek. 
Feldúltan arra kérte 

neki, ha rátaláltak 
Jézusra. "Én is oda 
akarok menni, hogy 
imádjam", mondta. 
De Heródes 
hazudott. 

akarta 
ölni 
Jézust.

A csillag pontosan ahhoz a házhoz 
vezette a bölcseket, ahol Mária és 

József laktak Jézussal.  
Az utazók letérdepelve 

imádkoztak, arany 
és illatszer 

ajándékokkal 
halmozták 
el Jézust.

De Heródes nem tudott 
ártani Isten Fiának !  
József figyelmeztetést 
kapott álmában, így 

Máriát és Jézust  
biztonságba 
helyezte  

Az Isten figyelmeztette a 
bölcseket, hogy titokban 
térjenek haza. Heródes 
dühös volt. Az ördögi király 
eltökélte, hogy megöli Jézust, 
ezért megölette Betlehem 

összes 

Valamikor réges-régen az 
Isten Gabriel arkangyalt egy 
fiatal zsidó lányhoz küldte, 
akit Máriának hívtak.

Azt mondta neki: "Fiat fogsz 
szülni és Jézusnak fogod 
nevezni. a Magasságos 
Fiának fogják hívni. Örökkön 
örökké fog uralkodni."

Jézus születése
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Heródes 
halála után József 

Máriával és Jézussal 
együtt.  

Nazareth 
városkában telepedtek 
le a Galilei tenger partján.

Jézus születése

vett történet :

Máté 1-2, Lukács 1-2 

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 

Írta Edward Hughes
Illusztrálta M. Maillot

Franciáról fordította Dr. Máté Éva
Átírta E. Frischbutter; Sarah S.
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Az angyal azt mondta Máriának, hogy 

is lesz gyereke, holott 

csoda volt. Nem 

Mária látogatást 

hálát az Istennek.

Álmában Isten angyala 
megmondta Józsefnek, 
hogy a gyermek az Isten 
Fia.  Józsefnek segítenie 
kell Máriát, hogy Jézussal 
foglalkozzék.

vissza kellett térniük 

Betlehembe, hogy 
befizessék az 
adókat.

Mária már közel állt 
a szüléshez, de József 
egyetlen egy szabad 

szobát sem talált. 
Minden szálloda

tele volt.

József talált egy istállót.  Itt született meg
Jézus.  Az anyja egy jászolba fektette, vagyis

oda, ahová rendszerint az
állatoknak teszik

a takarmányt.

A pásztorok az istállóhoz siettek.  
Miután megnézték a gyermeket, 
elmondták mindenkinek, akivel csak, 
találkoztak, mit hallottak az angyaloktól 

Jézussal kapcsolatban.

Hirtelen egy sereg angyal jelent meg, dicséreteket 

a magasságos mennyekben és a 
Földön 
békesség 

mindazoknak, 
akiket Isten 
szeret."

a gyermeket egy jászolban fekve 
fogjátok 
találni." 

angyala megjelent és azt mondta 
nekik, hogy egy örömhíre van a 

számukra.

József bízott az Istenben és engedelmeskedett 
neki. De a hazája 
törvényeinek is 
engedelmeskedett.

"Hogy történhet meg ilyesmi 
velem?" kérdezte a fiatal lány 
meglepetten. "Én még sohasem 
voltam férfival." Az angyal 
azt mondta Máriának, 
hogy a gyermek 

lesz, így nem 
lesz emberapja.

Mária Józseffel járt 
jegyben. József 
szomorú lett, amikor 
megtudta, hogy Mária 
kisbabát vár. Azt 
gondolta, hogy 
egy másik férfi 
a gyermek apja.
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egy külön csillag 
vezette el a 
napkeleti 
bölcseket 

Jeruzsálembe.  
Azt kérdezgették: "Hol a 
zsidók királya, aki nemrég 
született?  Azért jöttünk, 

Isten törvénye szerint ilyen 
áldozatot kellett a szegény 

embereknek a bemutatni, 
amikor egy újszülött
gyermeket mutattak

be Istennek.

Mindketten tudták, hogy Jézus 
az Isten Fia, a megígért

József két 
madarat áldozott

fel a számára.

József és Mária elvitték
Jézust Jeruzsálembe,

a templomba. Volt

gyermekért,
ugyanakkor 
Anna, 
Isten 
másik 

szolgája 
hálát 

adott az 
Istennek. 16 1715 18


