
JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

12. Óra: Jézus Krisztus gyermekkora(lehet 2 órás foglalkozás is) 
-tanári lap- 

 

VIDEÓ: Jézus Krisztus gyermekkora 8’30“ – 13‘13“ ; 16‘09“ – 33‘24“ 
 YouTube:Magyar film Lukács evangéliuma  1-4 Keresztelő János születése, Jézus születése. 

URL: https://youtu.be/sV0F4QK7pp4 

  

1.Jézus Krisztus fogantatása 
-Krisztus Urunk életében fontos szerepet  

játszott édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária, aki a szentek között is különleges helyet 

foglal el. Ezért személyéről szóló külön órán említjük mindazt, ami kapcsolatos mennyei 

édesanyánkkal. 
 

ELSŐ FELADAT: 

-Minden tanuló kihúz egy kartont egy szám található és egy szám(kartonok az utolsó oldalakon) 
-A sarokszám szerint majd a táblára felhelyez 

-Miután minden szó fent van mindenki lemásolja. 
 

26A hatodik1 hónapban az Isten elküldte Gábor2 angyalt Galilea Názáret3 nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából 
való férfinak, József4nek volt a jegyese, és Máriának5 hívták. 28Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, 
kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E szavak hallatára Mária zavarba jött, és 
gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj6, Mária! Kegyelmet találtál 
Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak7 fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának8 fogják 
hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz 
vége.” 34Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt válaszolta és 
mondta neki: „A Szentlélek9 száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten 
Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod, Erzsébet10 is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek11 
mondták, 37mert Istennél semmi sem lehetetlen12.” 38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója13 vagyok, legyen nekem a te 
igéd14 szerint.” Erre az angyal15 eltávozott. 
 

-A következő feladatokat hármasával oldják meg oly módon, hogy ne legyen két magyarul nem jól beszélő 

ugyanazon csoportban. Okosan feloszthatják egymás között a feladatokat! 

-Minden diák megkapja a Jézus gyermekkorára vonatkozó szövegeket. Ebből, illetve a szentírási 

szövegekből kiindulva megoldják a következő feladatokat 

 

2.Mária meglátogatja Erzsébetet 

-Midőn Mária megtudta, hogy Erzsébet gyermeket fogant mindjárt meglátogatta, hogy segítsen 

idős rokonának. A szentírás egyik legszebb találkozása nemcsak a két édesanya, Mária és Erzsébet 

között, hanem Jézus és Keresztelő János között is. Erzsébet a kereszténység egyik legszebb 

imájával köszönti a Szűzanyát: 
 

1.KÖZÖS FELADAT: 

-Oldjátok meg a róvásírást! (Rovásírás ABC, a térkép után) 

Megoldás: Áldott vagy az asszonyok között és áldott a te 

méhed gyümölcse 

-Erzsébet ezen áldó szavai után Mária himusza  

következik, amelyben dicsóíti az Istent, hogy őt, 

méltatlan szolgálóját választotta ki, hogy Isten Fiának 

édesanyja legyen. 
2.KÖZÖS FELADAT: 

-Egészítsd ki a magánhangzókkal Mária szavait: 

Megoldás: Magasztalja lelkem az Urat és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! 



3.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Jézus születése 
 

3.KÖZÖS FELADAT: 

 Jézus születéstörténete mindkét evangéliumi szakaszban szerepel. Melyek a hasonlóságok, 

melyek az eltérések? Soroljatok fel 3 hasonlóságot és 5 eltérést! 
  

Pl. Hasonlóságok: 

- Mindkettőben szerepel Mária is, József is 

- Dávid szerepe 

-Betlehem neve(Máténál a gyermekgyilkosságnál) 

Eltérések: 

1.Látogatók pásztorok, Lk: bölcsek 

2.Dávid Fia = Dávid városa 

3.Nem helyezi a történelmi korba, Lk igen 

4.Mt: Nincs szó Betlehemről Mt, sem jászolról 

5.Csak Mt-nál szerepel a neve, Lk még nem(majd a névadásnál) 

 

4.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Látogatók 
 

4.KÖZÖS FELADAT: 

Írjátok le, hogy kik látogatták meg a gyermek Jézust Máté evangéliumában és kik Lukácsnál! 

 
Pl.Máté: A napkeleti bölcsek =>  Királyi szinten  

Lukács:Pásztorok hódolata=>  Egyszerűbb, népiesebb  

 

5.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Az egyiptomi menekülés 
5.KÖZÖS FELADAT: 

Válaszoljatok a lapon : Miért kellett Egyiptomba menekülni? 

  

6.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Betlehemi gyermekmészárlás 
6.KÖZÖS FELADAT: 

Írjátok be a szöveg alapján, hogy  mi volt a gyermekmészárlás célja? 

 

7.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Visszatérés Egyiptomból 
7.KÖZÖS FELADAT: 

Rajzoljátok be a Szentcsalád útját Egyiptomből Názáretbe a lapon található térképre! 

 

8.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Jézus a jeruzsálemi Templomban.  

8.KÖZÖS FELADAT: 

Válaszoljatok:  

-Milyen idős volt Jézus, amikor a jeruzsálemi Templomban járt? 

 Megoldás:  40 napos, illetve 12 éves  

-Ki volt ott más első alkalommal és ki második alkalommal a Szentcsaládon kívül? 

 Megoldás:  -Simeon és Anna  -Tanítók 

 
9.KÖZÖS FELADAT: 

Egészítsétek ki a YouCat-ből: 

Youcat 86: Miért nem lépett Jézus a nyilvánosság elé 30 éves kora előtt? 

Jézus osztozni akart szokásos mindennapi életünkben, és ezzel akarta megszentelni 

hétköznapjainkat. Jézus volt gyermek, szülei szerették, törődtek vele, fölnevelték. „Jézus 

növekedett  bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt”.(Lk 2,52); egy zsidó falusi 

közösséghez tartozott, részt vett a vallási szertartásokban, kézműves munkát tanult, és a munkában 

helyt kellett állnia. Isten egy emberi családba született, és itt kellett felnőnie. Ezzel Isten a családot 

jelentlétének helyévé és a segítő közösség mintaképévé tette.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOPORTOK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden csoport próbáljon meg minél többet megoldani az órán. Az eredmények 

mindhárom tag lapján kell, hogy szerepeljen! Óra végén beszedem a lapokat, megnézem, 

hogy ki mennyit teljesített. Ezután visszaadom a lapot, hogy fejezzék be otthon, amit 

nem sikerült megoldani a csoporttevékenységben 



 

JÉZUS KRISZTUSBA, ISTEN FIÁBA VETETT HIT 

12. Óra: Jézus Krisztus gyermekkora 
-tanulói lap- 

 

1.Jézus Krisztus fogantatása 

-Krisztus Urunk életében fontos szerepet  

játszott édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária, aki a szentek között is 

különleges helyet foglal el. Ezért személyéről szóló külön órán említjük 

mindazt, ami kapcsolatos mennyei édesanyánkkal. 
Helyezd a kartonodat a táblán a neki megfelelő számhoz, majd amikor mindeguk a 

helyén van írd be a lapodra 
26A   hónapban az Isten elküldte     angyalt Galilea 

   nevű városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, 

   nek volt a jegyese, és     hívták. 28Az angyal belépett hozzá  

és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E 

szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az angyal ezt mondta 

neki: „   , Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és   

 fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli    fogják hívni. Az Úr Isten neki adja 

atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 34Mária 

megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt válaszolta és 

mondta neki: „A   száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az 

Isten Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod,    is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban 

van, noha     mondták, 37mert Istennél semmi sem      .” 38Mária így 

válaszolt: „Íme, az Úr     vagyok, legyen nekem a te    szerint.” Erre az 

    eltávozott. 

 

2.Mária meglátogatja Erzsébetet 

-Midőn Mária megtudta, hogy Erzsébet gyermeket fogant mindjárt meglátogatta, hogy segítsen 

idős rokonának. A szentírás egyik legszebb találkozása nemcsak a két édesanya, Mária és Erzsébet 

között, hanem Jézus és Keresztelő János között is. Erzsébet a kereszténység egyik legszebb 

imájával köszönti a Szűzanyát: 
Oldjátok meg a róvásírást!  

 

 

 
 

 

 

 

 

               

               

                
 

-Erzsébet ezen áldó szavai után Mária himusza következik, amelyben dicsóíti az Istent, hogy őt, 

méltatlan szolgálóját választotta ki, hogy Isten Fiának édesanyja legyen. 
Egészítsd ki a magánhangzókkal Mária szavait: 

 

M  g  szt  lj    l  lk  m    z    r  t   s sz  v  m     jj  ng     dv  z  t      st  n  mb  n! 
 

 



 

3.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Jézus születése 

Jézus születése mindkét evangéliumi szakaszban szerepel: Szent Máténál és szent Lukácsnál is. Melyek 

a hasonlóságok, melyek az eltérések? Soroljatok fel 3 hasonlóságot és 5 eltérést! 

Hasonlóságok: 

-  

-  

- 

Eltérések: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Látogatók 
Írjátok le, hogy kik látogatták meg a gyermek Jézust Máté evangéliumában és kik Lukácsnál! 

Máté:  

Lukács:  
 

5.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Az egyiptomi menekülés 
Válaszoljatok: Miért kellett Egyiptomba menekülni? 

               

                

 

6.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Betlehemi gyermekmészárlás 
Írjátok be a szöveg alapján, hogy  mi volt a gyermekmészárlás célja? 

                

               

 

7.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Visszatérés Egyiptomból 
Rajzoljátok be a Szentcsalád útját Egyiptomből Názáretbe a lap hátsó lapján található térképen! 

 

8.Jézus gyermekkorának legfontosabb eseményei: Jézus a jeruzsálemi Templomban.  

Válaszoljatok:  

-Milyen idős volt Jézus, amikor a jeruzsálemi Templomban járt? 
             

-Ki volt ott más első alkalommal és ki második alkalommal a Szentcsaládon kívül? 
               

                

 

9.Összefoglalás 
Egészítsétek ki a YouCat-ből: 

Youcat 86: Miért nem lépett Jézus a nyilvánosság elé 30 éves kora előtt?Egészítsd ki 

-                

    . Jézus volt gyermek, szülei szerették, törődtek vele, fölnevelték. „Jézus növekedett  

bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt”.(Lk 2,52); egy zsidó falusi közösséghez tartozott, részt 

vett a vallási szertartásokban, kézműves munkát tanult, és a munkában helyt kellett állnia. Isten egy emberi 

családba született, és itt kellett felnőnie. Ezzel Isten a családot jelentlétének helyévé és a segítő közösség 

mintaképévé tette.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOPORTOK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máté evangéliuma szerint 
Jézus születése. 
18Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy 

találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. 19Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt 

megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. 20Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az 

Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant 

élet a Szentlélektől van! 21Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” 22Ezek azért 

történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: 23Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel 

lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. 24József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala 

parancsolta. Magához vette feleségét, 25de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. 

A napkeleti bölcsek. 

21Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről 

Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, 

hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” 3Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész 

Jeruzsálem. 4Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak 

születnie. 5„Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: 6Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán 

nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora 

lesz.”  7Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének 

idejét. 8Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha 

megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” 9Azok meghallgatták a királyt és útra 

keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a 

gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket 

anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént 

és mirhát. 12Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza 

hazájukba. 

Az egyiptomi menekülés. 
13Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a 

gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a 

gyermeket, meg akarja ölni.” 14Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült 

Egyiptomba. 15Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: 

„Egyiptomból hívtam az én fiamat.” 

Visszatérés Egyiptomból. 
19Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala, 20és így szólt hozzá: 

„Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére 

törtek!”21Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. 22De amikor meghallotta, hogy 

Archelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes után, félt odamenni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea 

tartományba költözött. 23Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: 

„Názáretinek fogják hívni.”  

 



Lukács evangéliuma szerint 
Jézus születése. 

21Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget 

írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, 

hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, 

mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott 

állapotban volt. 6Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 7Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta 

és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. 

A pásztorok hódolata. 
8Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. 9Egyszerre csak ott állt 

előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. 10De az angyal így szólt 

hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. 11Ma 

megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 12Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba 

fektetett, bepólyált gyermeket.” 13Hirtelen mennyei seregek  

sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: 14„Dicsőség a magasságban Istennek 

és békesség a földön a jóakarat embereinek!”15Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így 

szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra 

adott!” 16Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. 17Miután látták, az 

ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. 18Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok 

beszédén. 19Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. 20A pásztorok hazatértek, 

dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik. 

Jézus bemutatása a templomban. 
22Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák 

az Úrnak, 23ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének 

hívatik; 24s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. 

Simeon éneke. 
25Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt 

rajta. 26Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét.27A 

Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget 

tegyenek, 28karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: 29„Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid 

szerint békében, 30mert látta szemem üdvösségedet, 31melyet minden nép színe előtt készítettél,32világosságul a 

pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” 33Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról 

mondott. 34Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak 

feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – 35a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek 

sok szív titkos gondolatai.” 

Anna prófétaasszony. 
36Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt 

férjével lánysága után, 37aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot 

soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. 38Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla 

mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. 

Visszatérés Názáretbe. 
39Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. 40A gyermek 

pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. 

A tizenkét éves Jézus a templomban. 
41Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. 42Amikor tizenkét éves lett, szintén 

fölmentek, az ünnepi szokás szerint. 43Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus 

azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. 44Abban a hitben, hogy az úti 

társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. 45Amikor nem találták, 

visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 46Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a 

tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. 47Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és 

feleletein. 48Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt 

velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” 49Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy 

nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”50Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett 

szavakat. 51Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte 

szívében. 52Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt. 









 


