ek

k
yere

G

Miért alacsonyítaná le magát Isten?
Élt egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, hogy
mások tudtára adja, mit gondol
az Istenbe vetett hitről és a vallási
ünnepekről, köztük természetesen a
Karácsonnyal. Felesége viszont hívő
volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hit szerint nevelte, férje
rendszeres bántó megjegyzései ellenére. Egy havas Karácsony estén a
feleség és a gyerekek a falusi gyülekezet karácsonyi Istentiszteletére
készülődtek. Hívták az apát, de ő
persze hallani sem akart arról, hogy
elkísérje őket.
- Ez a történet csak egy mese - mondta - miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a Földre?
Teljesen nevetséges! Hogyan hihetnek ebben ennyien?!
A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak. Kint esett már a
hó.
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Kicsit később felerősödött a
szél és a hóesésből hóvihar lett.
A férfi az ablakon kinézve csak
vakító fehérséget látott. Leült a
kandalló elé és elégedetten nézte a
csendesen égő tüzet. Néhány perc
elteltével egy nagy puffanást hallott odakintről. Valami nekiment az
ablaknak. A hang megismétlődött.
Kinézett, de még egy méterre is
alig lehetett ellátni. Amikor a vihar
alábbhagyott egy kicsit, kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta
a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat látott. A jelek szerint
a ludak délre igyekezhettek a téli
hideg elől, de a hóvihar miatt nem
tudták folytatni útjukat. Eltévedtek
és végül a farmon kötöttek ki, étel
és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe
repkedve a mező felett, vakon és
cél-talanul. Bizonyára némelyik
madár nekirepült az ablaknak. Ezt
hallhatta korábban.
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A férfi megsajnálta az állatokat
és segíteni akart rajtuk. Az istálló
tökéletes hely lenne nekik, gondolta.
Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban
megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját.
Megállt és figyelt, azt remélve, hogy
a madarak észreveszik az istállót és
bemennek. A ludak azonban csak
ide-oda repkedtek céltalanul és úgy
tűnt, egyáltalán nem vették észre az
istállót, illetve, hogy mit jelenthet az
épület számukra. A férfi megpróbálta
magára terelni a madarak figyelmét,
de ettől csak megijedtek és messzebbre húzódtak. Ekkor bement a házba
egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig.
Még mindig nem értették meg, mit
akar. Most már kezdett elfogyni a
türelme. A madarak mögé lopódzott
és megpróbálta az istálló felé terelni
őket, de csak még jobban megijedtek
és a szélrózsa minden irányába
repültek, csak éppen az istálló felé
nem. Akármit tett, egyszerűen nem
tudta elérni, hogy az istállóba terelje
őket, ahol melegben és biztonságban
lehettek volna.

hogy a madarak soha nem követnének egy embert.
- Ha én is lúd lennék, meg tudnámmenteni az életüket. - mondta ki
hangosan. Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat mögé ment
vele. Amikor elengedte, saját libája
átrepült a madárcsapaton, egyenes
be a meleg épületbe. A vadludak
egyenként követték.

- Miért nem követnek engem? - morfondírozott magában türelmetlenül.
- Nem látják, hogy ez az egyetlen
hely, ahol átvészelhetik a vihart?”

- Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!

Addig törte a fejét, míg rájött,

A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban
kimondott saját szavai: ,,Ha én is
lúd lennék, meg tudnám menteni az
életüket!” Azután a feleségére és a
köztük korábban lezajlott párbeszédre gondolt. ,,Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!”
Hirtelen minden világos lett. Pontosan
ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk
a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy
megmutassa az utat és megmentsen.
Mikor ezt felismerte, hangos
zokogás tört fel belőle. Térdre esett
a friss hóban és elmondta élete első
imáját:

Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és
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nyugodott meg lelke is, miközben
ezeket a csodálatos gondolatokat
forgatta fejében. Végre rájött, hogy
miről szól a Karácsony és miért jött

el Krisztus. Hosszú évek kételyei és
hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt.

Kedves Gyerekek!
Keresd meg, milyen hibákat követett el a képen a rajzoló! A történetet elolvashatod Lukács evangéliuma 1,26-38 verseiben.

365 játék Istennel, Don Bosco Kiadó

Kivágható Betlehem
Készíts gyufásskatulyából
Betlehemet!
Vágd ki a figurákat, majd ragaszd rá a gyufásskatulyára!
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www.nlcafe.hu
www.digitprop.com
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Keresztrejtvény
1. „Íme az Isten .........” 2. A világ teremtő ura 3. Itt született Jézus 4. A biblia
egyik könyve 5. Augusztus 20-án ünnepeljük 6. Itt tette Jézus első csodáját

Karácsonyi kvíz
1. Ki mondta ezt Józsefnek: „József, Dávidnak fia,
ne félj magadhoz venni Máriát”?
a) Egy angyal, b) Mária apja,
c) József apja, d) A város vezetője.
2. Ki volt a Római Birodalom császára Jézus Krisztus születésének idején?
a) Augustus, b) Heródes, c) Néró, d) Agrippa.
3. Hol született Jézus?
a) Jeruzsálemben, b) Názáretben, c) Betlehemben, d) Jerikóban.
4. Hova fektette Mária az újszülött Jézust, miután bepólyálta?
a) Vendégfogadó ágyára, b) Jászolba,
c) József tartotta a karjában, d) Egy rokonuk házába vitte.
5. Kik mondták ezt egymásnak: „Menjünk el mind Betlehemig”?
a) József és Mária, b) A pásztorok,
c) A bölcsek, d) Heródes és az írástudók.
6. Ki volt a király Jeruzsálemben Jézus születése idején?
a) Dávid, b) Saul, c) Heródes, d) Nebukadnec cár.
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7. Honnan érkeztek a bölcsek Jeruzsálembe?
a) nyugatról, b) északról, c) délről, d) napkeletről.
8. Mi vezette a bölcseket?
a) felhőoszlop, b) tűzoszlop, c) csillag, d) angyal.
9. Milyen ajándékokat vittek a napkeleti bölcsek Jézusnak?
a) Aranyat, ezüstöt és tömjént, b) Ezüstöt, tömjént és mirhát,
c) Tömjént, mirhát és fahéjat, d) Aranyat, tömjént és mirhát.
10. Hányan voltak a napkeleti bölcsek?
a) Nincs megírva a Bibliában, b) hárman, c) heten, d) tizenketten.
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Harang-szó 2010

Útvesztő

Segíts megtalálni az utat Máriának és Józsefnek! A történetet elolvashatod Lukács evangéliuma 2,1-5 verseiben. Hogy hívják azt az aprócska
várost, ahová Mária és József igyekeznek?
365 játék Istennel, Don Bosco Kiadó

8

Karácsonyi szókereső

A betűhálóban Jézus születéséhez kapcsolódó szavak és két próféta neve
található, akik fontos dolgokat jövendöltek a Messiásról.
Keresd meg ezeket a szavakat a hálóban. Vízszintes és függőleges
irányban jobbra-balra, illetve lefelé vagy felfelé húzd ki őket. A megmaradó
betűkből egy értelmes kifejezést állíthatsz össze.
ANGYALOK ÁCS BETLEHEM BÖLCSEK CSILLAG ÉZSAIÁS
HERÓDES IGE JÁSZOL JÓZSEF MÁRIA MESSIÁS MIKEÁS
NAPKELET NÁZÁRET NYÁJ PÁSZTOROK
Harang-szó 2010
A hat rajz Jézus szöletésének epizódjait ábrázolja. Rakd őket heles sorrendbe! Segítségedre lehet Lukács evangéliuma 1-2 fejezeteinek elolvasása.
365 játék Istennel, Don Bosco Kiadó

