
 

  
  
             Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb 
karácsonyt hozott nekünk. Adjon ez alkalom-
ból is boldog ünnepet, olyant, amely nem re-
ked meg az ünneplés külsőségeiben, hanem 
lélekben is megtisztít és erőt ad az élet ország-
útján. 

A karácsony ünnepe ma nagyon sok 
helyen az ajándékról, az ajándékozásról szól. 
Arra a fokozott vásárlásra, az értelmetlen és 
indokolatlan fogyasztásra gondolok, amely 
mai világunk betegsége. Pedig az igazi aján-
dék Istentől van az emberiségnek. Isten fiának 
megtestesülése, Isten lényegének, egyszülött 
fiának odaajándékozása. Ez az ajándék meg-
változtatta az emberiség sorsát, hatással volt a 
történelemre, a civilizációra, a hívőkre és a 
hitetlenekre egyaránt.  
  

Az egyik negyedikes iskolatársatok azt 
kérdezte a hittanórán, hogy miért nem Jézus-
nak viszünk ajándékot, hiszen neki van szüle-
tésnapja! Valóban, mi mit tudunk adni ajándé-
kul Jézusnak? Szívűnk melegét, egymás iránti 
szeretetünket.   

Mit tudnak a diákok adni szüleiknek, 
tanáraiknak? Mit, ami pénzben nem kifejezhe-
tő, ugyanakkor kincs, aminek ajándékozása az 
örömön túl mérhetetlen haszonnal száll vissza 
az ajándékozóra? 
 Ez nem más, mint a Szeretet és a jó 
tanulás. Mindkettő nagy örömet szerez a szü-

lőknek és a tanároknak. Ez az egyszerű, de 
hatásos ajándék lebegjen szemetek előtt. Ez 
nem jelenti azt, hogy kis kézzelfogható apró-
sággal ne gondoljatok Szeretteitekre! A saját 
készítésű ajándék magában viseli a Szeretetet, 
a másokra-gondolást. Ez teszi széppé és mél-
tóvá az ajándékot.  

Hogyan tudtok még ebben a pár nap-
ban Jézus születésére készülni? Egy-pár ötle-
tet adok hozzá: Őszintén megbocsájtjátok má-
sok hibáit, elvégzitek a karácsonyi szentgyó-
nást, kérés nélkül ajánlotok fel segítséget, jó-
kedvvel végzitek a feladatokat, a munkákat, 
imádkoztok a családotokért és azokért, akik 
egyedül ünnepelnek.  

Ne felejtkezzetek el természetesen az 
éves jelmondatunkról sem: „Akinek a szíve 
teli van szeretettel, annak mindig van valami 
ajándékozni valója.” 

 Áldott, békés, boldog Karácsonyt és 
sikerekben, erőben, egészségben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok! 

Almási Zsuzsanna 



 Ha egy angyal eljönne hozzánk karácsony előtt, 
a készülődés pillanataiban, nagyon elszomorodna attól, 
amit lát.  

 Az emberek idegesen rohangálnak összevissza, 
nem figyelnek egymásra, s azt nézik, melyik ajándék 
mibe kerül. Sokat költenek a csillogó-villogó ajándé-
kokra, a finom ételekre. Pedig a karácsonynak nem er-
ről kellene szólnia. Sokkal fontosabb lenne arra időt 
szakítanunk, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, ör-
vendezzünk az Istentől kapott ajándéknak — és egy-
másnak.  

 Jó lenne, ha arra figyelnénk, ami valóban fon-
tos. Elsősorban karácsony táján. Lehet, hogy akkor még 
azt is észrevennénk, hogy itt járnak közöttünk az angya-
lok. 

Barabás Viktória 8.o.  

 

 Egy kis angyal lépett be az ablakon. Látta, hogy 
a karácsonyi fények milyen szépen és fényesen világíta-
nak.  

 „Milyen szép!” – mondta magában az angyal, és 
csodálta a gyertyákat. A kicsi szobát finom fahéj- és mé-
zeskalácsillat töltötte be, az asztalon sok finomság gyüle-
kezett. Mellettük egy kis papírcetli. A cetlin az angyalka 
neve volt. Örömmel vette tudomásul, hogy neki szánták a 
finomságokat, és azonnal meg is kóstolta a mézeskalá-
csot. Az ízek tetőtől talpig átjárták. Az illatok és a kará-
csonyi fények hangulata teljesen magával ragadta. Átjár-
ta a szeretet érzése. Akkor jöttek be a gyerekek.  

 Ők is azonnal átérezték a különleges karácso-
nyi hangulatot és felzendült ajkukon az ének: „Békesség 
földön az embernek…” 

Kerestély Koppány 8.o.  

 

 A karácsonyban az is jó, hogy a város díszbe 
öltözködik. Ragyognak az utcákon az égősorok, több 
helyen a kertben növő fenyők is fényárban úsznak. 

 Az otthonokból mézeskalács, fahéj, narancs és 
fenyőillat árad a szabadba. Ez különleges hangulatot 
tud varázsolni. Hát még az, amikor az ünnep napján 
békésen hull a hó. Gyakran szoktam olyankor az ablak-

ban állni, hogy gyönyörködjek a hóesésben. Megnyug-
tató érzéssel tölt el a hópelyhek méltóságteljes szállin-
gózásának látványa. Béke száll a lelkembe olyankor.  

 Béke, nyugalom és öröm áraszt el Szenteste is, 
amikor együtt vacsorázik a család. Különleges alkalmak 
ezek. A karácsonyi estéken mindig nyugodtan, békésen 
szenderülök álomba, s arra gondolok, milyen öröm, 
hogy van ez a nap, milyen jó, hogy együtt ünnepelhe-
tünk. 

Krekács Dominika 8.o. 

 Minden egy szép karácsonyi reggelen kezdő-
dött. Az ajándékok a fa alatt voltak, a karácsonyfa is 
szépen csillogott-villogott. Megérkeztek a vendégek is. 
Megebédeltünk, beszélgettünk, s már éppen az ajándék-
osztás jött volna, amikor hirtelen sötétség lett. Nem ta-
láltuk, sőt nem is hallottuk egymást. Nagyon féltem. 
Valaki azonban a vállamra tette a kezét és azt suttogta: 
Imádkozz! Imádkoztam.  

 És ott voltam Jézus születésénél a pásztorok 
között. Magam is közéjük tartoztam, és nagy öröm fo-
gott el, hogy Jézust köszönthetem.  

 Akkor értettem meg igazán, miről is szól a ka-
rácsony. Nem bántam azt sem, hogy eltűntek az ajándé-
kok.  

 Felébredtem. Rájöttem, hogy az a valaki, aki 
álmomban megfogta a vállam, Jézus volt. Azóta minden 
ünnepen az Ő hangját hallom, s az ünnepen mindig ve-
lünk  van a világosság. Jézus! 

Hajdú Márk 5.o.  
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 Mivel angyal vagyok, az a feladatom, hogy 
szorgalmasan dolgozzak. Karácsony előtt segíte-
nem kell az embereknek megtalálniuk a szívükben 
a szeretetet. 

 Ma éppen az iskola felett szálltam el. Bepil-
lantottam az ablakon. Nesztelenül osontam be a 
tanterembe. A karácsonyfa alatt bújtam meg, hogy 
meg ne lássanak. Megfigyeltem, ahogyan a gyere-
kek dolgoztak. Melegség töltötte el a szívemet, 
mert szorgalmasan dolgoztak, akárcsak mi, angya-
lok. 

 Kiosontam az ablakon és elmentem a Menny-
országba. Ott elmondtam, hogy az iskolában a 
gyerekek nagyon szeretik a barátaikat, társaikat. 
Jók és vidámak ezek a gyerekek. 

 Nagy örömet szereztem ezzel a Mennyország-
ban lakóknak. 

Barka Johanna 5.o. 

 

 Karácsony előtt az láttam, hogy nagyon ké-
szültek és izgultak a gyerekek. 

 Szenteste, amikor a templomból visszajönnek, 
nagyon-nagyon igyekeznek. Vannak, akik megfe-
ledkeznek arról, hogy ezen a napon igazából Jézus 
lenne az, akinek ajándékot kellene kapnia. Sajnos 
azt is látom, hogy az ajándékbontogatás közepette 
vannak, akik megfeledkeznek arról, hogy imádkoz-
zanak. Sok családot láttam azonban, hogy az aján-
dékosztás után mindannyian leültek, és közösen 
imádkoztak. Ezeknél a családoknál a karácsonyfa 
alatt mindenhol láttam Betlehemet is.  

 Örültem, hogy vannak családok, ahol kará-
csony ünnepén az Istenhez fohászkodnak . Remé-
lem, minél többen lesznek. 

Solti Péter 5.o.  

 

 

 

 

  

 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
hideg karácsony. Süvített a szél, esett a hó. 

 Ezen a napon egy szegény család apja éppen 
azon tűnődött, mit is vegyen karácsonyra a család-
jának. Falovat szeretett volna az egyik gyermek, de 
arra nem tellett. Egy babát a másik, de azt sem 
engedhették meg maguknak. Gondolkodott, törte a 
fejét. Hosszas töprengés után az jutott az eszébe, 
hogy ha már nem tud ajándékot venni, akkor a 
karácsonyi ajándék az lesz, hogy vannak egymás-
nak, szeretik egymást, békességben élhetnek. Saj-
nálta az édesapa, hogy nem tudott ajándékot ven-
ni, de nemigen volt más választása.  

 Eljött a karácsony este. Megvacsoráztak a 
gyerekek, majd nagy zsivajjal a karácsonyfához 
rohantak. Amikor észrevették, hogy nincs semmi a 
fa alatt, mégsem szomorodtak el, mert örültek an-
nak, hogy ott vannak egymásnak. Körbeállták a 
fát, énekeltek, imádkoztak. Az ima után nagy csönd 
lett. Egyszerre egy angyal jelent meg és így szólt:  
– Ne félj! Helyesen döntöttél, amikor a gyermeke-
iddel imádkozni kezdtél. Nem csak a gyermekeid-
nek okoztál örömet ezzel, hanem Istennek is.  
 Az angyal eltávozott. A család pedig békésen 
aludni tért. A béke és szeretet pedig ott maradt 
közöttük minden napon. Azóta is tudják: békében 
és szeretetben élni a legfontosabb ajándék. Ők 
minden nap megajándékozzák egymást. 

V a r g a 
Balázs 
5.o.  
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Nyika Emese 8.o.: 
Karácsonyi vers 

 
Ez az ünnep mirólunk szól, 

Legyen egy angyal, ki átkarol, 
Legyen egy dal, mi szívünkben szól, 

Legyen szó, mi rólunk szól. 
 

Legyen egy ünnep, mi boldoggá tesz, 
Amit a családoddal tölthetsz. 
Legyen boldogság köztetek, 

S szeressétek egymást emberek. 
 
 

Matkó Lídia 8.o.: 
Vers karácsonykor 

 
Karácsonykor, éjfélkor 

A kisangyal hozzánk szól: 
– Üdvözítést tegyetek! 
Megszületett Istenetek! 

 
Ezt a hangot halkan hallottam, 
Mivel ajándékom bontottam, 

Annyira azért hallottam, hogy megértsem: 
A családommal kell együtt lennem! 

 
Felpattantam és kiáltottam: 

– Van egy különleges érzésem! 
Megszületett a Jézuska, 

Mindannyiunk megváltója! 
 

Énekeljünk hát szépen, 
Karácsonykor és nagy hitben!  

Éljük át azt az ünnepet, 
Amit Betlehemben átéltek! 

 
Volt otthon egy Betlehemünk, 
Mire ha ránéztünk, örültünk.  

Elkezdtünk hát imádkozni, énekelni, 
S akkor furcsa fuvallatot kezdtem érezni. 

 
Ekkor azt éreztem meg, 

Hogy itt van köztünk a szent ünnep. 
Attól a perctől elkezdve 

Benne él mindig a szívünkbe’ 
 
 

Vida Sándor 8.o.: 
Karácsony szelleme 

 
Karácsony szellem átjárta szívünket, 

Eljött, hogy meglátogasson már minket. 
Konyhánkban készül minden mi jó, 

Nem baj, ha meglátszik 2-3 kiló. 
 

Mindenki az ajándékokon kezd el gondolkodni, 
Már mennek a népek plázába shoppingolni… 

De amikor hazaérnek, lassan rájönnek, 
Hogy nem az ajándék, s a csillogás a lényeg. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máté Vivien 8.o.: 
Itt van a Messiás 

 
Cseng a harangszó, 

Siklik a szánkó, 
Angyalok őrzik, 
Álmukat féltik. 

 
Pompás a karácsonyfa, 

Fénybe öltözött. 
Díszek vannak rajta, 
Fénylik minden ága. 

 
Angyalok szólnak,  
Harangok zúgnak,  

Felcsendül a kiáltás: 
Itt van a Messiás. 

 
A kandalló körül 

Összegyűl a család,  
Ilyenforma ének zendül: 
Itt van, itt van a Messiás! 
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 Karácsony napján 
valaki, vagy valami kopog-
tatott az ajtónkon. Kinyi-
tottam, de semmit nem 
láttam. Anya megkérdezte, 
hogy ki kopogtatott. 
Mondtam neki, hogy senkit 
nem állt az ajtóban.  

 Utóbb érdekes érzés járt át. Az jutott eszembe, 
hogy talán a Karácsony ünnepe jött el. Úgy képzeltem 
el, mint egy kedves kislányt, aki fehér-piros ruhácská-
ban szaladgál a házunkban. Játszani kezdtem a húgom-
mal, aki egyre jobban várta a karácsonyt. Szerintem ő 
még csak azért várta, hogy megkapja az ajándékait. Én 
már tudtam, hogy a karácsony nem az ajándékokról 
szól, hanem Jézus eljöveteléről és a szeretetről. Anyu-
kámon és apukámon is láttam, hogy egyre vidámab-
bak. Megérkeztek közben a nagyszüleim is, akik azt 
mondták, ők is érzik: a Karácsony ünnepe itt van ná-
lunk… 
 Amint elmúlt az ünnep, úgy éreztem, a Kará-
csony ünnepe, s a magával hozott különleges hangulat 
is elment. De a kellemes érzés, amit magával hozott, itt 
maradt velünk. Azóta is itt van közöttünk. Minden na-
pon. 
Kocsis Adél 5.o. 
 
  
 Fentről, a nagy, szép mennyből néztem a Föld 
lakóit.  

 Láttam, hogy egy épületben a gyerekek nagyon 
szorgalmasan gyakorolnak a karácsonyi műsorra. Kí-
váncsi lettem. Voltak kicsik, és voltak nagyok, voltak 
dundik és soványak, lusták és szorgalmasak, félénkek 
és bátrak is közöttük. Megnéztem a műsort, amit lelke-
sen próbáltak. Épp arról szólt az előadás, hogy egy 
János nevű szegény ember, akinek 9 gyermeke volt, a 
karácsonyra készült. Ez az ember szerette volna meg-
ajándékozni a gyermekeit, de nem volt pénze. Kaptak 
ugyan pénzt azért, hogy ne énekeljenek, de inkább visz-
szaadták, mert együtt akartak örülni a Megváltó meg-
születésének. Szegények voltak, de nagyon boldogok, 
mert szeretetben éltek. Ezt a történetet a gyerekek nagy 
átéléssel jelenítették meg.  

 Biztos, hogy a közönség is megérti az üzenetet: 
nem az ajándék értéke a fontos, hanem hogy szeretet-
ből adjuk. 

Kovács Nikolett 5.o.  

 Egyszer egy napon az Ünnep szelleme ellátoga-
tott Magyarországra, hogy megnézze, ki hogyan készül 
Jézus születésének ünnepére.  

 Ment házról házra, és egyre szomorúbb lett. 
Mindenki arról beszélt, hogy mit szeretne karácsonyra, 
kit mennyi értékű ajándékkal lep meg. Szinte senki sem 
gondolt arra, hogy a kis Jézust is illenék felköszönteni 
születésnapján…  

 Megnézett több várost, és látta, hogy mindenütt 
az ajándék és a pénz körül forog az emberek gondola-
ta. Egyre szomorúbban járta a városokat és a falvakat.  

 Elérkezett Karácsony ünnepe. Az Ünnep szelle-
me éppen akkor érkezett Pécelre. Szomorúan lépdelt, 
amikor egyszerre a templomból tiszta hangot hallott. 

Benézett az ablakon. Látta, hogy a templom zsúfolásig 
tele van emberekkel, akik Jézus születésén örvendez-
nek, s örömükben énekelnek. A szíve tele lett melegség-
gel. Megnyugodott, és örült, mert azt tapasztalta, hogy 
nem tűnt el végképpen a Karácsony lényege, az üzenet 
ott él a szívekben.  

 Megnyugodva és boldogan tért vissza oda, 
ahonnan elindult. Álmában mosolygott, s a látottakért 
egy hálaéneket énekelt. 

Varga Gábor 8.o.  
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„Isten be akar lépni a családodba, be akar lépni 
az életedbe. Ezért az ajtód előtt áll és kopogtat. Nem 
erőszakoskodik; várakozik ajtónyitásodra, hívő, befoga-
dó szeretetedre. Az a feladatod, hogy gyertyát gyújtsál, 
az Istenre várás fényét helyezd ablakába és ezzel is je-
lezzed: Kész az én szívem, Istenem, fogadásodra. Jöjj, 
Uram Jézus, szent jelenléteddel segíts széppé, boldoggá 
tenni a magam és mások életét!”(György Attila) 

Mi az advent? 

A karácsony előtti, mintegy négy hetes Jézus - 
váró időszakot nevezzük így advent=eljövetel. Az ad-
vent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új 
életet kell kezdenünk egyrészt a megújulás vágyával, 
másrészt a szeretet tetteivel.  
Adventben az egyház Krisztus három eljövetelét ünnepli, 
éli át: 

1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: a vá-
lasztott nép Messiás várására. 

2. A jelenben mi magunk is várunk, és szeretetünk 
tetteivel közreműködünk, hogy Jézus egyre telje-
sebben megszülethessen bennünk és közöttünk, s 
ily módon környezetünk számára. 

3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jézus 
eljön majd a világ végén – s ki tudja, melyik 
nap következik ez be –, készen találjon minket. 

 

Hogyan élhetjük az adventet? 

Jézus születésére készülve új módon kell felfedez-
nünk, hogy Jézus él bennünk; s egyre teljesebben szeret-
ne élni bennünk és köztünk. Hogyan tud növekedni, 
megszületni bennünk Jézus? Ha törekszünk figyelni je-
lenlétére: s az ő szemével látni, az ő szavával szólni, az ő 
Lelkével gondolkozni – örömben és szenvedésben –, 
Vele egyesülten fordulni embertársaink felé. Aki így 
Vele él, az hamar észreveszi, hogy Jézus növekszik ben-
ne, s megjelenik közöttünk. Különösen figyeljünk arra, 
hogy megjelenhessen azok között, akik szeretnének vele 
élni. Készítsünk tervet, mit fogunk tenni annak érdeké-
ben, hogy Jézus megszülethessen, növekedhessen ben-
nünk és köztünk. 

Az adventi felkészülés szép eszköze az adventi ko-
szorú és a gyertyagyújtás.  

Az adventi koszorú négy gyertyája advent négy vasárnap-
ját jelzi. Advent első vasárnapján az első, lila 

gyertyát gyújtjuk meg rajta, második vasárnap-

ján a második lilát, majd a harmadikon a rózsaszínűt és 
a negyediken az utolsó lilát. 

 

Az adventi koszorú jelentése: A sorban meggyulladó 
gyertyák növekvő fénye jelzi, hogy karácsonyhoz köze-
ledve múlik a bűn sötétsége és nő a fény. S karácsony-
kor eljön maga a FÉNY=JÉZUS KRISZTUS. (A kérdés 
számunkra: vajon szeretetünk tettei által bennünk, köz-
tünk is nő-e a fény, Jézus jelenléte?) 

A fenyő örökzöld levelei: emlékeztetnek Jézus halált 
legyőző örök szeretetére. 

„Adventben vízbe tesszük a kökényágakat s 
azok kivirágoznak, s az ember örül neki, örül az élet 
titkának s a szépség kibontakozásának. Nemde ilyen 
ág legyen a lelkünk, mely az adventi vágytól új életre 
virágzik ki s szeretetét s odaadását szépségében, a 
szív tisztaságában leheli Üdvözítője felé.” (Prohászka 
Ottokár)  

Hiába született meg Jézus 2011 éve Betlehem-
ben, ha nem születik meg benned! 

Ha sikerül szeretetben növekednünk az advent fo-
lyamán, igazi lesz a karácsonyunk: 

Jézus megszületik bennünk, közöttünk;  

és a körülöttünk élők számára is.  

 
Összeállította: Siposné Kádár Monika 
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A városi énekversenyen elért eredményeink: 
 

Egri Angéla 2.b osztály I. helyezett 
Krekács Dalma 4. osztály I. helyezett 
Takács Nóra 4. osztály II. helyezett 

 
Eredményükhöz gratulálunk! 
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2011. december 13. és 15. között  
karácsonyi vásárt tartottunk  
iskolánkban. 

 Megtartottuk az osztályka-
rácsonyokat, műsorral, ajándékkal 
kedveskedtünk a szülőknek. 

 Alsó tagozatosaink színházi 
előadáson vettek részt december-
ben.  

Félévi szintvizsgák időpontja: 

2012. január 5.: szövegértés – fogalmazás 4. 

magyar  nyelv- és irodalom írásbeli 6., 8. 

2012. január  6.: matematika írásbeli 4., 6., 8. 

2012. január 9.: nyelvtan írásbeli 4. 

matematika írásbeli 6. 

2012. január 10.: matematika szóbeli 4., 8. 

2012. január 11. : magyar nyelv- és irodalom szóbeli 6. 

2012. január 12.: magyar nyelv- és irodalom szóbeli 4.,8. 

A vizsgázóknak kitartást és szorgalmat kívánunk a további felkészülési időszakban, valamint sok sikert és 
jó eredményeket a vizsgákon! 

 December 16-án iskolánkban lelkigyakorlatot 
tartott Farkas István piarista atya,  Bezák Tamás 
atya és Burger Ferenc  plébános atyánk.  



5. A Kisdedet először köszöntötték: 
1. Az egyszerű pásztorok 
2. Agg Simeon 
x. A napkeleti bölcsek 
 
6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték 
aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. Mi a töm-
jén? 
1. Nemesfém 
2. Különleges keleti csemege 
x. Fehéres - sárgás színű gyanta, füstölögtetésével 
áraszt jó illatot 
 
7. „ Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön 
békesség az Istennek tetsző embereknek„. Kik imád-
koztak így? 
1. Az angyalok serege 
2. A pásztorok 
x. A napkeleti bölcsek 
 
8. Hol született Jézus? 
1. Betlehemben, József rokonainál 
2. Betlehemben egy istállóban 
x. Názáretben 
 
9. Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a két 
éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk decem-
ber 28-án. Hogy nevezzük őket? 
1. Aprószenteknek 
2. Mindenszenteknek 
x. Apró vagy Mindenszenteknek 
 
10. Heródes haragja elől a Szentcsalád elmenekült. 
Hova menekültek? 
1. Erzsébethez és Zakariáshoz 
2. Egyiptomba 
x. Názáretbe 
 
11. A Karácsony ünnepe: 
1. December 24. 
2. December 26. 
x. December 25. 
 
12. Jézus születése után a nyolcadik napon volt a név-
adás ünnepe. A Jézus név értelme: 
1. Megváltó 
2. Felkent 
3. Előhírnök 
 
13. Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a 
templomban. Ekkor jelen volt két idős ember is: 
1. Zakariás és Erzsébet 
2. Ábrahám és Sára 
x. Agg Simeon és Anna 
 
13 +1. Nyelvhasználatunkban ismert kifejezés a Kis-
karácsony és Nagykarácsony. A Nagykarácsony elne-
vezés magát a Karácsony ünnepét jelenti. Melyik ün-
nep a Kiskarácsony? 
1. Új Év 
2. December 25. 
2. December 6. 
 

A megoldásokat a könyvtárba kérjük a szünet után 

 1. Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az 
utolsó prófétát, aki már nemcsak jövendölt Jézus eljöveteléről, hanem 
találkozott is vele. Ez a próféta volt: 
1. Zakariás 
2. Izajás 
x. Keresztelő János 
 
2. Jézus születését Gábriel főangyal adta hírül Máriának. Hol tudta meg 
Mária az örömhírt? 
1. Jeruzsálemben 
2. Názáretben 
x. Betlehemben 
 
3. Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik uralkodó rendelte el a 
népszámlálást? 
1. Augusztusz rendelte el, hogy írják össze a földkerekséget 
2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében 
x. Heródes rendelte el a gyermek mészárlás előtt 
 
4. „Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész 
népnek. Ma megszületett a Megváltótok”. Kiknek adta hírül az angyal -
e szavakkal a Megváltó születését? 
1. A napkeleti bölcseknek 
2. A pásztoroknak 
x. A többi angyalnak 

” 


