Karácsonyi események
Ha végigolvasod ezeket az igéket, olyan mintha a főszereplőkkel együtt utaznál
végig a karácsonyi eseményeken, helyszíneken!

Lukács 1,5–25 (részlet)
„Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá
rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt… Nem volt gyermekük,
mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer,
hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi
szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr
templomába, és bemutassa az illatáldozatot… Ekkor megjelent neki az Úr angyala,
és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz
Jánosnak… Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már
öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel
vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni
egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek
be fognak teljesedni a maguk idejében.

Lukács 1,26–38
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek
pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe
fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál
Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a
Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,
ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.
Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?
Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz
be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, Erzsébet, a
te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: Íme, az
Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.

Lukács 1,39–56 (részlet)
Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
méhed gyümölcse! ... Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong
az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának megalázott
voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék…
Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visszatért otthonába.

Lukács 1,63
Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak.

Lukács 2,1–3
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.

Lukács 2,4–5
Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

Lukács 2,6–7
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra
hely.

Lukács 2,8–14
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és
nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme,
nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték
az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és
az emberekhez jóakarat.

Lukács 2,15–20 (részlet)
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az
Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő kisgyermeket.

Lukács 2,21–38 (részlet)
Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.
És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint meg van írva az Úr törvényében,
hogy „minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék”; és hogy áldozatot
adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát”.
És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes
ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést
kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette,
áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded
szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél
minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek.

Máté 2,1–9
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme,
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta
el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép
írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt
mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: „Te pedig,
Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet,
Izráelt.”
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy
mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak
napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött,
ahol a gyermek volt.

Máté 2,10–12
Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a
gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza hazájukba.

Máté 2,13–14
Miután elmentek, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj
fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a
gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.

Máté 2,15
Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta
által: „Egyiptomból hívtam el a fiamat.”

Máté 2,16–18 (részlet)

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant,
elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott…

Máté 2,19–23
Heródes halála után, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a
gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy
Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután
pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment; és amikor odaért, egy
Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják őt nevezni.”
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