
Mária pedig ezt mondta:

„Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong
Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett
szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól
fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az
ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre
az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával,
szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról, és
megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal,
és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta
szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő
utódjának mindörökké.”

NO.-------------------     4 NO.-------------------     3

A hatodik hónapban Isten elküldte Gábriel angyalt
Galileának Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki a
Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese.
A szűznek Mária volt a neve.

És az angyal bement hozzá, és ezt mondta: „Üdvözlégy,
kegyelembe fogadott! Az Úr veled van! Íme, fogansz
méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak."

Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de

mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy
áldott állapotban van 

a Szentlélektől.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 1:20

Angyal
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 1:46-55

Mária éneke

NO.-------------------     1

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 1:26-28, 31
Gábriel angyal

NO.-------------------
     2 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 1:18

Eljegyzés

... íme, az Úr angyala megjelent neki álmában,
és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj
magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami
benne fogant, az a Szentlélektől van."



NO.-------------------     5 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 1:21

Üdvösség áldozat által

Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő
szabadítja meg népét bűneiből.

NO.-------------------     6 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 1:22-23

A szakadék áthidalva a menny &
föld között----------------------------------------------------------------

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék,
amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz
fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek
neveznek” – ami azt jelenti: 
Velünk az Isten.

NO.-------------------     7

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2:4
Ház és nemzetség

Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a
Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek,
mert Dávid házából és nemzetségéből való volt.

NO.-------------------     8

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2:5

Utazás

...hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt,
aki áldott állapotban volt.



NO.-------------------     9

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Mikeás 5 : 1

Júda nemzetsége

Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy
Júda nemzetségei között, mégis belőled
származik az, aki uralkodni fog Izráelen.
Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a
távoli múltba.

NO.-------------------     10

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 6-7

Újszülött Jézus

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.

NO.-------------------     12

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Ézsaiás 9 : 5

Békesség fejedelme

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így
fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

NO.-------------------     11

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 7

Bepólyálva

... és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a
jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt
számukra hely.



NO.-------------------     13

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 8 - 11

Bárány & pásztor

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."

NO.-------------------
     14

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 12

Jászol

A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.

NO.-------------------     15

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 13 - 14

Angyalok sokasága

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."

NO.-------------------     16 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 15 - 18

Az Ige hirdetése 

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. Amikor meglátták őt, elmondták
mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok
hirdettek, és mindenki, aki hallotta,
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak
nekik.



NO.-------------------     17

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Zsoltárok 95 : 6

Térden

"Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk
térdre alkotónk, az Úr előtt!"

NO.-------------------
     18

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 19 - 20, 34 - 35

Az Ő anyja, Mária

Mária pedig mindezeket a beszédeket
megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok
pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva
Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy,
ahogyan ő megüzente nekik... Simeon pedig
megáldotta őket, és ezt mondta anyjának,
Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére
rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek
ellene mondanak – a te lelkedet is éles kard
járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok
szív gondolata.

NO.-------------------     19

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 21

Jézus

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.

NO.-------------------     20

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 22 - 24

Jézus bemutatása

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”.



NO.-------------------     21

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lukács 2 : 25 - 32

Jézus Krisztus a Megváltó

És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon
volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael
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,
Izraelnek.

NO.-------------------     22

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 2 : 1 

A bölcsek

      

      Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben
Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek
napkeletről Jeruzsálembe.

NO.-------------------     23

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 2 :  2

Jézus a Királyok Királya

      

      

... ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki
most született? Mert láttuk az ő csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.

NO.-------------------     24

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Máté 2 : 9 - 11

A bölcsek ajándéka

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. 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.



NO.-------------------     25

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

János 1 : 14

Dicsőség, kecselem & igazság

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az
ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.


