
Jesús Kristur er sonur
Guðs, fæddur af Maríu

mey
14. tími

Tilgangur:
Jesús er fæddur af  Maríu mey.
Æfa að lesa úr Biblíunni, að læra að sérstakir biblíutextar tilheyra hátíðum í kirkjuári: Í
þessum kafla lesum við biblíutexta sem tilheyra jólum.



Jesús er fæddur af  Maríu mey.

Dag einn þurftu María mey og heilagur Jósef  að fara til Betlehem, að fyrirskipan
keisarans, til þess að láta skrásetja sig.
Það tekur langan tíma að ganga þessa leið. Hún er um 120 kílómetra löng.
Þegar þau komu á áfangastað, var þeim ekki tekið vel af  heimamönnum: Enginn vildi
taka á móti þeim og það var ekki pláss fyrir þau í gistihúsinu.
Heilagur Jósef  fór því með Maríu mey í fjárhús fyrir utan þorpið. Það var þarna, í
þögn næturinnar, í sárafátækt, meðal asna og uxa sem Jesúbarnið fæddist. Heilagur
Jósef  og hin heilaga meyja fögnuðu honum af  öllu hjarta.

Það er þessi viðburður sem við fögnum á hverju ári þann 25. desember: JÓLIN.

Þetta litla barn, sem María mey lagði í jötuna, var GUÐ.
Sami Guð sem skapaði englana, sem skapaði himininn og jörðina með orði sínu (eftir
boði hans), sem er almáttugur, eilífur ...
Það er mikill leyndardómur: Guð tekur sér líkama og kemur til jarðar til að frelsa
okkur.

Leyndardómur sonar Guðs sem varð maður er leyndardómur holdtekjunnar.

Leitum saman í Biblíunni:

Lúkasarguðspjall 2: 1-20



Fyllið í eyðurnar:

Jesús fæddist í Betlehem í f  _ _ _ _ _ _ _.
Leyndardómurinn holdtekja er leyndardómurinn um Guð sem gerðist _ _ _ _ _.
Hvaða dag fögnum við fæðingu Jesú? Það er j_ _ _ dagur.
Kom Jesús til jarðar til að frelsa okkur?  _ _.

Tengið setningarnar saman:
Leyndardómur holtekju Orðsins 25. desember
Jesús Fósturfaðir Jesú
Jólin eru haldin hátíðleg Er móðir guðs
Hin heilaga María mey Fæddist í Betlehem
Heilagur Jósef  er Guð gerðist maður






