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Bevezető gondolatok 

Jézus születésének a leírása a Szentírás egyik központi története. A Történetek a Bibliából c. 

könyv nemcsak egy kis szeletét dolgozza fel, hanem a szinoptikus evangéliumok (ezen belül 

Máté és Lukács) figyelembevételével az egész folyamat nyomon követhető: attól a ponttól, 

hogy angyal szólítja meg Máriát egészen az Egyiptomba való menekülésig, illetve a Názáretbe 

való visszaérkezésig. Ugyanakkor a történet a Szentírás egészének kontextusába van helyezve. 

Jézus születéstörténete annak a csúcspontja, hogy Isten beteljesítette az ígéretét. Isten emberré 

lett azért, hogy megváltást szerezzen az emberiség számára. Ezt az összegfüggést 

leegyszerűsített módon a gyermekek számára is fontos felmutatni. Jézus születéstörténete nem 

egy helyen található a Szentírásban. Ezek közül a feldolgozásba azok kerültek bele, amelyek 

segítik az összefüggések felismerését és fontos, a gyermekek számára átadandó részleteket 

tartalmaznak Jézusról mint Isten Fiáról. Természetesen itt is át kellett gondolni, hogy egy alsós 

gyermek számára mi segíti az üzenet megértését. Így csak összefüggéseiben, a korosztály 

tipikus sajátosságainak megfelelő módon került bele Jézus nemzetségtáblázata vagy éppen 

Heródes szándéka a gyermekgyilkossággal kapcsolatban. János evangéliumának utalásai 

túlságosan elvontak vagy olyan összefüggéseket igényelnek, amelyek a korosztály számára 

kevésbé ismertek/fontosak, így ezek a gyermekek számára készült szöveg írásakor kimaradtak. 

 

Teológiai szempontok 

a) Az adott történet rövid összegzése és elhelyezése a kapcsolódó bibliai könyvben, a Szentírás 

egészében 

 

A szinoptikus evangéliumokban csak Máté és Lukács evangéliumában olvashatunk Jézus 

születéséről és gyermekkoráról. Márk evangéliuma valószínűleg a fő üzenet szempontjából 

nem tartotta ezt fontosnak hangsúlyozni.  

Máté és Lukács evangéliumában a következő igehelyeken olvasható a feldolgozás háttéréül 

szolgáló bibliai szöveg: 

Történet Mt ev. igehely Lk ev. igehely 

Jézus Krisztus származása Mt 1,2–17 Lk 3, 23–38 

Jézus születésének az ígérete  1,26–38 

Jézus Krisztus születése Mt 1,18–25 Lk 2,1–7 

Napkeleti bölcsek és pásztorok imádják Jézust  Mt 2,1–12 Lk 2,8–20 

Menekülés Egyiptomba Mt 2,13–21 - 

Visszatérés Názáretbe Mt 2,22–33 Lk 2,39–40 



A Máté evangéliumában található történetekben erősen megjelenik az egész evangélium 

szemléletmódja. E szerint Jézus az Ószövetség megígért Messiása, Jézus a Krisztus, vagyis az 

Isten által megígért Messiás. Kontextusba helyezi az ember Jézus történetiségét, Ábrahámtól 

kezdve veszi sorra az Jézus őseit. Ez azért is fontos, mert Máté a zsidó „közönség” számára 

fogalmazza meg sorait. Nemzetségtáblázatot is közöl, ami részletes és kevésbé olvasmányos. 

Ugyanakkor felismerteti az olvasókkal azt, hogy Jézus születése révén Isten közvetlenül az 

emberiség életébe lépett. Mind az angyal látogatásánál megjelennek a tipikus héber elemek (pl. 

Jézus nevének a meghatározása, ami az egész küldetését is kifejezi), illetve külön kitér a 

fogantatás kapcsán kiemelt nehéz helyzetre József és a várandós Mária kapcsán, valamint 

ószövetségi igehelyekre való utalásokkal is találkozhatunk. Fontos kiemelni, hogy a 2. fejezet 

Máté evangéliumának külön anyaga, mely sehol máshol nem található meg. A napkeleti bölcsek 

látogatásának körülményei és leírásuk található itt.1 Ez azért is különösen fontos, mert a nem 

zsidó „mágusok” fölismerik azt, amit a zsidó királyi udvartartás és a zsidó papság nem: Isten 

emberré lett. Máté végig hangsúlyozza azt is, hogy az események mögött ott áll Isten vezető és 

segítő, oltalmazó keze. Ez a következőkben ismerhető fel: 

● Amikor József titokban akarja elbocsátani Máriát (fölismerve, hogy gyermeke fog 

születni), akkor Isten angyalát küldi, hogy közbeavatkozzon. József álmában kapja Isten 

útmutatását, aminek engedelmeskedik, és feleségül veszi Máriát. 

● Napkeleti bölcsek érkeznek egy isteni jelet, Jézus csillagát követve. 

● A bölcseket látomásban figyelmezteti Isten Heródes gonosz szándékára, így ők kerülő 

úton térnek haza. 

● Az Úr angyala álmában megjelenik Józsefnek és figyelmezteti őt Heródes szándékára. 

Így mennek el Egyiptomba.  

● Ugyancsak Isten angyala hívja fel József figyelmét arra is, hogy hazatérhetnek, mert 

megszűnt a veszedelem.  

 

Lukács evangéliuma beszél Jézus születéséről a legbőségesebben. A Történetek a Bibliából c. 

feldolgozásban található elemek nagyrészt ide kapcsolhatók. Mivel Lukács, a szerző 

történészként azonosítja magát, ő is az előzményekkel kezd. Nem a zsidó gyökerek érdeklik 

azonban, és nem is azokat ragadja meg, hanem a történeti keretekről beszél inkább. Sok 

kortörténeti információt ismerhetünk meg Lukácson keresztül a Jézust körülvevő világról, 

melyen belül elsősorban a Római Birodalomra koncentrál. Az evangéliumban Jézus úgy kerül 

bemutatásra, mint a világ Megváltója, nem pedig pusztán csak a zsidó nép Messiása. A 

pogányokhoz elérkező üdvösség lehetősége kerül a középpontba ezzel. Jézus minden ember és 

minden nép Szabadítója, nem pusztán csak egyetlen népnek hozott Üdvösséget. A másik, 

szintén fontos jellemvonás Lukács esetében, hogy nemcsak a nemzetiség terén tágítja a 

határokat, hanem nemileg is. Az asszonyok evangéliumának is nevezhető, hiszen megjelenik 

benne a nők különleges szerepe Isten ügyében. Bár a jelen történetfeldolgozásban csak Mária 

mint Jézus édesanyja jelenik meg hangsúlyozottan, de Lukács evangéliumában más nők is 

fontos szerepet kapnak a születéstörténet kapcsán. (Erzsébet: Keresztelő János anyja, Anna: a 

prófétanő.) Rajtuk kívül megjelennek a szegények, lenézettek is – mint azok a pásztorok, 
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akikhez külön szólnak Isten angyalai és tudatják velük az örömhírt. Az is érdekes momentuma 

az evangéliumnak, hogy Jézus származásával kapcsolatban a teljes képet nézi. Nemcsak a 

zsidóság ősatyjáig, Ábrahámig megy vissza, hanem Ádámig és Éváig, illetve a teremtő Istenig 

vezeti vissza Jézus származását.2  

A Lukács evangéliumához kapcsolható események helyileg is nagyrészt azonosíthatók. A 

helyszín Palesztina, ezen belül Betlehem, Názáret, Jeruzsálem kerülnek elő a színterek között. 

A történelmi szereplők közül Augustus császár, Heródes nevei jelentősek. Augustus császár 

volt a Római Birodalom uralkodója, izraeli helytartója Heródes, aki Jeruzsálemben uralkodott. 

Jézus születésének helyszíne Betlehem, majd gyermekkorát (Egyiptom után) Názáretben 

töltötte.  

Jézus születésének története a Szentírás egyik kulcspontja. Ebből tudhatjuk meg, hogy Isten 

megtartotta az ígéretét és elküldte Fiát, hogy megváltást hozzon. A feldolgozás a következő 

elemeket hozza sorra: 

● Kontextusba állítás: Isten megígérte a Megváltót még Ádámnak és Évának a 

bűnesetkor, és ennek az ígéretnek a beteljesedése következik. 

● Az angyal látogatása Máriánál: Isten ígéretei az ószövetségi próféciák szerint 

valósulnak meg (bár azoknál is csodálatosabb módon.) Isten kiválaszt egy fiatal 

szűzlányt, aki engedelmesen elfogadja Isten megszólítását. 

● József kétségei és Isten közbeavatkozása. József engedelmessége. 

● Augustus császár utasítása és az út Betlehembe. 

● Megérkezés Betlehembe és a fogadó, ahol nem találnak szállást. A gyermek Jézus 

születése. 

● Isten angyalait küldi a pásztorokhoz az örömhírrel. 

● A napkeleti bölcsek követik a csillagot – előbb Heródes palotájába mennek, majd 

eljutnak a Megváltóhoz, aki előtt hódolnak. 

● Isten kijelenti a bölcseknek és Józsefnek Heródes szándékát. 

● Menekülés Egyiptomba, majd visszatérés Heródes halála után.  

 

b) Történeti, illetve teológiai háttér röviden (lényegi elemek), kiemelkedő kifejezések, 

fogalmak és rövid magyarázatuk 

 

Helyszín 

● Betlehem: Jeruzsálemtől kb. 8 kilométerre délre eső kis falu. Nevének jelentése: 

„kenyér háza”. Máté és Lukács evangéliuma is egyetért abban, hogy itt született meg 

Jézus. Dávid városának is nevezik. A terméketlen júdeai pusztában található, de a 

környéke meglepően gazdag és termékeny. Bibliai történetekben máshol is szerepel (pl. 

Ruth története, Dávid-történetek stb.). Mik 5,2-ben található egy hozzá kapcsolódó 

jövendölés, mely arról szól, hogy a Messiás itt fog megszületni. Betlehem Heródes vára 

mellett állt abban az időben. Ma is létező város, ahol Jézus születésének temploma is 
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megtalálható.3 Betlehetemtől nem messze, kb. 1 km távolságra található egy pásztorok 

által lakott falu. Ez a vidék legelőként volt ismert és ma úgy emlékeznek rá, hogy ott 

történt az angyali híradás. (Beit Sahur a hely neve ma.)4 

● Jeruzsálem: A Júdeai-hegyvidék legfontosabb városa volt a bibliai időkben és ma is. 

A honfoglalás előtt kánaáni városkirályság volt, amit Dávidnak sikerült meghódítania, 

és innentől fogva Dávid városának is nevezték. Meredek hegyre épült. 

● Názáret: Jézus nevével szorosan összekapcsolódott a názereti jelző annak ellenére, 

hogy nem itt, hanem Betlehemben született. Jelen témánk szempontjából annyit 

érdemes kiemelni, hogy a Mt 13,53–58 szerint Názáretben éltek Jézus rokonai is, illetve 

ide tért vissza József és Mária a gyermek Jézussal az egyiptomi menekülés után. A 

helység Galileában található.5 Názáret és Betlehem között kb. 170 km távolság van. 

● Palesztina: Az ún. „Termékeny félhold” délnyugati részében található. Szentföld, 

Izrael néven is ismerjük. Egyiptom és Mezopotámia között helyezkedik el (Afrika és 

Ázsia között). Központi fekvésű, ami részben kedvező volt a számára. Kedvező azért, 

mert így kulturális központ is lehetett. Másrészt viszont nemcsak a kereskedelemi utak 

vezettek át rajta, hanem a terjeszkedni akaró birodalmak hadi útjai is. Jézus születésének 

története nézőpontjából számunkra néhány fontos momentumot szükséges kiemelni 

Palesztinával kapcsolatban. Az egyik, hogy a történet eseményeiben említett városok 

elhelyezhetők a térképen és van róluk információnk. Ilyen Betlehem, Názáret és 

Jeruzsálem. Júdea területéhez tartozik Betlehem és Jeruzsálem. Júdeában hegyvidéki 

területek éppúgy megtalálhatók, mint keleten a Jordán folyó torkolatvidéke és a Holt-

tenger környéke. Ezek az esőben legszegényebb és legterméketlenebb területek, amit 

Júdea pusztájának is neveznek. (Betlehemtől nem messze van azért legelő, később lesz 

majd szó róla.) A másik fontos kiemelendő információ a szubtropikus éghajlat, ami más 

Földközi-tengeri országokra is jellemző.  A bibliai időkben is általában egy eső nélküli 

nyári évszak, illetve egy esős tél váltakozott. A hőmérséklet meglehetősen hullámzó. 

Az időjárásnak a földművelés és az állattartás szempontjából volt nagy jelentősége.6 Az 

állattenyésztésre jellemző volt, hogy a pásztorok a megfelelő időjárás kezdetén 

kihajtották a legelőkre az állataikat, esténként pedig karámba terelték őket. Ezek 

általában kőfallal elkerített karámok voltak, kint a városokhoz (falvakhoz) közeli 

legelőkön, és a pásztorok a nyájukkal együtt éjszaka is a szabad ég alatt tanyáztak.7  
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Történeti vonal és a bibliai történetben található személyek 

Jézus születése valóságos történeti kontextusban helyezhető el. A Szentírás elmondja, hogy 

édesanyja Mária volt, és a korról is információkat kapunk, amelyben élt. Az alábbiakban a 

bibliai történetben található szereplőket veszem sorra, néhány rövid információval róluk.  

● Angyal: mennyei lény, aki Isten útmutatását, tanácsát közvetíti az emberek felé. A 

héber szóban benne van az eredeti jelentés is: ’küldött, követ’. A görög megfelelőjéből 

(angelosz) ered az angyal kifejezés.8 A Jézus születéséről szóló történetben több 

angyalról is szó esik. Az egyikük Gábriel, ő szólítja meg Máriát. Ugyanakkor angyal 

szól álmában Józsefhez több alkalommal is.  

● Augustus császár: Más néven Octavianus, Jézus születésekor a Római Birodalom 

uralkodója.  A római aranykor, a Pax Romana időszaka kapcsolódik hozzá. 

Uralkodásának ideje: Kr. e. 27 – Kr. u. 14.9 Ő rendelte el azt a népszámlálást, ami miatt 

Máriának és Józsefnek Betlehembe kellett utaznia. A népszámlálással kapcsolatban, 

hogy az első összeírást Ciréneus helytartósága idején végezték el. Nagy jelentőségű 

esemény, amely során a császár célja az volt, hogy az általa uralt területet (a Római 

Birodalmat, ami számára az egész lakott földet jelentette) feltérképezze.   

● Heródes: Maga a Heródes egy edomita származású uralkodócsalád neve, amelynek 

tagjai Kr. e. 27 és Kr. u. 79 között uralkodtak Palesztinában. Jézus születésekor a család 

egyik tagja, Nagy Heródes uralkodott. Róla azt tudjuk, hogy Kr. e. 37–4. volt hatalmon. 

Erőszakosnak, féltékenynek és a hatalmát rendkívüli módon féltő embernek ismerhetjük 

meg a róla szóló, Biblián kívüli iratokból. Valószínűleg ő az a király, aki miatt a 

gyermek Jézussal Egyiptomba kellett Józsefnek és Máriának menekülnie, és aki a 

gyermekgyilkosságokat követte el. Az ő fia volt Heródes Antipász, aki Kr. e. 4 és Kr. 

u. 39 között volt negyedes fejedelem Galilleában és Pereában. Azokban a további 

történetekben, mely Jézus életéhez kapcsolható, már Antipász jelenik meg.10 

Betlehemtől nem messze, déli irányban található a Herodium. Jézus idejében ez a vár 

uralta az egész környéket. Luxuspalota volt abban az időben, itt temették el Heródest.11 

● József: Maga a név többször is előfordul a Bibliában. Az Ószövetségből a legismertebb 

József ősatya (Jákób kedvenc gyermeke). Az Újszövetségben pedig a legismertebb 

Jézus földi nevelőapja, Mária férje. A Szentírásból azt tudjuk róla, hogy Dávid király 

leszármazottja (ezzel is a Megváltóról szóló jövendölések valósulnak meg). Ezen kívül 

ismerjük még a foglalkozását: ács volt. Később Jézus tőle tanulta az ácsmesterséget is. 

Betlehemből származott, ezért kellett a családjával oda mennie az összeírás idején. Az 
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utolsó bibliai információ róla Jézus 12 éves korából való, amikor együtt mentek 

Jeruzsálembe. Valószínűleg Jézus nyilvános fellépése előtt halt meg.12 

● Mária: Jézus édesanyjának a neve. Eredetije a héber Mirjám, ennek a görög változata 

a Mária. A férje József volt, illetve Erzsébet (Keresztelő János édesanyja) is a rokona 

volt.13 Názáretben élt, amikor angyal szólította meg őt. Az evangéliumok Jézus kapcsán 

többször is említik, de kevés információt tudunk meg az életéről, illetve származásáról.  

● Napkeleti bölcsek: A bibliai történet szempontjából egyik érdekes rész a napkeleti 

bölcsek története (Mt 2). Ahogyan korábban szó volt róla, Máté evangéliumának külön 

anyagába tartozik – azaz az evangéliumokban csak itt olvashatunk róluk. Nem 

túlságosan bő Máté leírása a bölcsekről. Mágusokként azonosítja őket, akik Keletről 

érkeztek. Hérodotosz történetíró szerint a mágusok Média tíz törzséből az egyik törzset 

alkották, majd később papi rendként jelentek meg, ahová nemcsak születési alapon, 

hanem tanulás és képzés révén is be lehetett kerülni. Perzsa papi törzs tagjait jelöli tehát 

a kifejezés (görögül: magoi, ap'anatolón). Csillagjóslással, álomfejtéssel, gyógyítással 

foglalkoztak. A Szentírásban több helyen is olvashatunk mágusokról – Dánielt is a 

babiloni bölcsek elöljárójaként, „főmágusként” említik. (Ugyanaz a szó szerepel rájuk, 

mint a napkeleti bölcsekre.) De nemcsak pozitív, negatív előjellel is szerepelnek 

mágusok a Bibliában, akik Isten ügye ellen dolgoznak (pl. Barjézus). A napkeleti 

bölcsek tehát babiloni csillagászok (csillagjósok) lehettek, akik a csillagokat kutatva 

fedezték fel a Jézus születését megjósló csillagot, és követték azt előbb Jeruzsálembe, 

Heródes király palotájába, majd végül eljutottak Betlehemig. Hogyan kerültek ők el 

Jézushoz? Honnan tudhattak a Messiásról? Ennek a magyarázata a babiloni fogság után 

elterjedt zsidósághoz köthető. A zsidó diaszpóra révén a Messiás-várás is elterjedt és 

ismert volt. Ugyanakkor nemcsak a zsidók, hanem az ókori Kelet más népei is várták 

az emberiség megmentőjét, aki majd királyként uralkodik.14 Érdekes viszont az a vonal, 

hogy a nem zsidó származású emberek elhiszik, hogy megszületett a Megváltó – míg a 

zsidó vezetők: Heródes és udvartartása eléggé zavarodottan és kétkedve áll a dolog előtt. 

Sőt, Heródes számára a legfontosabb a saját politikai hatalmának a megtartása volt, és 

az annak elvesztésétől való félelem irányította cselekedeteit.   

● Pásztorok: Szegény csoport a zsidóságon belül. Periférián lévő réteg, akiknek a 

foglalkozása sem tette lehetővé, hogy minden vallási törvényt betartsanak. Különleges 

és csodálatos esemény, hogy éppen hozzájuk szól az angyali szó. Ezzel is jelzi Lukács 

evangélista, hogy Isten számára nem számít a rang, sőt: a kegyelem és az örömhír 

minden ember számára egyformán érvényes. Nagyon érdekes, hogy az, amit az 

angyalok mondanak („Nagy örömet hirdetek nektek.”) ma is hasonlóan hangzik a 

beduinok között. Beduin szokások szerint ugyanis a gyermek születésekor az eseményt 

                                                           
12 József szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. 

Interneten elérhető: www.arcanum.hu 
13 Mária szócikk. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. 

Interneten elérhető: www.arcanum.hu 
14 Mágus, Napkeleti bölcsek szócikkek. In: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon I–II. Kálvin Kiadó, 

Budapest, 1993. Interneten elérhető: www.arcanum.hu 
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fiatalok várják, és futnak a hírrel az apához. Ezekkel a szavakkal újságolják el az 

üzenetet: „Örömhír, örömhír, fiad született.”15 

 

Kortörténeti háttérinformációk 

● Betlehemi csillag: A csillag alapvetően az uralkodói dicsőség szimbóluma a 

Szentírásban. Átvitt értelemben a betlehemi csillag is utal Jézus királyi dicsőségére. A 

kutatások alapján valószínűleg egy ritka csillagászati jelenség lehetett, ami Kr. e. 7-ben 

történt. A csillagászok szerint ez a Jupiter és a Szaturnusz találkozása a Hal jegyében, 

ami 749 évenként fordul elő. Mivel a bölcsek perzsa csillagjósok voltak, így 

felismerhették ezt a ritka jelet. (Az Ókori-Kelet egyik csillagászati leírása szerint a 

Jupiter bolygó az uralkodó, a Szaturnusz Izrael, a Hal pedig az utolsó idők 

szimbóluma.)16 

● Jézus neve: az angyal mondja Máriának, hogy a születendő gyermeket nevezze 

Jézusnak. A név a héber Jesuából ered. Ennek jelentése: „Az Úr az üdvösség”, „Az Úr 

a szabadítás”.17  

● Mária és József jegyessége: A történetben többször is szó esik arról, hogy amikor az 

angyal hírül adja Máriának, hogy gyermeke fog születni, akkor ő József jegyese. Máté 

evangéliuma többször hangsúlyozza is a közöttük lévő kapcsolatot, illetve József nehéz 

helyzetét az aktuális helyzettel kapcsolatban. Ez a zsidó házasságjogi szokások oldaláról 

érthető meg. Mária József mennyasszonyaként már a házastársának számított. Az izraeli 

szokások szerint ugyanis a házassággal egyenértékűnek számított a jegyesség. Fel 

lehetett bontani, de ahhoz súlyos indok kellett, illetve elbocsátólevelet kellett a férfinak 

kiállítania hozzá. Ha valaki megszegte, az házasságtörésnek számított, és halálbüntetést 

vont maga után.18 József ezért tusakodik magában, hogy mit tegyen, és ezért akarja 

Máriát titokban elbocsátani. Feleségül nem venné, mert úgy látja, hogy Mária 

házasságtörést követett el – ugyanakkor nem akar rosszat sem neki.  

● Népszámlálás: a bibliai történet szerint Augustus császár rendelte el. Ez az összeírás 

nem egy statisztikai népszámlálást jelentett, hanem az adóköteleseket akarták 

nyilvántartásba venni. A zsidók általában ezt nem vették jó néven, mivel újabb adókat 

jelentett, és a római elnyomásra emlékeztette őket. A Biblián kívüli forrásokból úgy 

tudjuk, hogy Kr. e. 7-ben volt egy ilyen összeírás, ami alól senki nem kaphatott 

mentességet. A férfiaknak ráadásul a családjukkal kellett megjelenniük: ezért viszi 

magával József is a várandós Máriát.19 A népszámlálás során a családoknak a 

származási helyükre kellett elmenniük.  

                                                           
15 Bühlmann: Hogyan élt Jézus. Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában. Corvinus 

Kiadó, Budapest, 1997. 7. o. Internetről letölthető: 

https://csecsy.hu/konyvek/ebook/walter_buhlmann_hogyan_elt_jezus  
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Dogmatikai kulcspontok a témában 

● Jézus kettős természete: A Biblia tanúskodik arról, hogy Jézus valóságos Isten és 

valóságos ember egyszerre. Ez a születésében is egyértelműen megjelenik. Bár a 

jelenlegi történetfeldolgozásba nem kapcsoltuk be János evangéliumát, de az ott 

található kijelentések („Az Ige testté lett”) magukban hordozzák ezt.   

● Különös kijelentés: Jézus személye teológiailag (dogmatikailag) a különös kijelentés 

kifejezéshez is kapcsolható. Isten önmagát kijelenti a világ, az emberiség számára, így 

válik megismerhetővé. Az általános kijelentés révén megismerhető az Úr, és 

felismerhetők cselekedetei részben a történelem, a természet és a lelkiismeret útján. 

Emberileg azonban a bűneset miatt ez a megismerés erősen korlátozott. Ahhoz, hogy 

megismerhessük Őt, maga Isten adott segítséget a különös kijelentésben. Teológiailag 

úgy mondjuk ezt, hogy a testté lett kijelentés maga Jézus Krisztus.  

● Szeplőtelen fogantatás: A Biblia arról beszél, hogy Mária szeplőtelenül, azaz anélkül 

szülte Jézust, hogy férfival szexuális kapcsolata lett volna előtte. Ez a kettős 

természethez tartozó fontos momentum. Jézus valóságos ember: mivel emberi testben, 

anya által született – de fogantatása is maga a csoda. Ez már az isteni voltához 

kapcsolódik. Istenként már a születése és fogantatása is más, mint az emberé. A 

teológusok ehhez a témához a Szentlélektől való fogantatás és a szűztől való születés 

kérdéseit kapcsolják. Mindkettő hit kérdése és nem támasztja alá őket történeti adat, 

viszont az evangéliumokban megjelenik, azaz fontos volt már az evangélisták számára 

is.20 

 

Az adott történet fő teológiai üzenete, alapvető hittartalmai és életkérdései  

A teljes Szentírásban végighúzódik a következő két vonal: Isten „magatartása” a népével és az 

ember viselkedése Istennel, illetve a körülötte lévő emberekkel és a teremtett világgal. A mai, 

modern valláspedagógia (elsősorban vallásdidaktika) úgy bontja vissza a Bibliában található 

történeteket, leírásokat és egyéb igerészeket, hogy a benne található alapvető üzeneteknek két 

csoportját különbözteti meg: 

a) hittartalmak: Istenre, Istennel való kapcsolatra vonatkozó állítások, dogmatikai 

állítások. Úgy is lehetne mondani, hogy ez az ok, míg a következő, az életkérdések a 

következménye, okozata az oknak. 

b) életkérdések: néhol „profán gondolat” kifejezéssel jelennek meg. Ezek a 

következmények, melyek az emberi oldalt mutatják, a vélhető emberi reakciók, 

cselekvések, érzések tartoznak ide.  

A teljesség igénye nélkül gyűjtöm össze ezeket az alábbiakban.  

Hittartalmak 

(dogmatikai felismerések a történetben) 

Életkérdések 

(emberhez kötődő, etikai kapcsolópontok) 

Isten kiválaszthat egy embert, adott 

feladatokra. (Mária, József) 

Isten látja, ha az embernek kétségei vannak 

és válaszokat/útmutatást tud adni. (Pl. József 

álmában kap útmutatásokat.) 
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Isten megtartja az ígéretét. Érdemes bízni Isten ígéretében és keresni azt. 

Isten képes csodákat tenni. Az ember keresheti az életében a csodák 

jeleit. 

Valóságos ember: emberi módon, emberként 

született, élt.  

Jézus emberként ismerte az emberi terheket 

és örömöket – lehet ezekben is hozzá 

fordulni.  

Isten küldötteket küldhet, ha üzenete van az 

ember számára. (Itt pl. angyalok.) 

Istennek van üzenete az ember számára. 

Lehet ezt keresni és rá figyelni.  

Jézus neve: Immanuel, azaz „Velünk az 

Isten.”  

Az ember nincs egyedül. Isten velünk (az 

egyénnel, az emberiséggel) van.  

Isten megmentő Úr. (Álomban figyelmezteti 

Józsefet, hogy meneküljenek Heródes elől.)  

A nehéz helyzetekben is lehet hozzá fordulni.  

Istennek fontos az ember.  A történetek tele vannak emberi érzésekkel: 

hála, öröm, reménység, félelem.  

Jézus Krisztus az Isten Fia. Jézus Krisztus családba születik. 

Isten bárkit tud használni: napkeleti bölcsek 

(mágusok), pásztorok ismerik fel azt, hogy 

Jézus a megígért Megváltó. 

 

Valóságos Isten: csodálatos a születése és 

fogantatása is. Isten előtt nincs lehetetlen.  

 

 

Valláspedagógiai szempontok 

 

a)  Az 1–4. évf. gyerek tipikus gondolkodásmódja a témával kapcsolatban21 

A bibliai történetek értelmezésével, üzenetének megértésével kapcsolatban mindig érdemes 

szem előtt tartanunk, hogyan gondolkodik az a gyermek, aki hallja Isten Igéjét. Ehhez a 

következő szempontokat kell figyelembe vennünk: 

● Az adott korosztály tipikus gondolkodásmódja és látásmódja. 

● Mivel a bibliai történetek egy része elvont fogalmakat tartalmaz, az elvont fogalmak, 

szimbólumok megértésének lehetősége. 
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● Hogyan gondolkodnak Istenről – azaz vannak-e tipikus jellemzői a korosztály 

istenképének?  

● Hogyan tekintenek a bibliai történetekre? Mennyire kezelik „meseként”, Isten Igéjeként 

vagy csak érdekes történetként stb.? Van-e az adott korosztályhoz kapcsolható közös 

jellemző ezekben? 

● A hitfejlődésük szempontjából az adott korosztályhoz milyen fő jellemvonások 

kapcsolódnak? 

 

Az anyagok az 1–4. évfolyam számára készültek, amely korosztály tekintetében sok közös 

jellemző fölfedezhető, ugyanakkor érdemes a tipikus és vélhető sajátosságok alapján több 

alcsoportot elkülöníteni: 

● 1. évfolyam: sok szempontból még az óvodás kor gondolkodásának a tipikus 

sajátosságait hordozzák magukban – a hit megélésével, a bibliai történetekről való 

gondolkodásmóddal kapcsolatban is. Az ő látásmódjukra jellemzőek: 

o  A  jót és rosszat nagyon szubjektíven értelmezik. Az a jó, aminek számára (vagy 

valaki számára, akinek a szemszögéből az eseményeket nézi) jó következménye 

van. A rossz szintén a következmények oldaláról közelíthető meg.  

o Az alsós korosztályra általában jellemző egy erős történet-éhség. Igaz ez mind a 

mesékre, mind a bibliai történetekre. Szívesen hallgatják és élvezik a jól 

elmondott és jól feldolgozott történeteket, amelyek lehetőséget adnak számukra 

ahhoz, hogy átéljenek élethelyzeteket és új szempontokat ismerhessenek fel.  

o A gyermek még nyitott és érdeklődő, ami a hit oldaláról is fontos. Fowler 

elmélete alapján ez még részben az intuitív-projektív hit időszaka. Ennek az 

egyik legfontosabb jellemzője, hogy nagy fantázia társul hozzá, tehát amit nem 

ért a gyermek, azt a a képzeletével pótolja ki. A mitikus-szó szerinti hittel is 

találkozhatunk már ennél a korosztálynál, ami az egész alsós időszakra jellemző: 

azaz nagyon konkrétan gondolkodnak, és szó szerint értelmezik az 

elhangzottakat.  

o Az Istenről való gondolkodásmódban emberi jelzőkkel ruházzák föl Istent. 

Hasonlítják az emberhez és egészen úgy gondolkodnak róla, mintha Isten egy 

hatalmas, ember fölött álló – de mégis ember lenne (antropomorf 

gondolkodásmód).  

o A szimbólumok megértéséhez nagyon fontos, hogy jelentést hordozzanak, mert 

a gyerekek ahhoz kapcsolják őket.  

o A mesés elemek nagyon érdeklik őket, és a történeteket sokszor szívesen ki is 

egészítik magukban további, általuk ismert és fontosnak tartott mesés részlettel. 

(Az intuitív-projektív hit sajátossága.)  

o A gyermekeket ekkor a csoda, csodás történetek különösen lenyűgözik.  

● 2–3. évfolyam: a már előzőekben leírt tipikus kisiskolás gondolkodással, készségekkel 

vannak jelen az órákon és a hit megélésében is.  

o Mitikus-szó szerinti hit jellemzői. 

o Antropomorf gondolkodásmód Istennel kapcsolatban. 9–10 éves kor körül kezd 

az „istenfogalom” kialakulni: ebben az időben kezdenek olyan kérdéseik is 



fölmerülni, amiből látható, hogy próbálják értelmezni, hogy ki Isten, és hogyan 

is lehet Őt elkülöníteni az embertől.  

o A történeteken keresztül értik meg a világ dolgait (ahogyan az 1. és 4. 

évfolyamra is jellemző még ez): így élik meg és adják át a tapasztalatokat. Ebben 

a folyamatban a bibliai történetek is nagyon fontosak, mert az Istenről való 

ismereteik így bővülhetnek.  

o Az egyszerűen és konkrétan megfogalmazott kijelentések és állítások segítik az 

átláthatóságot és érthetőséget, valamint támogatják az értelmezést. 

o Érdemes bátorítani a gyermekeket, hogy tegyenek föl kérdéseket, ha valami nem 

egyértelmű és nem világos a számukra. Ezzel akár a félreértéseket vagy a 

máshonnan (pl. mesék, filmek stb.) hozott, nem biblikus gondolatokat is 

felismerhetjük, és segíthetünk azok tisztázódásában. A kérdések nagy része 

ilyenkor tényleg kíváncsiságból fakad – még akkor is, ha számunkra egyik-

másik akár illetlennek vagy meglepőnek is tűnhet. (pl. Jézus is evett, mint 

ahogyan mi szoktunk?) 

o Ez a korosztály a születéstörténet kapcsán nagyon szeret Jézus gyermekkoráról 

hallani. Sajnos a Bibliából nincs túl sok információnk erről. Lehet viszont 

bevinni olyan játékokat, háttérinformációkat, melyek egy korabeli tipikus 

gyermek életéről szólnak (mit játszottak, hol éltek, milyen volt az élet Jézus 

korában, milyen ételeket ettek, stb.) Mivel Jézus éppen úgy földi életet élt, mint 

a korabeli gyermekek, így bemutathatjuk az ő korának sajátosságait.  

o Főleg 1–2. osztályos korban jellemző, de egyénenként változó, hogy könnyen 

elhiszik és elfogadják a bibliai tanítások igazságait. A korosztály pozitívumai 

közé tartozik a rácsodálkozásra való képesség, az érdeklődés és a nyitottság.  

● 4. évfolyam: már felfedezhetők a prepubertáshoz kapcsolódó sajátosságok, illetve a 

serdülőkor felé haladva, egyéni módon, de a gondolkodásmódban is komolyabb 

változások jelentkeznek.  

o Komplexebben kezdenek gondolkodni, így lehetőség nyílik a párhuzamok, 

összefüggések áttekintésére és felmutatására. Jézus születésével kapcsolatban itt 

elő lehet hozni a származását, illetve azt, hogy benne Isten ígérete teljesedett be. 

A kontextusba állítás részeként előkerülhet ennél a korosztálynál az üdvtörténeti 

vonal is. (Teremtés – bűneset – Isten ígérete – Jézus Krisztus születése mint az 

ígéret beteljesedésének kezdete – Jézus Krisztus halála és feltámadása – Isten 

ígérete az egész világra kiterjed.) 

o A valóságos események egyre jobban érdeklik őket, így pl. fontossá válik, hogy 

valóban élt-e Jézus? Mi minden történt még az akkori időben? Milyen volt akkor 

a világ? Stb.  

o Ahogyan egyre erősebben megjelennek a pubertáskori jellemzők a gyermek 

gondolkodásmódjában, úgy a kétség is megerősödik benne. Már nem fogad el 

mindent automatikusan igaznak –a bibliai történetekkel kapcsolatban sem. Itt is 

fontos, hogy vegyük komolyan a kérdéseit, és adjunk lehetőséget a 

megbeszélésre, utánajárásra. 

o Több olyan háttérinformáció is van a születéstörténet kapcsán, melyhez 

adhatunk az érdeklődő gyermekeknek olvasnivalót, kutatási szempontokat. 



Egyrészt az érdeklődését, lelkesedét fel tudjuk ezzel használni, másrészt az 

általa megértett és felismert információkat tovább tudja adni a csoportjának.  

b)  Tipikus kérdések ettől a korosztálytól ehhez a témához  

 

● Hol született Jézus? A Biblia leírja, hogy Betlehemben született, de ami kérdés lehet a 

gyermekek számára, hogy valóban istállóban született-e. Palesztina néprajza és 

sajátosságai alapján Kenneth Bailey arról beszél, hogy egy betlehemi lakóházban és 

nem egy istállóban született. Magyarázatában a betlehemi fogadó sajátosságaira 

hivatkozik. Názáret és Betlehem között elég nagy a távolság, 170 km. A szállás, ahová 

érkeztek az utazók, egy ún. karavánszeráj volt. Ez azt jelentette, hogy az utasok és 

kereskedők, akik tevéikkel és szamaraikkal vonultak, a karavánok szálláshelyére 

mentek. Ez valószínűleg egy nagy, négyszögletű épületet jelentett, középen udvarral, 

kúttal az állatok részére. (Így ott lehetett az ún. „jászol”.) A zarándokok mellett 

kereskedők is jelen voltak, akik itt is árulták az eladni való portékájukat. (Más fogadóról 

és ehhez hasonló karavánszerájról is tudunk a korból.) A tornácon voltak az állatok, míg 

az utasok az emeleti részen kis szobákban, szinte kamrákban laktak. Az Ószövetségben 

(Jer 41,17) szó van egy betlehemi fogadóról, ami a Jeruzsálemből Hebronba vezető út 

mellett állt. Talán ugyanaz ez, mint amit Jézus születése idejéből ismerhetünk. Ha ezt 

vesszük alapul, akkor Mária és József egy egyszerű helyiségben talált szállást, és nem 

a fogadó központi helyein. Maga a bibliai szöveg sem beszél barlangról.22 Más utalások 

szerint akár magánházakban is elszállásolhatták az érkezőket, ha a fogadó foglalt volt. 

Erre is utalhat, hogy a bibliai történet szerint nem volt számukra hely. Ugyanakkor lehet 

akár istálló is. A lényegi információ a történetből, hogy a világ Megváltója szegény 

körülmények között születik.23 

● Mikor született Jézus? Az időbeli elhatárolás főleg 3-4. osztályos korban lesz érdekes 

a gyermekeknek, illetve a felsősöknek, akiket egyre inkább kezd érdekelni, hogy Jézus 

valódi személy volt-e. Évszak szerint valószínűleg a téli esőzések utáni időszakra tehető 

Jézus születése. Néhány kommentár szerint ez a koratavaszi vagy az az utáni, 

tavaszi/nyári időszakra tehető, amikor hirtelen kizöldül Palesztinában a föld, és a 

pásztoroknak van oka kivinni legeltetni a nyájaikat.24 Többféle magyarázat van arra, 

hogy miért dec. 25-én emlékezünk Jézus születésére és ünnepeljük a karácsonyt. 

Korábban ez a nap egy régi, nem keresztyén (pogány) ünnep, a Napisten ünnepe volt a 

Római Birodalomban. Nagy Konstantin (Kr. u. 306–336) császár volt az, aki bevezette, 

hogy a már meglévő ünnepnapon nem a Napistent, hanem az élő Urat, Jézust ünnepeljék 

a Birodalomban. Ez vált elterjedtté a későbbiekben.25  

                                                           
22 Bühlmann: Hogyan élt Jézus. Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában. Corvinus 

Kiadó, Budapest, 1997. 13–14. o. Internetről letölthető: 

https://csecsy.hu/konyvek/ebook/walter_buhlmann_hogyan_elt_jezus  
23 Varga Zsigmond: Lukács evangéliumának magyarázata. In: Jubileumi Kommentár. A Szentírás magyarázata. 

Kálvin Kiadó, Budapest, 1998.  http://biolka.ro/upload/Jubileumi%20Kommentar.pdf 
24 Bühlmann: Hogyan élt Jézus. Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában. Corvinus 

Kiadó, Budapest, 1997. 14. o. Internetről letölthető: 

https://csecsy.hu/konyvek/ebook/walter_buhlmann_hogyan_elt_jezus  
25 Szénási Sándor: Ünnepeink. A református egyházi év. Kálvin Kiadó, Budapest, 1999. 40–41. o.  

https://csecsy.hu/konyvek/ebook/walter_buhlmann_hogyan_elt_jezus
http://biolka.ro/upload/Jubileumi%20Kommentar.pdf
https://csecsy.hu/konyvek/ebook/walter_buhlmann_hogyan_elt_jezus


● Jézus minden évben újra megszületik? A mitikus, szó szerinti hit tipikusan tetten 

érhető ebben a kérdésben. Az óvodások és a kisiskolások többsége azt gondolja, hogy 

Jézus minden évben megszületik. Ennek a kapcsán elmagyarázhatjuk nekik, hogy ez 

egyszeri esemény volt a világtörténelemben. Olyan nagy jelentőségű azonban, amire 

minden évben emlékezünk.  

● Valóban élt-e Jézus? Nemcsak a Bibliában olvashatunk Jézusról, hanem Biblián kívüli 

forrásokban is van róla információ. Ez azért lehet fontos a gyermekek számára, mert 4. 

osztályos kortól egyre inkább megjelenik a gondolataikban a kételkedés. Ennek 

részeként az is, hogy vajon valóban élt-e Jézus. Kr. ut. 150-ből maradtak fenn iratok, 

amelyek Jézus csodáiról írnak (Justinus Martyr). Illetve hivatkoznak Poncius Pilátus 

irataira is, melynek a címe Cselekedetek, ezek részletesen beszámolnak Jézusról és 

tetteiről. Sajnos ez eltűnt az idők során. Tudjuk, hogy Jézus Poncius Pilátus ideje alatt 

élt és halt meg, illetve ekkora tehető a feltámadása is. (Tacitus római történetíró írásaiból 

derül ez ki.) A római iratokon kívül zsidó források is említik Jézus születését is. 

Természetesen ott nem a hit hangján beszélnek róla – és a Szentlélektől való fogantatást 

cáfolják. E szerint Jézus egy Panthera nevű római katona és Mária gyermeke volt. (A 

Panthera név összecseng a szűz szó görög kifejezésével: partenon).26 Jézus halálára és 

feltámadására vonatkozóan is vannak elképzeléseik, melyekre majd a húsvéti történet 

kapcsán térek ki. Számunkra abból a szempontból fontos ez, hogy a korabeli, illetve a 

közvetlenül a korát követő iratok sem a tetteit, sem a létét nem vitatják Jézusnak, tehát 

az mindenképpen egyértelmű, hogy létező személy volt.  

● Jézus valaki másnak volt a gyermeke? Nem a bibliai időkhöz, hanem napjaink 

életvalóságához kapcsolódik, hogy a gyermekekben kérdésként merül fel, hogy Jézus 

esetleg más apától származik. Nem kell a gyermekekkel a részletekbe belemenni, de 

lehet és érdemes beszélni arról, ha felmerül a kérdés, hogy József volt a földi nevelőapa, 

akire Isten bízta a Megváltót. Mária pedig nem egy előző házasságából hozta magával 

a gyermekét, hanem Isten Fiát a Szentlélek által foganta és szülte.  

● József és Mária tényleg szegények voltak-e? A születéstörténetből ez egyértelműen 

nem derül ki. Azonban Lukács evangéliumában arról olvasunk, hogy Jézus születése 

után nagyjából negyven nappal a szülők felmennek a templomba, és megtörténik a 

körülmetélkedés, akkor áldozatot is bemutatnak. Az áldozat egy bárány és egy galamb, 

ami a 4Móz 12,8 szerint a szegények áldozata volt.27 

● Jézus Isten vagy ember? Hasonló kérdés, ami ebben a témakörben előkerül még: Jézus 

félisten volt? Fontos itt kiemelni a gyermekek számára, hogy Jézus Krisztus teljes 

egészében – valóságosan Isten, és teljes egészében ember volt. Az emberi volta abból 

ismerhető meg, hogy emberként élt a Földön: megszületett, meghalt, a mindennapi 

emberi élet dolgaiban részt vett. De a fogantatása nem úgy történt, mint bármelyik más 

földi emberé. Isten különleges módon, egy csoda révén jött így el közénk. Emberi teste 

volt: kisbabaként született, gyermekként nőtt fel, egy földi családban. De amiért jött, a 

küldetését csak Ő tehette meg, Istenként.  

                                                           
26 Jos Colijn: Egyháztörténelem. Előadások az egyetemes keresztyén egyház történelmének körképéhez. 

Sárospataki Református Teológia, Sárospatak, 1996. 
27 Varga Zsigmond: Lukács evangéliumának magyarázata. In: Jubileumi Kommentár. A Szentírás magyarázata. 

Kálvin Kiadó, Budapest, 1998. http://biolka.ro/upload/Jubileumi%20Kommentar.pdf 

http://biolka.ro/upload/Jubileumi%20Kommentar.pdf

