FIND ÉT PAR
Hvilke to
høns er
nøjagtig ens?

Det er længe siden nu, denne her helt almindelige dag
hjemme i Nazaret. Ja, helt almindelig var den, lige indtil
Maria fik besøg af englen Gabriel.
‘Vær ikke bange,’ sagde Gabriel til Maria. ‘Gud har udvalgt
dig blandt alle jordens kvinder. Du skal være mor til hans
søn.’
‘Men jeg har jo ingen mand,’ sagde Maria.
‘Hvordan kan jeg så få en søn?’
‘For Gud er alting muligt,’ sagde englen. ‘Du skal give ham
navnet Jesus. Det navn betyder nemlig, at han vil være frelser
for alle jordens folk.’
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Skriv bogstaverne
i boksene.
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FARVELÆG BILLEDET AF NAZARET, HVOR MARIA BOEDE

HVAD HØRER IKKE TIL I MARIAS HJEM?
Sæt et kryds i boksene under de ting, Maria ikke havde, der hvor
hun boede i Nazaret.
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Det varede ikke længe, før Maria
kunne mærke, at hun var gravid,
sådan som englen havde lovet. Så
sagde Gud til Josef, at han skulle gifte
sig med Maria og tage sig af hende og
hendes søn, der også var Guds søn.
Josef var tømrer i Nazaret.
Ni måneder senere tog Josef Maria
med til folketælling i Betlehem, hvor Josef kom fra.
Den romerske kejser havde nemlig sagt, at nu skulle
alle i hele hans store rige tælles, så de kunne betale
den skat, de skyldte.

HVAD SER DU PÅ BILLEDET?

TÆL KEJSERENS SÆKKE
Den romerske
kejser var
meget rig. Hvor
mange sække
med guld kan
du se på billedet?
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HVILKEN BY REJSTE MARIA OG JOSEF TIL?
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Hvor skulle Maria og Josef hen for at blive talt?
Skriv navnet på byen på vejskiltet og farvelæg det.

Maria og Josef er på vej til Betlehem. Sæt kryds i boksene under de
personer, der rejser sammen med dem.
5

