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Vánoce 2012
Ahoj holky a kluci !
Jak se těšíte na Vánoce? Na dárky, stromečky a na
cukroví? Ale cukroví a dárky prý nejsou na Vánocích to
hlavní. Hlavní je, že se narodil Ježíš.
Bylo to takhle: Jednoho dne se dívce Marii (do té
doby to byla docela obyčejná žena) zjevil anděl Gabriel a
řekl jí, že se jí narodí miminko, které bude Boží syn. Marie
tomu ze začátku nechtěla věřit ale, jakmile jí začalo růst
bříško, uvědomila si, že měl anděl pravdu. Všiml si toho
také její manžel Josef a podezříval jí, že má miminko
s někým jiným. Ale i jemu se zjevil anděl a řekl mu, že dítě,
které čeká Marie, je dítě od Boha a že mu má dát jméno
Ježíš.
Za nějaký čas se Josef s Marií vydali do Betléma.
Klepali tam na každé dveře a žádali o nocleh, ale nikam je
nechtěli pustit. Až jedna chudá rodina je pozvala dovnitř a
nechala je přespat u sebe v chlívku. Marie porodila Ježíše
a jeho narození rozveselilo spoustu lidí. Lidé se mu chodili
klanět a přišli dokonce i tři mocní králové. Ježíšovo
narození se rychle rozkřiklo a všichni ho oslavovali.
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Tak, takhle se teda narodil Ježíšek. I dnes to dělá
lidem radost, a proto slaví jeho narození právě tak, že si
dávají dárky, zdobí stromečky a pečou vánoční cukroví. O
Vánocích se vždycky snažím být co nejvíc hodný, aby mi
Ježíšek nadělil hodně dárků, tak to letos zkuste taky!
Veselé Vánoce a brzy ahoj !
Váš Tomík

Tady je obrázek Betléma, který si můžete vymalovat!
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