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– Shalom! Peace be with you, my dear little friends!

I greet you in my mother tongue: Shalom!

My name is Joseph. Once upon a time I lived in Galilea in Palestina. 
Your parents can show you this beautiful country on a map.

And in Galilea I was a carpenter.

Don’t you know what that is? Hmmm … How could I explain that to 
you? Oh, now I know! It is  a person who makes houses and furniture.

Go on reading, and you will hear a most fantastic story!
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– Shalom! Fred være med dere, mine små venner!  
Jeg hilser dere på morsmålet mitt: Shalom! 

Jeg heter Josef. En gang bodde jeg i Galilea i  
Palestina. Foreldrene deres kan vise dere dette vakre  
landet på kartet.

Og i Galiliea var jeg tømmermann. 
Vet dere ikke hva det er? Hmm... hvordan kan jeg forklare det? Å, 

nå har jeg det! Det er det samme som å være snekker. Han lager hus 
og møbler.

Nå vil jeg fortelle dere hva som har skjedd i livet mitt.  
Les videre, så skal dere få høre en fantastisk historie! 
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Denne vakre jenten heter Maria. Hun er min forlovede. Jeg elsker 
henne veldig og vil ekte henne. Det betyr at jeg vil gifte meg med 
henne. 

Byen vi bor i heter Nasaret. Langt der borte ser dere et lite hus. Jeg 
har et snekkerverksted der. Når Maria og jeg er blitt gift, er det vårt. 
Vi skal bo i det huset. Det er planen vår.

Og dere da, vet dere hva dere vil gjøre når dere blir voksne?
Husker dere hva jeg fortalte om planene mine for fremtiden? 

This beautiful girl is called Mary. She is my fiancée. I love her very 
much and will espouse her. That means that I will marry her.
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The town we live in is called Nazareth. Far way there you can see a 
small house. I have a carpenting workshop there. When Mary and I 
have married, it will be ours. We will live in that house. That is our plan.
And you, do you know what you want to do when you grow up? Can 
you remember what I told you about my plans for the future?

Denne vakre jenten heter Maria. Hun er min forlovede. Jeg elsker 
henne veldig og vil ekte henne. Det betyr at jeg vil gifte meg med 
henne. 

Byen vi bor i heter Nasaret. Langt der borte ser dere et lite hus. Jeg 
har et snekkerverksted der. Når Maria og jeg er blitt gift, er det vårt. 
Vi skal bo i det huset. Det er planen vår.

Og dere da, vet dere hva dere vil gjøre når dere blir voksne?
Husker dere hva jeg fortalte om planene mine for fremtiden? 
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Den natten gråt og sørget jeg over forloveden min. Jeg bestemte meg 
for at når solen sto opp, skulle jeg bryte forlovelsen. Så skulle jeg reise 
til en annen by.

Da jeg endelig fikk sove litt, tidlig på morgenen, hadde jeg en 
drøm. Det kom en engel til meg i drømmen og sa at Maria elsket Gud 
av hele sitt hjerte og at Gud hadde utvalgt henne: barnet hun skulle bli 
mor til, var Guds Sønn! 

Han skulle kalles Jesus, og jeg, Josef, skulle være faren hans her på 
jorden!

Med en gang jeg våknet, løp jeg til Maria for å fortelle henne om den 
rare drømmen jeg hadde hatt. 

Sist jeg var hjemme hos Maria, fikk jeg høre noe som nesten ga meg 
sjokk. Hun sa at hun skulle ha barn! 

Jeg ble veldig lei meg. Jeg kunne ikke forstå det, for vi bodde jo ikke 
sammen! 

Jeg kom hjem og var veldig lei meg. «Maria elsker meg ikke lenger, 
hun elsker en annen mann!» tenkte jeg. 

Dessverre gikk det ikke slik som jeg hadde håpet, for det kom noe i 
veien. Nå skal jeg fortelle hva som skjedde …Unfortunately, things didn’t go the way I had hoped, because something 
crossed our plans. Now I will tell you what happened …

Last time I visited Mary, I heard something which almost gave me a 
shock. She told me that she was expecting a baby!

I became very sad. I could not understand it, because we didn’t live 
together!

I came home and was heartbroken. “Mary does not love me anymore, 
she loves another man!” I thought.
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Den natten gråt og sørget jeg over forloveden min. Jeg bestemte meg 
for at når solen sto opp, skulle jeg bryte forlovelsen. Så skulle jeg reise 
til en annen by.

Da jeg endelig fikk sove litt, tidlig på morgenen, hadde jeg en 
drøm. Det kom en engel til meg i drømmen og sa at Maria elsket Gud 
av hele sitt hjerte og at Gud hadde utvalgt henne: barnet hun skulle bli 
mor til, var Guds Sønn! 

Han skulle kalles Jesus, og jeg, Josef, skulle være faren hans her på 
jorden!

Med en gang jeg våknet, løp jeg til Maria for å fortelle henne om den 
rare drømmen jeg hadde hatt. 

Sist jeg var hjemme hos Maria, fikk jeg høre noe som nesten ga meg 
sjokk. Hun sa at hun skulle ha barn! 

Jeg ble veldig lei meg. Jeg kunne ikke forstå det, for vi bodde jo ikke 
sammen! 

Jeg kom hjem og var veldig lei meg. «Maria elsker meg ikke lenger, 
hun elsker en annen mann!» tenkte jeg. 

Dessverre gikk det ikke slik som jeg hadde håpet, for det kom noe i 
veien. Nå skal jeg fortelle hva som skjedde … That night I wept and grieved over my fiancée. I decided that when 

the sun rose, I would break our engagement. Then I would travel to 
another town. 

When I finally managed to get some sleep, early in the morning, I had 
a dream. An angel came to me in that dream and said that Mary loved 
God of all her heart and that God had chosen her: the child she was 
carrying was God’s own Son!

He should be called Jesus, and I, Joseph, was to be his father here on 
earth!

As soon as I woke up, I ran to Mary to tell her about the strange dream 
I had had.
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Maria sa at det engelen hadde fortalt meg, var sant. Hun sa også at 
hun elsket meg. Ja, det sa hun! 

Jeg kunne glede meg til å gifte meg med henne som jeg er så glad 
i, og nå skulle jeg til og med bli far!

Vi giftet oss. Dere kan tro bryllupsfesten var vakker! 
Det var mange gjester, dans, musikk og massevis av deilig mat! 

Mm-nam!
Etter noen dager flyttet vi inn i det lille huset. Endelig var det 

VÅRT hus!
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Maria sa at det engelen hadde fortalt meg, var sant. Hun sa også at 
hun elsket meg. Ja, det sa hun! 

Jeg kunne glede meg til å gifte meg med henne som jeg er så glad 
i, og nå skulle jeg til og med bli far!

Vi giftet oss. Dere kan tro bryllupsfesten var vakker! 
Det var mange gjester, dans, musikk og massevis av deilig mat! 

Mm-nam!
Etter noen dager flyttet vi inn i det lille huset. Endelig var det 

VÅRT hus!

Mary said that what the angel had told me was true. She also said that 
she loved me. Yes, she said that!

I could look forward to marry her whom I am so fond of, and now I 
was even going to become a father!

We married. You can imagine what a beautiful wedding feast it was!

There were many  guests, dancing, music and lots of good food!  
Mmm–yummie!

After some days we moved into the little house.  
Finally it was OUR house!
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En dag ga keiser Augustus befaling om at alle mennesker i Palestina 
skulle telles. Derfor måtte jeg dra til den lille landsbyen Betlehem, 
hvor slekten min kommer fra.

Maria skulle være med, selv om hun snart skulle føde. Jeg kjøpte 
et esel som hun kunne ri på, og så dro vi av sted på den lange og 
slitsomme reisen. 

Da vi endelig kom fram til Betlehem, viste det seg at alle herbergene 
var fulle av folk. Hva skulle vi gjøre? Heldigvis møtte vi til slutt en 
snill mann som førte oss til en grotte hvor vi kunne få være om natten.

 I grotten skjedde det et lite under. Jeg ble pappa! Maria fødte en 
vakker sønn som vi la i en krybbe med høy. Vi hadde jo ikke tatt 
med oss noen barneseng! Det var varmt i grotten, så vi hadde det 
bra, selv om det var spesielt å få barn i en stall!

Om morgenen kom hyrdene. Vi ble overrasket da de sa at de ville 
se og tilbe den nyfødte sønnen vår. Engler hadde vist seg for dem og 
sagt at Guds Sønn, Messias, nettopp var blitt født i Betlehem. Og det 
var vår søte, lille gutt! Utrolig!

One day King Augustus gave order that all people in Palestina should 
be counted. Therefore I had to go to the little village of Bethlehem, 
where my family was from.

Mary was also coming with me, even if the time for her to give birth to 
the child was very close. I bought a donkey she could ride on, and then 
we set out for that long and tiring journey.

When we finally arrived at Bethlehem, it appeared that all the inns 
were full. What to do now? Fortunately we finally met a kind man who 
showed us a grotto where we could stay for the night.
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En dag ga keiser Augustus befaling om at alle mennesker i Palestina 
skulle telles. Derfor måtte jeg dra til den lille landsbyen Betlehem, 
hvor slekten min kommer fra.

Maria skulle være med, selv om hun snart skulle føde. Jeg kjøpte 
et esel som hun kunne ri på, og så dro vi av sted på den lange og 
slitsomme reisen. 

Da vi endelig kom fram til Betlehem, viste det seg at alle herbergene 
var fulle av folk. Hva skulle vi gjøre? Heldigvis møtte vi til slutt en 
snill mann som førte oss til en grotte hvor vi kunne få være om natten.

 I grotten skjedde det et lite under. Jeg ble pappa! Maria fødte en 
vakker sønn som vi la i en krybbe med høy. Vi hadde jo ikke tatt 
med oss noen barneseng! Det var varmt i grotten, så vi hadde det 
bra, selv om det var spesielt å få barn i en stall!

Om morgenen kom hyrdene. Vi ble overrasket da de sa at de ville 
se og tilbe den nyfødte sønnen vår. Engler hadde vist seg for dem og 
sagt at Guds Sønn, Messias, nettopp var blitt født i Betlehem. Og det 
var vår søte, lille gutt! Utrolig!

In the grotto a little miracle happened. I became father! Mary gave 
birth to a little beautiful boy, whom we placed in a manger filled with 
hay. Of course we had not brought with us any baby cot! It was warm 
in the grotto, so we were fine, even if it was somewhat special to have a 
child inside a stable!

In the morning the shepherds came. We were surprised when they told 
us that they wanted to come and adore our newborn son. Angels had 
appeared to them and told them that God’s Son, the Messiah, had just 
been born in Bethlehem. And it was our sweet little boy! Incredible!
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En dag, mens vi enda var i Betlehem fikk vi besøk av tre vismenn fra 
det fjerne Østen. De hadde med seg gull, røkelse og myrra. Det var 
gaver til den nye kongen, sa de.

De ville også tilbe Jesus, akkurat som hyrdene hadde gjort.
Jeg ble jo stolt selvfølgelig, men undret veldig på om det var mulig 

å være konge når en var født i en stall. Aldri før hadde jeg hørt 
om noe slikt!

Alle tankene mine gjorde meg trett. Maria stelte lille Jesus for natten, 
og jeg sang vuggesanger for ham. Endelig sovnet han! 

Da kunne jeg også hvile en stund.
Jeg må også ha sovnet, for i en drøm viste det seg en engel for 

meg og advarte meg mot den onde kong Herodes. Han var redd for 
at den nye kongen, vår lille Jesus, skulle ta makten fra ham. Derfor 
ville han drepe ham! Guds sendebud befalte meg å reise bort med en 
gang. Vi skulle flykte til Egypt sammen med Maria og barnet. Der 
kunne den onde kongen ikke finne oss.

One day, when we were still in Bethlehem, three wise men from 
the far Orient came to visit us. They brought with them gold, 
incense and myrrh. These were gifts for the new king, they said.

They also wanted to adore Jesus, just like the shepherds. 

Of course I was proud, but I wondered much about how it could 
be possible to be a king when one was born in a stable. I had 
never heard of anything like this!
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En dag, mens vi enda var i Betlehem fikk vi besøk av tre vismenn fra 
det fjerne Østen. De hadde med seg gull, røkelse og myrra. Det var 
gaver til den nye kongen, sa de.

De ville også tilbe Jesus, akkurat som hyrdene hadde gjort.
Jeg ble jo stolt selvfølgelig, men undret veldig på om det var mulig 

å være konge når en var født i en stall. Aldri før hadde jeg hørt 
om noe slikt!

Alle tankene mine gjorde meg trett. Maria stelte lille Jesus for natten, 
og jeg sang vuggesanger for ham. Endelig sovnet han! 

Da kunne jeg også hvile en stund.
Jeg må også ha sovnet, for i en drøm viste det seg en engel for 

meg og advarte meg mot den onde kong Herodes. Han var redd for 
at den nye kongen, vår lille Jesus, skulle ta makten fra ham. Derfor 
ville han drepe ham! Guds sendebud befalte meg å reise bort med en 
gang. Vi skulle flykte til Egypt sammen med Maria og barnet. Der 
kunne den onde kongen ikke finne oss.

All these thoughts made me tired. Mary nursed little Jesus for the 
night, and I sang lullabies for him. Finally he fell asleep!

I could then have some rest, too.

I must have fallen asleep, too, because in a dream an angel appeared 
to me and warned me against the evil king Herod. He was afraid 
that the new king, our little Jesus, would take over his power. 
Therefore he wanted to kill Jesus! God’s messenger ordered med to 
leave immediately. We should flee to Egypt with Mary and the child. 
There the evil king would not be able to find us.
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Vi dro straks av sted. Det var en lang og hard reise. Maria og Jesus red 
på eselet, og jeg gikk. Da vi kom fram til det fremmede landet, fikk vi 
leid et gammelt hus. 

Vi bodde i Egypt i lang tid. Det var vanskelig for oss å være der.
Vi kunne ikke snakke språket i landet, og hverken familie eller andre 

kjente bodde i nærheten. Vi savnet Nasaret og 
det fine huset vårt. 

Da den onde Herodes døde, dro vi tilbake 
til fedrelandet vårt.

We departed immediately. It was a long and hard journey. Mary 
and Jesus rode on the donkey, and I walked. When we arrived at the 
foreign country, we were able to rent an old house. 

We lived in Egypt for a long time. It was difficult for us to be there. 
We didn’t speak the language of the country, 
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Vi dro straks av sted. Det var en lang og hard reise. Maria og Jesus red 
på eselet, og jeg gikk. Da vi kom fram til det fremmede landet, fikk vi 
leid et gammelt hus. 

Vi bodde i Egypt i lang tid. Det var vanskelig for oss å være der.
Vi kunne ikke snakke språket i landet, og hverken familie eller andre 

kjente bodde i nærheten. Vi savnet Nasaret og 
det fine huset vårt. 

Da den onde Herodes døde, dro vi tilbake 
til fedrelandet vårt.

and we had no family or friends living nearby.  
We missed Nazareth and our beautiful house. 

When the evil king Herod died, we went back to 
our homeland.
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På veien stoppet vi i Jerusalem. Der var Guds tempel. Vi ville takke 
Herren Gud for at vi hadde kommet trygt hjem igjen. Vi ville også be 
Gud om velsignelse for lille Jesus og oss selv. 

I templet møtte vi gamle Simeon. Han sa til oss at når Jesus ble 
voksen, skulle han lide mye for andre menneskers skyld. Det var 
veldig vondt for oss å høre, og Maria gråt.

Vi forlot tempelet og reiste så fort vi kunne til Nasaret. 

On our way we stopped in Jerusalem. God’s temple was situated 
there. We wanted to thank the Lord God for having come safely back 
again. We also wanted to pray for God’s blessing of little Jesus and 
ourselves.

In the temple we met old Simeon. He told us that when Jesus grew 
up, he would suffer much for other people’s sake. This was very hard 
for us to hear, and Mary wept.

We left the temple and travelled as quickly as we could to Nazareth.
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På veien stoppet vi i Jerusalem. Der var Guds tempel. Vi ville takke 
Herren Gud for at vi hadde kommet trygt hjem igjen. Vi ville også be 
Gud om velsignelse for lille Jesus og oss selv. 

I templet møtte vi gamle Simeon. Han sa til oss at når Jesus ble 
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Vi forlot tempelet og reiste så fort vi kunne til Nasaret. 
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Huset ventet på oss! Du kan tenke deg så glade vi ble. Endelig fikk vi 
se det igjen! Vi hadde lengtet så etter det. Endelig kunne vi fullføre 
planene våre. Hjemmet vårt! 

Vi hadde litt igjen av gullet som kongene hadde gitt oss, derfor 
kunne vi gjøre huset enda bedre i stand. Jeg snekret også noen nye 
møbler til oss.
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Huset ventet på oss! Du kan tenke deg så glade vi ble. Endelig fikk vi 
se det igjen! Vi hadde lengtet så etter det. Endelig kunne vi fullføre 
planene våre. Hjemmet vårt! 

Vi hadde litt igjen av gullet som kongene hadde gitt oss, derfor 
kunne vi gjøre huset enda bedre i stand. Jeg snekret også noen nye 
møbler til oss.

The house was waiting there for us! You can imagine how happy we 
became. At last we saw it again! We had missed it so much. Finally 
we could fulfill our plans. Our home!

We had a little left of the gold the wise men had given us, and so we 
were able to put the house in an even better shape. I also made some 
new furniture for us.
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Jesus vokste og ble en fin gutt. Han hjalp meg i arbeidet av og til. Han 
spikret, hentet planker og ordnet med redskapene i verkstedet. 

En gang sa han at han ville bli snekker når han ble voksen. Jeg ble 
så stolt over at han ville bli det samme som meg!  Han gikk på skolen 
hvor han lærte å skrive, lese og tegne. 

Og dere, hjelper dere foreldrene deres? Liker dere å gå i barnehagen 
eller på skolen? Er dere ivrige etter å lære?

Jesus grew up and became a fine boy. He helped me at work 
sometimes. He nailed, fetched wooden boards and tidied up the tools 
in the workshop.

Once he said that he wanted to become a carpenter when he would 
grow up. I was so proud that he wanted to become the same as me! 
Jesus went to school where he learnt to read, write and draw. 
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Jesus vokste og ble en fin gutt. Han hjalp meg i arbeidet av og til. Han 
spikret, hentet planker og ordnet med redskapene i verkstedet. 

En gang sa han at han ville bli snekker når han ble voksen. Jeg ble 
så stolt over at han ville bli det samme som meg!  Han gikk på skolen 
hvor han lærte å skrive, lese og tegne. 

Og dere, hjelper dere foreldrene deres? Liker dere å gå i barnehagen 
eller på skolen? Er dere ivrige etter å lære?

And you, do you help your parents? Do you like to go to kindergarten 
or to school? Are you eager to learn?
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Hør hva som 
hendte dengang 
Jesus var 12 år 
gammel!

Vi gikk tilbake til Jerusalem, og vet dere hvor fant vi ham? I 
templet! Han snakket med prestene om Gud, og de var forundret 
over alt han visste. Til oss sa han at han elsket sin himmelske Far 
og ville være i hans Fars hus, sammen med ham. 

Hvert år reiste vi til Jerusalem med ham når det var festdager. Mange 
i slekten vår og andre kjente var også med. Da Maria og jeg hadde 
kommet et stykke av gårde på hjemveien, oppdaget vi at Jesus ikke 
var med oss. Han hadde forsvunnet! Vi lette etter ham i tre dager og 
var veldig bekymret. Tenk om det hadde hendt ham noe!

Listen to what 
happened when 
Jesus was 12 years 
old!

Every year we went to Jerusalem with Jesus on feast days. Many of 
our relatives and other friends came also along. When Mary and I 
had made part of the way home, we became aware that Jesus was not 
there. He had disappeared! We looked for him for three days and 
were terribly concerned. What if something had happened to him?!
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Hør hva som 
hendte dengang 
Jesus var 12 år 
gammel!

Vi gikk tilbake til Jerusalem, og vet dere hvor fant vi ham? I 
templet! Han snakket med prestene om Gud, og de var forundret 
over alt han visste. Til oss sa han at han elsket sin himmelske Far 
og ville være i hans Fars hus, sammen med ham. 

Hvert år reiste vi til Jerusalem med ham når det var festdager. Mange 
i slekten vår og andre kjente var også med. Da Maria og jeg hadde 
kommet et stykke av gårde på hjemveien, oppdaget vi at Jesus ikke 
var med oss. Han hadde forsvunnet! Vi lette etter ham i tre dager og 
var veldig bekymret. Tenk om det hadde hendt ham noe!

We went back to Jerusalem, and do you know where we found him? 
In the temple! He was talking with the priests about God, and they 
were amazed at all he knew. He told us that he loved his heavenly 
Father, and wanted to be in his Father’s house, together with Him.
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Vi dro igjen av gårde til Nasaret. På veien passet vi nøye på at Jesus 
var med i følget vårt. Vi ville ikke miste ham en gang til. Maria og jeg 
gledet oss over at sønnen vår var en så klok gutt, og at han elsket Gud 
høyt.

Det var godt å komme hjem igjen. Borte er bra, men 
hjemme er best, ikke sant?

Og dere, barn, elsker dere Gud og foreldrene deres?And you, children, do you love God and your parents?

St. Joseph colouring book.indd   28St. Joseph colouring book.indd   28 13.05.2020   19:4813.05.2020   19:48



Vi dro igjen av gårde til Nasaret. På veien passet vi nøye på at Jesus 
var med i følget vårt. Vi ville ikke miste ham en gang til. Maria og jeg 
gledet oss over at sønnen vår var en så klok gutt, og at han elsket Gud 
høyt.

Det var godt å komme hjem igjen. Borte er bra, men 
hjemme er best, ikke sant?

Og dere, barn, elsker dere Gud og foreldrene deres?

Again we set out for Nazareth. On our way we took great care that 
Jesus was with us. We didn’t want to lose him once more. Mary and 
I rejoiced over our son being such a wise boy, and that he loved God 
so much.

It was good to come home again. It is good to be away, but best to be 
at home, true?
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Det gikk flere år. Jesus ble 
ferdig med skolen og var 
nå blitt en voksen mann. 
Han hjalp Maria og meg 
hjemme. Vi jobbet sammen 
i verkstedet vårt med å lage 
bord, skap, vogner og andre 
ting. 

En dag sa han at han 
vil slutte som snekker og 
bli lærer. Han ville lære 
mennesker om Gud og om 
hvordan de skulle leve.

Han gikk rundt i Palestina 
og sa at menneskene 
måtte leve bedre liv, ikke 
såre andre, hjelpe dem 
som trengte hjelp og elske 
hverandre.

Jeg må innrømme at jeg 
var stolt av Jesus!

Maria og jeg bodde 
fremdeles i Nasaret. Vi ville 
ikke forlate den vakre byen 
og heller ikke huset vårt som 
vi var så glad i.
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Det gikk flere år. Jesus ble 
ferdig med skolen og var 
nå blitt en voksen mann. 
Han hjalp Maria og meg 
hjemme. Vi jobbet sammen 
i verkstedet vårt med å lage 
bord, skap, vogner og andre 
ting. 

En dag sa han at han 
vil slutte som snekker og 
bli lærer. Han ville lære 
mennesker om Gud og om 
hvordan de skulle leve.

Han gikk rundt i Palestina 
og sa at menneskene 
måtte leve bedre liv, ikke 
såre andre, hjelpe dem 
som trengte hjelp og elske 
hverandre.

Jeg må innrømme at jeg 
var stolt av Jesus!

Maria og jeg bodde 
fremdeles i Nasaret. Vi ville 
ikke forlate den vakre byen 
og heller ikke huset vårt som 
vi var så glad i.

 

Several years went by. Jesus 
finished school and became a 
grown up man. He helped Mary 
and me a at home. We worked 
together in our workshop 
making tables, cupboards, 
wagons and other things.

One day he said that he would 
finish being a carpenter and 
become a teacher. He wanted to 
teach people about God and how 
they should live. 

He went around in Palestina and 
told people to live better, not 
wound each other, help those 
who needed and love each other. 

I must admit that I was proud of 
Jesus!

Mary and I still lived in 
Nazareth! We didn’t want to 
leave neither our lovely town nor 
our house we loved so much.
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Vil dere høre mer om livet mitt?
Be foreldrene deres om hjelp til å slå opp i Bibelen. Finn 

evangeliene etter den hellige Matteus og den hellige Lukas. På 
stedene nedenfor kan dere lese om det jeg har fortalt dere, om oss 
som kalles Den Hellige Familie: Jesus, Maria og så meg, da – Josef.

Luk 1,26-38  Engelen bringer Maria det glade budskap
             om at hun skal bli Jesu mor
Matt 1,18-19      Josefs forlovelse med Maria
Matt 1,20-23     Josefs drøm
Matt 1,24-25      Ekteskapet til Josef og Maria  
Luk  2,1-5          Reisen til Betlehem
Luk  2,6-20       Jesus blir født 
Matt 2,1-12        De tre vismennene 
Matt 2,13-15      Flukten til Egypt
Matt 2,19-23      Tilbake til Nasaret
Luk 2,22-35       Jesus blir båret fram i templet, 
                          møtet med Simeon 
Luk 2,41-50        Jesus som tolvåring i templet
Luk 2,51-52        Livet i Nasaret

Dersom dere vil vite enda mer om hvordan Jesus levde og hva han sa, 
kan dere lese i Det nye testamentet. Der finnes det mange spennende 
fortellinger om Jesu liv.

Do you want to know more about my life?

Ask your parents to help you look up the Bible. Find the gospels 
according to St. Matthew and St. Luke. Below you can find the 
verses where you can read about what I have told you, about 
us who are called the Holy Family: Jesus Mary and then me – 
Joseph.

Lk. 1,26–38  The Angel brings Mary the good news that she will 
become the mother of Jesus

Mt. 1,18–19 Joseph’s and Mary’s engagement

Mt. 1,20–23 Joseph’s dream

Mt. 1,24–25 Joseph’s and Mary’s wedding

Lk. 2,1–5 The journey to Bethlehem

Lk. 2,6–20 Jesus is born

Mt. 2,1–12 The three wise men

Mt. 2,13–15 The flight to Egypt

Mt. 2,19–23 Back to Nazareth

Lk. 2,22–35 Jesus is brought to the temple, the meeting with 
Simeon

Lk. 2,41–50 Jesus in the temple at the age of 12

Lk. 2,51–52 Life in Nazareth
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Vil dere høre mer om livet mitt?
Be foreldrene deres om hjelp til å slå opp i Bibelen. Finn 

evangeliene etter den hellige Matteus og den hellige Lukas. På 
stedene nedenfor kan dere lese om det jeg har fortalt dere, om oss 
som kalles Den Hellige Familie: Jesus, Maria og så meg, da – Josef.

Luk 1,26-38  Engelen bringer Maria det glade budskap
             om at hun skal bli Jesu mor
Matt 1,18-19      Josefs forlovelse med Maria
Matt 1,20-23     Josefs drøm
Matt 1,24-25      Ekteskapet til Josef og Maria  
Luk  2,1-5          Reisen til Betlehem
Luk  2,6-20       Jesus blir født 
Matt 2,1-12        De tre vismennene 
Matt 2,13-15      Flukten til Egypt
Matt 2,19-23      Tilbake til Nasaret
Luk 2,22-35       Jesus blir båret fram i templet, 
                          møtet med Simeon 
Luk 2,41-50        Jesus som tolvåring i templet
Luk 2,51-52        Livet i Nasaret

Dersom dere vil vite enda mer om hvordan Jesus levde og hva han sa, 
kan dere lese i Det nye testamentet. Der finnes det mange spennende 
fortellinger om Jesu liv.

If you want to know even more about how Jesus lived and what 
he said, you can read in The New Testament. There you can find 
many exciting narratives about the life of Jesus.
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Dette er slutten på fortellingen min, men ikke på møtet mitt med 
dere. Vi skal se hverandre igjen i kirken. Der kan dere se bilder og 
statuer av meg og jeg er alltid fremstilt i julekrybben i juletiden. 

Jeg inviterer dere til å fortelle meg om det som har skjedd i livene 
deres. Jeg skal høre på dere med glede. 

På gjensyn, mine små venner. Shalom!

This is the end of my story, but not of my encounter with you. We 
will meet again in church. There you can see paintings and statues 
of me, and I am always present in the Nativity scene during 
Christmas.

I invite you to tell me about what has happened in your lives.  
I will gladly listen to you.
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Dette er slutten på fortellingen min, men ikke på møtet mitt med 
dere. Vi skal se hverandre igjen i kirken. Der kan dere se bilder og 
statuer av meg og jeg er alltid fremstilt i julekrybben i juletiden. 

Jeg inviterer dere til å fortelle meg om det som har skjedd i livene 
deres. Jeg skal høre på dere med glede. 

På gjensyn, mine små venner. Shalom!
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