
Készülünk a karácsonyra, Jézus születésének ünnepére! 

Zakariás, a pap története 

 

                               

 

A képen három közlekedési lámpát láthatsz.                                                                             

Színezd ki az elsőn a legfelső kört pirosra, az utána következőn a középsőt sárgára, 

végül a harmadikon a legalsó kört zöldre! 

Mit gondolsz, mit jelentenek a színek a lámpákon?                                                           

Mit kell tennünk, amikor az egyik vagy másik színt látjuk? 

 

A következő kérdésekre válaszolj valamelyik színnel! 

 

A piros, azt jelenti „tilos, nem szabad”, a sárga, hogy „várj, kicsit később”,                             
a zöld, hogy „szabad, lehetségeses”. 

 

- Ebéd helyet csak csokoládét szeretnék enni! 

- Ha összepakoltam a játékaimat, akkor szeretném megnézni a mesét. 

- Segítek anyának a mosogatásnál.  

- Annyit nézem a tévét, amennyit akarom! 

- Az étkezés előtt megmossuk a kezünket és imádkozunk. 

 



Ma egy kedves házaspárral ismerkedünk meg.                                                                 

Zakariás és felesége, kedves emberek voltak, akik nagyon szerették Istent és kedvelte 

őket mindenki. Azonban időnként nagyon szomorúak voltak. Nagyon szerettek volna 

egy gyermeket. Hosszú időn keresztül imádkoztak és kérték Istent, hogy adjon nekik 

egy babát. Azonban már megöregedtek, és lehetetlennek tűnt, hogy Erzsébet 

gyermeket szüljön. Erzsébet férje Zakariás pap volt, Istent szolgálta. 

Zakariás élete legboldogabb napjára ébredt, hatalmas meglepetés előtt állott.   

Amikor elköszönt Erzsébettől, a feleségétől, hogy a félévenkénti templomi szolgálatra 

Jeruzsálembe menjen, még csak gondolni, sem mert volna arra, ami történni fog vele. 

Az első meglepetés akkor érte, amikor őt jelölték ki a papok közül, hogy reggel 

bemenjen a templomba, és illatos növényeket füstöljön el az oltáron az Isten 

dicséretére.  

Zakariás ünnepi öltözetben, mezítláb lépett az Úr elé, szíve telve tisztelettel. Tudta azt 

is, hogy a kívül maradt paptársai most is buzgón imádkoznak. 

A templomban másik meglepetés is várta őt. Tisztelettel helyezte a tömjént az arany 

tálkába, amikor nagy megdöbbenésére egy angyal jelent meg az oltárnál. Az angyal 

neve Gábriel. Zakariás szívében félelem támadt, mert tudta, ahol Isten angyala 

megjelenik, ott Isten üzenete fog elhangzani: "Ne félj Zakariás! Jó hírem van 

számodra. Hamar teljesül régi kívánságotok. Isten fiúval ajándékoz meg benneteket." 

Zakariás remegő kézzel, megdöbbenve állt az angyal előtt. Amikor egy kicsit magához 

tért, elkezdte ízlelgetni a szavakat, amit az imént hallott. Lehetséges ez? Igaz, hogy 

minden nap kérték az Urat, hogy adjon nekik egy fiút, de már ők maguk sem merték 

hinni, hogy ilyen idős korukban megtörténhet ez a csoda. 

Az angyal még azt is megmondta neki, hogy fiút, Jánosnak kell nevezni. Zakariás azt 

is megtudta, hogy fia, Isten szolgája lesz és a Megváltó, Jézus Krisztus megérkezését 

jelenti be. 

Zakariásnak zsongott a feje az élményektől. Valóság az, amit most átélt? Ha a felesége 

és saját korára nézett az egész inkább lehetetlennek tűnt, képtelen volt elhinni, amit 

Isten üzenet Gábriel angyallal. 

Mivel nem merte elhinni Isten szavát az angyal szigorúan közölte vele, hogy fia 

születéséig nem fog tudni megszólalni, meg fog némulni.  

Amikor Zakariás kilépett az emberek elé, hogy megáldja őket, felemelte a kezeit, de 

egyetlen hang sem jött ki a szájából.  

Zakariás a szolgálat után hazaindult öreg feleségéhez, Erzsébethez. Az út hosszú volt 

ennek az öregembernek, de amennyire tudta, szaporázta lépteit, hogy minél 

hamarabb otthon lehessen. 

A két öreg imáit meghallgatta Isten, és várva várták azt a napot, amikor a megígért 

gyermeket a karjukba vehetik. 

 

 

 

 

 



Válaszolj a kérdésekre! 

Hogy hívták a történetben szereplő házaspárt? 

Miért voltak nagyon szomorúak? 

Hogy hívták az angyalt, aki megjelent Zakariásnak a templomban? 

Mi történt Zakariással miután nem hitt Isten üzenetének? 

Szerinted mi lehet a legnehezebb abban, hogy valaki nem tud beszélni? 

 

Mutasd meg!  

Mit érezhetett Zakariás? Mutasd meg, melyik arc fejezi ki legjobban! 

Amikor éveken át nem született gyermeke? 

Amikor megjelent előtte az angyal? 

Amikor megszületett a gyermeke? 

 

 

Tudtad? 

Gábriel angyal érkezett a hírrel Zakariáshoz. Az „angyal” név jelentése az, hogy 

„hírnök, küldött”. A Bibliában azt olvassuk az angyalokról, hogy ők ugyanúgy Isten 

teremtményei, mint az emberek. Mi emberek, itt a látható világban élünk, az 

angyalok pedig a számunkra most láthatatlan helyen, Isten országában. 

Az angyalok feladata, hogy Isten üzenetét viszik el, az Isten által kiválasztott 

emberekhez. Isten szolgálatában állnak.  

A festményeken sokszor szárnyakkal ábrázolják őket, de ez csak az emberi képzelet 

műve, mert a Biblia nem ír arról, hogy szárnyuk lenne.   

Üzenet 

 

1, Amit elmondunk Istennek imádságban, azt Isten komolyan veszi. Lehet, nem 

teljesíti azonnal, de mindig fontosak neki a szavaink.  

2, Isten szavát hallgatni és hinni benne a legnagyszerűbb dolog. Bárhogy is alakulnak, 

a dolgok a végén mindig kiderül, hogy Isten szavában bízhatunk. 



 

 

 

 


