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GÁBRIEL ANGYAL LÁTOGATÁS MÁRIÁNÁL 

Emlékszel miről hallottunk a múlt héten?                                                                          

Isten angyala, Gábriel Jeruzsálemben, a templomban megjelent egy 

papnak, Zakariásnak, hogy hírül adja, hogy gyermeke lesz feleségétől, 

Erzsébettől. Nagy csoda volt ez, mert idős emberek voltak már és nem 

lehetett volna babájuk. 

Ma egy még nagyobb csodáról fogunk hallani. Isten ismét elküldi 

angyalát, Gábrielt, de most egy kicsinyke falucskába, Názáretbe kell 

mennie, egy fiatal lányhoz, akit úgy hívtak Mária.  

Ismerkedjünk meg most Mária történetével. 

Mária már izgatottan készült esküvőjére. Vőlegényét úgy hívták József, 

aki ácsmester volt. Ő készítette a faluban, Názáretben a tető gerendáit, a 

nagy fabútorokat. József Dávid király leszármazottja, vagyis sok- sok 

évszáddal a nagy király Dávid után, annak rokona volt.  

Mária és József azonban az esküvőjükön túl valami mást is vártak.      

Isten nagyon régen megígérte Mária és József népének, hogy elküldi Fiát, 

aki megszabadítja az embert a bűnéből.  

Gábriel angyal belépett Mária házába és köszöntette őt: „                       

Örülj Mária, az Úr veled van! Isten téged választott ki, hogy megszüld a 

Megváltót. A gyermeket Jézusnak kell majd nevezni. Ez a név, azt jelenti 

Szabadító. Ő az, akit nagyon rég óta vártok, akik megszabadítja az embert 

bűneiből.” 

Mária meglepődött az angyal szavain és megkérdezte Gábrieltől:   

„Hogyan lehet ez, hiszen én még nem vagyok házas, Józsefnek és nekem 

még nem lehet gyermekem.” 

Az angyal válaszolt Máriának: „A születendő gyermek Isten Fia lesz,        

az Isten Lelke, a Szent Lélek indítja el méhedben a gyermek 

megformálódását”.  

Mária meghajolt és hittel mondott igent Isten tervére, a születendő 

gyermekre, Jézusra. 

Mária nagyon boldog volt, hogy még az ő életében eljön a Megváltó, de 

még boldogabb volt, hogy ő lehet az édesanyja és ő nevelheti fel majd 

Józseffel. De vajon mit fog szólni mindehhez József? Hinni fog neki, az 

angyal szavának, Isten üzenetének? 



 

Találd meg a tíz különbséget a két kép között. 

 

 

 



Színezd ki a képet! 

 

 


