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GÁBRIEL ANGYAL LÁTOGATÁSA MÁRIÁNÁL 

 

Aranymondás, tanuld meg! 

„Ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának!”           

Lukács evangéliuma 1, 35. 

 

Olvassuk el a történetet! 

Jézus születésének ígérete – Lukács evangéliuma 1:26-38 

26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik 

városába, Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó 

férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28Az 

angyal belépve hozzá így szólt: "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr 

veled van!" 29Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit 

jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, 

mert kegyelmet találtál az Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút 

szülsz, akit nevezz Jézusnak.  32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának 

mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,  33ő 

pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz 

vége."  34Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én 

férfit nem ismerek?" 35Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll 

reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is 

Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 36Íme, a te rokonod, Erzsébet is fiút 

fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek 

mondanak, 37mert az Istennek semmi sem lehetetlen."  38Ekkor így szólt 

Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" 

S ekkor eltávozott tőle az angyal. 

 

·        Ki mondta kinek? 

1.           "Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled 

van!" __________ - _________ 

2.           "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem 

ismerek?" __________ - _________ 

 



·        Egészítsd ki! 

1.           A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea 

egyik városába, ____________, egy szűzhöz, aki a Dávid házából 

származó férfinak, _________ volt a jegyese. 

2.           Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz __________. 

·        Igaz vagy hamis? 

1.      Jézus anyja, Mária Betlehemben élt. 

2.      Mária Józsefnek volt a jegyese. 

3.      Jézus születésének hírét egy angyal hozta el. 

4.      Erzsébet, Mária rokona már hetedik hónapja a méhében hordozta     

          magzatát.  

5.     Mária hitt az angyal szavának és kész volt elfogadni Isten hívását. 

Kakukktojás 

1.      Gábriel, József, Mária, Zakariás, Erzsébet, Szent Lélek 

2,     Jegyes, beárnyékoz, meddő, templom, lehetetlen 

Tudtad? 

Jegyességnek nevezzük azt, amikor egy férfi és egy nő szerelmesek 

lesznek és elhatározzák, hogy szeretnének egy életen át együtt, 

házasságban élni.  

Ennek első lépése, még a házasság előtt a „jegyesség”, amely egymás 

iránti elköteleződésüket fejezi ki. A férfi ekkor „megkéri a nő kezét”, 

vagyis kifejezi szerelmét és megkéri a nőt, hogy legyen egy életen át a 

társa.  

Ez a megkérés sokszor a szülők jelenlétében történik és a férfi a nő 

szüleitől kéri meg választotta kezét. Ha a nő igent mond, akkor az 

elköteleződésüket a férfi azzal is kifejezi, hogy egy gyűrűt húz a nő ujjára. 

Ez a jegyesség gyűrűje, a jegygyűrű, amely kifejezi két ember 

összetartozását.  

Innentől a férfi vőlegény, a nő mennyasszony lesz. A jegyesség után 

készülődnek lelkileg is az esküvőjükre. 

 



Jézus korában a jegyesek (vőlegény és mennyasszony) nem éltek együtt. 

Csak a házasságkötésük után ment át a szülei házából a feleség a férje 

házába. A házasság előtt ez nem volt lehetséges. A házasságkötést Jézus 

idejében is Isten színe előtt kötötték meg, imádsággal, áldásokkal. 

Onnantól kezdve a férfit férjnek, a nőt feleségnek hívták.  

Mária ezért csodálkozik rá az angyal szavaira, hiszen bár jegyben jártak 

Józseffel, de még nem lakott nála, így gyermeke sem lehetett tőle.  

Gábriel arról beszél Máriának, hogy méhében a gyermekszülés 

folyamatát nem a Józseffel való szerelem, hanem Isten Lelkének munkája 

indítja el.  

Mária tudja, hogy nehéz lesz neki mindezt elmagyarázni, de igent mond 

Isten szavára.  

Még egy utolsó fontos dolog. Amikor egy nő méhében „formálódik az 

élet”, a méhében lévő életet „magzatnak” nevezzük.  

 



 


