
KÉSZÜLÜNK A KARÁCSONYRA! 

MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 

 

Milyen jó meglátogatni azt, akit szeretünk!                                                                    

Milyen jó, ha meglátogat bennünket az, akit szeretünk és ő is szeret bennünket! 

Nem mindenkivel lakunk egy helyen, aki fontos a számunkra, őket gyakran 

meglátogatjuk!  

 

Az alábbi rajzon házacskákat látsz, a középső házba rajzold bele magad és azokat, 

akikkel egy házban laksz. 

A többi házacskába pedig azokat a barátaidat, nagyszüleidet, dédszüleidet, akiket 

nagyon szeretsz, és akiket időnként meglátogattok.  

 

                 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Ma egy különleges látogatásról fogunk hallani.                                                                        

A két főszereplőt már jól ismerjük. Az egyik Erzsébet, aki Zakariás pap felesége volt, 

és akiről azt hallottuk, hogy nagy csodát fog megtapasztalni, mert idős kora ellenére 

Isten egy fiúgyermekkel ajándékozza meg. 

A másik főszereplője a történetnek Mária. Róla múlthéten hallottunk. Gábriel angyal 

látogatta meg Názáretben, hogy hírül adja, Isten őt, Máriát választotta ki, hogy 

édesanyja legyen a Megváltónak, az Úr Jézus Krisztusnak.                                                    

Nagy csoda ez, még nagyobb, mint ami Erzsébettel történik. 

Folytassuk most a történetet! 

Miután Gábriel angyal visszatért a mennyországba, Mária emlékezett azokra a 

szavakra, amelyeket halott. Eldöntötte, hogy elindul és utána jár annak, hogy valóban 

igaz e, amit Erzsébetről hallott, hogy kisfia fog születni. Ha ez valóban igaz - gondolta 

Mária – akkor bizony Erzsébetnek nagy szüksége lesz valakire, aki segít neki addig is, 

amíg megszületik a gyermeke.  

Nem volt könnyű Máriának elindulni Názáretből és több hónapra távol lenni 

vőlegényétől Józseftől, akit nagyon szeretet, de tudta, hogy Isten az, aki vezeti majd az 
úton.  

Mária elindult és nagyon várta, hogy végre mikor találkozhat rokonával, Erzsébettel. 

Amikor megérkezett abba a faluba, ahol Zakariás és Erzsébet éltek és belépett a 

kapun keresztül a házba. Erzsébet valami nagyon különöset, nagyon szépet érzett.      

A pocakjában, a méhében megmozdult a piciny magzat, gyermek és olyan volt, 

mintha örömében táncot járna.  

Erzsébet el is mondta ezt a megérkező Máriának. Azt is mondta neki, hogy Mária 

nagyon boldog lehet, mert hitt Istennek és igent mondott arra, hogy Jézus édesanyja 

legyen. 

Nagy volt a boldogság, hogy újra láthatták egymást és még nagyobb lett az örömük, 
amikor látták és tapasztalták, hogy Isten mindenben igazat mondott. 

Együtt dicsérték az Urat és énekeltek neki hálás szívvel. 

Mária pedig ott maradt Zakariás és Erzsébet házában mindaddig, amíg meg nem 

született János, Erzsébet gyermeke.  

 

 

 

 

 

 

 



Színezd ki a képet! 

 

Rajzolj ide a négyzetekbe három dolgot, amit akkor visznek a felnőttek ajándékba,    
ha valakit meglátogatnak.  

 

 

    


