
KÉSZÜLÜNK A KARÁCSONYRA 3. 

MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 

 

Két héttel ezelőtt arról olvastunk, hogy Gábriel angyal miképpen adta hírül 

Zakariásnak, a papnak, hogy gyermeke fog születni csodálatos módon feleségétől, 

Erzsébettől. Zakariás kételkedett, ezért gyermeke születéséig megnémult. 

Múlthéten arról hallottunk, hogy Gábriel angyal Názáretben megjelenik egy fiatal 

mennyasszonynak, Máriának és hírül adja a számára, hogy Isten őt választotta ki 

arra, hogy világra hozza a Megváltót, az Úr Jézus Krisztust.                                         

Mária csodálkozott az angyal szavain, hiszen még nem volt férjnél, József még csak 

jegyese volt. Gábriel közli Máriával, hogy a magzat csodálatos módon, a Szentlélek 

által fog benne megfoganni. Arról is beszélt az angyal Máriának, hogy rokona 

Erzsébet már hatodik hónapja hordja szíve alatt, a méhében születendő gyermeket, 

Jánost. 

Az angyal távozása után Mária elhatározza, hogy elindul és meglátogatja Erzsébetet. 

Nem csak azért indul el, hogy saját szemeivel lássa a csodát, hanem mert 

Erzsébetnek, akik már idős volt, szüksége lehetett a segítségre, bátorításra. 

Olvasd el a történetet a Bibliából! 

Lukács evangéliuma 1, 39-56. 

39Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik 

városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41Amikor Erzsébet 

meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet 

Szentlélekkel, 42és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az asszonyok között, és 

áldott a te méhed gyümölcse! 43Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön 

el énhozzám? 44Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva 

mozdult meg a magzat méhemben. 45Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit 

az Úr mondott neki."  

46Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong 

Isten, az én Megtartóm előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: 

és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 49mert nagy 

dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,  50irgalma megmarad 

nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.  51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, 

szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le 

trónjukról, és megalázottakat emelt fel.  53Éhezőket látott el javakkal, és 

bővelkedőket küldött el üres kézzel.  54Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy 

megemlékezzék irgalmáról,  55amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő 

utódjának mindörökké."  56Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután 
visszatért otthonába. 

 

 

 



Tanuld meg az aranymondást! 

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki."  

 

·        Ki mondta kinek? 

1, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! 

 

___________  - _____________ 

2, Magasztalja lelkem az Urat,  47és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm 

előtt, 48mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára. 

 ______________ - ____________ 

 

·        Húzd alá a helyes választ! 

1, Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik 

városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte________.  

 Sárát – Rebekát – Erzsébetet. 

2, 56Mária Erzsébettel maradt ______  hónapig, azután visszatért otthonába. 

Négy – Hat – Három 

 

Üzenet 

Erzsébetnek nagy szüksége volt Mária segítségére, szeretetére, gondoskodására, 

hiszen három hónap múlva gyermeke fog születni.                                                                     

De Máriának is szüksége volt Erzsébetre, hiszen nagy feladat előtt állt.                   

Mindaz a csoda, ami Erzsébettel történik, erősíti őt, hogy felkészüljön Jézus 

születésére. 

Mária és Erzsébet rokonok voltak, de barátok is, sőt még több, lelki értelemben 

„testvérek” lettek.  

A gyülekezetben a hívő emberek „testvérnek” nevezik egymást.                                   

Ez bizonyos értelemben még többet jelent, mintha rokonok, vagy csupán barátok 

lennénk. Mi kötötte össze Erzsébetet és Máriát? Nem csupán az, hogy rokonok voltak, 

hanem hogy hittek ugyanabban a személyben, aki születni fog, aki a Megváltó, 

az Úr Jézus Krisztus. A közös hit és remény kötötte őket egybe. 

Nagyon nagy ajándék, ha vannak ilyen „testvéreink”, akikkel a számunkra 

legfontosabb személy, Jézus szeretete köt össze. Számíthatunk egymásra.  

 

 



A 46. verstől egy dicséretet olvashatunk, akit Mária mond Istennek akkor, amikor 

találkozott Erzsébettel és megláthatta, hogy minden igaz, amit az angyal üzent neki. 

Találja meg a dicséretben három dolgot, amit arról mond Mária, hogy mit tett vele az 

Isten. 

 

 

1. ___________________________________ 

 

 

2. ___________________________________ 
 

 

 

3. ___________________________________ 

 

 

Nézd meg a videót: https://www.youtube.com/watch?v=D0Q7Du1U2vk&t=203s 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Q7Du1U2vk&t=203s

