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Emlékeztek még a kedves idős 
házaspárra, Zakariásra és Erzsébetre?                   
Emlékeztek arra, hogy mi volt az egyik 
legnagyobb kívánságuk?                                    
Igen, egy gyermeket szerettek volna, de 
nem született nekik és már nem is 
lehetett volna neki, hacsak valami nagy 
csoda nem történik.  
Minden gyermek Isten ajándéka, de ez a 
baba különleges ajándék volt.                     
Erzsébet és Zakariás, aki pap volt, évek 
óta imádkoztak ezért a csecsemőért, de 
nem ettől volt csupán olyan különleges. 
 
 
 

Egy napon angyal jelent meg Zakariás 
előtt, amikor a jeruzsálemi 
templomban szolgált. Az angyal szinte 
megrémítette Zakariást, de az angyal 
azt mondta: Ne félj, Zakariás, mert 
imádságod és feleséged imádsága 
meghallgatásra került, Erzsébet fiat 
szül neked. Jánosnak fogjátok őt 
hívni.” 
 
 
 
 
 

 

 

Akkoriban a legtöbb elsőszülött 
fiúgyermeket édesapjukról nevezték el, 
főleg, ha olyan sokak által szeretett ember 
volt, mint Zakariás. A nyolcadik napon 
együtt volt a család, a rokonok, jó 
barátok, kedves szomszédok, hogy 
megköszönjék Istennek a gyermek 
születését és nevet adjanak a megszületett 
kisfiúnak. Zakariásnak azt mondták 
ekkor, hogy nevezze el ezt a különleges 
babát Zakariásnak. Mindenki 
megdöbbent és csodálkozott, amikor 
Erzsébet tiltakozott és azt mondta, hogy 
nem lehet ezt a nevet adni a babának. 
Senki nem értette miért mondja ezt. 
Zakariás, pedig kért egy falapocskát és 



arra írta rá: „János legyen a neve.” 
Zakariás és Erzsébet így 
engedelmeskedtek Istennek, aki Gábriel 
angyalon keresztül üzent még a 
templomban, hogy ezt a nevet kell adni a 
gyermeknek. 
 

Amint leírta Zakariás mindenki 
csodálkozására, azonnal megnyílt a 
szája és újra tudott beszélni. Tudjátok 
mit mondott először?  Dicsérni kezdte 
Istent, hálát adott, hogy hatalmas 
csodákat tett értük. Azt is elmondta 
ebben az imádságban, hogy gyermeke 
János, Isten embere, szolgálója, próféta 
lesz, aki az embereket Istenhez vezeti, 
és János lesz az, aki bejelenti a 
Megváltó, Jézus Krisztus megérkezését.  
 

 
 

 

A rajz Keresztelő János születését ábrázolja.                                                                          

Ha jobban megnézed a rajzot, akkor 12 olyan dolgot is találsz, ami nem illik a rajzra, 

nem oda való. Keress meg amennyit csak tudsz! A megtalált dolgokat színezd ki. 

 



Zakariás és Erzsébet meghívta a rokonait, legkedvesebb barátait gyermekük 

névadójára. Te kiket hívnál meg a névnapi ünnepségedre?  Rajzold bele a meghívóba! 

 

 



A történethez kapcsolódó videó (első nyolc perc): 

https://www.youtube.com/watch?v=69N9Tjc2PFM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69N9Tjc2PFM

