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Lukács evangéliuma 

 

Jézus születésének hírüladása 

 
26A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű 

városába 27egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, 

és Máriának hívták. 28Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, 

kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” 29E szavak 

hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. 30Az 

angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. 31Gyermeket 

fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. 32Nagy lesz ő és a Magasságbeli 

Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33és uralkodni 

fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” 34Mária megkérdezte az 

angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” 35Az angyal ezt 

válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be 

árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. 36Íme, rokonod, 

Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek 

mondták, 37mert Istennél semmi sem lehetetlen.” 38Mária így válaszolt: „Íme, az Úr 

szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott. 

 

 

 

Fontosabb kifejezések: 

 

Gábor – „Isten embere”- Isten előtt álló, - angyal, aki Dániel látomásait és az Írást 

magyarázta (Dán 8,16: 9,21), és aki hírül adta Keresztelő Szt. János és Jézus születését. 

 

„szolgáló leány”- az Úr szolgálója, olyan személyt jelöl, akit Isten valamilyen feladattal 

bízott meg, aki Isten nevében, az ő erejével végzi szolgálatát. 
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Mária- vitatott név – a héber Mirjam szóból: „Isten ajándéka” vagy „makacs, kitartó”- Áron 

nővére, Lázár nővére 

 

Jézus- tartalmazza a Jahve név rövidített formáját, melynek jelentése: megszabadít, üdvözít. 

„Jahve a szabadítás”. Krisztus születése előtt még gyakori név volt, de azáltal, hogy Isten 

akaratából az Ő fiának nevévé lett, egyedülálló jelentőséget kapott, és használata hamarosan 

megszűnt. 

 

Dávid- Izrael második és egyben legjelentősebb királya /Kr. e. 1000-965/ 

 

Jákob- „Isten védelmezi” – az Ősatyák egyike 

 

„férfit nem ismerek”-  „a megismerni ige” a Bibliában többször is nemi kapcsolatot jelent 

(Bír 11,39: 21,12: Mt 1,25) Mária tehát arra utal, hogy jegyes voltának megfelelően nem él 

házastársi életet. Az ígéretet nyilvánvalóan úgy értelmezi, hogy a közeljövőben meg fog 

valósulni, s így érthető, hogy a meghirdetett gyermekéletre hozását a természet rendjébe nem 

tudja elhelyezni. 

 

József-  héber szó, melynek jelentése „Isten magához fűz”. 1. Jákob és Ráchel egyik fia (Ter 

37:39 – 47. 50) 2. Judit ősatyja, 3. Egy papi család feje (Neh 12,14). 4. Jézus nevelőapja (Mt 

13,55: Jn 1,45: 6,42) 

 

„szent”- héber kadas szóból származik, a profántól való elkülönülést jelöli. Benne van az 

érinthetetlenség fogalma ugyanakkor a teljes tisztaság, maga a , mert a világfelettiséget, a 

megközelíthetetlenséget fejezi ki. 


