
Ainm an dalta: ________ 

An Aidbhint  



Éist nó léigh an scéal.. (Lúcás 1:26-38) 
Cuir Dia an t-aingeal Gaibriéil go cathair so Ghailíl dearbh ainm 
Nazarat. Bhí teachtaireacht aige do mhaighdean a bhí luaite le 
fear de theaghlach Dháiví darbh ainm Iósaef. Agus b’é ab ainm 
don mhaighdean, Muire. Agus ar theacht isteach chuici dúirt: ‘Sé 
do bheatha, atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat; is beannaithe 
thú idir mhná.’ Ach bhí buaireamh uirthí de chionn na cainte agus 
bhí sí ag macnamh cén sort beannachadh é seo. Ach dúirt an t-
aingeal léi: ‘Ná bíodh eagla ort, a Mhuire, óir fuair tú gean ó 
Dhia. Agus féach, gabhfaidh tú gin agus béarfaidh tú mac agus 
tabharfaidh tú Íosa mar ainm air…’ Dúirt Muire: ‘Féach, mise 
banóglach an Tiarna; déantar liom de réir d’fhocail.’ Agus d’imigh 
an t-aingeal uaithi.  

Tarraing pictiúr de Mhuire agus an t-aingeal Gaibriéil nó scíobh mar a 
cheap tú a mhothaigh Muire le cúirt an aingeal 



Fleasc na hAidbhinte 
Ciallaíonn an focal ‘Aidbhint’ ‘teacht’. Ceithre seachtaine atá san 
Aidbhint. Le linn na hAidbhinte, tá orainn ullmhú chun fáilte a 
chur roimh Íosa inár gcroí um Nollaig. Cuireann an Aidbhint tús 
le bliain na hEaglaise. I rith na hAidbhinte bímid ag ullmhú 
d’Fhéile na Nollag. Tá ceithre choinnle ar fleasc na hAidbhinte. 
Trí coinneal corcra and coinneal amháin bándearg. Lasann tú na 
coinnle ar fhleasc na hAidbhinte, ceann amháin gach seachtain 
Dathaigh 3 choinneal corcra agus dathaigh coinneal amháin 
bándearg. (Tá an ciorcal glas!) 



Seo scéal eile 
Chuir Muire chun bóthair sna laethanta sin agus  
d’imigh go deifreach faoi dhéin na gcnoc go dtí 
cathair in Iúdáia, agus chuaigh isteach i dteach 
Zachairias agus bheannaigh d’Eiliosaibeit. Agus 
tharla, nuair a chuala Eiliosaibeit beannú Mhuire, 
gur bhog an naíonán ina broinn. Dúirt Eiliosaibeit de 
ghlór ard: ‘Is beannaithe thú idir mhná, agus is 
beannaithe toradh do bhroinne. Agus conas a tharla 
domsa, máthair mo Thiarna a theacht chugam? Óir 
féach, nulair a chuaigh glór do bheannaithe i mo 
chluasa, bhíog an naíonán i mo bhroinn le háthas. 
Agus is méanar di seo a chreid go gcomhlíonfaí na 
nithe a dúradh léi ón Tiarna.’  



 

Tarraing pictiúr  nó scríobh cad a cheap tú a bhí Muire ag smaoineamh 
agus í ag taisteal abhaile.



Tá na scéalta seo dea-scéalta. 

Smaoinigh ar dea-scéal a chuala tú agus scríobh faoi 



Brionglóid Iósaef (Matha 1:18-24) 
Seo mar a tharla Íosa Críost a shaolú. Bhí Muire, a 
mháthair, luaite le hIósaef, agus sula ndearnadar 
aontíos, fuarthas torrach í ón Spiorad Naomh. Ba 
dhuine cóir a fear céile Iósef, ach níorbh áil leis go 
dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh 
uaidh os íseal. Ag macnamh ar an méid sin dó, áfach, 
thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin dó i mbrionglóid 
agus dúirt: “A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla 
ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, 
óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é. 
Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar 
ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí. Thit 
an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a 
ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh: “Beidh an 
mhaighdean torrach agus béarfaidh sí mac agus 
tabharfar Imeánúéil mar ainm air,”- ainm a 
chiallaíonn: Tá Dia linn. 
Dhúisigh Iósef agus d’éirigh, agus rinne mar a 
d’ordaigh angel an Tiarna dó.  



TAIRNGREACHTAÍ  ÍSEÁIA  

Thart ar 700 bliain sular rugadh Íosa, thairngir 
Íseáia, fáidh, go dtabharfadh Dia Slánaitheoir do 
na daoine a thabharfadh síocháin agus grá dóibh. 
Dúirt Íseáia go dtiocfadh an Slánaitheoir ó shliocht 
Dháiví, Rí. Agus ba de shliocht Dháiví, Rí é Íosa, 
díreach mar a dúirt Íseáia, fáidh. I rith an Aifrinn, 
le linn na hAidbhinte, cloisimid go leor de na rudaí a 
dúirt Íseáia, chun na daoine a ullmhú do theacht an 
tSlánaitheora.  

Seo dhá ráiteas ó Íseáia: 

Óir rugadh leanbh dúinn, tugadh mac dúinn; tá an 
tiarnas ar a ghualainn, agus is é ainm atá air: 
‘Comhairleoir iontach’, ‘Dia láidir’, ‘Athair síoraí’, 
‘Prionsa na síochána’. (Íseáia 9:5) 

Tá bachlóg ag eascar as bun chrann Jesse, agus gas 
ag teacht óna fhréamh. (Íseáia 11:1) 



CRANN JESSE  

Thairngir Íseáia go mbeadh an Slánaitheoir, a 
sheolfadh Dia chugainn, de shliocht Dháiví, Rí. Ba é 
Jesse athair Dháiví, Rí. Léiríonn Crann Jesse scéal 
Phobal Tofa Dé go dtí an tréimhse ar rugadh Íosa. 
Seo a leanas samplaí de na siombailí a chuirtear ar 
Chrann Jesse agus an míniú a bhaineann leo:  

Úll: Ádhamh agus Éabha 

Áirc: Naoi agus an tuile  

Colm: Abrahám, athair phobal Dé  

Miodóg: Íobairt Íosác 

Dréimire: Dréimire Iacób  

Cruithneacht: Cothaíonn Iósaef pobal Dé  

Bata: Treoraíonn Maois pobal Dé as an Éigipt 

Táibléid chloiche: Maois agus na Deich nAitheanta 

Scrolla: Tairngreacht Íseáia  

Teach: Teach Jesse i mBeithil  

Cláirseach: Dáiví, Rí agus cruitire 



Coróin: Solamh, Rí  

Casúr: Iósaef, siúinéir  

Rós: Muire, Máthair Íosa  

Clár scríbhneoireachta agus peann: Eoin Baiste  

Réalta: Íosa, Slánaitheoir an Domhain

Tarraing pictiúr de Chrann Jesse


