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A MEGÍGÉRT ÁLDÁS 

Olvasmány: Lukács 1,46-55        Alapige: 1 Móz 12,3 
 

Folytatva a kegyelem hangjainak hallgatását, mai megszólalónk az Igében Mária, akinek szavát áthatja az 

Isten erejének, hatalmának nagysága. Ha Erzsébet szavában a megdöbbenés tükröződött, mondhatjuk, 

Máriáéban az erő. 

Túláradóan énekel Isten csodás és hatalmas tetteiről, nagy dolgokról, mellyel az egész világot meghatározza, 

nagyokat és kicsiket egyaránt. Honnan ez az erő, ez a bizonyosság, amely szavaiból tükröződik? Honnan ez a 

túláradó dinamika? Fogalmazzunk úgy: az áldást elnyerő élet különös lendülettel bír.  

Ez kiváltképp akkor látható jól, ha egymás mellett látunk két állapotot: azt, amikor valaki az áldás ígéretét 

viszi, valamint azt, amikor valaki már megkapta az áldást. Más az, amikor azt hallod: egyszer majd kapsz tőlem 

valamit, s más az, amikor azt mondják: itt van, a tiéd. Máshogy tekintesz az ígéretre, és másként az ajándékra. 

Amint egy ígéret kézzelfogható lesz, az a csoda. 

Hát, még ha ez az ígéret maga az Isten ajándéka, az üdvösség. Mária az énekében utal az Ábrahámnak tett 

kijelentésre: általad nyer áldást a föld… Évezredes kijelentés volt. Egy ígéret. És még ha Istentől származott is 

– úgy vagyunk sokszor, mint Sára is volt – az ígéretekhez kétség, bizonytalanság, olykor még egy kis gúnyos 

mosoly is társul. Más a lendülete az ígéretnek, és más a lendülete az embernek, ha már kézzelfogható a 

megvalósulás. 

Számunkra mit üzen az ígéret és az áldás ilyenforma összefüggése? Mondjuk úgy, Krisztus előtt, még amikor 

’csak’ ígéret az ő jelenléte, az üdvösség, amikor még nincs róla igazán bizonyosságunk, mert nem tudjuk 

elhinni. Ennek a helyzetnek bizony sokszor része az elbizonytalanodás, a kétely. Ki tudja, igaz-e, amit Isten 

mond, amit róla mondanak? A bizonytalanságnak pedig egyenes következménye az erőtlenség: Isten népe 

sokszor fogalmazza meg ezt a látleletet magáról… Krisztus előtti állapotban volnánk? 

Mária a Krisztus-érkezés pontjáról üzen, látva az Úr Isten tetteit, hatalmának jeleit: amikor megjelenik Isten a 

mi életünkben, belép hozzánk és elkezd cselekedni, életet változtatni, bizonyosságot és új erőt adni, amikor a 

pusztulás helyére életet hoz, amikor a zűrzavarból rendet csinál az ő hatalmas kezével. Az áldást hordozó 

életnek különös lendülete van, mely az Isten cselekvésének hatalmas, megváltó erejéből fakad – a mi 

életünkben is. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Szomorú szívvel hirdetem, hogy Egyházkerületünk főjegyzője, Hegedűs Béla esperes-lelkipásztor 59 éves 

korában elhunyt. Temetése tegnap délelőtt volt Tiszakécskén. Isten legyen a gyászolók vigasztalója. 

2. Alkalmaink 

Istentiszteletünk után Énekkari próbát tartunk, valamint a temetői munkák kapcsán az építési bizottság tart 

egyeztetést a kisteremben. 

Délután 15 órakor folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Helyszín: Lovasberény, Lujzamajor 

Adventi gyertyagyújtás lesz településeinken ma is: Tordason 16 órakor, Gyúrón 17 órakor. 

Szerdán 18 órakor Bibliakör, 19 órakor énekkari próba. 

Szerdán 20 órakor megbeszélést tartunk pályázati ügyében. 

Csütörtökön 17 órakor Tóvidéki bibliaóra lesz Baracskán. 

Szombaton 14 órakor konfirmációs órát tartunk 

Advent 4. vasárnapján 9 órakor gyermekistentiszteletet, 10 órakor istentiszteletet tartunk. Ez alkalommal 

gyülekezetünk énekkara is szolgál közöttünk. 

Vasárnap, az istentisztelet után gyülekezeti ebédre készülünk, melyre szeretettel várjuk gyülekezetünk minden 

tagját. 

3. Adventi könyvvásár 

Szeretettel ajánljuk a gyülekezet figyelmébe a könyvvásárt. 

4. Örömmel jelentem, hogy egyházkerületi támogatással 2017-ben indulhatunk az Egyházi épített örökség 

védelme és egyéb beruházások c. pályázaton. Célunk 35 millió forint támogatási összeg megnyerése új parókia 

építésére. A pályázat beadási határideje 2016. december 21. Hordozzuk imádságban gyülekezetünknek ezt a 

komoly célját is! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


