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MÁRIA, AZ ENGEDELMES

Alapige: Róma 10,17 Olvasmány: Lukács 1,26-38

Ahogy haladunk előre Gábriel angyallal,  az első karácsony történetének újabb szereplőivel ismerkedünk
meg: látjuk azt, ahogy Isten bevonja az embert az Ő tervének megvalósításába, különös kiválasztó kegyelme
szerint. Ebben a sorban látunk különböző korból, különböző nemből, különböző korosztályból származókat,
ahogyan mi magunk is Isten népét sok-sok különbözőségünkben alkotjuk, ám felfigyelhetünk egy hasonlóságra,
mely leginkább a mai találkozás igéjében, Mária történetében rajzolódik ki: ahogy Isten akaratát alázattal és
engedlemes szívvel fogadja. Így lesz ő a szó szoros és átvitt  értelmében is a Krisztus-hordozás ősi példája
minden kor keresztyéne számára.

Az angyali megszólalás, mely gondolkodóba ejti magát Máriát is, arról üzen mindenek előtt, hogy csak Isten
kegyelméből fogadhatjuk be a Fiút. Ez tanít minket az alázatban. Egyikünk, még Mária sem mondhatná, hogy
nekem közöm van Isten ügyéhez. Bár ez a gondolat a kiválasztottságban sokszor kísért, hogy a mi igazságunk,
a mi kegyességünk gyümölcse, hogy Istennel vagyunk. De nem. Amikor Máriát úgy köszöni az angyal, hogy
Isten téged is  kegyelmébe fogadott,  akkor látjuk,  ez máshogy nem megy. Isten ajándékoz meg magával,  s
Fiával. Ez vigasztalás mindazoknak, akik kicsiny pontként élik meg magukat e világban, ahogy Mária is tette:
Isten téged választ, kegyelméből Krisztus hordozója lehetsz.

A következő angyali megszólalás a lényegre tér, s a Máriát és a mi hitünket érintő központi gondolat itt
fogalmazódik  meg és  ez  a  befogadásról  szól.  Mária  a  méhébe  fogadja  a  megváltót  a  Szentlélek  erejének
különös  munkája  folytán.  Máriának  el  kell  fogadnia,  be  kell  fogadnia  testi  értelemben.  Különös  csoda.
Elgondolkodtató egy férfiak uralta társadalomban, ahol az akaraté és az erőé a főszerep, Isten a feje tetejére állít
mindent, s az alázat, a befogadásé lesz a győzelem: nem azé, aki akarja – erősíti meg Pál is.

A hit  dolgában  örök  igazság  ez,  hiszen  az  alázatos,  befogadó  szív  győzedelmeskedik,  hiszen  azé  az
üdvösség, aki befogadja a Fiút. Az lesz Isten gyermeke, írja János, aki nem a férfi akaratából, hanem a Lélek
munkája  által,  Istentől  született.  Különös  csoda.  Isten  ma  sem  tesz  mást,  az  ő  Szentlelke  által  munkálja
szívünkben,  hogy  megfoganjon  az  Ige  és  megszülessen  Krisztus,  hogy  ő  formáljon  át  Isten  képére  és
hasonlatosságára. Adja meg az Úr Isten ebben az adventben is, hogy előbbre jussunk a formálódásban, hogy
akaratunkat alázattal letéve Isten előtt az Ő üdvössége születhessen meg bennünk. Ámen.

HIRDETÉSEK

1.  Gondnoki  eskütétel  –  miután  gyülekezetünk  közgyűlése  2019.  november  12-én  gondnokká
választotta  Alföldy-Boruss  Áron,  a  gyülekezet  előtt  esküt  tesz,  szolgálatára  és  családjára  áldást
kérünk.

2.  Köszöntés  –  Kovács  Sándorné,  született  Tóth  Margit  asszonytestvérünk  95.  születésnapjához
érkezett. A gyülekezet közösségében is Isten áldását kérjük az ő életére és családtagjaira.

3. Alkalmaink – Délután 17 órakor a gyúrói gyertyagyújtáson szolgálunk a gyülekezet közösségével:
énekkel, igével, versekkel és szeretetvendégséggel. Mindenkit szeretettel buzdítunk a részvételre.
Advent negyedik vasárnapján 10 órakor istentiszteletet tartunk, 16 órakor pedig Tordason szolgálunk
a gyertyagyújtáson.

4. Adakozás –  A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai hétfőn vették át a mintegy 20
doboznak megfelelő szeretetcsomagot. Köszönetüket továbbítom most a gyülekezet közössége felé. A
jó kedvvel adakozót szereti az Isten!

Advent harmadik és negyedik vasárnapján helyezzük ki a  támogató perselyt, mellyel közvetlenül a
gyermekkarácsony ügyét segíthetjük. Ilyen irányú adomány már az elmúlt  héten is érkezett 12ezer
Forint értékben. Köszönjük a felajánlásokat!

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őríző pásztora!


