
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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KÉTELKEDÉS VS. HIT 

Igeolvasás: Lk 1,5-18 

Alapige: Lk 1,34 Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, 

mikor én férfit nem ismerek?" 

Kedves Testvérek! Advent 2. vasárnapja van, s egyre közelebb kerülünk a 

karácsonyi ünneplés időpontjához. Adventi készülődésünkben most két angyali 

megjelenést vizsgáljunk meg. Az első ilyen jeles angyali látogatásról Zakariás 

esetében olvastunk, a másikról pedig Mária esetében. Mindkét angyali 

megjelenés és hírhozás Jézus Krisztus születését készíti elő. Azonban más-más 

reakciót vált ki Zakariásnál és Máriánál is. Zakariás azt kérdezte: Miről 

tudhatom én ezt meg? Mária kérdése pedig így hangzott: Mi módon lesz ez? A 

két kérdés között első hallásra alig vélünk különbséget felfedezni. És mégis, ha 

Lukács evangéliuma egész első fejezetét elolvassuk, azt látjuk, hogy Zakariást 

kérdése miatt büntetés érte, Máriának ellenben a Szent Lélek Erzsébet, az ő 

rokona által ezt a legnagyobb dicséretet küldte: “Áldott vagy te az asszonyok 

között… és boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket a Úr néki 

mondott”.  

         
    Dec. 2-án istentisztelet előtt imakör, istentisztelet után Wass Albert emlékműsor             (Fotók: AÁ.) 

Zakariás kételkedik, jelet kér. Azt kérdezi: Miről tudhatom én ezt meg. Hiába a tudása, nincs mögötte 

hit, és jelet kíván az angyaltól. Mária kérdésében azonban ott van a hit. Így üdvözli őt Gábriel angyal: Üdvöz 

légy, kegyelembe fogadott! Az Úr van veled. Ne félj, mert kegyelmet találtál az Istennél! Ne félj, hanem légy 

bátor, mert kegyelmembe fogadtalak, megőrizlek, mert szeretlek. 

Mária pedig csodálkozva hallja, mit mond neki az angyal. Íme, fogansz méhedben és fiút szülsz, akit 

nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos Fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak 

a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária pedig megkérdezte: 

Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem 

ismerek? 

Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek 

száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be 

téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik 

majd, Isten Fiának. Mária tudta, hogy mindez a 

Józseffel való jegyességének  végét jelenti, de 

mégis azt mondta: Íme az Úr szolgálóleánya: 

történjék velem a te beszéded szerint. Ebben a 

mondatban Mária engedelmes szíve tárul elénk. 

Isten nagy dolgot készít elő az ő életében, 

azonban ezt csak úgy teszi meg, ha Mária 

engedelmeskedik neki. Mária pedig nem okoskodik. Nem akar Isten akarata ellen tenni. Tudja és elfogadja, 

hogy az a legjobb a számára, ha rábízza magát, egész életét az élő Istenre. 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

Istennek terve van a mi életünkkel. Mindannyiunk életével. És számunkra az a legjobb, ha ezt az Isten 

életünkre elgondolt tervét megismerjük, és engedelmeskedünk annak. A kérdés az, hogy megtesszük-e ezt? A 

kérdés az, hogy ismerjük-e az Isten életünkre vonatkozó tervét, keressük-e Isten akaratát az életünk felől, és 

engedelmeskedünk-e annak? Mária nem akar okosabb lenni Istennél. Nem is kételkedik Isten szavában, mint 

ahogyan Zakariás, az öreg pap tette, hanem engedelmesen válaszol: történjék velem a te beszéded szerint. És 

amikor engedelmesen felajánlja magát Istennek eszközül, hogy ezáltal Isten terve beteljesedjen, akkor egy 

hatalmas csoda történik az életében. Egy olyan esemény, amely túlmutat az emberi természeten. 

Isten a teremtés hajnalán csak szólt, és szavával megteremtette a világot, és minket embereket is. Ő 

azóta semmit nem változott. Ő ma is hatalmas Isten. Akkor miért okozna neki gondot az, hogy Mária méhében 

gyermek foganjon. A magvető példázatából tudjuk, hogy Isten szava, Isten Igéi olyanok, mint a magok. A 

szántóvető hinti a magvakat, az Igét hirdető szólja az Igét, és a termés a példázat szerint attól függ, hogy milyen 

talajba hullik a mag. Az új élet attól függ, hogy mi miként viszonyulunk az isteni üzenethez. Mária 

engedelmesen fogadta Isten Igéjét. És mivel engedelmes volt, a szíve alatt új élet fakadt, és átélte a legnagyobb 

csodát, hogy az Úr Jézusnak, Isten egyszülött Fiának az édesanyjává lehetett. 

Ez a csoda záloga az életünkben. Hogy hogyan viszonyulok Isten Igéjéhez, Isten szavához, az Ige 

magvakhoz. Egyáltalán hallgatom-e, meghallom-e az Igét? És ha igen, akkor milyen talaj az életem? 

Termékeny talaj, vagy sziklás talaj? Engedelmes vagy engedetlen talaj? Olyan szív, amely látja ugyan, hogy 

nehézségekbe is ütközök, ha ráállok Isten útjára, de mégis Neki engedelmeskedem, mert tudom, hogy ez a 

csoda záloga, az új élet záloga. Ma is emberi életek változnak meg, és új életet kapnak sokan csak azáltal, hogy 

Isten szavára engedelmesen így válaszolnak: Legyen velem a te beszéded szerint. 

Isten csodái mindig így történtek az Ó-és Újszövetségben egyaránt. Az egész Bibliában mindenhol ezt 

látjuk. Isten szólt. Ígért valamit. S voltak olyan hívő és engedelmes szolgái Istennek, akik meghallották az Igét, 

az ígéretet, s ráálltak arra, annak ellenére is, hogy a körülmények mást is mutattak és azt mondták: Én hiszen, 

hogy ez be fog teljesülni, mert ezt Isten megígérte. S aztán erős hitük és engedelmességük nyomán Isten 

belenyúlt a természetbe és természetfölötti módon cselekedett, csodát adott. Ez történt Nóéval, aki túlélte a 

vízözönt. Ez történt Ábrahámmal, akit kihívott Isten Úr-Kaszdimból, és nagy néppé tette őt. Ez történt 

Mózessel Egyiptomban, amikor kiszabadította a népet a fáraó kezéből. Ez történt Dáviddal, aki pásztorfiúként 

kezdte, de ráállt Isten ígéreteire, és király lett belőle. Sorolhatnánk a hit hőseit, akik igent mondtak Isten 

hívására, és csodákat éltek át, mert hittek és engedelmeskedtek. 

 Ezen az adventen hadd hirdessem, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz a csodálatos Isten, 

aki ma is megszólít minket Igéje által. A kérdés felénk ma az, hogy mi vajon meghalljuk-e Isten Igéit, és 

engedelmesen azt tesszük-e, amit Ő mond. Mert ennek függvénye az, hogy átéljük a csodát, az Ő áldását, az Ő 

ajándékait. Ma, maikor halljuk az Ő hangját, tudjunk Máriához hasonlóan az Ő Igéire mi is engedelmesen így 

válaszolni: Legyen Uram a te beszéded szerint. Így legyen. Ámen. 
------------------------------------ Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész--------------- 
2018. december: 

12. szerda  14.30 Bibliaóra 

12. szerda  18.00 Női bibliakör 

13. csütörtök 10.00 Babamama klub 

13. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

16. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

16. vasárnap 10.00 
Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet. Az 

istentisztelet végén s a Tűzzománc kiállítás megnyitójára kerül sor. 

16. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

16. vasárnap 17.00 Adventi zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

21. péntek 14.30 Filmklub – A tökéletes ajándék c. film 

23. vasárnap 10.45 Cserkészek betlehemes műsora 

24. hétfő 17.00 Szenteste - istentisztelet 

25. kedd 10.00 Úrvacsorás istentisztelet karácsony első napján 

26. szerda 10.00 Istentisztelet karácsony második napján 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az évben is 

meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. Tartós élelmiszert 
gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel lehessen használni. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy a „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 

: fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502 Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 
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