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Lk 1,26-38.

A názáreti Mária életében valami váratlan, rendkívüli, az egész további sorsát meghatározó esemény
történik. Úgy lesz állapotos, hogy nincs férje. Bár el van jegyezve Józseffel, de még nem házasodtak
össze. Cikáznak a gondolatok a fejében. Mi lesz, ha József meggondolja magát és nem vesz el
feleségül? Gondoljunk bele, ma hogyan fogadna egy ilyen hírt egy tinédzser kislány. Az esetek nagyon
nagy százalékában abortusz lenne a vége. Mert Mária jóval 18 év alatt volt. Ki hiszi el neki az angyali
üzenetet? Még rontana is a helyzetén, ha egy természetfölötti jelenéssel magyarázná az eseményt.
Akár tragédiának is felfoghatná a hírt. Kétségbeesetten tiltakozhatna, vagy hallgat megsemmisülten.
De nem ez történik. Mária életkorát meghazudtoló bölcsességgel és hittel fogadja az angyal
bejelentését és elfogadja sorsát. Vajon milyen családi, társadalmi, vallási közegben nevelkedett ez a
lány, hogy fiatalon ilyen mély hite van?
Te hogyan fogadsz egy váratlan, rendkívüli hírt, ami lényegesen megváltoztatja az életedet?
Tudod e mondani „…legyen nekem a te igéd szerint.”
Szent Ferenc imáját ajánlom „receptnek”:
Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Balogh Laci, Debrecen

»»««
Az angyali üdvözlet… Oly sokszor mondjuk az imát, szinte monoton, gépiesen. S ha belegondolok,
szinte naivan, figyelmetlenül.
Számomra ebben a történetben a legérdekesebb az az ártatlan kérdés, ahogy megkérdezi Mária,
„hogy fog ez velem megtörténni?”. Mert pontosan tudja, hogy a gyermek hogyan fogan, s ő ennek az
aktusnak nem aktív szereplője. Hiszen abban a korban bizony megkövezés volt a jutalma, ha
valakinek házasságon kívül született gyermeke. S a válasz elhangzása után: „Íme, az úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.” – mondja Mária.
Mindig elgondolkodom azon, hogy vajon tudnék-e ilyen beletörődötten elfogadni egy helyzetet, akár
egy munkahely elvesztése, hajléktalanná válás, betegség vagy egy nem tervezett gyermek jövetele
esetén? Mennyire pánikolnék, vagy oda tudnám adni aggodalmamat, félelmemet? Tudnék
Ráhagyatkozni, bízni Isten gondviselő szeretetében?
Teremtőm,
kérlek, hogy segíts meglátni életünk nehéz helyzetében akaratod, gondviselő szeretetedet!
Erdélyi Klári

