
 

 

2022. december 20. kedd – Iz 7,10–14; Zs 23; Lk 1,26–38  

„Az Úr ad nektek jelet…” 

 

Mindkét bibliai rész példa arra, hogyan ismerhetjük meg Isten üzenetét. A zsidók számára 
természetes volt, hogy egy-egy kiválasztott személyen keresztül szól hozzájuk az Úr. Mózes 
volt ilyen személy, majd a próféták, végül Keresztelő János, akik Isten akaratát vagy 
útmutatását közvetítették. A kérdés az, hogy ezek a kiválasztottak honnan tudták, hogy mit 
kell továbbadniuk. Olvasunk olyan alkalmakról, amikor angyal szól hozzájuk, természeti 
jelenségeken keresztül érzékelik az üzenetet vagy a csendben, lelkük mélyén szólal meg a 
hang. Az ember mindig szerette volna tudni, és ez ma is így van, hogy mi az Isten szándéka 
vele, egy-egy kérdésben hogyan döntsön, merre menjen. De azt is sokszor megtapasztal-
hatja, hogy kérés, kérdés nélkül is kap üzenetet, útmutatást. 

Karácsonyhoz közeledve érdemes visszagondolnunk arra, hogy mi hogyan kerestük, érzékel-
tük a jeleket. Melyek voltak az életünkben azok a pontok, amikor szinte kézzelfoghatóan 
tapasztaltuk a meghívást, az útmutatást, bár valószínűleg sem prófétai üzenetet nem 
kaptunk, sem angyal nem jelent meg nekünk. Láthatjuk sok bibliai személy életében, de a 
magunk életében is, hogy meghívásunk élménye, életünk fontos döntése elkísér, erősít 
életünk folyamán. 

De talán ennél fontosabb, hogy ma hogyan hallom meg Isten számomra szóló üzenetét. 
Fordulok-e Hozzá kérdéseimmel a kisebb-nagyobb döntési helyzetekben? Teremtek-e elég 
csendet, melyben hallhatóvá lesz szava, lelkem mélyén felderenghet üzenete? Keresem-e 
válaszát a Biblia soraiban, lelki olvasmányaimban? És kiválasztott személyek szavaiban is 
megérzem-e, hogy Ő szól hozzám, legyen az a lelkivezetőm, közösségi testvérem, de adott 
esetben bárki más, akivel találkozom?  

Mária az angyalon keresztül ígéreteket kap: Vele van az Úr, áldott, kiválasztott, Jézust adja a 
világnak, a Lélek és olyan erő tölti el, mellyel semmi sem lehetetlen. Az angyal elhangzott 
szavai közül sok magunkra is érthető, a magunk életében kicsiben megtapasztalható. 

Máriához hasonlóan mi is boldogok lehetünk, ha hiszünk annak beteljesedésében, amit az Úr 
mond nekünk! 
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