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K Ő B Á N Y A I

REFORMÁTUS   EGYHÁZI   ÉLET
A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA

Erzsébet és Mária találkozásáról olvasunk az Igében. Unokatestvérek
voltak. Miután Gábriel angyal megjelenti Máriának az örömhírt:
„Kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz,
akit nevezz Jézusnak”, Mária útra kel a galileai Názáretből, és meglá-
togatja a Júdea hegyvidékén élő unokatestvérét.

1./ A találkozás pillanatában Erzsébet Szentlélektől ihletve így 
üdvözli Máriát: „Az én Uramnak anyja”. Micsoda hit ez!  Még meg
sem született Jézus, Erzsébet máris „Uram”-nak nevezi! Hasonlóan
egy másik Máriához, aki húsvét hajnalán az árnyékos sír-
kertben szintén „Uram”-nak nevezte Jézust, pedig akkor még 
halottnak hitte: „Elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették”
(Jn 20,13). Milyen átadott életű asszonyok ők! Bizonyos, hogy ők
nem azok közé tartoznak, akik csak „uram, uram”-oznak, de nem men-
nek be a mennyek országába, mert az ajtó bezáratik előttük, s a men-
nyei Vőlegény azt mondja: ”Nem ismerlek titeket!” Épp ellenkezőleg:
Erzsébet Szentlélekkel megtelve nevezi a még meg sem született Jézust
Uramnak! „Senki sem mondhatja: Jézus Krisztus Úr, csakis a
Szentlélek által” (1Kor 12,3).

2./ Szegény Zakariás! Hallgatva kellett ülnie, amikor a két nő
üdvözölte egymást és örvendezve beszélgetett. És ahogyan Erzsébet
látta férjét csendben és némán ülni, így kiáltott Mária felé: „Boldog, aki
hitt!” Ó, bárcsak a férje is hitt volna az angyali örömhírnek,
hasonlóan Máriához! 

3./ Mária szíve ott Erzsébetéknél annyira megtelt hálával, hogy
énekelni kezdett. Éneke ujjongó örvendezés volt, melyben dicséretet
mondott Istenének.  Mária éneke úgy vált általánosan ismertté, mint a
MAGNIFICAT - az ének első szaváról: „Magasztalja lelkem az
Urat”, latinul: „Magnificat anima mea Dominum”

Mi a magasztalás? A dicséretnek, a dicséretmondásnak egy még
odaadóbb kifejezésmódja. A Magnificat a Szentírás legna-
gyobb énekei közé tartozik. Emelkedett, mintha a Zsoltárok könyvéből
lenne, mégpedig a legkiválóbbak közül. 

Mária éneke is a Szentlélektől ihletett magasztaló himnikus 
prófécia az Úr irgalmáról, a gőgös szívűeket megalázó, de az
alázatosokat felemelő hatalmáról, az ígéretek Istenének hűségéről, aki
soha nem másítja meg az Ábrahámnak és utódainak tett ígéreteit. 

Gyönyörködjünk ennek az Igének a szépségében és igazságában,
hiszen itt nem vmi túlzott Mária-kultuszról van szó, nem is Mária áll a
középpontban, hanem Isten nagy dolgai és az ezekért mondott 
magasztalás. Azért csodálatos ez az ének, mert szinte nem győz 
rácsodálkozni Isten hatalmas tetteire, nagy dolgaira.

Nagyon helyes Mária sorrendje. Először beszél az Úrról, Aki az
ő Istene és Üdvözítője is, ugyanakkor mindig tudatában van saját 
alacsony helyzetének. Végül is ő csak egy alacsony sorsú lány volt a
lenézett Názáretből, és csak egy ácsnak eljegyzett felesége. De az Úr
vele való kegyelmes bánásmódja áldottá tette. Irgalmából és
hatalmából megemlékezett egy egyszerű lányról, és nagy dolgokat tett

vele. Ő olyan Isten, Aki gyűlöli a gőgöt, és Aki a maga szuvere-
nitásában megalázhatja a hatalmast és felemelheti az alázatost.
Megelégíti az éhezőt és üres kézzel engedi el a gazdagot. Mária tudta,
hogy nemzedékről nemzedékre mindig megáldotta azokat, akik Őt
félték.

Magasztos gondolatok vannak ebben a csodálatos énekben
Istenről, és alázatos gondolatok önmagáról.

Mária számára az igazi ünnepet az jelentette, hogy magasz-
talni tudta a hatalmas Istent jóságáért, szeretetéért, csodáiért! Adja
az Úr, hogy a mi adventünket és karácsonyunkat is ez az áldott tartalom
töltse meg: magasztaljuk az Urat emberszeretetéért, bűn-
bocsátó kegyelméért, melyet irántunk Jézus Krisztusban kijelentett és
megbizonyított. 

És miért kezdte el Mária magasztalni az Urat? „Mert nagy dolgokat
tett velem a Hatalmas, és szent az Ő Neve”. Nagy dolgokat 
cselekedett az Úr a mi életünkben is. Erről beszél Karácsony ünnepe:
érettünk született az Úr Jézus Krisztus, hozzánk jött a földre le! Annyi
jót tett velünk: felsorolni sem tudjuk áldásának, velünk létének 
számtalan jelét. Dicsérjük, magasztaljuk ezért mi is a Hatalmast – 
s így lesz igazi ünnepünk Karácsonykor!

S mily bőven van oka a mi Kőbányai Gyülekezetünknek Istent 
magasztalni az elmúlt esztendő, a 125. jubileumi esztendő sok-sok
áldásáért! Jubileumi emlékévünk legkiemelkedőbb alkalma volt a
május 24-i hálaadó „születésnapi” istentisztelet, mely 125 évvel ezelőtt
éppúgy, mint az idén, pünkösd szent ünnepére, a Szentlélek kitöl-
tetésének ünnepére esett. Számomra ez jelzés-értékű. Kívánom, hogy
amiképpen eddig, úgy ezután is a Szentlélek Úr Isten vezérelje Krisztus
megváltott kőbányai népét az Atya Isten dicsőségére! 

„Mert nagy dolgokat tett velünk a Hatalmas, és szent az Ő Neve!”
Programsorozatunkat gazdagította a május 1-i non-stop orgona-

hangverseny, melyen 12,5 órán át, egymást óránként váltva  játszottak
neves orgonaművészek.

Emlékezetes az az áprilisi gyermek-hétvége, amikor kovásznai és
magyarnagykapusi vendégekkel közösen vettünk részt zsoltár-
éneklő-, versmondó- és bibliaismereti vetélkedőn. A városnéző körút,
az esti táncház, a színvonalas gálaest csak mélyítették a barátságokat,
melyek az erdélyi gyermekek és a kőbányai családok között szövődtek.

A nevezetes évforduló alkalmából megemlékeztünk egykori
lelkipásztorainkról, gyülekezeti elöljáróinkról is. Nagytiszteletű Dr.
Papp Vilmos előadás-sorozata, majd cikk-sorozata újságunkban, Szabó
Aladár gödöllői sírjánál tartott koszorúzás és megemlékezés, valamint
a Dr. Bereczky Endre emlékére állított tábla avatása – mind az 
előttünk jártak szép példáját ragyogtatta fel előttünk.

Az év végéhez közeledve visszaemlékezünk az egész útra, amelyen
vezetett Istenünk (5Móz 8, 2), elmondhatjuk: bizony gazdag emlékév
van a hátunk mögött! Mindezért Soli Deo Gloria! 
Egyedül Istené a dicsőség!                      Sz-S.G.

“ M A G A S Z T A L J A  L E L K E M  A Z  U R A T ”
Olvasandó: Luk 1, 39 - 56


