Erzsébet éneke
Textus: „Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki
mondott.” Lk 1,45
Adventben és karácsony közeledtekor az emberek sokat énekelnek.
Ilyenkor koncerteket szerveznek és ünnepélyeket tartanak, amiken énekeikkel az
Urat magasztalják.
Mi is sok karácsonyi éneket ismerünk.
A betlehemi jászolbölcső körül is sokan énekeltek.
Mielőtt Jézus megszületett Mária és Zakariás is énekelt.
Jézus születésekor az angyalok énekeltek. Aztán Simeon magasztalta az
Urat, hogy megélhette a Megváltó megszületését.
Ám, ne feledkezzünk el Erzsébet énekéről sem. Ugyanis ő volt az első, aki
énekelt Jézus születése közeledtekor. Erzsébet Isten Szentlelkével teljesedett be.
Egyébként már az is csoda, hogy öreg létére énekelni tud. Hiszen semmi
reménye nem volt, hogy gyermeke születhet.
A mi öregjeink vajon tudnak-e énekelni. Úgy tapasztalom, hogy a legtöbb
öreg inkább csak panaszkodik és zsörtölődik. Ez emberileg elfogadható.
Öregjeinknek nehéz élete van. Gyermekeik, unokáik távol vannak,
országhatárokon, sőt földrészeken is túl. Ők pedig egyedül küzdenek a magánnyal,
a gondokkal, a betegséggel. Nem kellene-e segítenünk őket? Nem kellene-e
többet vigasztalni, bátorítani őket, hogy ne gyöngüljön meg a hitük a gondviselő
és szerető Istenben?!
Erzsébet a férjétől is távol került, vagy a férje tőle. Erzsébet ugyanis hívő
asszony volt, a férje pedig nem hitte, hogy gyermeke fog születni. Büntetése az
lett, hogy megnémult, míg Keresztelő János meg nem született.
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Milyen rossz lehet úgy szolgálni, hogy a család valamelyik tagja, férj, vagy
feleség, vagy gyermekek nem hisznek. Fájdalmas és gyötrelmes az ilyen szolgálat.
Imádkozzunk az ilyen családokért.
Erzsébetet meglátogatja Mária. Váratlanul. Eljön hozzá Názáretből.
Máriával még nagyobb csoda történt. Nem csak Isten Igéjét, ígéreteit bírta,
hanem a testté lett Igét is a szíve alatt. Ezért áldott ő az asszonyok között.
Ekkor kezd el Erzsébet énekelni. Nagy csodálattal és hódolattal énekel, mert
házába jött, meglátogatta őt Urának anyja.
Énekében a Mária hitét értékeli: „Boldog az, aki hitt…”
Csodálatos prédikáció ez énekben a boldogságról! Ez a legelső az Új
Testamentumban! Mária boldog, áldott, mert hitt.
Biztos, hogy míg énekelt, a férjére is gondolt, aki nem hitt.
De Mária igazán hitt. Magát teljesen átadta az Úrnak: Ímhol az Urnak
szolgáló leánya, legyen nekem a te beszéded szerint.” (Lk 1,38).
Mindezeket Erzsébet nem Máriától tudja, hanem a Szent Lélek jelenti ki
neki. „Áldott az, aki hisz…” Ez tk. már nem Erzsébet. Isten Szent Lelke szól általa,
Aki értékeli Mária hitét. Így koronázza be az Úr az Ő saját művét.
A hitről lévén szó, meg kell állapítanunk, hogy egy hívő ember soha sem
dicsekszik a maga hitével. Nem mondja: Én hiszek. Én hívő vagyok. Nekem nagy
hitem van. Egy hívő ember ezt mondja: Hiszek, Uram, légy segítségül az én
hitetlenségemben! Az ilyen embernek mondja Jézus: Nagy a te hited!
Van-e ilyen hitünk? Karácsonyt csak hittel lehet ünnepelni!
Aki nem hisz, azt megítéli az Úr.
De hogy lehet hitre jutni?
„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10,17). Azt
jelenti ez, hogy minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy Isten Igéjét hallgassuk
2

s vele foglalkozzunk s akkor Isten az Ő Szent Lelke által hitre juttat és megerősít
hitünkben. Úgy mint Erzsébetet és Máriát.
Így tudjuk elfogadni, elhinni, hogy „beteljesednek azok, amiket az Úr
mond.”
Életünkben és halálunkban.
Az Úrnak nagy a hatalma!
Aki Benne hisz, az el tudja fogadni bűnei bocsánatát az Úr Jézus
Krisztus által.
Aki Benne hisz, az a világosságban jár és nem a sötétségben.
Aki Benne hisz, az nem szégyenül meg.
Aki Benne hisz, annak örök élete van.
Kell-e ettől több nekünk?!
Boldog az az ember, aki a Seregek Urában hisz.
Ámen.
Biharszentjános, 2015.12.21.
Csomay Árpád.
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