Nagy dolgok
(Mária éneke)

Textus: „Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő
neve.” (Lk 1,49).
Mária is énekel. Nem a körülmények miatt, hanem azért, mert ő is Isten
Szent Lelkével teljes.
Ő Isten nagyságos dolgairól énekel.
Nagy dolgok. Ilyenekkel van tele Izráel történelme. A zsoltáros is ezt
mondja: „Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek
hasonlók a te munkáidhoz!” (Zsolt 86,8).
Nagy dolog volt az, amikor Isten Ábrahámot elhívta Káldeából.
Nagy dolog volt, amikor Mózest a nép vezérének hívta el.
Nagy dolog volt, amikor Isten kivezette a választott népet Egyiptomból.
Nagy dolog volt, amikor bevitte őket Kánaánba.
Még nagyobb dolog volt az, hogy az Úr közöttük akart lakni.
Nagy dolog az, hogy meg akarja bocsátani a nép bűneit.
Mária hallott ezekről a nagy dolgokról. Hallott az ígéretekről, melyeket az
Úr a népének adott.
Most pedig Isten beteljesíti ezeket az ígéreteket. Most megszületik a
Megváltó. És ő fogja megszülni a Megváltót. Nem nagy dolgok ezek? Lehet, hogy
korábban is énekelt ő a zsinagógában. „Nagy dolgokat cselekedett a népével az
Úr!” Most azt énekli, hogy az Úr vele cselekedett nagy dolgokat.
Te mit énekelsz? Hogyan énekelsz? Tapasztalod-e életedre nézve, hogy
kegyelmes az Úr és a te életedben is nagy dolgokat cselekszik? Nem úgy, hogy
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gyermeket szülsz, bár ez is nagy dolog manapság! Érzed-e, hogy a Megváltó érted
is megszületett? A te bűneidet is meg akarja bocsátani! Be akar vinni téged is az
Ígéret Országába, a mennyországba!
Karácsonyt ünnepelni mindig személyes dolog. Sok ember van, aki
bizonyságot tud tenni arról, hogy Isten milyen nagy dolgot cselekedett már. És ez
igaz.
Az is nagy dolog, hogy életet adott nekünk. És az, hogy meg akar igazítani
téged. Megmenteni az örök kárhozattól. Ezt kell megértenie minden embernek.
Személy szerint. Egyen-egyenként.
Jézus nélkül boldogtalan emberek vagyunk. Ezt nagyon meg kell értenünk!
Mária bizonyságát veszi, hogy az ő életében és általa nagy dolgokat
cselekszik az Úr. De kérdezi: „Mi módon lesz ez?” (Lk1,34).
Megkapja a feleletet is: Isten Szent Lelke által.
Érted már? Akiben Isten Szent Lelke munkálkodik, az az ember talány a
saját maga számára is. Sokszor nincs megoldás, nincs menekvés …és mégis Isten
ezt munkálja bennünk és általunk.
Meg kell tanulnunk, amit az angyal Máriának mond: „Mert az Istennél
semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37). Nem nagy dolog ez? Az, ami az embernél
lehetetlen, az Istennél lehetséges! Nagy dolog ez!
Hogyan lehetünk bizonyosak arról, hogy Isten Szent Lelke munkálkodik
bennünk és általunk? Ha alázattal hajtasz térdet és fejet az Úr előtt,
engedelmeskedve akaratának, az a Szent Lélek munkája. Mária is ezt tette: „Ímhol
az Urnak szolgálója; legyen nekem a te beszéded szerint.” (Lk 1,37).
Így van ez a te életedben is? Tudsz-e engedelmes lenni? Magadat
megalázni? Csendben várni? A nagy dolgokra? Akkor tud Isten Szent Lelke
munkálkodni benned és általad. Akkor nagy dolgokat cselekszik veled a Hatalmas.
(Lk 1,49).
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Máriának az életében ez meglátszott. A Hatalmas új életet munkált Máriára
nézve.
Hiszed-e, hogy neked is Hatalmas Istened van? Jézus is így kérdezett
később: „Hiszed-e ezt?” (Jn 11,26).
Hatalmas Ő. Szent az Ő neve és nagy. Énekeljük Máriával:
„Magasztalja az én lelkem az Urat,
És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben…
Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas és szent az Ő neve!”

Ámen.
Biharszentjános, 2015.12.22.
Csomay Árpád.
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