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A Lukács 1.34-35-ben arról olvashatunk, hogy amikor Gábriel odament Máriához ő 
teljes természetességgel megkérdezte tőle:  
 
"Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?  
 

Az angyal erre a következőt válaszolta:  
 
„A Szent Szellem száll reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged;” 
 
A Szent Szellem mindig elhozza ránk Isten erejét (Lásd Ap.csel. 1.8 és 10.38-at) 
 
Ahogyan Isten szelleme Máriára szállt, hogy megszülessen benne Jézus, a Szent Szellem 
elsősorban ránk is azért száll, hogy megszülessen bennünk Krisztus. Ez a legvilágosabb 
útmutatás számotokra a Szent Szellem szolgálatának megértéséhez az életetekben és az 
Úr felé való szolgálatotokban. Ahogyan egy bébinek időre volt szüksége, hogy 
felnövekedjen Mária méhében, időre van szükség ahhoz is, hogy Krisztus 
megnyilvánuljon az életünkben.  

Mária engedelmes volt Isten szavának és azt mondta: 
 
"Legyen nékem a te beszéded szerint." (Lukács 1.38).   
 
Nem vagyok Római Katolikus, de nagy csodálója vagyok Máriának, amiért ennyire 
istenfélő fiatal nő volt. Isten végigtekintett Izraelen, hogy találjon egy fiatal nőt, aki 
valóban istenfélő és megtalálta Máriát, aki valószínűleg csak18 éves lehetett akkoriban. 
Olvassátok el a Lukács 1.46-55-öt és látni fogjátok milyen fantasztikus az éneke a 
Szentírásban. Meglepő, hogy mennyire éretté képes válni valaki 18 évesen is, ha 
istenfélő. Isten nem árt semmiképpen azoknak a személyeknek, akiket Ő kiválaszt. 
 
Mária tudta, hogy amikor majd látszani fog a terhessége a botrányos történetét Izraelben 
mindenki meg fogja ismerni. Senki sem fogja majd elhinni neki, hogy a Szent Szellemtől 
van a gyerek. Kész volt elszenvedni azt a gyalázatot, hogy világra hozza Jézust testileg 
a saját testéből. Most alkalmazd ezt a te életedre. Akarod, hogy felépüljön Krisztus teste 
a városodban?  Elismertségre vágysz, vagy kész vagy „Krisztus gyalázatának” 
elszenvedésére? Isten nem támogatja azokat, akik az Ő munkájában elismerést keresnek. 
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Az ilyen emberek csak egy felekezeti egyházközséget tudnak felépíteni és nem Krisztus 
testét. Krisztus testének építése mindig gyalázattal, meg nem értéssel, pletyka tárgyává 
válással jár. Ezzel Máriának is szembe kellett néznie Izraelben, de mindez nem zavarta 
őt, hanem szép csendben világra hozta Krisztus testét. Épp így van ez ma is. Krisztus 
teste ott fog megszületni, ahol az emberek készek „a felekezeti keresztyénség vallásos 
táborából kijönni és elhordozni az Ő gyalázatát.” 
 
Bizonyos vagyok benne, hogy Mária nem panaszkodott a nehéz körülményei miatt, 
amikor egy istállóban találta magát. Képzeld el, ha Mária úgy viselkedett volna, mint 
sok mai tinédzser hasonló helyzetben.  
  
Kiabálhatott volna Józseffel azt mondva neki: 
 
"Mondtam neked, hogy két nappal korábban kellett volna elindulnunk! Itt vagyunk és 
nincs egy szobánk sem. Nincs semmi magánéletem – és ebben az istállóban kell 
megszülnöm a gyereket, egy koszos környezetben. Milyen felelőtlen férj vagy” stb. El 
tudod képzelni, hogy Jézus egy ilyen panaszkodó, morgolódó állapot közepette született 
meg? Isten nem engedhette meg ezt. Neki egy olyan lányra volt szüksége, aki nem 
panaszkodik. Ezért választotta ki Máriát, hogy Jézus anyja legyen – olyan valakit, aki 
megtanulta fiatal korában, hogy a nyomorúságos és nehéz körülmények között is 
megelégedett legyen. Isten ezért nem választhatott más lányt Izraelben. 
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