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Jól ismerjük azt a szándékot, ahogyan a szentírások gyakran igyekeznek összekötni az 

Ószövetségi és a Jézusi történeteket. Ma is egymásra rímel a gyermekért könyörgő, s 

megdicsőült Hanna (Sámuel édesanyja) öröméneke, hálája a megszületett, s Istennek 

felajánlott gyermekért, és Mária magasztaló éneke, a Magnificat, s annak szárnyaló, 

dicsőséges öröme - tudjuk, hogy számtalan művészeti alkotás merít e magasztaló himnusz 

ihletettségéből (pl. Bach, Albinoni, Händel csodás zeneművei). 

Mégis … Jézus itt még nem született meg, s Mária arról beszél, amire vágyik, úgy beszél 

jövőbeli eseményekről, mintha azok már megtörténtek volna: „Nagy dolgokat tett velem a 

Hatalmas, ….hatalmas dolgokat cselekedett karjával, szétszórta a szívükben felfuval-

kodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról megalázottakat emelt fel, éhezőket látott el 

javakkal, bővelkedőket küldött el üres kézzel. „  Mik a központi gondolatok még Mária 

imájában?  „Rátekintett szolgálóleánya megalázott állapotára.” Igen, itt a megaláztatás. 

Ebben bőven lehetett része egy férj nélküli leányanyának. 

Mik jutnak eszembe e szó kapcsán? 

- Isten a megalázottak pártján áll. 

- Akarom-e még, hogy Isten állítsa helyre a Világot, alázza meg a hatalmasokat, emeljen 

föl engem? 

- Mikor és hogyan fordul elő, hogy én alázok meg másokat ? 

- Leteremtek valakit, elveszem jó időre az önbizalmát, 

- nem érek rá, hogy vele foglalkozzak, s ő látja, mi mindenre értem mégis még rá 

- műveltségem, olvasottságom nem a jó célt szolgálja, csak eltávolít valakitől 

- képes lenne a döntésre, mégis helyette gondolkodom, cselekszem 

- csak arra tudok gondolni, mit lehetett eddig tőle várni, s nem hiszek abban, hogy ő is 

tud változni stb. 

Istenem! 

Kicsi akarok lenni, de nem megalázott, még akkor is, ha tudomásul kell vennem, hogy a 

helyes út sokszor egyben a legnehezebb. Segíts, hogy ne gondoljam, nélkülem is meg tudod, 

tenni, hogy kevesebb - kisemmizett, szűkölködő, megalázott vagy - bezárkózott, örömhír 

nélküli ember éljen köztünk. 

 

Magyar Ági, Székesfehérvár 

 

 


