
December 22 szombat   Lk 1,46-56. 

Magasztalja lelkem…? 
 
A mi templomunkban, a vasárnapi misék végén rendszeresen imádkozza 

a templomi közösség a Magnificat-ot. Az 54-55. verseknél elhallgatok 

és az oltár mellett lévő magyar zászlóra tekintve imádkozom Árpád 

házának magyarjaiért, magunkért. Tiszteletre méltó minden nemzet 

önértelmezése, amíg nem mások kiirtására, kiváltságot igénylő gőgjére 

épül az önmagáról alkotott képe. Isten előtti alázat, emberek közötti 

kiválasztottsági gőg kettőssége szinte minden vallásban tetten érhető. 

„Közöttetek ne így legyen…”- mondta Jézusunk. 

Az F-IV közösségben azzal kezdtük az évet: ősbizalomra épülő 

hűségre törekszünk. Aki bízik, annak ismernie kell azt, Akiben bízik. 

Azt is ismernie kell, amiben bízik. Istenről tudnunk kell, hogy ki Ő a mi 

számunkra. Ez több mint önmagam álmainak kivetítése, más, mint egy 

emberi istenkép vallások által kialakított teológiája. Ez a személyes 

belső élmények és a tudatformáló szellemi keresés útja. Szellemi életem 

halott…pislákoló…vagy ÉLŐ ? 

Lelkiségi irányzatok tele vannak a magasztalás magasztalásával. 

Nekem ez idegen. A magasztalás számomra nem feladat, nem 

illendőségből végzett imaforma és nem önszuggesztiós eszköz az 

„istenélmény” mesterséges átéléséhez. Sokkal több ennél: a szív 

mélyéből spontán feltörő érzelmi sugárzás. Persze, olyan szavakkal jön 

ez elő, amilyen a tudattartalmam. Lám Mária éneke /melyet Hanna 

énekéből szerkesztett az ősegyház testvéri köre/ is hordozza az 

ószövetség jegyeit, Jahweh nagyságának és az én kicsiségének 

hangsúlyát, a gazdag-szegény forradalmi feszültségét és a nemzeti 

sovinizmus álmait. Ez volt a tudatában annak, aki ezt a himnuszt az 

ősegyház liturgiájában imádkozta. Most nem ez a fontos, hanem, hogy 

mi volt a szívükben ! A magasztalás akkor tör fel az emberből, mikor 

élményszerűen átéli, hogy kicsisége, gyarlósága ellenére szereti őt az 

Isten! Édes Atyjaként-Anyjaként szereti! 

Legutóbb mikor és miért tört fel belőlem magasztalás ?  

Magasztalja lelkem…?  

Mindjárt itt a Karácsony. Ugye nem kell mesterséges ünnepi 

hangulatot fabrikálnom, hanem jézusi érték látásom és égi 

megszólítottságom igazi ünneplésre, MAGASZTALÁSRA indít…  - 
Király Náci (Érd) 


