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Mária nem tétovázik és a hosszú út ellenére nekivág, hogy meglátogassa Erzsébetet. Találkozásukkor
Mária köszöntésére Erzsébetben megmozdul a gyermek és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.
Erzsébet ismerte az ószövetségi írásokat, ezért kérdezte Máriát, „Hogyan lehet, hogy Uramnak anyja
látogat el hozzám?”
A Magnificat, Mária éneke is azt mutatja, hogy Ő is ismerte az Írásokat. Spontán jött belőle ez a
csodálatos dicsőítő, magasztaló ének. Abban a helyzetben érezhetővé vált, ahogyan ujjong a lelke
Istenéért és hálás a sok kegyelemért, amit kapott.
Ha nem is ilyen pillanatokat élünk át életünkben, vajon a hasonló helyzetekben, mi hogyan
viszonyulunk a Teremtő Istenünkhöz? Miképpen tudunk hálát adni az életünkben történő csodákért?
Aczél Géza, Halásztelek

»»««
Mária hálaéneke
A Lukács evangéliumában található "Mária-ének" sok zeneszerzőt ihletett művek komponálására.
Nekem először a Magnificat, vagyis - Szűz Mária hálaéneke, mellyel látogatásakor Erzsébet köszöntésére válaszolt - énekelve, kánonként került az életembe. Sokszor hallottam és énekeltem már, de
csak sokára néztem utána pontosan mit is jelent az, amit olyan szívesen énekelek. A dallam és a latin
szöveg mellett egyszer a megértés is fontossá vált számomra. Más úgy énekelni, hogy tudom mit
jelent!
Az igerész elején Mária örömét, háláját fejezi ki. Mária rögtön igent mond Istennek! Nem keres
kifogásokat, hanem határtalan örömmel fogadja Isten ajándékát. Pedig biztos nem volt könnyű
helyzetben! Korunkban már senkit nem zavar, hogy gyermeket vár egy leányanya, de abban az
időben ez még megbotránkoztatta a környezetét és akár megkövezés is járhatott emiatt. Mária
számára valószínűleg azonban a legfontosabb az volt, hogy engedelmesen hagyta magát vezetni Isten
által. Mária hitt, és mély tiszta hite miatt tudott hálát adni Istennek! Emiatt ujjong a szíve!
Tudok- e én is ujjongó, a módon örülni? Mikor? Megélt élmény volt-e ez az én életemben? Biztosan
fel tudok idézni fontos eseményeket, amelyek során repeső, öröm volt bennem! Ha keresem ezt a
megélt érzést, akkor eseménytől függetlenül az jut eszembe, hogy akkor éltem át, amikor megtapasztaltam a gondviselést, amikor betöltött a szeretet, amikor mások felé szeretettel fordultam. Utólag
mindig bebizonyosodott, hogy érdemes volt igent mondani egy szeretet-feladatra és a nehézségek
ellenére ezek a tevékenységek erőt adtak és mindig azt éreztem, hogy többet kaptam, mint adtam
(pl. szociális otthonban karácsonyi műsor, táboroztatás).
Számomra az ujjongó öröm után éles váltást jelent a „szétszórta a szívük szándékában gőgősöket”.
Úgy gondolom Isten feltétel nélküli szeretete, irgalma mindenkire vonatkozik. Azoknak a szívét is
ugyanúgy megpróbálja megérinteni, akik éppen kevélyek, nagyravágyók, hatalmaskodók. Nem azért
nyúl be az életükbe, hogy megbüntesse, hanem hogy ráébressze őket, hogy nem jó, amit tesznek - „a
gazdagokat üres kézzel küldte el”. Ő mindenki felé keresi az utat! A kérdés, hogy az én szívem nyitva
áll-e! Szeretnénk jó színben feltűnni a környezetünkben és másokban hamarabb látjuk meg a hibát,
de azért ez az igerész számomra azt is jelenti, hogy merjek szembenézni a saját gyarlóságaimmal,
találjam meg mi a fontos számomra és törekedjek a jóra!
„Mária még ott maradt három hónapig” olvashatjuk az utolsó mondatot. Miért olyan fontos ez?
Nekem azt is jelenti, hogy ez nem egy rövid „villámlátogatás” hanem egy közös együtt–lét, személyes
találkozás, amikor Mária és Erzsébet időt szánnak egymásra. Mostanában talán még nagyobb kincs az
idő, mely semmi mással nem pótolható. Időt adni a másiknak és magamnak az igazi ajándék!
Karácsonyra készülve az egyik legnagyobb ajándék lehet az együttlét.

Kire, mire szánok én időt?
Sokszor egy-egy beszélgetés alatt már lopva az órámra pillantok, hogy mi a következő teendőm, és ez
bizony azt is jelenti, hogy nem vagyok jelen teljesen. Évekkel ezelőtt mesélte egy ismerősöm, hogy
nagy családjuk eldöntötte, a karácsonyi közös ajándék nem vásárolt ajándék lesz, hanem a négy
adventi vasárnap délutánt együtt, közösen töltik el. Azt mondta, életük legszebb karácsonya volt!
Én is törekszem arra és tudatosan teszek azért, hogy az idei adventi készülődésemben sikerüljön időt
biztosítani a kapcsolataimra, személyes találkozásaimra!
Nichterné Ruppert Kinga

