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Karácsony ünnepe az emberi nem megváltásának isteni nagy tervét állítja elénk. Az 
Isten Fia irántunk való határtalan szeretetéből kisdeddé lett. Édesanyjául a legtisz-
tább Szűz Máriát választotta. A legszentebb Istenszülőnek köszönhetően a terv 

valósággá vált. Nélküle nem lett volna sem krisztusi születés, sem megváltás. A keleti egy-
ház az istenanyaság méltóságának tudatában urunk születése másnapját a legszentebb 
Istenszülő tiszteletének szentelte. 

Egy nagy ünnep után megemlékezünk azokról a személyekről, akiknek fontos szerepe volt a 
megünnepelt eseményekben. Krisztus után az első helyet a legszentebb Istenszülő foglalja 
el az urunk születéséhez kapcsolódó eseményekben, ezért az első századokban a születés 
utáni napon a hívek összegyűltek, hogy kifejezzék hálájukat a legtisztább Szűz Máriának, 
hogy a Megváltót adta nekünk, és Isten anyjaként tiszteljék őt. 

Szír Szent Efrém (+373) az Istenszülő nagy magasztalója és hódolója karácsonyi himnu-
szában nagyon szépen megénekli a megtestesülés titkának, a szüzességnek és Mária is-
tenanyaságának a dicséretét: „Senki sem tudja, minek nevezze, ó urunk, a te Anyádat!! 
Szűznek mondjuk, bár gyermeke van; asszonynak mondjuk, de férfit nem ismert! Ha Anyád 
felfoghatatlan, akkor hogyan lehetne Téged megérteni!” (XI. himnusz, 1.) „A te Anyád csoda! 
Az Úr őbenne szolga lett. A Mindenható szó által lép be hozzá, és néma lesz. A mennydör-
gés uralkodója érkezett, és hangja csöndbe burkolózott. A legfőbb pásztor jött el, és benne 
bárány lett, amelyik látta a nappali világosságot a sírás közepette.” (XI. himnusz, 6.)

Aranyszájú Szent János a „Szent Szűz és Istenszülő Máriáról” mondott beszédében az Isten 
anyjává választásáról elmélkedve mondta: „Senki olyan nem található az emberek között, 
mint az Istenszülő, Mária. Szemléld, ó ember és minden teremtmény, és lásd – van-e bármi, 
ami megegyező, vagy nagyobb, mint az Istenhordozó Mária? Járd körül a földet, mérd meg 
a tengert, kutasd végig alaposan az eget, vizsgáld meg lélekben a mennyet, vess össze 
minden látható és láthatatlan erőt, és mondd meg nekem – van-e hozzá hasonló csoda az 
összes teremtmény között?... Ő volt az, aki csodálatosan foganta méhében azt, akit min-
den teremtmény félelemmel és remegve magasztal. áldottak az asszonyok, mert többé nem 
vajúdnak átok alatt. Gyermeket hozott a világra, s ezáltal felülmúlja az angyalokat a dicső-
ségben. Ezért mondjuk őneki: áldott vagy az asszonyok között! Te egyedül megszüntetted 
Éva szomorúságát, felszárítottad könnyeit, megváltást hoztál az emberi nemnek, egyedül 
terád bízatott a legdrágább Gyöngy; te hoztad világra Emmanuelt tetszése szerint.” – A nap 
evangéliumi szakasza a Szent Család egyiptomi menekülését mondja el.
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A TE szüLETÉsEd, KRiszTus isTEnünK, föLdERíTETTE 

A viLágnAK Az isTEnisMERET viLágosságáT, MERT A  

csiLLAgiMádó BöLcsEKET A csiLLAg MEgTAníTá, hogy  

TÉgEd, MinT Az igAzság nApjáT, LEBoRuLvA iMádjAnAK,  

És MinT MAgAsságBELi nApKELETET TiszTELjEnEK; uRAM,  

dicsőség néked!


