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„Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül” 

 

A mai evangélium Máriáról szól: angyali látogatásról, szűz fogantatásról, feltétel nélküli 
igent-mondásról, illetve Istennek való odaadottságról – valakiknek megmosolyogni való nem 
valóságos eseményekről, valakiknek lényegtelen eseményekről, valakiknek szívmelegítő, 
bensőséges és megható történésekről, valakiknek az Isten emberré levésének drámai 
pillanatairól. Sokfélék vagyunk, de egyben közösek: karácsonyra készülünk, amely nemcsak 
Jézus születésének, hanem Mária szülésének is az ünnepe. Az ünnepre készülés fényében 
tegyük fel magunknak a kérdést: „Ki nekem Mária?”  A Vele való kapcsolat milyen szerepet 
tölt be az életemben? Ha már nincs földi édesanyám, eszembe jut-e, hogy égi édesanyám 
van! 

Sokunknak eszünkbe juthat, mert átéltük azt a csodálatos érzést, amikor egy új élet 
megfogant bennünk, általunk és belőlünk növekedett, majd megszületett a világra. Mária is 
várandós volt Jézussal, magában hordta Jézust, majd anyaként megszülte Őt a világra. De 
azóta eltelt 2000 év. Mi dolgunk van nekünk ezzel? 

Hiszem azt, hogy a Karácsony nem csupán emlékezés egy 2000 évvel ezelőtti eseményre, 
hanem minden évben egy kiemelt időszak arra, hogy valami fontos dolgot egyre jobban 
átéljen az ember. Mivel ünnepkor a Föld és az Ég kicsit összeér – több segítséget és 
indíttatást is kapunk hozzá!!! Karácsonykor átélhetjük nemcsak a testi szülés-születés, 
hanem a lelki születés, az újjászületés belső élményét és átélhetünk egy sajátos „Mária 
élményt” is. 

Hiszem azt, hogy mindnyájan várandósak vagyunk Krisztussal, mert magunkban hordozzuk 
Őt. Bennünk van Krisztus – Krisztushordozók (Krisztoforosz) vagyunk! Hiszem azt, hogy 
ebben közösek vagyunk, és egyet gondolunk. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy világra tud-
e születni Krisztus általam, általunk? Megnyilvánul-e a világnak a bennünk lévő Krisztus 
általam, általunk? Érvényre jut-e általam a krisztusi minőség, vagy elnyomja az önző én-em? 

Karácsony üzenete számomra az, hogy Máriává kell lennem! Krisztoforosszá, Krisztus-
hordozóvá kell válnom, és valóra váltanom a szavakat, melyeket Pál így fogalmaz: „Nem én, 
hanem a Krisztus énbennem”. Vagy Keresztelő János: „Neki növekednie kell, nekem pedig 
kisebbednem”.  

Testvérem – legyél az a „Mária”, aki várandós Jézussal – és nem vetél el, hanem világra hozza 
magából a krisztusi minőséget, az agapét! Amen. 

Mikloviczné Panni, Nőtincs 

 

 

 

 

 


