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Imádság: 
Áldott vagy Te Urunk Istenünk,
mert megsokasítottad örömünket és naggyá tetted vigasságunkat
azáltal, hogy közöttünk lakozást vett
a Csodálatos Tanácsos, a Békesség Fejedelme!
Máriától született,
hirdették a pásztoroknak,
hittek benne a föld végső határáig,
ő a győzedelmes igazság napja,
aki megvilágosítja a sötétséget és szabaddá tesz minket.
Tiéd legyen minden dicsőség a magasságban, 
a Te kegyelmes Fiad Krisztus által,
a bennünk lakozó Lelked egyességében, 
ezen az éjszakán és örökkön örökké. Ámen!

Textus: Máté evangéliuma 1,18-25
Keresztyén Testvéreim! Ünneplő Gyülekezet!
A  karácsonyi  történetekben  a  kis  Jézus  mellett  legközelebb  az  ő  szülei  álltak.  Ők
végighallgatták  a  pásztorokat,  és  látták  a  keleti  bölcseket  is.  Mindketten  menekültek
gyermekükkel, amikor az angyal figyelmeztette őket. Mária a testében hordozta az isteni
gyermeket és az egyházi hagyomány az ő jelentőségét emelte ki. Mária mellett azonban ott
állt József. József is hallotta Isten szavát és engedelmessége révén a gyermek megmenekült.
Abban  pedig  nincs  különbség  köztük,  hogy  mind  a  ketten  isteni  kijelentést  kaptak  a
gyermekről, meghallgatták az angyali üzenetet, és elfogadták Isten akaratát.

József tisztességes ember volt és nem akarta megszégyeníteni teherbe esett jegyesét, Máriát.
Abban a korban kétféleképpen lehetett  felbontani egy jegyességet.  Vagy bírósági eljárás
indult, amelyet József megnyert volna, hiszen jegyese állapotos volt. Ez az eljárás megalázó
volt, hiszen az egyik fél bizonyítani igyekezett, hogy a másik hűtlen lett hozzá. Amennyiben
ezt  sikerült  volna  bizonyítani,  úgy József  megtarthatta  volna  Mária  hozományát.  József
azonban nem ezt az utat választotta: egyszerűen, mindenféle hírverés nélkül elengedte volna
Máriát.  Így  elengedte  volna  a  hozományt  és  nem  is  ártott  volna  Máriának.  Szomorú
történetnek indult ez, ha belegondolunk. Egy férfi feleségül venne egy nőt, minden elindul a
maga útján – ekkor azonban kiderül,  hogy a menyasszony várandós.  József  tisztességes
ember volt.  A csalódás nem indította bosszúra,  nem akart  ártani Máriának.  Csendben el
akarta engedni.

Amikor ezt végiggondolta, akkor valami váratlan dolog történt. Álmában eljött hozzá az
Úr és arra intette, hogy ne bocsássa el Máriát. József pedig engedelmeskedett az álomban
hallott isteni parancsnak. Isten különös dolgokat mondott neki. Először azt, hogy a gyermek
nem emberi hűtlenségből fogant, hanem Isten Szentlelkétől: a magzat, akit Mária a testében
hordozott a Szentlélektől van. Mária gyermeke közvetlenül Istentől való. Isten az ő Lelke
által teremtette meg a világot, és Jézusban Isten újjáteremti a világot. Isten Lelke működött
a prófétákban, akik az igazságot hirdették, és Jézus Isten akaratát fogja hirdetni. Isteni erők
működtek a szent emberekben, Jézus is kiűzte az ördögöket. Isten Lelke adott bölcsességet a
királyoknak, Jézusban Isten bölcsessége volt. Isten Szentlelke hozta őt el a világba, nem
emberi gyengeség, vagy hűtlenség. Isten hűsége és szeretete áll Jézus megfoganása mögött.



Az  Úr  a  gyermek  születésének  célját  is  megmondta,  nem  csak  eredetét.  Még  a
szeplőtelen fogantatásnál is valószínűtlenebbnek tűnhetett az, ami a gyermek feladata volt.
A megszülető gyermek küldetése és szolgálata bele lesz írva a nevébe: Jézus. A Jézus név
azt  jelenti  szabadító,  segítő.  Az  Úr  azt  mondta  Józsefnek,  hogy  a  gyermek  meg  fogja
szabadítani népét a bűneiből. A gyermek nemhogy bűnben fogant volna, hanem éppen a
bűnt fogja legyőzni. Van itt azonban még valami. Megszabadítani egy embert a bűneiből –
ez  is  elég  nehéz  lehet,  de  talán  jobban  el  tudjuk  képzelni.  Ismerünk  megjavult,  vagy
ártatlannak mondható embereket. Azonban Isten Jézus népe szabadulását ígérte meg az alvó
Józsefnek. A gyermek kiszabadítja népét a hazugság, a bosszú és a közöny kényszeréből.
Isten azt ígérte, hogy lesz egy szabad nép, amelynek nem lesznek kisemmizett özvegyei,
nem lesznek háborúi, egyik ember a másikat tisztelni fogja és nem vesz el tőle semmit. Az
Úr  azt  mondta  Józsefnek,  hogy  a  gyermek  Istentől  van,  isteni  Lélek  van  vele  a
fogantatásától  kezdve.  Ennél is  megdöbbentőbb,  hogy a gyermek lesz az  új  Mózes,  aki
kihozza népét a bűn elnyomása alól. Ezt az intést kapta József, méghozzá álomban. 

József hallgatott az álomra. Igen egyszerűen írja le ezt a Szentírás: „József pedig, amikor
felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette
feleségét.” Ez az egyszerű engedelmesség karácsony lelke. Ez az alázatos elfogadás Mária
és a József  istentisztelete,  ez az ő szolgálatuk.  Gondoljatok csak bele,  akik itt  vagytok:
hányan választottatok feleséget vagy férjet álom miatt? Hányan vállaltatok gyermeket azért,
mert Isten akaratának tartottátok? Hányan kezdtetek bele valami nagy dologba csupán azért,
mert egy sugallat erre indított? József ezt tette. Életét alárendelte az isteni intésnek, igent
mondott a gyermekre, aki nem tőle volt, szolgálta az asszonyt, aki még nem volt a felesége.
Hitt  az  angyalnak,  hitte  a  Szentlélek munkáját  és  bízott  Isten  népe megszabadulásában.
Összekötötte saját boldogságát és saját sorsát a gyermek jövőjével. 

József engedelmessége azt tanítja meg nekünk, hogy Jézusban Isten bölcsessége és Isten
igazsága van. Terveinket, elgondolásainkat Jézus tanításából merítsük, Jézushoz igazítsuk
életvitelünket! Jézusban Isten Lelke működik, az ő szavai révén, az ő Egyházában életünk
kiszabadul  a  bűn  nyomasztó  ereje  alól.  Azokból  a  bűnökből,  amelyeket  ismerünk  és
azokból,  amelyekre  még  vakok  vagyunk  –  Jézus  Krisztus  ereje  szabadít  meg.  József
engedelmessége a reménységre is példát ad: hitt abban, hogy népe megszabadul, ezért azon
volt,  hogy  a  gyermek  Jézus  életben  maradjon,  felnőjön  és  hirdesse  az  evangéliumot.
Karácsony  a  hitet  és  a  reményt  erősíti  meg  bennünk,  hogy  Isten  erejével  legyőzzük  a
köztünk lévő rosszat és ember az embernek testvére lesz.

Keresztyén Testvéreim! József egyszerű, igaz ember volt. Nem akart rosszat, élte a maga
életét.  Amikor  azonban  Isten  Jézus  szolgálatát  feltárta  előtte,  akkor  eldobta  korábbi
gondolatait  és  elfogadta  azt  az  új  és  veszélyektől  sem  mentes  életet,  amely  Jézus
megvédésével és felnevelésével járt együtt.  A gyermekben Isten mindnyájunkhoz szól és
mindnyájunkat int,  hogy Isten szeretete legyen az az alap, amelyre világunkat,  életünket
építjük. Fogadjuk el a reményt, amelyet Jézus hozott el közénk és erősítsük meg hitünket,
hogy  Isten  kezébe  vette  életünket.  Fogadjuk  a  szeretetet,  amely  elénk  tárul  Jézus
Krisztusban,  erősítsük meg reményünket,  hogy Isten az  ő munkáját  el  fogja  végezni  és
higgyünk Istennek, aki életünket meggazdagítja. József csendes engedelmessége legyen a
mi hitünk is. Az ő egyszerű a hite, a mi vallásunk. Ámen!
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