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„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Mári-

át, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog 

szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét 

bűneiből.” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, 

amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz fogan mé-

hében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelen-

ti: Velünk az Isten. 24József pedig, amikor felébredt álmából, 

úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül 

vette őt,25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, 

akit Jézusnak nevezett el.” Mt 1,20b-25 

 
 
 
 
 
 

Szeretett Gyülekezet! 
Drága Testvérek! 
 

Tegnap a szentesti istentiszteleten beszéltem arról (akik 

nem vehettek részt, elolvashatják a honlapunkon), hogy milyen is 

volt Jézus születésének körülményei. Hányattatott, nehézségek-

kel teli, mégis világot megrengető, a történelmet meghatározó 

esemény volt. Ma délelőtt ebben a rövid igeszakaszban Jézus 

jövetelének körülményei és célja egyaránt meg van fogalmazva. 

Egy lelki konzervben össze van foglalva, bele van sűrítve, hogy 

(2. dia) Jézus milyen körülmények között született és mi volt az 

oka földre-jövetelének. 

Először nézzük meg, milyen körülmények között született 

Jézus. Egy nem mindennapi eseménynek lehetünk szemtanúi, na 

de Isten cselekvései sosem volt mindennapi. (3. dia) Isten mun-

kája az ember számára mindig felfoghatatlan, megmagyarázha-

tatlan és rendkívüli. Így volt ez a teremtésnél is. Az ember pró-

bálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, értelmezni az ér-
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telmezhetetlen eseményeket és felfogni az ember számára fel-

foghatatlant. Az ember sosem lesz rá képes, hogy az Isten dolgait 

megértse, megmagyarázza, felfogja. Ézsaiásnál azt olvassuk (4. 

dia): „8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a 

ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.” Ézs 55,8. Képte-

lenek vagyunk rá, ezért szükséges a hit. Hittel van lehetőségünk 

megragadni azokat a dolgokat, amelyeket Isten cselekszik. (5. 

dia) Isten létét, munkáját egyedül alázatos hittel, nyitott szívvel, 

engedelmességgel, feltétel nélküli bizalommal lehet megragadni. 

Akiből hiányzik (6. dia) az alázatos hit, a feltétel nélküli bizalom 

és a nyitott szív, az nem tud mit kezdeni a biblia történeteivel, 

kijelentéseivel, a benne olvasható eseményekkel, nem tud mit 

kezdeni ennek a történetnek már a kezdőmondatával sem. Mert 

sokan vannak, akik a Bibliát elfogadják, mint „etikai kódexet”, 

morális útmutatást, de amikor konkrét történeteket olvasnak, ak-

kor megkérdőjelezik annak valóságtartalmát. Sokan vannak, akik 

a Bibliát alapvetően egy „jó könyvnek” tartják, de abban a pilla-

natban, mikor az ember életével kerül összefüggésbe a Szentírás 

Szava, akkor már megkérdőjelezik az üzenetét. Ezért fontos a hit 

és a bizalom. A hitre, a feltétel nélküli bizalomra és a nyitott 

szívre Istennek van hatalma késszé tenni bennünket. Senki sem 

születik ezekkel. Sőt, ezek mind alapvetően hiányoznak az éle-

tünkből. Úgy jövünk erre a világra, hogy alapvetően (7. dia) ké-

telkedünk, bizalmatlanok, engedetlenek vagyunk Istennel szem-

ben. Ilyen az alaptermészetünk. De készséget látva Isten késszé 

tudja szívünket tenni, hogy hit, bizalom, nyitott szív és engedel-

messég legyen bennünk. Meganyi bizonyságtételben hallhattunk 

olyat, hogy az első őszinte imádság úgy hangzott (8. dia): 

„Uram, nem tudom, hogy te létezel, de ha Te vagy, kérlek, vedd 

el bűneimet, bocsáss meg nekem…”. S valami csodával határos 

módon ezeknek az embereknek az életük egyenesbe jött, a bűn 

terhei már nem roskasztják a szívüket, életüket. Megkönnyeb-

bülve, bűneiket letéve tudtak és tudnak élni, a bűnt bűnnek lát-

ják, Jézus halálát és az Ő kegyelmét pedig egészen magukra vo-

natkoztatják. Ekkor formálódik ki az emberben a feltétel nélküli 

hit, bizalom, engedelmesség, amellyel nem megkérdőjelezi Isten 
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cselekvését, hanem tudja, hogy a legjobb az, amit Isten mutat és 

tesz.  Ha ezek megvannak, akkor tudjuk Isten cselekvését elfo-

gadni és belesimulni az Ő akaratába. Józsefnek is erre volt szük-

sége ebben a történetben. József feltétel nélkül bízott Isten dönté-

sében, máshogy egyébként nem is tudott volna mit kezdeni az 

előtte álló helyzettel. 

Gondoljunk bele, ott van József, aki eljegyezte Máriát, 

jegyben járnak, nem élnek együtt, nem érinti egyik a másik, ha-

nem tisztaságban élnek – teljesen ellentétben a mai kor szelle-

mével, ahol rendszeresen „balesetek” történnek ezen a területen, 

együtt élnek, néhány hét vagy hónap után összeköltöznek, a testi 

tisztaságot csak a szótárból ismerik, s teljesen természetesnek 

veszik ezt az utat. S nem veszik észre, hogy a testi-lelki tisztaság 

már rég nincsen ott az életükbe, s a paráznaságot csűrve, csavar-

va, de megmagyarázzák. Mária és József tisztán éltek, jegyben 

járásukkal készültek a házasságra, mind a kettőnek tiszta volt a 

szíve, a szándéka, a lelkiismerete, s egyszer csak Mária bejelenti, 

hogy áldott állapotban van. Úgy gondolom, Máriát legalább any-

nyira leforrázta ez a hír, mint Józsefet. Mit lehet ilyenkor tenni? 

Hiszen szeretik egymást, Mária tudja, hogy tisztaságban él, Jó-

zsef szintén tudja, hogy sem Máriát, sem asszonyt soha nem érin-

tett, hogyan hihet egyik a másiknak, hirtelen a szerelmébe, Mári-

ába vetett bizalma megingott, emberileg teljesen kilátástalan a 

helyzet. Mind a ketten értetlenül állnak a helyzet előtt. József 

először, mivel erre még a világtörténelemben nem volt példa, s 

igazából biológiailag sincsen magyarázat, először emberileg kö-

zelíti meg a helyzetet, s elhatározza, hogy elbocsájtja, elküldi az 

ő jegyesét, Máriát. (9. dia) „19Férje, József, aki igaz ember 

volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy ti-

tokban elbocsátja.” Mt 1,19 Mivel nagyon szereti, ezért nem a 

zsidó törvények szerint jár el (Mária édesapjához kellett volna 

vinnie és ott nyilvánosan halálra kellett volna kövezni: (9/a dia) 

„20De ha igaz volt a vád, és a lány nem volt szűz, 21akkor vi-

gyék a lányt apja házának a bejáratához, és kövezzék halálra 

a város férfiai, mivel gyalázatot követett el Izráelben azzal, 

hogy paráználkodott apja házában. Így takarítsd ki a gonoszt 
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a magad köréből! ” V. Móz 22,20-21). Józsefben győzedelmes-

kedik Mária iránt érzett szerelem, de nem a törvényt tartja elő-

térben, hanem egyszerűen csak el akarja bocsájtani. Milyen ha-

talmas csalódást jelentett ez Józsefnek. Az, akit szeretett, akivel 

össze akarta kötni az életét, akivel készültek a közös életre, azt 

most el kell bocsátani hűtlenség miatt. S ott van Mária, aki értet-

lenül áll a helyzet előtt, mert ő aztán mindent tudott, s számára 

egyszerűen megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, érthetetlen 

minden. Hogyan történt mindez? S ekkor Isten beleavatkozik 

ebbe a helyzetbe, s a megmagyarázhatatlant, az értelmezhetet-

lent, a felfoghatatlant, amire nincsenek szavak, amit emberileg 

képtelenség felfogni, megmagyarázni, azt Isten elvégzi Mária és 

József szívében. Mert Isten tetteire nincsen magyarázat, azt nem 

lehet értelmileg, racionálisan, kész érvekkel megmagyarázni. Is-

ten tetteit alázatos hittel, feltétel nélküli bizalommal, engedel-

mességgel, nyitott szívvel lehet megérteni. Bármelyik hiányzik 

az emberből, akkor számára érthetetlen minden isteni cselekvés. 

(10. dia) Ha hiányzik az alázatos hit, akkor kétségbe vonom Is-

ten mindenhatóságát. Ha hiányzik a feltétel nélküli bizalom, ak-

kor megkérdőjelezem, hogy Isten minden terve és tette jó és tö-

kéletes. Ha hiányzik belőlem az engedelmesség, akkor úgy gon-

dolom, én mindent jobban tudok Istennél, nekem ne mondja 

meg, mikor, mit, hogyan csináljak. Isten csak azok előtt tárja fel 

önmagát, akikben ez a készség és nyitottság meg van. József 

komolyan vette, amit Isten kijelentett neki. Azt mondta: (11. dia) 

„Ne félj magadhoz venni Máriát…”. Mit jelent ez? Józsefben 

is voltak félelmek, aggályok, de Isten kijelentése után egy sze-

mernyi kétsége nem volt, hogy Isten tette, kijelentése jó. Meg-

nyugtató volt számára mindaz, amit Isten mondott. Mert volt 

benne alázatos hit, feltétel nélküli bizalom és engedelmesség. 

Isten tettét csak ilyen szívvel lehet megérteni. Józsefből eltűnt a 

kétség, a félelem, eltűntek az aggályok, mert tudta (11/a dia) 

„Mit Isten tesz, mind jó nekem…” (348. ének) – ahogy fogjuk 

majd énekelni az igehirdetés után. Így tudott bele simulni Isten 

tervébe. Na, de milyen tervbe? A megváltás tervébe. Abban a 

kiváltságban lehetett része Máriának, hogy a világ Megváltójá-
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nak, Jézus Krisztusnak adhatott életet és abban a kiváltságban 

lehetett részük, hogy azt a gyermeket nevelhetik fel, aki az én, 

meg a te bűneidet magára vállalja. Milyen csodálatos kiváltság 

ez, hogy Isten Fiának életet adva, Őt felnevelve, Isten üdvtervé-

ben szolgálatuk lehet. S itt már eltörpül Mária és József szolgála-

ta, itt már Jézus Krisztusra helyeződik a hangsúly, aki magára 

vette, kifizette bűneink büntetését, a keresztfára szegezte a min-

ket terhelő adóslevelet. Annak a Jézus Krisztusnak adhat életet, 

aki elveszi a világ bűnét – ahogy János fogalmaz (12. dia): 

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Jn 1,29. 

Ebben az eseményben Mária és József meglátja a szolgálatot, a 

reájuk bízott feladatot engedelmességgel, alázatos hittel és felté-

tel nélküli bizalommal végzik. Nem képzelik magukat többnek, 

mint amilyenek valójában, de azzal a lelkülettel a felfoghatatlan, 

a megmagyarázhatatlan és az érthetetlen isteni cselekvés kitárul 

előttük, s azon az éjszakán életet adnak annak, aki a világ bűnét 

magára vállalja, hogy nekünk valóban ünnepünk lehessen. Ezt 

József és Mária pedig teljes természetességgel teszik. Olyan 

megrendítő József életében az az alázatos hit, az a feltétel nélküli 

bizalom Isten iránt, az az engedelmessége Isten felé – ahogy a 

Szentírás tudósít erről:  

(13. dia) „19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta 

őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsát-

ja. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr 

angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dá-

vid fia, ne félj feleségül venni Máriát. […] 24József pedig, 

amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala 

parancsolta neki, és feleségül vette őt,25de nem érintette ad-

dig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” Mt 

1,19-20.24-25 

(14. dia) „Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így 

szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyip-

tomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes 

halálra fogja kerestetni a gyermeket. 14Ő pedig felkelt, vette a 

gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptom-

ba.” Mt 2,13-14 
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(15. dia) „19Heródes halála után, íme, az Úr angyala álomban 

megjelent Józsefnek Egyiptomban, 20és ezt mondta: Kelj fel, 

vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert 

meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. 21Ő pedig fel-

kelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment.” Mt 

2,19-21 

Ebben a három történetben olyan egyértelmű és világos József 

engedelmessége, s az, ahogy az engedelmességet tett követi. (16. 

dia) 

- feleségül vette Máriát 

- felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és 

elment Egyiptomba 

- felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment 

József nem okoskodik, kérdőre von, hezitál, hanem cselekszik, 

mert (17. dia) a hit cselekvő hit, a feltétel nélküli bizalom cse-

lekvő bizalom, az engedelmesség cselekvő engedelmesség.  

József ilyen körülményekben várta az ő fiának, a kisded Jézus-

nak, a megígért Megváltónak a születését.  

Jézus földre-jövetelének oka, célja pedig az volt, hogy 

helyreállítsa a kapcsolatot az ember és Isten között. Hiszen a 

bűneset után az emberben megrendült a hit, a bizalom és az en-

gedelmesség Isten iránt. Hitetlen, bizalmatlan és engedetlen lett, 

s látjuk, hogy a mai napig ilyen az ember Istennel szemben. Jé-

zus ezt a kapcsolatot helyre tudja állítani mindazok szívében, 

akik kérik ezt. Ami összetört, azt újjá tudja tenni! Jézus földre-

jövetelének egyetlen egy célja volt, amit ebben az igerészben 

Máté le is ír (18. dia): „21Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézus-

nak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 

Isten Jézusban jött egészen közel hozzánk, Ő szabadít 

meg, mert Ő Szabadító, s csak annak fedi fel önmagát, akiben 

hit, bizalom és engedelmesség van Őiránta. Ezzel a hittel lehet 

megragadni a karácsonyi és húsvéti eseményeket, Isten cselekvé-

sét, munkáját, a megváltást előkészítő szentesti történetet, s így 

lehet egészen személyes Jézus Krisztus születése, szabadítása és 

halála számunkra. 

        Ámen! 


