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Alkalom: szenteste 
Dátum: 2022.12.24. 

Ige: Mt 1,18-25 
18Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese 
volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van 
a Szentlélektől. 19Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szé-
gyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. 20Amikor azonban ezt 
végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt 
mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fo-
gant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak neve-
zed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. 22Mindez pedig azért tör-
tént, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 23„Íme, a szűz 
fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: 
Velünk az Isten. 
24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala pa-
rancsolta neki, és feleségül vette őt, 25de nem érintette addig, amíg meg nem 
szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. 
 

 
Kedves Ünneplő Gyülekezet!  
József nem így akarta – ebben egészen biztos vagyok. József nagyon szerette 

Máriát, és ezért eljegyezte őt. Igaz, már az eljegyzés megszervezése is, de a házas-
ságkötés, az esküvő és az utána következő lakodalom megszervezése a szülők fel-
adata volt. József pedig annak rendje és módja szerint hivatalosan eljegyezte Má-
riát. 

Ettől kezdve őket egy párnak tekintették, és a közösség védte őket, védte a je-
gyességüket, és jogilag már úgy tekintették a kapcsolatukat, a jegyességüket, 
mintha már ténylegesen házasok lettek volna. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy sem 
Máriának, sem pedig Józsefnek mással már nem lehetett kapcsolata, mert az há-
zasságtörés lenne. 

József igaz ember volt – írja róla Máté evangélista. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
nagyon fontos volt számára a tisztességes élet, hogy megtartsa a mózesi törvénye-
ket, a vallási előírásokat. És is hűséges volt Istenhez és hűséges volt jegyeséhez, 
Máriához. Ugyanakkor azt is jelentette József tisztessége, hogy a házasságkötésig, 
az esküvő napjáig nem közeledik Máriához, nem érinti őt. Hanem várnak egy-
másra a lakodalom napjáig.  

József igaz ember volt – és ez azt is jelentette, hogy bízott Máriában. Bízott ab-
ban, hogy ő is ugyanilyen komolyan veszi a hűséget már a jegyesség alatt is, a há-
zasságkötést megelőzően is.  

Éppen ezért hihetetlenül megdöbbent és teljesen értetlenül állt az előtt, hogy 
Mária áldott állapotban van, hogy gyermeket vár. 

Ez egyszerűen lehetetlen! Ez nem történhet meg! 
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És mégis valami történt, mert Mária áldott állapotban van. És ezt a gyermeket 
nem tervezték, és nem várták. Ez a gyermek mindent felforgat az életükben! Meg-
rendíti József bizalmát Mária tisztaságában. Keresztülhúzza József tervét, amely-
lyel eltervezte, átgondolta a lakodalmat, a közös jövőjüket. Már biztosan meg is 
volt beszélve, hogy Názáretben hol fognak lakni, Józsefnek hol lesz az ácsműhelye, 
ahol mindenféle szép famunkát fog majd csinálni. És talán arról is elábrándozott 
József, hogy ha majd egyszer fia fog születni, akkor hogyan fogja őt megtanítani az 
asztalos és az ács mesterségre, hogyan fognak együtt dolgozni. Ha pedig lánya szü-
letik, akkor ő hogyan fog az anyja körül játszadozni, és hogyan tanulja meg Mári-
ától a házi munkákat. 

De ennek most vége, mert József számára egyértelmű volt, hogy Mária hűtlen 
lett hozzá, és egy idegen férfi tolakodott be az életükbe. 

Egészen biztosan József és Mária beszéltek erről a dologról. Sőt, azt is biztos-
nak tartom, hogy József iszonyatosan dühös, haragos volt, és veszekedtek is. Mária 
pedig próbálta bizonygatni azt, hogy ő teljesen ártatlan, és Isten akaratából lett az 
ő terhessége, de ez teljesen hihetetlen magyarázat volt József számára. 

Nem hitte el József, amit Mária mondott neki, hiszen ilyen dolog még soha az-
előtt nem történt meg. Ilyenről nem írt sem Mózes, sem egyik próféta sem. Ezért 
ez teljesen képtelenségnek tűnt József számára. 

Másodszor pedig azért nem hitt József Máriának, mert abban a korban a nőket 
nem tartották szavahihetőeknek. Peres ügyekben nők nem tanúskodhattak. Te-
hát, amit most Mária mond a terhességének okáról, az is csak olyan asszonyi ösz-
sze-vissza beszéd. Gyenge próbálkozás arra, hogy mentse a menthetetlent. 

József igaz ember volt, aki szerette Máriát, és tisztelte a törvényt is. A törvény 
szerint Máriát meg kellene büntetni, és nyilvánosan megszégyeníteni. Azonban 
ezt semmiképpen sem akarta József. Nem akart több fájdalmat okozni neki sem, 
de magának sem. Ezért hosszas töprengés után azt gondolta ki, hogy az lesz a leg-
jobb megoldás mindenki számára, ha titokban küldi el Máriát. Aztán majd csak 
lesz valahogy. 

József legjobb megoldása a nem várt gyermekre, hogy titokban elválik Mári-
ától, mintha sohasem lettek volna egymással eljegyezve, és mintha sohasem ké-
szültek volna esküvőre. 

És ekkor, ezen a ponton lép közbe Isten, Aki egy sokkal jobb megoldást kínál 
Józsefnek és Máriának. És az Isten legjobb megoldása valódi megoldás lesz 
erre az emberileg lehetetlen helyzetre. 

Ezt olvassuk az Igében:  
20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megje-

lent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni 
Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog szülni, te 
pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűnei-
ből. 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a 
próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak ne-
vezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. 
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Az Úristen magyarázatot ad Józsefnek erre az érthetetlen helyzetre, és az an-
gyal által éjszakai látomásban adott magyarázatot Józsefnek el kellett fogadni. 

József szerette Máriát, de emberi szeretetéből nem tudott valódi megoldást 
adni mindhármójuk számára. József szeretetének ereje nem volt elég arra, hogy 
maga mellett tartsa Máriát, hogy elhiggye neki azt, ami sem addig, sem azóta so-
hasem történt meg, hogy beteljesedik Ézsaiás próféta kijelentése: „a szűz fogan 
méhében, és fiút szül”. 

Isten szeretetének ereje cselekedte mindezt. 
Az istentisztelet elején a gyerekek egy nagyon kedves történetet adtak elő a 

szeretet erejéről. Ebben a történetben a királyné és a kiskirálylány szeretetének 
ereje egy idő után legyőzte a király csalódottságát. A szeretet ereje újra össze-
hozta a királyi családot. A szeretet erejével ki tudtak egymással békülni. És a sze-
retet erejével meg tudtak egymásnak bocsátani. 

Igen. Csodálatos ereje van a szeretetnek! 
Jézus születésének történetében is a szeretet erejéről van szó. Isten sze-

retetének hatalmas erejéről. Isten szeretetének ereje cselekedte azt, hogy be-
teljesedjenek ószövetségi próféciák József és Mária életében.  

Isten szeretetének végtelen ereje cselekedte azt, hogy Fiát, Jézust védtelen 
gyermekként elküldte a Földre, hogy emberként szülessen meg, megtapasztalja 
emberi létünk minden kísértését, örömét, fájdalmát és veszteségét.  

De Isten szeretetének ereje volt az is, hogy Jézus bűntelen volt, és bűntelen ma-
radt, mert bűntelen isten-emberként lehetett az Isten ártatlan báránya, Aki golgo-
tai keresztáldozatával elvette a világ bűneit. 

16Mert – ahogy János evangéliumának 3. részében olvashatjuk – úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.  

 
Kedves Testvéreim! Karácsonyt Ünneplő Gyülekezet! Befejezésül már csak egy 

kérdést kell tisztázni: mi az, amit nekünk tennünk kell? Mert Isten hatalmas 
dolgot tett az első Karácsonykor: a legnagyobb ajándékot, az egyetlen Fiát adta 
nekünk, hogy üdvösségünk és örökéletünk legyen. De ezek után mi az, amit ne-
künk tennünk kell? 

Erre a kérdésre a választ, az eligazítást János apostol 1. levelének 4. részében 
olvashatjuk: 

7Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki sze-
ret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8aki pedig nem szeret, az nem is-
merte meg Istent, mert Isten szeretet. 

14És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát 
a világ üdvözítőjéül. 15Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megma-
rad Isten, ő pedig Istenben; 16és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, 
amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és Isten is őbenne. 
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Cselekedjünk így, de ez nagyon nem könnyű. Nem könnyű jól cselekedni. Na-
gyon sokan megpróbálnak, megpróbálunk a lehető legjobb, a legnemesebb módon 
élni és cselekedni. Ha vannak az életünkben, a magánéletünkben, a munkahelyün-
kön, vagy a szomszédokkal vagy bárki mással nézeteltérésünk, gondunk és prob-
lémánk, akkor megpróbáljuk kitalálni, hogyan lesz a lehető legjobb.  

De mivel mindenki saját magából indul ki, ezért hajlamosak vagyunk olyan 
megoldásokat találni, ami leginkább nekünk fog kedvezni, és kevésbé a másiknak. 

Hívő emberként azt tanuljuk a Bibliából, hogy adjunk egymásnak szeretetet, de 
ezt sem tudjuk úgy megtenni, hogy az valóban jó legyen. Be kell látnunk, hogy a 
mi legjobb megoldásaink egy nehéz helyzetben csak félmegoldások, ahogy József 
megoldása messze nem lett volna a legjobb. 

Mert ez Isten legjobb megoldása, hogy az Ő szeretetét adjuk át a másik ember-
nek. Azért kell nagyon figyelnünk az Úrra, hogy megértsük a hogyant. Megérthes-
sük azt, hogyan tudjuk ezt a szeretetet továbbadni. 

Józsefet Isten álomban egy angyal által segítette el az igazán jó megoldás irá-
nyába. Hiszem azt, hogy az Úristen minket is kész tanácsolni, vezetni, hogy mi is 
megtalálhassuk a legjobb megoldást, amivel Isten szeretetét adhatjuk tovább a 
másik embernek. 

Kérjük Isten vezetését! Adjon nekünk Igét, vagy adjon nekünk tanácsot ál-
munkban, vagy vezessen bennünket a körülmények alakulása által. És adjon ne-
künk az Úr alázatos és nyitott szívet, hogy megérthessük bölcs vezetését és taná-
csát, mellyel a Karácsonykor megszületett szeretetet, Krisztust tovább adhatjuk 
ebben a világban. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


