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„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”   (És 9,6)
A világon nincs igazi békesség és boldogság, csak az, ami Krisztus evangéliumából fakad; mert maga Isten tanúsítja, hogy nincs békességük a gonoszoknak. De ahol az evangélium igazán uralkodik, ott béke és boldogság képezik sajátos gyümölcseit. Egy ilyen változást ír le a próféta az előbbi versekben; és aztán, ebben az igeversben rámutat annak igazi forrására. A szavak alapján, figyeljük meg
I. Krisztus eljövetelét országának fölállítására --
Bár Isten adta őt nekünk, ismeretlen és alázatos formában jött –
[Kicsiny „gyermek” volt, s amikor megszületett, éppoly tehetetlen volt, mint bárki más; Ő bűn nélküli volt, de ki volt téve természetünk minden gyengeségének. Valóban, különleges módon az Atya szeretetének nagy ajándéka volt (Jn 3,16); a legértékesebb, felbecsülhetetlen ajándék, amit maga Isten csak adhatott. Ő volt a Gyermek, és a Fiú, akiről az összes próféták szóltak, a szűz fia, „Immánuel, Velünk az Isten”. De mivel jövetelének célja az volt, hogy elbukott fajunkat megváltsa, ezért olyan módon jött, ami a legjobban megfelelt örök célja és kegyelme megvalósításához.]
Alantas kinézete ellenére, mégis azért jött, hogy felvállalja egyháza kormányzását—
[A világmindenség Teremtőjeként, szükségképpen annak kormányzója volt Ő már testet öltése előtt is. De most jött, hogy közbenjáróként vegye át az uralmat; mert minden ítéletet neki adott át az Atya, nemcsak úgy, mint ember Fiának, hanem éppen azért, mert Ő ember Fia. (Jn 5,27). Ebben a szemléletben az egyház különleges módon alája van vetve: és Ő annak Feje, azért, hogy áldott erejét árassza annak tagjaiba, s azért is, hogy annak ügyeit, jövőjét intézze. (Ef 1,22). És annyira minden az Ő keze alatt van, hogy még csak egy hajszál sem eshetik le az övéiről, az ő határozott parancsa, vagy igazságos megengedése nélkül. Amiképpen földi napjaiban korlátlan hatalmat gyakorolt a betegségek, ördögök, és természeti elemek felett, úgy most minden teremtmény, akár akarva, akár akarata ellenére, az ő tévedhetetlen tanácsvégzését teljesíti.]
Még kevésbé fogunk csodálkozni trónra magasztalásán, ha megfontoljuk,
II. Az ő képesítéseit a királyi tisztségre—
Ha Ő valamilyen néven van nevezve, ez azt jelzi, hogy Ő valóban az, aminek neveztetik. Ő tehát,
1.Csodálatos Tanácsos (Jegyzet: Ezt sokan két különálló címnek veszik; de ha egyesítjük őket, mindegyiknek meglesz a sajátos jelzője) 
[Ő, Atyjával egyetértésben, alkotta meg az ember megváltásának rendkívüli tervét, mely terv a bölcsesség és ismeret minden kincsét magában foglalja (Kol 2,3). Ezenfelül, e terv véghezvitelében nemcsak legyőzte a Sátán minden támadását és cselszövését, hanem állandóan fölülírva azokat, uralta és befogta őket saját céljainak megvalósítására. Az övéit úgyszintén felruházza „felülről való bölcsességgel”, képesítve őket fölfedni a testi szem elől elrejtett dolgokat, és vezetve őket a mennybe vivő úton, úgy, hogy azon még a bolond se tévedjen el (És 35,8). Ki az, aki, ha csak bármilyen keveset is megismert az Ő útjaiból, ne kiáltana fel ámulattal: „Mely igen kifürkészhetetlenek az Ő ítéletei és kinyomozhatatlanok az Ő útjai!” (Rm 11,33)]    
2. Erős Isten—
[Angyalok és hatalmasságok is olykor isteneknek neveztetnek, alárendeltségi értelemben; de Ő „Az erős Isten”, „Immánuel - Isten velünk”, sőt, „örökké áldott Isten”(Mt 1,23;Rm 9,5). Az Ő döntései, úgy gondviselő, mint kegyelmi rendtartásában, úgy jelentik ki Őt, mint olyan Istent, akinek „csodás a tanácsa, nagyságos a bölcsessége”. (És 28,29). Valóban, ha nem volna Isten, soha sem viselhetné vállain a világ kormányzását. Mindenütt jelenvalónak, mindentudónak, mindenhatónak kell lennie, különben sohasem hallhatná meg övéi kiáltásait, és nem lenne képes szükségeik szerint segíteni mindegyiken, egyidőben. Bármilyen hihetetlennek tűnjék is tehát, Ő kisgyermekként egyszersmind erős Isten volt; a „dicsőség Ura volt, akit megfeszítettek”; „Isten volt, aki az egyházat tulajdon vérével szerezte” (1Kor 2,8; Csel 20,28).]
3. Örökkévaló Atya—
[Ez a cím nem az Istenséggel való kapcsolatára vonatkozik (mert e tekintetben Ő Fiú volt és nem Atya), hanem az Ő lelki utódaival való kapcsolatára, akiket igéjével és Lelkével nemzett. De talán a szavakat helyesebb így fordítani: „az örökkévalóság Atyja”. A zsidó rendtartás csak egy meghatározott ideig tartott; de a keresztyén rendtartás sosem lesz másra cserélve: ezért „utolsó időknek” van nevezve; és vehető „örökkévaló korszaknak”. Ennek Krisztus a szerzője; létezését, létrejöttét neki köszönheti; az Ő védelme és oltalma őrzi meg; és egész családja mennyen és földön, akik csak részesei áldásainak, az Ő képét hordozzák, és dicsőségét öröklik.]
4. Békesség fejedelme –
[Mindabban, amit Krisztus tett, akár a megváltás eltervezésében vagy végrehajtásában, népe békéje és jóléte volt szeme előtt. Hogy békességet szerezzen nekik, ezért lett testté, és halt meg a kereszten. Azért vette át a kormányzást s vállalta fel a róluk való gondoskodást, hogy kiáraszthassa rájuk a békesség áldásait. A békesség volt az az örökség, amit e világból való távozásakor Egyházára hagyott; s mennybe emeltetése után kiárasztotta azt, mint folyót, vérszomjas ellenségeinek millióira: sőt, ebben az órában is osztogatja azt az Ő saját szuverén akarata szerint, és királyi bőkezűséggel adja minden alattvalójának.]
Alkalmazás. Ez a tárgy bőséges okot szolgáltat 
1. A csodálatra—
[Ha az egész menny csodálatát és imádatát képezte megtestesült Istenük látványa, és ha „az angyalok kívánkoznak betekinteni’ a „kegyesség nagy titkába” (1Pt 1,12; 1Tim 3,16), milyen csodálatosnak kell lennie a mi szemünkben ennek! Imádjuk tehát tisztelettel azt, amit nem foghatunk fel; és fakadjon fel szívükből mélységes ámulattal a hódolat: „Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor 9,15).]  
2. A hálára—
[A mindenható Isten kisgyermekké válik értünk, és mi közömbösen viszonyuljunk lehajlásához? Ő mindent javunkra kormányoz és intéz, és mibennünk ne legyen viszontszeretet és hála az Ő kedvességéért?  Ó, nem! Inkább mondjuk: „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért?” (Zsolt 116,12)]
3. Isten iránti hűségre—
[Ha az uralom az Ő vállán lesz, úgy fejezzük ki, hogy akarjuk ezt, és vessük alá magunkat örömmel az Ő tekintélyének. Csak úgy tekinthetjük őt békességünk forrásának és alapjának, ha magunkat odaszánva alávetjük neki, mint életünk Urának.] 


