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18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. 19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. 20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. 21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. 22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: 23 Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. 24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. 25 És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.





Krisztus testetöltésének titkát imádattal kell szemlélnünk, nem pedig kotnyelességgel fejtegetnünk. Ha nem ismerjük a Lélek útját, a közönséges emberi személyek formáltatásában, sem pedig azt, hogy hogyan formáltatnak a csontok az anyaméhben, Préd 11,5, sokkal kevésbé tudhatjuk azt, hogy hogyan formáltatott az áldott Jézus a boldogságos szűznek méhében. Amikor Dávid azon álmélkodott, miként formáltatott és alakíttatott titokban, Zsolt 139,13-16, valószínűleg lélekben Krisztus testetöltéséről beszélt. Itt találunk egyes körülményeket Krisztus születésével kapcsolatban, melyek nincsenek meg Lukácsnál, bár ott maga a történet sokkal részletesebben van feljegyezve. Előttünk áll itt, 

I. Mária eljegyeztetése Józsefnek. Urunk anyja, Mária el volt jegyezve Józsefnek; nem lépett vele még teljes házasságra, de már ígéretet tett erre;  az eljegyzés a házassági szándék ünnepélyes kijelentése volt a jövőre nézve - egy ígérettétel, amennyiben Isten megengedi. Olvasunk olyan emberről, ki feleséget jegyzett el magának, de még nem vette el 5 Móz 20,7. Krisztus szűztől született, de egy eljegyzett szűztől; Azért, 

1. Hogy tisztességgel illesse a házasság állapotát, s hogy ajánlja azt, mint minden tekintetben tisztességes intézményt, ellentétben amaz ördögi tanítással, mely tiltja a házasságot, s a tökéletességet a magányosságba helyezi. Ki részesült nagyobb megtiszteltetésben, mint a házasságra eljegyzett Mária? 

2. Hogy megmentse a szent Szűz becsületét, mely másként gyalázatnak lett volna kitéve. Helyénvaló volt, hogy az ő terhessége egy házasság oltalma alatt védelmeztessék, és így igazolva legyen a világ szemében. Az egyházatyák egyike azt mondja: Jobb volt, hogy azt kérdezték: „Nem az ácsmester fia-e ez?” mintsem hogy így szóltak volna: „Nem a paráznának a fia ez?” 

3. Hogy az áldott szűznek legyen egy vezetője az ő ifjúságában, egy társa az ő magányában és utazásaiban, egy pártfogója a gondok között, egyszóval legyen egy hozzá illő segítőtársa. Egyesek úgy vélik, József most már özvegyember volt, s azok, akik Krisztus testvéreinek neveztetnek (Mt 13,35), Józsefnek előbbi feleségétől származott gyermekei voltak. Az egyházatyák többsége így sejti.    József igaz ember volt, Mária pedig egy erényes nő. A hívőknek nem szabad hitetlenekkel felemás igában lenniük. Hanem az istenfélők olyanokat válasszanak házastársul, kik hasonlóképpen azok; csak így várhatnak örömet a kapcsolatból, s csak így remélhetik, hogy Isten áldása kíséri őket a házasságban.   Úgyszintén azt is megtanulhatjuk e példából, hogy jó az ha a házassági állapotba megfontoltan lépünk, s nem pedig elhamarkodottan – Jó az, ha a menyegzőt egy eljegyzési frigy előzi meg. Jó előbb időt szánni a meggondolásra, mintsem később hosszú időn át siratni elhamarkodott döntésünket. 

II. Máriának a megígért maggal való terhessége; mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték, s ez valóban a Szent Lélektől volt. A házasságkötés oly sokáig halasztódott a jegyességi szövetségkötés után, hogy viselősnek tűnt mielőtt a házasság ünnepélyesen megköttetett volna, noha a fogamzás előtt már eljegyeztetett. Talán unokatestvérétől, Erzsébettől való visszatérése után történt ez,  - hisz három hónapot tartózkodott nála, Lk 1, 56, - ekkor József észrevette Márián a terhességet, és ő el nem tagadta.   Jegyezzük meg, Akikben Krisztus kiformáltatott, azokban meg is mutatkozik: és nyilvánvalóvá lesz, hogy ez az Isten munkája, melyet ő elismer s ami mellett bizonyít. Nos, belegondolhatunk, micsoda jogos aggodalmat okozhatott ez az áldott szűznek. Őmaga jól tudta a fogantatás isteni eredetét; de hogyan bizonyíthatta azt? Úgy kezelték volna mint egy parázna nőt. Jegyezzük meg, A nagy és magas kegyelmi előléptetések után, hogy ezek miatt fel ne fuvalkodjunk, számíthatunk valami olyasmire, ami megaláz bennünket, valamiféle gyalázatra, egy tövisre a testünkben, sőt kardra a csontjainkban. Sohasem volt Évának egy lánya sem úgy kitüntetve, mint Szűz Mária, s mégis ki volt téve annak a veszélynek, hogy a leggonoszabb bűnözőnek fogják nyilvánítani. De nem olvassuk, hogy emiatt emésztette volna magát; hanem, mivel tudatában volt ártatlanságának, szíve békés és nyugodt volt, s ügyét az igazságosan ítélőre bízta. Jegyezzük meg, Akik gondosan vigyáznak arra, hogy jó lelkiismeretük legyen, örömmel bízhatnak Istenben, hogy jó hírnevüket Ő megőrzi; s okuk van remélni, hogy tisztázza és napfényre hozza nem csak ártatlanságukat, hanem tisztességüket is. 

III. József aggodalma, gondja, hogy mitévő legyen ebben az esetben. Elgondolhatjuk, milyen nagy próba és csalódás volt számára azt látni, hogy az, akit oly nagyra tartott, oly nagyra értékelt, ilyen égbekiáltó bűn gyanúja alá került. Hát ez Mária? Kezdett töprengeni: „Miként csalódhatunk még azokban is, akikről a legjobbat gondoljuk. S hogy kiábrándulhatunk, abból is, amitől a legtöbbet várjuk!” Irtózott ily gonosz dolgot feltételezni arról, akit oly jó nőnek hitt; és mégis maga a dolog, amint túl rossz volt ahhoz, hogy menteni lehessen, úgy túl világos is volt ahhoz, hogy tagadni lehetett volna. Micsoda küzdelmet okozhatott ez keblében, egyrészt ama féltékenység között, mely a férfiú haragja, s mely erős, mint a sírverem, s másrészt ama ragaszkodó szeretet közt, mit Mária iránt érzett! Figyeljük meg, 

1. A szélsőséget, mit elkerülni törekedett. Nem akarta őt gyalázatba keverni, közszemlére állítani. Megtehette volna; mert a törvény szerint, ha egy eljegyzett szűz leány paráználkodott, halálra kellett kövezni, 5Móz 22, 23-24. De ő nem akarta kihasználni a törvényadta előnyöket, hogy bosszút álljon rajta; ha mégis vétkes, ezt más még nem tudja, és nem is fogja ő dobra verni. Mennyiben különbözött e Józsefben levő lelkület a Júdáétól, ki egy hasonló helyzetben hirtelen kimondta a súlyos ítéletet: Vigyétek ki őt, és égessétek meg! 1Móz 38,24. Milyen jó a dolgokat átgondolni, mint ahogy itt József tette! Ha több megfontoltság lenne ítéleteinkben és ítélkezéseinkben, úgy irgalmasság és higgadtság is kísérné azokat. A büntetésre való átadatást itt az (angol fordítás) közpéldának (elrettentő példának) való kitevésnek nevezi: s ez kifejezi, mi kell legyen a büntetések célja: hogy elrettentő figyelmeztetésül szolgáljon másoknak. Korbácsold meg a káromkodót, hogy az együgyű nép okuljon belőle. 

Egyes szigorú beállítottságú emberek talán hibáztatják Józsefet irgalmasságáért: de itt az ő dicséretére említi ezt az ige: mivel igaz ember volt, ezért nem akarta ő gyalázatnak kitenni. Istenfélő, jó ember volt; s ezért hajlott arra, hogy irgalmas legyen, miként Isten is irgalmas; s hogy megbocsásson, mint olyan, aki saját maga is Isten bocsánatából él.” Az eljegyzett leány esetében, ha a mezőn megrontatott, a törvény szeretetből azt feltételezte, hogy előbb kiáltott 5Móz 22,26-27, és ezért őt nem büntették meg. József is valamilyen módon szeretetteljesen fogta fel az ügyet; s ebben, igaz emberként áll előttünk, ki gyöngéden vigyáz annak hírnevére, aki ezelőtt soha semmi gyalázatos dolgot nem tett. Jegyezzük meg, Hozzánk az illik, sok esetben, hogy szelíden bánjunk azokkal, kik valamilyen bűn gyanúja alá estek, s a legjobbat remélve felőlük, a legjobbra magyarázzuk azt, ami első látásra a legrosszabbnak tűnik, abban a reményben, hogy a dolog jóra alakul. Summum just summa injuria. – A törvény szigora olykor az igazságtalanság tetőfoka. A lelkiismeretnek ama törvényszékét, mely a törvény szigorát mérsékeli, a méltányosság törvényszékének nevezzük. Akik vétkeseknek találtatnak, meglehet, hogy lesújtva vannak vétkük miatt, s ezért a szelídség lelkével kell őket helyreállítani;  s a büntetést, még amikor igazságos is, mérsékelnünk kell. 

2. A megoldást, mit talált e szélsőség elkerülésére. Elgondolta magában, hogy elbocsátja őt titokban, vagyis kezébe adja az elválásról szóló levelet két tanú jelenlétében, s ezzel maguk között a dolgot befejezettnek tekintik. Mivel igaz ember volt, vagyis a törvénynek pontos megtartója, nem akarta őt így feleségül venni, hanem elhatározta, hogy elbocsátja; de mégis, iránta való gyöngédségéből fakadóan úgy döntött, hogy a lehető legnagyobb titokban teszi ezt. Jegyezzük meg, a bűnbeesettek szükséges fenyítését lárma nélkül kell végrehajtani. A bölcsnek szavai a csendben hallhatók. Krisztus maga sem lármázott, sem nem hallatta szavát. A keresztyén szeretet és a keresztyén elővigyázatosság sok vétket elfedez, sőt nagy vétkeket is, ameddig ezt megteheti anélkül, hogy közösséget vállalna velük. 

IV. József feloldozása e töprengés alól egy mennyből jövő világos üzenet által, 20-21.v. Mikor pedig (angolul: miközben) ezeket magában elgondolta, s nem tudta mitévő legyen, Isten kegyelmesen vezette őt e dologban, és megnyugvást adott lelkének. Jegyezzük meg, Kik Istentől irányítást, vezetést vágynak, azoknak gondolkodniuk kell magukban a dolgok felett, beszélgetniük kell saját szívükkel. Isten a gondolkozó embert, s nem a gondatlant fogja vezetni. Amikor nem látott kiutat, s a dolgot saját értelme szerint mindenképpen meg hányta-vetette, akkor lépett közbe Isten az ő tanácsával. Jegyezzük meg, Isten ideje akkor érkezik el, hogy népének oktatást adjon, amikor erejüknek végére jutnak, és nem látnak semmi kiutat. Isten vigasztalásai akkor a leggyönyörűségesebbek a léleknek, amikor számtalan aggódások környezik őt (Zsolt 49,19). Az üzenetet az Úrnak az angyala hozta Józsefnek, talán ugyanaz a követ mely Máriának hozta a fogantatás hírét – Gábriel angyal. Most a mennyel való kapcsolattartás az angyalok által, mellyel a pátriárkák úgy ki voltak tűntetve, de ami hosszú időn át szünetelt, elkezdett újra megújulni; mert amikor az Elsőszülöttet bevezeti a világba, az angyalok odarendeltetnek, hogy minden mozdulását figyelemmel kísérjék. Hogy Isten manapság láthatatlan módon, melyen mértékben használja övéi érdekében az angyalok szolgálatát, ezt nem tudjuk pontosan megmondani; de afelől biztosak vagyunk, hogy ők mind szolgáló lelkek, a hívők javára.   Ez az angyal álomban jelent meg Józsefnek, amikor mélyen aludt, amint hajdan az atyákhoz beszélt olykor Isten. Amikor csendben, nyugodt lelkületben találtatunk, akkor vagyunk a legjobb állapotban az isteni akarat kijelentésének befogadására. A Lélek a csendes vizek felett lebeg. Ez az álom kétség nélkül magán hordozta annak biztos jegyét, hogy Istentől származik, és nem a hiábavaló képzelet szüleménye. Mármost, 

1. József itt irányítást kap, hogy vigye teljességre szándékozott házasságát. Az angyal így nevezi őt: József,  Dávidnak fia; Eszébe juttatja, Dáviddal való kapcsolatát, hogy felkészítse őt e meglepő hír elfogadására: hogy családi kapcsolat fűzi a Messiáshoz, akiről mindenki tudta, hogy a Dávid leszármazottja fog lenni. Olykor megtörténik, hogy amikor nagy örökség hárul valakire, ki alacsonysorsban él, nem veszi komolyan, nem fogadja, hanem veszni hagyja. Szükséges volt tehát a szegény ácsnak emlékezetébe idézni magas származását: „Értékeld magad, József, te a Dávid fia vagy, akitől a Messiás származik.” Így mondhatjuk mi is minden igaz hívőnek: „Ne félj, Ábrahám fia, te Isten gyermeke, ne feledd születési méltóságodat, mennyei eredetedet.” Ne félj magadhoz venni Máriát, feleségedül (így is fordítható). József azt gondolta, hogy Mária terhessége paráznaságból van, s félt őt magához venni, nehogy ezáltal vétket vagy szégyent vonjon magára. Ó, nem, mondja Isten, ne félj,  nem így áll a dolog. Vagy meglehet Mária elmondta neki, hogy a Szent Lélektől van áldott állapotban, s talán hallhatta azt is, amit Erzsébet mondott neki, Lk 1,43, amikor őt az ő Ura anyjának nevezte; s ha így volt, akkor attól félt, hogy elbizakodottság lenne részéről egy ilyen nőt feleségül vennie, ki szentségben sokkal felette áll. De bármilyen forrásból támadtak is félelmei, azok mind lecsendesíttettek ez ige hatására: Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet. Jegyezzük meg, Nagy kegyelem, ha félelmeinkből kiszabadíttatunk, és kételyeink eltávolíttatnak, s így dolgaink jó kimenetelre jutnak. 

2. Értesülést kap ama szent dolog felől, mellyel eljegyzett felesége most várandós volt: ami benne fogantatott, az isteni eredettel bír. Távolról sem áll fenn a veszély, hogy feleségül véve őt, őmaga beszennyeződnék, sőt ellenkezőleg, ezáltal a lehető legnagyobb méltóságban részesül.  Két dolgot ad itt tudomására az angyal:

(1.) Hogy jegyese a Szentlélek ereje által fogant, nem a természet rendje szerint. A Szent Lélek, a ki a világot létrehozta, most létrehozza a világ Megváltóját, s testet ad neki, amint ez megígértetett számára, midőn így szólt: Íme jövök… Zsid 10,5. Innen van, hogy az mondatik róla, hogy asszonytól lett (Gal 4,4) sőt, hogy ő ama második Ádám, aki a mennyből való, 1Kor 15, 47. Ő az Isten Fia, és mégis, annyira egyesült anyja lényegével, hogy az ő méhe gyümölcsének neveztetik, Luk 1,42. Szükséges volt, hogy az ő fogantatása a közönséges fogantatástól eltérően történjék, hogy ezáltal bár részesévé vált az emberi természetnek, de tiszta maradhasson annak romlottságától és szennyétől, és ne vétekben fogantassék és formáltassék. A történészek beszélnek egyesekről, kik hiábavalóan azt állították magukról, hogy isteni erő által estek teherbe; ilyen volt például Nagy Sándor anyja; de a valóságban senkivel sem történt meg ez, a mi Urunk anyját kivéve. Az Ő neve úgy ebben, mint minden másban is: Csodálatos.    Nem olvassuk, hogy Szűz Mária hírül adta volna valakinek is e nagy tisztességet, melyben részesült: hanem szívében magasztalta az Urat; s ezért Isten egy angyalt küldött ennek hitelesítésére. Akik nem keresik saját dicsőségüket, bírni fogják azt a dicsőséget, mely Istentől való; ez az alázatosak részére van félretéve. 

(2.) Hogy ő fogja világra hozni, megszülni a világ Üdvözítőjét  21.v. Szülni fog egy fiat; S hogy ki lesz ő, ki van fejezve 

 [1.] Abban a névben, mellyel Fiát kell nevezze: Nevezd az Ő nevét Jézusnak. A Jézus név azonos Józsuéval, csak a végződésben van egy kis változás, a görög nyelvhez való alkalmazkodás miatt. Józsué Jézusnak neveztetik Csel 7,45-ban és  Zsid 4, 8.-ban a  görög (Septuaginta) Bibliában. Két személyről olvasunk az Ószövetségben, kik ezt a nevet viselték, kik mindketten kiváló előképei voltak Krisztusnak: Józsué, ki Izráel vezére volt Kánaánban való első letelepedésükkor, és Jóshua, ki főpapjuk volt második letelepedésükkor, a fogság után, Zak 6, 11-12. Krisztus a mi Józsuénk, ő a mi üdvösségünk fejedelme, s ő a mi Jóshuánk, vallásunk Főpapja, s mindkét tisztségében a mi Üdvözítőnk; – egy Józsúé, ki a Mózes helyére lépett, s megtette értünk azt, amit a törvény képtelen volt megtenni, mivel erőtlen volt. Józsuét e névadás előtt Hóseásnak hívták, de Mózes a neve elé állította a Jehovah név első szótagját, s így tette őt Jehoshuává, Józsuévá, 4Móz 13,16, jelezve, hogy a Messiás, ki ezt a nevet fogja viselni maga Jehova lesz; ezért tehát mindenképpen képes üdvözíteni; és nincs is üdvösség rajta kívül, más névben. 

 [2.] A névadás megindokolásában: Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből; nemcsak a zsidókat (hisz az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt) hanem mindazokat, akiket az Atya néki adott, elválasztás által, s kik magukat néki adták szabad akaratjukból. Oly király Ő, ki védelmezi alattvalóit, és miként hajdan Izráel bírái, megszabadítja őket. Jegyezzük meg, Akiket Krisztus megszabadít, azokat bűneiktől szabadítja meg: bűneik terhétől az ő halálának érdeme által, és a bűn uralmától az ő kegyelmének Lelke által. Megszabadítva őket a bűntől, megmenti őket a haragtól és az átoktól is, s minden itteni és halál utáni nyomorúságtól. Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa népét, de nem a bűneiben, hanem a bűneiből. Azért jött, hogy szabadságot szerezzen számukra, de nem bűnre való szabadságot, hanem bűntől való szabadságot; hogy megváltsa őket minden hamisságtól, (Tit 2,14); s így váltsa meg őket az emberek közül, (Jel 14,4), önmagának, ki a bűnösöktől elválasztatott. Ezért hát azoknak Szabadítója ő, akik elhagyják bűneiket, s magukat átadják Krisztusnak, mint az ő népe; s ezek részesednek a nagy üdvösségben, melyet végbevitt, Róm 11,26. 

V. Az írás beteljesedését mindebben. Ez evangélista, mivel zsidók között írta evangéliumát, sokkal gyakrabban utal erre, mint a többiek. Itt az ótestamentum próféciái beteljesedést nyernek Urunkban, Jézusban; s ez bizonyítja, hogy ő volt az eljövendő, és nem kell mást várjunk; mert Ő az, akiről a próféták mind bizonyságot tesznek. Nos, Krisztus születésekor beteljesedést nyert az az Írás, melyben egy jel ígéretét adja Isten Akház királynak, És 7,14: Ímé, a Szűz fogan méhében; ahol a próféta, hogy Isten népét a Sénakhérib megszállása alóli szabadulás reménységére bátorítsa, figyelmezteti őket, hogy nézzenek a Messiásra, ki a zsidó népből, a Dávid házából fog származni; s innen könnyű volt levonni a következtetést, hogy bár úgy az egész nép, mint a Dávid háza pillanatnyilag nyomorúságban volt, de sem az egyiket sem a másikat nem fogja Isten elpusztulni hagyni, amíg ilyen nagy megtiszteltetést és áldást tartogat fenn számukra. Istennek az ótestamentumi gyülekezet részére szerzett szabadításai előképei voltak a Krisztus általi nagy szabadításnak; s ha Isten megteszi a nagyobbat, bizonyára nem marad adós a kisebbel sem. 

Az itt idézett prófécia méltán van az „Ímé” szócskával bevezetve – mely figyemességre szólít, és csodálatot fejez ki, mert a kegyességnek titka áll itt előttünk, amely minden versengés nélkül igen nagy, hogy Isten megjelent testben. 

1. A jel, mely adatott, az, hogy a szűz szülni fog. A szűz fogan az ő méhében, s általa fog megjelenni az Ige testben. Az „Almah” szó „szüzet” jelent, a legszigorúbb értelemben, olyat, mint amilyennek Mária vallja magát lenni, Lk 1, 34, „én férfiút nem ismerek”; ha másképp történt volna, semmi csodálatos nem lett volna e jelben, holott valami rendkívülire mutatott. Már a bűnesetkor jelezve volt, hogy a Messiás szűztől fog születni, hisz kijelentetett róla, hogy az asszony magva lesz; tehát az asszony magva, s nem a férfié.    Krisztusnak szűztől kellett születnie nemcsak azért mert születése természetfeletti kellett legyen és mindenestől rendkívüli, hanem mivel szeplőtelennek és tisztának, a bűn szennyétől mentesnek is kellett lennie. Krisztus nem egy királynőtől vagy fejedelemasszonytól akart megszületni, mert nem külső pompában és ragyogásban akart megjelenni; hanem egy szűztől, hogy lelki tisztaságra tanítson bennünket, hogy meghaljunk  minden érzéki gyönyörnek, s oly tisztán megőrizzük magunkat, a világtól, s a test tisztátalanságaitól, hogy szeplőtelen szüzekként állíttassunk egykor a Krisztus elé. 

2. E jel által bizonyított igazság, az, hogy ő az Isten Fia, és Ő a közbenjáró Isten és emberek között: „Mert nevét Immánuelnek fogják nevezni; vagyis Immánuel lesz; s amikor azt mondja „így fogják nevezni”, ez azt jelenti, hogy Ő lesz az Úr a mi igazságunk.    Immánuel jelentése: Velünk az Isten; rejtélyes név ez, de nagyon értékes; Isten megtestesülten itt van közöttünk, s így Isten készen áll a kibékülésre irántunk; békességre lép velünk és felvesz minket az Önmagával való szövetségbe és közösségbe. A zsidók tapasztalhatták, hogy Isten velük volt az ószövetségi előképekben és árnyképekben, s a kerubok közt lakozott; de sohasem volt oly közel hozzájuk mint most, amikor az Ige testté lett; ez volt az áldott Shechinah. Mily üdvös lépés történt ezáltal az Isten és az ember közti békesség és kapcsolat helyreállítására, hogy a két természet ekként eggyé tétetett, a közbenjáró személyében! Ezáltal egy pártatlan döntőbíróvá, közvetítővé vált, ki kezét mindkét fél felé nyújthatja, mert mindkét természetnek részese. Szemléld ebben a legmélyebb titkot, a leggazdagabb irgalmat, mely valaha is ért minket. A természet világa által látjuk Istent, mint felettünk levőt; a törvény fényében látjuk őt, mint aki ellenünk van; de az evangélium világosságában Immánuelként látjuk Őt, mint velünk lévő Istent, a mi saját természetünkben, és (ami sokkal több) mint a ki a mi pártunkon áll (a mi érdekünket képviseli). Ebben jelentette ki Üdvözítőnk irántunk való szeretetét. Krisztus e nevével, Immánuellel összehasonlíthatjuk az evangéliumi templomnak adott nevet, Ezék 48,35. Jehovah Shammah – Ott lakik az Úr; a Seregek Ura velünk van. 

Nagyon helyénvaló azt is megjegyezni, hogy e jövendölés, mely arról szólt, hogy Immánuelnek fogják nevezni, beteljesedett célját és szándékát illetően, amikor Jézusnak neveztetett. Mert, ha nem lett volna Immánuel – Velünk az Isten, úgy nem lehetett volna Jézus, - azaz Szabadító. És ebben áll az általa szerzett üdvösség, hogy Istent és az embert egymáshoz közel hozza; ez volt a terve, hogy Istent lehozza hozzánk, s ez képezi a mi nagy boldogságunkat; valamint hogy bennünket Istenhez vezéreljen, hogy Vele  járjunk, s ez a mi nagy kötelességünk. 

VI. József engedelmessége az isteni utasítás iránt, 24.v. Felserkenvén az álomból (mivel ez az isteni álom mély hatást tett rá), úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta néki, noha ez ellenkezett korábbi érzelmeivel és szándékaival: feleségét magához vevé: s ezt gyorsan tette, késlekedés nélkül, és örömmel, minden vita nélkül; nem volt engedetlen a mennyei látás iránt. Mi most ehhez hasonló rendkívüli vezetésre nem számíthatunk; de Istennek ma is meg vannak a maga útjai, hogy a kétséges helyzetekben tudassa velünk akaratát: a gondviselés figyelmeztetései által, a lelkiismeret tusái által, és a hűséges barátok tanácsai révén; mindezeket ha az írott ige általános szabályaihoz mérjük, életünk minden lépéseiben, de különösen az ily nagy fordulatoknál, mint amilyen a Józsefé is volt itt - vezetést fogunk kapni az Úrtól, s biztonságosnak és vigasztejesnek fogjuk találni az engedelmesség útját. 

VII.  Az isteni ígéretnek beteljesedését, 25.v. És szülé az ő elsőszülött fiát.  Ennek körülményei részletesen le vannak jegyezve Luk 2, 1 kk-ben. Jegyezzük meg, Ami a Szentlélektől fogant, soha nem vetél el, nem vész el, hanem bizonyosan életre jön a megfelelő időben. Ami a test akaratából, és a férfiú akaratából származik, az sokszor rosszul sikerül; de ha Krisztus kiformálódik a lélekben, úgy Isten maga kezdett el egy munkát, mit teljességre is visz; ami kegyelemben fogant, az kétség nélkül dicsőségben életre fog törni.

Figyeljük meg itt továbbá,

1. Hogy József, noha a házasságot Máriával, eljegyzett mennyasszonyával ünnepélyesen megkötötte, mégis, míg a Szent Magzattal terhes volt, nem közelített hozzá: nem ismeré őt, míg meg nem szülé. Sokat elmondtak már Urunk Anyjának állandó szüzességével kapcsolatban: Jeromos nagyon haragudott Helvidiusra, amiért ezt tagadni merte. Az bizonyos, hogy az Írásokból nem lehet ezt határozottan állítani. Dr. Whitby  hajlik azt gondolni, hogy amikor az van mondva, hogy József nem ismeré őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, ezzel jelezve van, hogy a tartózkodási ok megszűnt, s hogy azután házastársakként együtt éltek, a törvény értelmében, 2 Móz 21,10. 

2. Hogy Krisztus az elsőszülött; s a Szentírás nyelvezete szerint joggal nevezhető így még akkor is, ha anyjának nem lettek volna is több gyermekei ő utána. Nem csupán közönséges értelemben neveztetik Krisztus elsőszülöttnek, hiszen ő minden teremtménynek előtte született, vagyis minden dolgok Örököse; s Ő az elsőszülött sok testvér között, hogy mindenekben Ő legyen az első.

3. Hogy József Jézusnak nevezte el, a neki adott utasítás szerint. Mivel Isten Szabadítónak rendelte őt, s ez volt kifejezve e névadásssal,  nekünk el kell fogadnunk Őt a mi Szabadítónknak, s e rendelésnek megfelelően Jézusnak, azaz a mi Szabadítónknak kell hívjuk őt.

Elmélkedések az Áhítat köteteiből,
 Mt 1:18-25
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Máté 1,18-25.

	Ez igeversek két nagy igazság ismeretébe vezetnek be minket. Tudtunkra adják, miként vette magára az Úr Jézus Krisztus a mi természetünket s miként lett emberré. Úgyszintén elmondják azt is, hogy az Ő születése csoda volt. Anyja, Mária szűzként szülte őt.  
	Ezek nagyon rejtélyes titkok. Oly mélységek, melyek megmérésére nincs eszközünk. Oly igazságok, melyeknek megértésére nincs elégséges értelmünk. Ne próbáljunk megmagyarázni oly dolgokat, melyek messze felülmúlják gyenge felfogásunkat. Elégedjünk meg annyival, hogy tiszteletteljes hittel elfogadjuk, s ne filozofáljunk olyan dolgokról, melyeket nem tudunk megérteni. Elég számunkra annyit tudni, hogy Annál, Aki a világot teremtette, semmi sem lehetetlen. Biztonsággal megnyugodhatunk az Apostoli Hitvallás szavaiban: „Jézus Krisztus fogantaték Szentlélektől, és születék Szűz Máriától“.

	Figyeljük meg József eljárását, amint e versekben le van írva. Csodálatos példaképe a kegyes bölcsességnek és a másokkal szembeni viselkedésnek.  Észrevette, hogy valami „gonosznak látszik“ abban, ki neki jegyeztetett feleségül. De semmit sem cselekedett elhamarkodottan. Türelmesen várta, hogy a tennivalók útja tisztázódjék.  Minden bizonnyal Isten elé tárta ügyét imában. „Aki hisz, az nem fut“ (És. 28,16).
	József türelme kegyelmesen meg lett jutalmazva. Közvetlen üzenetet kapott Istentől az aggodalmat okozó dologra nézve, és azonnal felszabadult minden félelemtől. Milyen jó Istenre várni! Ki az, aki valaha is gondját szívbéli imában Istenre vetette, s csalódott volna Benne? „Minden te utaidban megismerd Őt; akkor Ő igazgatja a te utaidat“ (Péld. 3,6).

	Figyeljünk fel e versekben az Úrnak adott két névre. Az egyik „Jézus“; a másik „Immánuel“. Az első kifejezi az ő tisztségét, a második pedig az Ő természetét. Mindkettő mély üzenetet hordoz.

	A Jézus név „Szabadítót“ jelent. Ugyanaz a név, mint Józsué az Ótestamentumban. Azért adatott Urunknak e név, „mert Ő szabadítja meg népét annak bűneiből“. Ez az Ő különleges hivatása. Megszabadítja őket a bűn terhétől (vétkességtől), azáltal, hogy megmossa őket saját engesztelő vérében. Megszabadítja őket a bűn uralma alól, azáltal, hogy szívükbe adja megszentelő Lelkét. S végül megszabadítja őket a bűn jelenlététől, midőn majd e világból kiveszi őket, hogy Nála megnyugodjanak. Meg fogja szabadítani őket a bűn minden következményétől, amikor az utolsó napon dicsőséges testet fog adni nekik. Mily boldog és szent a Krisztus népe! A gyásztól, kereszttől és háborúságtól még nincsenek felmentve, de örökre „megszabadíttattak a bűntől“.  Megtisztíttattak a bűn szennyétől, vétkességétől Krisztus vére által. Alkalmasakká tétettek a menny számára Krisztus Lelke által. Ez az üdvösség! Aki bűneihez ragaszkodik, az még nincs megmentve.
	„Jézus“ nagyon bátorító név a megterhelt bűnösök számára. Ő, aki Királyoknak Királya és Uraknak Ura, joggal vehetett volna magára valami sokkal magasabbrendű nevet. De nem így tett. E világ uralkodói gyakran nevezték magukat „Nagy“-nak, „Világhódító“-nak, „Vitéz“-nek, s így tovább. Isten Fia részére elég volt, ha magát „Megmentő“-nek, „Szabadító“-nak nevezte. Az üdvösségre vágyó lelkek biztonsággal közeledhetnek az Atyához, s bizalommal járulhatnak Hozzá Krisztus által. Az Ő tisztsége és egyben legnagyobb gyönyörűsége az, ha kegyelmet, irgalmat osztogat. „Nem azért küldte az Isten a Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa“ (Ján. 3,17).
	Jézus neve különlegesen édes és drága a hívők számára. Gyakran tett velük jót, amikor királyok és fejedelmek kegyére nem számíthattak. Azt adta nekik, mit pénzen nem lehet megvásárolni: szívbéli, belső békességet. Megterhelt lelkiismeretüket szabaddá tette, s nyugalmat adott meggyötört szíveiknek. Salamon éneke sok ember tapasztalatát beszéli el, mikor így szól: „A te neved kiöntött drága kenet“ (Én. 1,3). Boldog az az ember, ki nemcsak Isten irgalmáról és jóságáról alkotott általános fogalmakban bízik, hanem „Jézus“-ban hisz.

	Az Immánuel  név nem fordul elő sokszor a Bibliában. De nem kevésbé figyelemre méltó, mint a „Jézus“ név. Ez az a név, mely Urunknak természetéből fakadóan adatott, mint aki Isten-ember, „testben megjelent Isten“. Azt jelenti: „velünk az Isten“.
	Vigyázzunk, hogy helyesen értsük meg, hogy Urunk Jézus Krisztus személyében két természetnek - az isteninek és az emberinek - az egysége valósult meg. Ez egy legmélyebb fontossággal bíró dolog. Szilárdan le kell szögeznünk elménkben, hogy Üdvözítőnk éppúgy tökéletes Isten, mint ahogy tökéletes ember; s éppúgy tökéletes ember, mint ahogy tökéletes Isten is. Ha szem elől tévesszük e nagy jelentőségű igazságot, félelmetes tévelygésekbe esünk. Az Immánuel név bevezet minket a titok teljességébe. Jézus nem más, mint „Velünk az Isten“. Természete a mienkhez hasonló volt mindenben, kivéve a bűnt. De bár Jézus „velünk“ volt emberi testben és vérben,  egyszersmind Ő valóságos „Isten“ volt. 
	Gyakran fogjuk látni, amint az evangéliumokat olvassuk, hogy Üdvözítőnk fáradt volt, éhezett, szomjazott, sírt és gyötrődött átérezve a fájdalmat, mint bárki közülünk. Mindezekben „az ember“ Krisztus Jézust látjuk. Látjuk azt a természetet, mit magára vett, amikor Szűz Máriától megszületett.
	De azt is fogjuk látni az evangéliumokban, hogy Üdvözítőnk bele látott az emberek szívébe és gondolatataiba, - hogy hatalma volt az ördögök felett, hogy óriási csodákat vitt végbe egyetlen szóval, - hogy angyalok szolgáltak neki, - hogy megengedte egyik tanítványának, hogy így szólítsa: „Én Istenem!“, - és hogy ő ezt mondta magáról: „Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok“.  Mindezekben az „Örök Istent“ látjuk. Látjuk Őt, „aki mindenek felett, örökké áldandó Isten. Ámen.“ (Róm. 9,5).
	Ha szeretnők, hogy hitünknek és reménységünknek erős alapja legyen, akkor szüntelen szemünk előtt kell tartsuk Megváltónk istenségét. Ő, akinek vérében való hitre fel vagyunk szólítva - a mindenható Isten! Ővé minden hatalom mennyen és földön. Senki sem ragadhat ki minket az Ő kezéből.  Ha igazán hiszünk Jézusban, szívünk nem kell nyugtalankodjék, se féljen.
	Ha szenvedéseink, megpróbáltatásaink között édes vigaszra vágyunk, úgy Megváltónk ember-voltát kell folyton szem előtt tartsuk. Ő az ember Krisztus Jézus, ki Szűz Mária keblén mint kisgyermek aludt, és ismeri az ember szívét. Együtt tud érezni velünk, s megindul a mi erőtlenségeinken. Ő maga is átélte a Sátán kísértéseit. Tapasztalatból tudta, mi az éhség, szomjúság, fáradság. Könnyezett. Fájdalmai voltak. Ezért fenntartás nélkül, bizalommal elé tárhatjuk szomorúságainkat. Nem fog megvetni minket. Bátran kiönthetjük előtte szíveinket; semmit sem kell visszatartanunk. Ő meg tudja érteni népét.
	Mélyen véssük elménkbe e gondolatokat. Magasztaljuk Istent e bátorító igazságokért, melyeket az Újtestamentum első fejezete tartalmaz. Olyan Valakiről beszél nekünk, ki „megmenti népét annak bűneiből“. De ez még nem minden. Tudtunkra adja, hogy e Megváltó: „Immánuel“, - Isten maga - , és mégis velünk lévő Isten, a miénkhez hasonló testben megjelent Isten. Ez örvendetes üzenet. Valóban jó hír. Hittel és hálaadással forgassuk ez igazságokat szívünkben, s táplálkozzunk velük.




