
2018. december 18. kedd Jer 23,5-8; Mt 1,18-24. 

Emmánuel: Velünk az Isten! 

Jeremiás próféta azzal vigasztalja népét, hogy eljön majd Dávid igaz sarja, aki kiszabadítja a fogságból 
az ott sínylődőket, visszavezeti őket hazájukba és biztonságban fognak élni. És mindezt maga az Isten 
teszi velük, ezért lesz az eljövendő vezér neve: „Az Úr, a mi igazságunk”. Bátran mondhatják tehát, 
hogy velük van az Isten. 
Az evangélista pedig Izaiást idézi, aki jövendölésében Emmánuelnek nevezi az Eljövendőt, ami 
magyarul azt jelenti: „Velünk az Isten” (aki megszabadít). 
Az ószövetségi nép számára evidens volt, hogy Isten velük van (hatalmas úrként kíséri, megszabadítja 
őket, országot ad nekik, védelmezi őket), de Jézus eljövetelével ez a hit új dimenziót nyer, Isten 
egészen közel jön hozzánk. 
Nem véletlen, hogy Máté evangéliumának kezdetén hangzik el az Emmánuel név, és a végén is ezzel 
fejeződik be: „Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” Mintegy keretbe foglalja az 
örömhírt. 
Számunkra Isten jelenléte azt jelenti, hogy belevonhatjuk Őt életünk minden részletébe, minden 
pillanatába, és így reményt és biztonságot ad nekünk egyénileg és közösségileg egyaránt. 
Ha bármilyen veszélyben, bajban vagyunk, bizton remélhetjük, hogy gondja van ránk, mellettünk áll 
szeretetével. 
Ha szenvedünk, vigaszt nyújt, letörli könnyünket, nem messziről, részvétlenül figyel minket. 
Ha gyengék vagyunk, vagy elesünk az úton, számíthatunk arra, hogy megsokszorozza erőnket, 
bűneinkből irgalmasan felemel, gyógyít. 
Halálunkra is bizakodva tekinthetünk, mert reménykedhetünk, hogy utána véglegesen és elszakít-
hatatlanul Vele lehetünk. 
Talán a legnagyobb ajándék az embertársainknak, ha Isten jelenlétének örömét meg tudjuk osztani 
velük, ha sugárzik rólunk, hogy velünk az Isten! 

Csíky Lajcsi, Budapest 
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József és Isten álma  

Ennek a résznek a főszereplője József. Az előzményben olvashatjuk hosszú, részletes családfáját.  
(A külvilág szemében ő volt Jézus törvényes apja.) Máté a szűzi fogantatást egy mondatban elintézi, 
részletesen Lukács írja le.  
Az Atya jól megválogatta Jézus leendő szüleit. Józsefről nem sokat tudunk meg az evangéliumokból, 
egyedül itt ír róla Máté hosszabban. Azt olvassuk, hogy igaz ember volt. Nagy vihar dúlhatott a 
lelkében: csalódás, bánat, sértettség, harag… és mert nagyon szerette Máriát, meg akarta védeni a 
törvény szerinti büntetéstől, a megkövezéstől. (De azért feleségül nem akarta venni.)  
Ekkor kapja Isten üzenetét, Aki nem hagyja kétségek között vívódni. Megoldja a problémáját és életre 
szóló feladatot ad neki: ő nevelheti fel Jézust. (Beszédes név: Jehosuah/Jésuah = Isten a szabadító. 
Ugyanúgy, mint az Emmánuel = velünk az Isten.)  

József nemhiába volt igaz ember: elhitte és követte Isten szavát. Feleségül vette Máriát, és felnevelte 
Jézust, így megvalósítva Isten álmát. 

Mi keressük-e nyitott szívvel Isten nekünk szóló üzeneteit? 
Elhisszük és követjük őket? 

Stölkler Nándorné Magdi 


