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Íme, a szűz fogan, fiút szül,
és Emmánuelnek nevezi,
ami annyit jelent: Velünk az Isten. (Iz 7,14)

Azokban a napokban: Így szólt az Úr Acház királyhoz: "Kérj
magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág
mélységeiből, akár felülről a magasból."
De Acház így válaszolt: "Nem kérek jelet, és nem kísértem az
Urat."
Erre Izajás próféta azt mondta: "Halljátok hát, Dávid háza! Nem
elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az
én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad
nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi,
ami annyit jelent: Velünk az Isten."

Testvéreim! Pál, Krisztus Jézus szolgája és meghívott apostola
köszönt benneteket!
Isten kiválasztott az ő evangéliumának hirdetésére, amelyet
prófétái által a szent iratokban előre megígért, Fiáról, Jézus
Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből
származott, a szentség Lelke szerint azonban a halálból való
feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. Általa nyertük
el a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére
munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezek közé tartoztok ti
is, akiket Jézus Krisztus meghívott.
Üdvözlöm (Rómában) mindazokat, akiket az Isten szeret és a
szentségre hívott. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az
Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól.
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Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek.
Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant
méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt
megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen
töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: "József,
Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet
a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja
meg népét bűneitől."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által
mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet
adják neki, ami azt jelenti: "Velünk az Isten".
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala
megparancsolta neki. Magához vette feleségét.

Az a tény, hogy Jézus gyerekkoráról szóló tudósítások viszonylag későn keletkeztek,
nem vezethetnek minket arra, hogy kisebb jelentőséget tulajdonítsunk nekik.
Valóságtartalmát sokkal inkább a húsvéti események fényében kell értelmezni.
Kétségkívül utolsóként kerültek a Názáreti Jézusról szóló ránk hagyományozódott
történetek hosszú sorába, arról a Jézusról, aki test szerint Dávid utódaként született, aki
a Szentlélek által Isten Fiaként kapta hatalmát holtából való feltámadása után
(Róm 1,3-5).
Amikor Máté angyalról ír, aki Józsefnek álmában megjelent, hogy Isten emberré
válásának titkát megmagyarázza, nem az a szándéka, hogy figyelmünket ennek az
embernek pszichés és érzelmi reakcióira irányítsa. Az evangélistának csupán az a
célja, hogy megválaszolja a kérdést, ki hát a Messiás. Számára Jézus az, aki "megváltja
népét a bűntől", Izrael utolsó leszármazotta és József az, aki által Dávid családfájához
kapcsolódik.
Ezt a számára érthetetlen titkot tekintve, amelyben látszólag semmi szerepe nincs,
József az első pillanatban azt hiszi, hogy Máriát csendben el kell bocsátania és neki
magának vissza kell húzódnia. Itt lép közbe Isten. A gyermek, akit Mária testében
hordoz, kétségtelenül a "Szentlélektől" származik. Mégis Józsefnek jut az a szerep,
hogy törvényes atyja és névadója legyen. Neki köszönhetően veheti sorai közé Dávid
háza ebben a fiúban Emmánuelt, "Velünk az-Isten" (Iz 7,14) és ezzel Isten megváltó
terveit ismeri el. Máté evangéliumának kezdetétől, a megtestesüléstől a végéig, a
mennybemenetelig Isten ígéretének íve feszül: Ő velünk lesz minden nap a világ
végéig.
Általában egy születést örvendetes események írnak le. Ennek a gyermeknek
érkezéséről és születéséről ugyanezt nem lehet mondani, nem lenne igazságos az
esemény sokrétű dimenzióit tekintve. Ez a híradás nem egy család történetéről szól,
mint általában, hanem Isten történetéről, aki a "Velünk-az-Isten", a mi emberi
megváltásunk történetéről.


