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Köszöntelek Benneteket advent 4. vasárnapján: Béke veletek! 

Adventi időben illő, hogy ne csak a világ végéről és Keresztelő Jánosról essen szó, hanem a 
„Szent Család” nem jelentéktelen tagjáról, Józsefről, az ácsról is. Ne foglalkozzunk most a 
Mária szűzi foganásával és szülésével, ami a keletiek és az ószövetségi legendák formájában 
íródott, hanem a nyers valósággal, egy olyan férfi konfliktusával, amelyben ez a férfi „igaz 
embernek” bizonyult. 

Bánjuk meg, főleg azokat a tetteinket, melyek nem voltak méltóak egy „igaz emberhez”… 
Szeressen minket a mi Istenünk, aki segít nekünk súlyos döntéseinkben. 

Ének: Kyrie… 

Imádkozzunk! Istenünk, aki minden ember foganásánál jelen vagy a Te Lelkeddel, hiszen 
Nélküled nem léteznénk, és főleg nem a „Te képedre és hasonlatosságodra” jönnénk a 
világra. Így hogyne hasonlítana rád az a Pár, akiktől olyan Gyermek született, mint a Te 
Jézusod. Köszönjük Neked, aki élsz és szeretsz… 

Evangélium Máté könyvéből (1,18-24) 

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt 
egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, 
igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, 
ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt.  
Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr 
angyala álmában megjelent neki és így szólt: 
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni fele-
ségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, 
a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus 
nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét 
bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy betel-
jesedjék az Úr szava, amit a próféta által mon-
dott: „Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és 
a nevét Emmánuelnek fogják hívni” [Iz 7,14].  
Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig föl-
kelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala 
megparancsolta neki. Magához vette feleségét. 

           Gaetano Gandolfi: Szent József álma (1790) 

Ha valóban megesett lány volt Mária, és József csak ezt látta és tudta, micsoda kínt szenved-
hetett, átélve a poklok poklát. Az Ő szerelme, jegyese, törvény szerint már felesége, meg-
csalta őt! És ha tényleg így történt volna, milyen Isten az, aki ilyen leányt választ magának 
egy messiásjelölt világra hozásához. Semmit sem állítva, mindent csak feltételezve, gondol-
juk végig ezt a történetet. 

1) József vívódása 

Lehetetlen, de mégis igaz. Három hónapig volt távol, most ért haza Erzsébettől és már látszik 
is rajta, hogy gyermeket vár.  
Önként nem tehette, de ki volt az az elvetemült… Megkeserüli az az alávaló! 
És ha felvállalom a gyereket? Mindenki úgy tudja, hogy tőlem van. De hazudjak? 



Mit szól a rokonság, mit szólnak a szomszédok, az egész falu népe, ha megtudja, hogy nem 
enyém a gyermek. Kinevetnek, kigúnyolnak: József az ács, a felszarvazott! 
Nem lehet ez igaz. Mária a jámbor, a szent hajadon. Mit hajadon, a feleségem! 
De hát ez házasságtörés! A zsinagóga megkövezteti, és nekem kell rádobnom az első követ! 
De megérdemli! Nem?! 
Aztán én neveljem fel más gyerekét?! Aki, valahányszor látom, a hűtlenségre emlékeztet. A 
szégyenemre!  Hol itt a férfi büszkeség! 
Gyűlölöm! Nem bírom látni sem őt! 
Se éjjelem, se nappalom! Csak kínlódom, szenvedek, mint egy megsebzett állat… 
Megölni?! 
De hát szeretem! 

2) József döntése 

Van megoldás! Titokban elbocsátom. 
Nem hozhatom hírbe. Szeretem. 
Nem bántom. Nem bánthatom. Szeretem! 
Vállalom az apaságot is. Nem nőhet fel a gyermek apa nélkül. Ő nem tehet semmiről. 
Kibírom. Egy életre is kibírom. És felnevelem.  
A próféták is jövendöltek ilyet.  
De még inkább a lelkiismeret. 
Nevet adok neki.  
Apja leszek. Szeretem. 
Bárhogy történt, bármi történt, megbocsátok! 
Mert szeretem! 
Valahogy így történhetett, ha igaz a feltételezés. Az pedig egészen biztosan igaz, hogy az 
ilyen ember, aki sorsdöntő pillanatokban is a másik, a mások javát akarja szeretetből – az az 
„igaz ember”!  

3) Isten választása 

József döntött és döntése szerint cselekedett. „Igaz ember” volt bizonyára mindhalálig.  
De milyen az Isten? Ha túl az ember foganásának misztériumánál, nem csodás úton avat-
kozott be? Ha tényleg nem József az apa? Ha igaza van a cinikus gúnyolódóknak?!  
Kimondani is szentségtörően hangzik! Lehetséges volna egy megerőszakolt nőtől a Gyermek?  
Ha igaz, hogy a Szeretet Istene a szegények és a bűnösök barátja, mint ahogy  Jézus felnőve 
az volt, csodálkozhatnánk-e az ilyen megbotránkoztató, hihetetlen nagy szeretet hallatán?  

A Szeretet Istenének döntése kifürkészhetetlen! De az ilyen Isten „Igaz Isten!” 

--- Befejezésül egy valós történet: Szülőfalumban történt a második világháború idején. 
Kilenc éves voltam és volt egy iskolatársam. Nagyon rendes gyerek volt. Akkor semmit sem 
tudtam róla, főleg nem az élete titkát. Később megtudtam, hogy az anyja erőszak áldozata 
lett. Vívódások után, de megtartották a megfogant gyermeket. A férj saját gyerekként 
fogadta el. A faluban voltak suttogások, de napirendre tértek a dolog fölött és a faluban 
mindenki megbecsülte ezt az embert. Még TSZ elnökként is elfogadták. Nem tudom, a 
gyerek felnőve tudott-e a múltjáról. De vannak „igaz emberek” nem csak gazemberek. 

 

[Kovács László prédikációja elhangzott 2022. december 18-án 
a Bokorportán és online kapcsolódási lehetőséggel] 


