РІЗДВО ЗГІДНО МАТЕЯ - 25 ГРУДНЯ
Дадуть Йому ім'я Еммануїл, Бог з нами - біблійний Коментар о. Альберто Maджі OСM
Мт. 1,18-24
Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом; але, перед
тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа.
Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити.
І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й мовив: “Йосифе, сину Давида, не
бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа.
Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх.”
А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком:
“Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить: З нами
Бог.”
Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку;
та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус.

Вістка про народження Ісуса, в Євангелії від Матея, містить три важливі новини, які є:
- Вибір Йосипа, праведний
- Надання імені, Ісус
- Пророцтво "з нами Бог"
Ми бачимо ці важливі нововведення. Йосип називається "праведний", це визначення не є так як нами
розуміється моральна поведінка. Справедливим був той, хто вірно зберігав не тільки заповіді, але й
усі релігійні приписи. Так само як в Євангелії від Луки читаємо, що Елізавета і Захарія "були обидвоє
справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно".
Таким чином Йосип, як праведний, повиннен чесно дотримуватися наказів закону. А які ці накази
закону? Закон вимагає, в разі зради дружини, це виявити, потім судова справа і наречений повинен
бути першим, хто має кинути камінь, в закинуванні камінням. Ось те, що наказує божественний закон.
Але Йосиф не може собі цього дозволити. Він, вірний зберігач закону, не може змусити себе, щоб
дотримуватися його. Він перейнятий в своїй поведінці таким відчуттям, що, як не любов"ю, то це,
безумовно, співчуттям і милосердям. І тоді він вирішив розлучитися з нею, але потай, не бажаючи її
зганьбити. Ось, коли починає тріщати закон, це дозволяє втрутитися діянні Духа .
Вистачало невеликої, тендітної тріщини в дотриманні закону Йосифом, щоб дозволити Богу
показатися йому. Cправді, ангел Господній, формула, на яку євангелисти вказують, коли Бог вступає у
відносини з людьми, і оголошує йому про народження Свого сина Ісуса.
А ось і друга новина. Діти, які народжувалися носили ім'я свого діда чи батька. Це був спосіб увічнити
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ім'я з покоління в покоління. Тож, дитина, яка народиться не буде названа ім'я Йосиф, ані Яків, як дід,
а зовсім іншим ім'ям, і цим порушується традиція Ізраїлю.
Традиції батьків Ізраїля, який був переданий від Авраама до Йосипа, з Йосипом зупиняється. В Ісусі є
нове творіння, є творча дія Отця проявляється в новій формі, оригінальній і унікальній.
І ця дитина буде називатися Ісусом, значення якого є "Бог спасає".
Нарешті, третя новина, яку євангеліст представляє нам, пояснюючи пророцтво Ісаї про Еммануїла як
"Бог з нами", це - дуже важливо і це буде темою всього Євангелія. Якщо Ісус є Бог з нами, якщо в Ісусі
Бог проявляється у всій своїй повноті, це означає, що Бога не слід більше шукати. Пошук Бога став
настільки марним, абстрактним, розпливчастим і заплутаним, який людина може мати як образ Бога
невидимого.
Таким чином, пошук Бога, крім того, відокремлює і від інших людей. З Ісусом, Бога більше не треба
шукати, але тільки прийняти і з Ним і так як Він треба йти до інших людей. З Ісусом більше не
живеться для Бога, але живеться Богом. І Бог просить прийняти Його, щоб злитися з людиною,
показуючи здатність любові всьому людству, в якій ніхто не повинен відчувати себе виключеним або
пригніченим.
Це є Різдво. Отже,побажання, що ми робимо, нехай любов, що є життям, яка сталася в унікальній і
величезній повноті в Ісусі - знайшли відповідь у нас. Різдво означає, що життя, любов, у всіх нас
хочуть, проявити себе в новій оригінал формі, так як ми ніколи цього не робили раніше. А творча
форма - є тільки наша.

Найкращі Різдвяні побажання для всіх!
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