
2013. 12. 08. Advent 2. vasárnap. Vancouver. C: Honnan jött Jézus?  

Lekció: János 1:1–5, 9 – 14 

Textus: Máté 1: 1 – 17 

Kedves Testvérek! 

Adventben sorozat: Kicsoda Jézus? Honnan jött Jézus? Kikhez jött Jézus? Miért jött Jézus? Múlt héten: 

Jézus Krisztus Isten Fia, a Szentháromság egy örök Isten második személye. Ő az Isten testté lett szava, 

kijelentése, igéje – ezért egyedül őrajta keresztül kerülhetünk kapcsolatban Istennel, ismerhetjük meg Istent!  

Ma, Advent második vasárnapján az a kérdés, honnan jött Jézus? A mormonok azt mondják: egy általuk 

kitalált Kolob nevű galaxisból, mert szerintük ott lakik Isten. Isten nem ott lakik! 

Isten minden mindenekben – Ő alkotott, betölt mindent, mindenütt jelenvaló és mindenható. 

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (János 4:24) Nem kell 

hozzá galaxis, szobor, festmény, hogy imádjuk őt. Jézus Isten. Örökké létező. 

Mégis, nekünk kell, hogy valmihez kötni tudjuk. Ezért Isten bemutatkozott a Jézus Krisztusban. Adta az ő 

Fiát, aki asszonytól született, családban nevelkedett, és mindenben olyan volt, mint mi – kivéve a bűnt. 

Az Ószövetség megjövendölte: a Megváltó Messiás a Dávid leszármazottja. Ezért Máté evangélista – aki a 
zsidóknak írt – levezeti Jézus családfáját, származását Ábrahámtól kezdve.  

Igen ám, de ez József családfája. Jézus pedig nem Józseftől született, hanem a Szentlélektől. De József 

vállalta, József nevelte fel, József családjába tartozott – és Isten szeretete úgy intézte, hogy József Dávid 

házából való legyen.  

Nem lehet Jézus családfáját levezetni – mert Ő Isten. De – mert Isten a Krisztus által teljesen azonosult 

velünk, felvállalt bennünket, és mert beteljesítette Isten az ő igéjét – Jézus Krisztus felvállalta Józsefet, 

József családfáját: amely Isten szövetségének, hűségének, szeretetének története.  

Isten teljesen felvállal minket is! Őseinkkel, jelenünkkel, örömeinkkel, bajainkkal együtt! Felvállal – mi 

felvállaljuk-e? „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig 
nem nehezek”. (1János 5:3) Felvállaljuk-e azzal, hogy a nem a magunk, a világ útja szerint haladunk, hanem 

Isten megismert akarata szerint? Felvállaljuk-e, amikor Isten színvallási helyzetek elé állít? József 

felvállalta, pedig nem értette, érthette – de hitte! És Isten is felvállalta Őt. Megalázta magát – és 

felmagasztaltatott. Hiszed-e ezt? Gyakorlod-e ezt? Ilyen-e az életed? Engedsz-e Istennek?  

Máté evangéliuma ezzekkel a szavakkal kezdődik görögül: . „Jézus 

Krisztus nemzetségkönyve”. Genesis – a kezdet. Isten megváltó szeretetének kezdete – az élet teljességge, 

az új, örök élet kezdete.  

Az Ószövetség ugyaezzel a szóval kezdődik: genesis – születés, származás, kezdet. Arról szól, Isten hogyan 
teremtett meg, hozott létre mindent a semmiből, csodálatos módon a szavával, a maga dicsőségére – az 

újszövetség pedig arról szól, hogy ez a bűn által megromlott teremtés, hogyan állhat ismét helyre, hogy 

újra meglátszódjon rajta az Isten dicsősége. Ez az új teremtés! „Ezért ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket 

önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” (1Korinthus 5:17–18) A békéltetés 

szolgálatáról bizonyságtétel Jézus Krisztus nemzetségkönyve. 
A Bibliát rendszeresen olvasók is sokszor átugorják a hosszú nemzetségtáblázatokat. Pedig ezek is 

üzeneteket hordoznak, különösen Jézus Krisztusé – amelyet egyedül Máté evangélumában olvashatunk. Máté 

célja, hogy a zsidóknak egyértelműen bebizonyítsa: Jézus a Krisztus. Ő az, akiről szóltak a próféták, ő az, 

akinek el kellett jönnie a világba! Jézus nem „derült égből villámcsapás”, hanem Isten üdvtervének 
megvalósulása. Egy állandó folyamat, amiben mi magunk is benne vagyunk. Isten áldást kínál, szeret! 

Isten felvállal minket – és erről bizonyságtétel ez a 40 férfiből és 4 nőből álló nemzetségtáblázat. Kik 

ők? Mit üzen ez nekünk?  

Mind eszközök voltak Isten üdvterve megvalósulásában. Olyanok, mint mi. Nagyon egyszerű emberektől 

kezdve királyokig. Mind különböző karakterű emberek. Mégcsak nem is mind zsidók, hanem sok közülük 

pogány. Annyi csak bennük a közös, hogy Isten felhasználta őket.  

Elcsodálkozom néha rajta – Isten hogyan használ fel némelyeket: adakozókat, szolgálókat, betérőket, egy-egy 

speciális szolgálatban munkálkodókat, hívogatókat, és akár teljes idegeneket, hogy éljen egyháza, amelyben 

Ő, Jézus Krisztus van a középpontban, és szóljon az Ő igéje!  



Arról bizonyságtétel, hogy Isten nem személyválagató és az életünk értelme, hogy mi is részesei 

lehessünk Isten országa építésének, megvalósulásának!  
Ábrahám. Isten elhívta, és ő hittel elindult. A hívők Atyja – de sokszor ő sem hitből döntött. Sokszor ő is 

csak a láthatókra nézett – és Isten kegyelme mégis vele volt, végig kísérte. Miért? Mert megérdemelte? Mert 

jó fiú volt? Nem! Hanem, mert egyszer átadta, rábízta az életét, és Isten nem a gyengeségeit nézte –  

hanem az Ő kegyelmét. Ábrahám egész életében össze-vissza bolyongott, nem teljesedtek be rajta életében 

az ígéretek – de hitt, hite áltak látta a láthatatlant, és hit által életet nyert. Jákób – a csaló, aki anyja 

támogatásával (mert nem tetszett nekik Ézsau házassága) kicsalta apjától, az öreg Izsáktól az elsőszülőttségi 

áldást. De aztán kibékült bátyjával, és hitben járta életét. Júda – akinek három fia volt. Az első fiának 

szerzett feleséget, a kánaáni Támárt. De a fia meghalt. Feleségét elvete a második fia, Onán. Ő sem 

támasztott neki utódot (nem akart), meghalt. A harmadik gyermekét már nem akarta hozzáadnni. Meghalt 

Júda felesége is. Támár prostituáltnak tetette magát – ikrei lettek az apósától. Pérecet Jézus ősei közt sorolja 

fel a Biblia. Arám – Isten népe ellenségének ősatyja is Jézus őse a Bibliában. „Most pedig Krisztus Jézusban 

ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két 
nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Megbékéltette 

mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, 

és békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk 

mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem 

polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek”. (Efézus 2:13–19)  

A listán szerepel a jerikói parázna, Ráháb, aki megmentette az izráeli kémeket – mert hitte, hogy az Úr az 

Isten. Hitte, amit Róla hallott. Ő lett Boáz anyja. Ruth a harmadik nő, akit említ a nemzetségtáblázat. Ő sem 

zsidó, hanem Moáb népéből való. Hűséges, szorgalmas, egyenes nő. Tragédiákon át formálta Isten. Dávid 

dédanyja.  
Dávid Isten különös eszköze. Mégis, Dávid paráznaságból származó gyermeke Salamon, akinek anyja 

Betsabé, Úriás felesége, akit Dávid megöletett.  

Jézus nemzetségtáblázatában nem szerepelnek az ősanyák közül azok, akikre Izráel büszke volt – de beszél a 

kanaánita Támárról, a jerikói Ráhábról és a hettita Bétsabéról, akik paráznaságukról voltak ismeretesek 

Izráel történetében. Mária miatt Jézust tisztátalan származásúnak tartotta népe – a nemzetségtáblázat viszont 

arra eszméltet, hogy Isten nem személyválogató – különben Dávid is tisztátalan lenne. 

Aztán jönnek sorban a királyok – azok is, aki egészen eltávolodtak az Úrtól, és azok is, akik vele jártak: 

Jósáfát, Jótám, Ezékiás, Manassé (aki 50 évi uralkodása végén tért meg), Jósiás – 14 királyból 5. Végül a 

végső 14 nemzedék a babiloni fogság utániak. Ezekről kevés információnk van.  

Isten bármelyikünket használni tud az ő tökéletes tervének megvalósításában. Használhat úgy is, hogy 

lázadunk ellene – és úgy is, hogy engedelmeskedünk. Isten üdvterve, akarata mindneképpen 

megvalósul. Megvalósult a múltban, és megvalósul a jelenben. Rajtunk, mint passzív tárgyakon – vagy 

velünk, általunk, mint akiket Isten használ? Alázattal odatesszük magunkat a kezébe – vagy mi diktálunk. 

De jó lenne, ha felébrednénk, hogy ez a Sátán csalása – mi nem diktálunk soha semmit: olyankor lázadunk 

ellene és a Sátán karmaiban vergődünk, sajnos leginkább hamis önelégültségben. De jó lenne, ha szelíd 

szava alázna meg, és hajtanánk térdet előtte – és nem, amikor fajdalmasan belenyúl az életünkbe és 

térdre kényszerít (Manassé)! De mindkettőért legyen áldott, mert meg akar menteni. Mert azt akarja, hogy 

ennek a véget nem érő történek mi is olyan részesei legyünk, akik hálaadással, mint Isten elhívott, 

bűnös, de megváltott, életet nyert gyermekei szolgáljuk őt!  
Mert Jézus nemzetségtáblázata – Józseffel nem fejeződött be! Hanem ma is tart – és az ő végtelen 

irgalmából én is részese akarok lenni! Jézus Krisztusért! Mert minden bűneim, nyomorúságom ellnére 

– lehetek! Éppúgy, mint te! Mi mind! Mint Jákób, vagy Dávid, vagy Ráháb, vagy Támár, vagy Salamon, 

vagy Manassé, vagy Rúth, vagy Betsabé. Legyen áldott érte! Ez a genesis – ez a kezdet – ez az új teremtés. 

Jézus Krisztusban lehetséges. Egyedül Őbenne! Add át magad Neki és tapasztald meg, hogyan vezet, 

használ, formál – és hogy mindezek közben megvalósul általad Isten üdvterve! Légy benne Jézus 

meghosszabbított nemzetségtáblázatában – kegyelemből, hit által! Ámen.  


