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„A nemesség kötelez!” 

A zsidók számára nagy jelentősége volt a családi, vérségi kapcsolatnak. Máté fontosnak tartja, hogy 
Jézus családfáját felrajzolja, Ábrahámtól kezdve. Az ószövetségi olvasmány is ennek egy részletét 
emeli ki: Jákob megáldja gyermekeit, köztük is kiemelten Júdát, akinek leszármazottaiban nagy 
reményeket lát megvalósulni. 

Nem mindegy, hogy milyen családba születtünk, milyen családba tartozunk! Szerencsés esetben 
büszkék lehetünk őseinkre, szüleinkre, és ez arra indíthat, hogy kövessük példájukat, felnőjünk 
hozzájuk. Régen az a mondás járta úri családoknál: „A nemesség kötelez!” Ez viselkedési normát 
jelentett, egy bizonyos - a gyermekekre is átörökítendő - tartást, azt, hogy a családra, a névre nem 
szabad szégyent hozni, és az elesettebbeket fel kell karolni. 

A zsidók büszkén mondták magukat Ábrahám fiainak. Önmagában azonban semmit sem ér a még oly 
értékes, nemes közösséghez, családhoz tartozás, ha nem fakad belőle odaillő élet, elkötelezettség. 
Nem véletlen, hogy Keresztelő János így korholja a Jordánhoz tóduló sokaságot: Ne mondjátok, hogy 
Ábrahám fiai vagytok, hiszen Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Jézus is 
figyelmeztet: attól, hogy vele evett, ivott valaki, vagy az utcájukban tanított, kevés az üdvösséghez.  

Isten gyermekeinek, Jézus tanítványainak családjához, a Bokor testvéri közösségéhez tartozni nagy 
megtiszteltetés. Szeretnék méltó lenni ehhez! Erősíteni annak a drága örökségnek a tudatát, melyet 
elődeink megvallottak, tisztán megőriztek és megéltek. Ez az örökségtudat pedig küldetéstudatot is 
ad: teljes odaadással folytatni Isten Országa építését, hogy gyermekeink, unokáink nemzedéke erőt 
és iránymutatást nyerhessen példaértékű életünkből. 
Ehhez segíts Uram felnőnünk! 
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Az evangélium szerkesztői, ill. Máté bizonyosan nagyon fontosnak tartották, hogy az Örömhír olvasá-
sának kezdetén a Hirdető családi eredetét is megismerjük. 
Mi a jelentősége ennek számunkra? Vagy miért fontos Jézus életének és tanításának megértéséhez, 
hogy a nemzetségtábláját ismerjük? Hogy honnan jött, milyen személyiségjegyeket hordoz elődei 
révén,…..3x14 nemzedéken át milyen „örökséget” kapott? 
Az Őt körülvevők, Őt hallgatók és követők számára bizonyságot, megerősítést jelent származása? 
Nyilvánvaló, hogy jelentősége van (?), honnan jött, de még fontosabb, hogy hogyan élt, milyen utat 
járt be, és hová jutott! 

A mi életünket, személyiségünket, gondolkodásunkat is meghatározza – valamilyen mértékben – a 
származásunk, a „génjeinkben van…”– mondjuk. A pszichológusok szerint könnyebben el tudjuk 
helyezni magunkat a világban, ha tisztában vagyunk felmenőink életének lényeges történéseivel. 
A kérdés az, mennyire ill, hogyan tudjuk ezt formálni, kamatoztatni, átalakítani, felülmúlni – ha 
szükséges –, hogy jézusivá, Istennek tetszővé váljunk?! 

Tudjuk, mit kaptunk? Milyen érzéssel kezeljük?  Felemel vagy lenyom ez bennünket?  
A jelenben mit teszünk az örökségünkkel? A helyünkön vagyunk a világban? Változunk?  
Hogyan és mit adunk tovább utódainknak? Őket felemeli vagy lenyomja, amit örökségül hagyunk? 
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