2015. december 17. csütörtök
Ter 49,2.8-10; Zs 71; Mt 1,1-17
Jézus királyi családból származik, ő Dávid fia, Izrael Messiása, királya, őbenne jött közel az
élő Isten, Izrael Istene hozzánk, a bűnösökhöz.
Jézusra mutat a családfa, de általa mutat Istenre, az Atyára, aki készíti az ő útját. Isten
jelenléte a családfa legfontosabb üzenete. A háromszor tizennégyes rendszerű felosztás
érzékelteti, hogy nagyon fontos Jézus királyi volta, és ezzel a rendszerezéssel Jézus
személyére kívánja helyezni a hangsúlyt.
Isten a megfelelő időben teljesítette be az egyszülött Fiú érkezését. Nekünk ez akkor lesz
személyes üzenetté, ha a családfát folytatjuk, nem a vér szerinti leszármazás, hanem a lelki
kapcsolat révén!
Ez a családfa mutatja, hogyan érkezett el Jézus, a mi személyes életünk pedig jelzi, hogyan
folytatódik az Úr Jézus családja, élete, egészen az ő eljöveteléig.
Jézus olyan embereket keres, atyafiakat, testvéreket, akik hozzá tartoznak. Istennek terve
van veled. Készen állsz erre?
Habos Tamás (Érd, 5. régió)
***
Mt 1,1-17
„Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akiről született Jézus, akit Krisztusnak
neveznek.” (Mt 1,16)
A Szeretet-Isten túllépett önmagán, teremtett. Így született meg Betlehemben Jézus. a
Messiás, a Krisztus. Ez a megszületés biztos irányt mutat az ember számára az isteni élet
felé. A Szeretet felé, az Isten felé tájékozódni akaró embert segíti azzal, hogy elmondta:
Szeretet az Isten; a Szeretet, az ahonnan s amiből eljött közénk. Az emberrel megjelent az
élők világában az elsőlény, amely a tudat és a szabadság birtoka folytán olyan antennát
hordoz magában, amellyel rákérdezhetett a Teremtőre, s amellyel ezt a Teremtőt a
Szeretet-Isten irányában kereshette. A Messiás megjelenése felszámolta ennek a keresésnek
bizonytalanságát. A Messiástól megtudhatjuk, hogy antennánkat arra kell használnunk, hogy
keressük az Isten Országát mint számunkra egyetlen szükségest. A Messiás semmi másért
nem jött, csak azért, hogy irányba állítsa és hatékonnyá fokozza az emberben ezt a keresést.
A Messiás eljövetelével a téren és időn túli Szeretet elhozta a tér és idő világába ezt a
szeretetet.
- Hogyan törekszem az antennámat egyre inkább ráhangolni az Isten Országára?
- Megértettem-e már, hogy miért lett az Isten emberré?
- Hogyan hat rám az Isten Országának keresése?
Mlecsenkov Angel (10. régió)
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