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Isus S-a făcut furnică, aşa am auzit pe un frate drag spunând, ca noi să-L 
înţelegem ce ne spune. Dar cercetând genealogia lui Isus, văd nu doar că El S-a 
făcut furnică, ci modul în care S-a făcut furnică :”S-a născut în acea familie, fiind 
unul de-al lor, rudă cu ei, demonstrându-şi strămoşii”. Astfel a venit Isus la noi, ca 
să ne spună că ne iubeşte şi că vrea să ne elibereze din închisoarea păcatului. 
 
Matei ne descrie istoria venirii Domnului, şi cum din vechime Dumnezeu Tatăl a 
vegheat ca Isus să se poată naşte. Însă vreau să adaug că Matei spre deosebire de 
istoricii vremii scrie parcă şi bune şi rele. Istoricii de atunci erau angajaţi de 
oameni sus puşi, cu stare, prinţi, regi, oameni din înalta societate. Astfel se face că 
istoria este scrisă de învingători, şi apar doar anumite secvenţe, de obicei pozitive, 
de succes, şi nu-i descrie şi pe „cei din vale”, de jos. 
 
Matei=înainte de a vă povesti despre Isus, haideţi să vă spun despre cei ce au fost  
aleşi să fie în arborele genealogic al Lui: 
 
-ne mirăm cum de Matei scrie despre câteva femei dintre care cel puţin 3 erau de 
neconceput să le menţionezi (Tamar, Rahav şi Rut). Despre unii din această spiţă 
de neam îţi este şi ruşine să citeşti. 
Matei, tu nu vezi ce scrii, vrei să spui că Isus S-a născut din aşa oameni? Nevasta 
lui Urie, de ce nu spui de David ce a făcut, barem scrie pe faţă. De ce Matei pui 
problema aşa? Vrei să-l murdăreşti pe David? De ce nu scrii doar despre bărbaţi 
(deşi ajungem imdeiat şi la Iuda), sau de ce nu scrii despre Sara, Rebeca, Rahela, 
despre eroii credinţei..(deşi între eroii credinţei sunt şi acolo menţionaţi unii din 
acest calapod)? 
*Matei, a fost un mare păcătos. El lua taxe pentru romani, job câştigat cu mare 
greutate de la romani pentru o perioadă de 5 ani, şi trebuia să tragă tare, să-i 
rămână şi lui ceva. Pe romani nu-i interesa asta, ci doar să îşi ia taxele pentru ei. 
Matei s-a ştiut pe el cine a fost, meseria lui din trecut, şi cu toate astea a fost primit 
de Isus. Câtă controversă nu a creat şi alegerea lui ca ucenic, şi intrarea ucenicilor 
în casa unui vameş pentru a servi masa. 
 
„Isus a venit să cheme la mântuire nu pe cei sănătoşi,ci pe cei bolnavi”! 
 
Pe cei ca mine, parcă vrea să spună Matei, pe cei despre care nimeni nu vrea să 
scrie, şi pe care nimeni nu-i iubeşte. 
Astfel văzând problema, Matei s-a bucurat să treacă în spiţa de neam a Lui Isus şi 
astfel de oameni. 



Genealogia arată scopul venirii lui Isus – păcatele omenirii. Mândrii farisei nu 
aveau nevoie de mântuire, ei erau fii ai lui Avraam, dar din păcate au rămas 
nemântuiţi. Matei a înţeles că nu are nici un merit, şi singura şansă de mântuire 
este prin mila Domnului, prin harul Lui. 
 
De ce Iuda şi nu Iosif?  
Matei 1:2 „Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii săi”, dar nu este explicit dat numele 
lui Iosif. Deşi lui Iosif în Geneza i se atribuie cap 37-50, iar lui Iuda doar un 
cap.38.  
Nu prea ai ce să spui despre Iuda, nu? Eu aş fi scris despre Iosif, că el este copia, 
cea mai mare asemănare cu Isus, dar nu. Ciudat, nu? 
Iuda nu era cel mai în vârstă, întâiul născut, dar era purtătorul de cuvânt al 
grupului. El zice în Gen. 37:23,26”ce câştigăm dacă îl omorâm”, mai bine îl 
vindem, îl minţim pe tata, şi ţinem secretul ani de zile. Câtă durere a pricinuit lui 
Iacov. Iuda păcătueşte cu nora-sa şi când aude că aceasta a curvit strigă:”să fie arsă 
pe rug”. Wow, dar cu el curvise.  
 
Ba mai mult din acea relaţie incestuoasă se naşte Perez care se află de asemenea în 
genealogia lui Isus (iată fraţii şi surorile Lui Isus). Dumnezeu nu-l alege pe Iosif, ci 
pe Iuda, imaginea ta şi a mea. Acesta este punctul central al Crăciunului – cu 
aceasta trebuie măcar să rămânem. 
Iuda, după ce Iosif s-a descoperit înaintea lor, a acceptat ceea ce făcuse, şi nu doar 
el, ci toţi fraţii lui, deşi textul nu spune, dar este clar că s-a reluat firul poveştii 
după aceea. Pentru că vedem că le era foarte frică de urmările păctului lor grav.    
Dar Iosif i-a iertat, şi ei au primit iertarea dată de Iosif. 
 
Iacov este pe moarte şi dă binecuvântări tuturor fiilor lui. Ce-i spune lui Iuda:  
-Gen.49:8-12. Îi profeţeşte ceva ce pe moment cred că nimeni nu a înţeles: venirea 
lui Mesia, Cel care iubeşte atât de mult pe păcătoşi.( Tamar, Rahav, Rut, Iuda, 
Matei, eu, tu...) 
 

*Domnul Dumnezeu face O promisune necondiţionată lui David! 
Există un program pe net dacă eşti intereat să îţi afli rudele din arborele genealogic. 
Am observat la cei care au parcurs acei paşi ceruţi că sunt interesaţi de nume 
sonore, persoane faimoase. Am observat că Matei a scris despre Avraam, David, 
etc..dar mă întreb, care dintre toţi, absolut toţi cei menţionaţi sunt fără de păcat? E 
vreunul? Rom.3:23”căci toţi au păcătuit”. Dar noi, nu-i aşa considerăm pe unii mai 
păctoşi decât alţii. Deşi David a construit o casă lui Dumnezeu prin Solomon, 
Mesia nu S-a născut acolo, ci într-o iesle dintr-un staul. 2 Sam.7:8-16 ne spune 



despre promisiunea făcută lui David, în ciuda trăirii acestuia, în ciuda pedepsirii 
lui, Dumnezeu Şi-a ţinut promisunea. 
Din nou, parcă Urie este mai demn decât David, şi totuşi David este în spiţa de 
neam. Cum aşa? Pentru că este pedepsit, iertat, şi după 1000 de ani se va naşte 
Mesia. 
Fraţi şi surori, pentru că Dumnezeu Şi-a ţinut promisiunea, de aceea putem fi noi 
astăzi aici, sănătoşi şi întregi la minte, iertaţi pe deplin, ca acel îndrăcit din 
Gadareni. 
În felul acesta aş vrea să citim Luca 2:10-14, astfel să vedem o veste aşa de bună, o 
mântuire aşa de mare. De aceea este vestea atât de bună, pentru că în ciuda a ceea 
ce am făcut, sângele lui ne iartă de orice păcat. Isus, Mesia îndepărtează 
nelegiuirile noastre de la noi, şi ne face vrednici să fim cine suntem – copii ai Lui 
Dumnezeu. 
 

 


