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CSALÁDFÁNK TITKAI 
 

Alapige: Ruth 4,18-22        Olvasmány: 1 Mózes 38 
 

Ezzel a címmel jelent meg néhány évvel ezelőtt egy, a családi kapcsolatok jobb megértését szolgáló könyv, 

mely azt vizsgálja, hogy az életünkben hordozott berögződések miképpen határozzák meg mindennapjainkat, 

kapcsolatainkat, ezekkel hogy lehet jól élni. Önmagunk megismeréséhez jó segítséget ad ez a könyv a lélektan 

tudományának eszközeivel, felmutatva a fontosabb összefüggéseket, családi életünkben meghúzódó 

jellegzetességeket. 

A múlt alkalommal utaltam arra, hogy Ruth történetével egy különös családfa alakulásába tekintünk bele, 

melyet a könyv végén látunk magunk előtt: ez Dávid családja, és végigolvasva Máté evangéliuma első fejezetét, 

ez a Megváltó családja. Hogy milyen ’titkokat’ rejt ez a fa, arról olvasunk ma is, éppen Júda és Támár 

meglehetősen bizarr történetében. A család egyik őse, Júda fia, Pérec, akinek születéséhez számos botrányos 

esemény vezet el. Júda fiai sorra buknak el Isten előtt, maga Júda is elfeledkezik kötelességéről, végül Támár 

csellel éri el, hogy gyermeke szülessen apósától. 

A mi Urunk családfája, földi származása ilyen bonyodalmakkal kezdődik. És a folytatásban is van hasonló. 

Ott találjuk Ráhábot, a paráznát; Betsabét, akit Dávid Uriástól szakít el. A Megváltó családjában ilyen 

események? Milyen jól mutatja, hogy az emberi ág megváltásra szorul! Ahogy mi sem vagyunk különbek. 

Hiába, Isten népéhez tartozunk, a hűség és a kegyelem megnyilvánulása mellett ugyanúgy ott van a hűtlenség, a 

bukás. 

Mily csodálatos, hogy a Megváltó jól ismeri, hogy kikért jön! Maga Jézus is ismerte ezeket a történeteket, 

tudta, milyen az ő emberi származása. S éppen ezért jön, ezért lesz váltságul, hogy e siralmas helyzetben 

szabadulást hozzon: s Jézusban bocsánatot talált minden hűtlenség, paráznaság, elbukás. 

A mi szívünk ugyanígy hordoz nehéz titkokat, ugyanúgy áthat minket is – felmenőinkkel együtt – a bűn 

nyomorúsága. Bántjuk, sértjük egymást és a mi Urunkat családi életünkkel és ugyanúgy a gyülekezetben, Isten 

népeként is. Megváltásra szorulunk. Milyen nagy kegyelem, ha az Ő jeleként megmutatkozik életünk 

folyamatában a hűség, a békesség, ha azt láthatjuk, hogy az Úr a Sátán munkáit a mi családunkban is lerontja és 

megépít minket. Ámen. 
HIRDETÉSEK 

1. Hétfőn 17 órakor emlékharang szólal meg Veszeli Ferencné, született Treszka Ilona emlékére, aki 

egy évvel ezelőtt hunyt el, 72 éves korában. Isten vigasztalása legyen az őrá szeretettel emlékezőkkel! 

2. Az elmúlt héten köszöntöttük otthonában Pásztor Kálmán testvérünket 75. születésnapja 

alkalmából. E helyről is kívánjuk Isten megsegítő áldását az ő és szerettei életére! 

3. Gyülekezeti alkalmaink 

Szerdán 18 órai kezdettel folytatjuk a II. Helvét hitvallás olvasását. A IV. fejezet alapján a 

bálványimádás kérdésköre lesz előttünk.  

Az énekkari próbát szerdán 19 órakor tartjuk. 

Szombaton 14 órakor folytatódik a konfirmációs felkészülés. 

Vasárnap 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Vasárnap délután 15 órakor, Bicskén, a 

református templomban folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Téma: Az egyházjog – kiemelten 

a presbiterválasztás jogi háttere. 

4. Elkészült gyülekezetünk böjti körlevele, mely a gyülekezeti életünkről szóló beszámoló, és az 

alkalmainkra való hívogatás mellett tartalmaz egy kérdőívet, melyben – a presbiteri tisztújítás 

előkészítéseként – azt szeretnénk felmérni, hogy milyen főbb elvárásokat támaszt a gyülekezet tagsága 

a mindenkori presbiterekkel szemben. E kérdőíveket a Lelkészi Hivatalban, illetve alkalmainkon 

gyűjtjük húsvét ünnepéig. A körlevelek postázásában, a ritkábban látott gyülekezeti tagok 

meglátogatásában, valamint az alkalmakra való hívogatásban, szívesen vesszük a gyülekezet 

valamennyi tagjának segítségét. Köszönjük! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


