
KEREKASZTAL SZENT JÓZSEFRŐL 
 

Ferenc pápa Szent 
József-évet hirdetett, 
melynek kapcsán 
kerekasztal beszélge-
tésre invitáltak római 
katolikus testvéreink. 
Többek között Marton 
Zsolt megyés püs-
pökkel és Bezák Tamás 

deákvári plébánossal gondolkodtunk együtt az apaság 
jelentőségéről. (A teljes felvétel gyülekezetünk youtube-
csatornáján megtekinthető.) Egy éven át főként az ifjúság elé 
kívánják állítani az „igaz embert” (Mt.1,19), Józsefet, akinek 
gyengéd szeretete terelgette a Megváltót. Segítette férfivá 
válását (saját szakmáját is megtanította neki) és bizonyára 
hitbeli fejlődését is. Bibliaórán elgondolkodtunk ez utóbbiról: 
nekünk vannak-e lelki gyermekeink a gyülekezetben? És ki 
tudja, hogy az irgalmas atya megformálásakor Jézusnak a 
tékozló fiú példázatában, nem József személye lebegett-e a 
szeme előtte. Nevelőapja Isten által lett ilyenné, mert neki 
engedelmeskedett, parancsára ráhagyatkozott. Abból, hogy 
elfogadta élettörténetét békesség és öröm származott, nem 
egy életen át tartó neheztelés és keserű sorscipelés. Részt 
kapni Isten tervében: ez minden apának és anyának felemelő 
hivatás, melyből teremtő bátorság fakad. Imádkozzunk, hogy 
gyermekeink hitben érett, családokat alapító felnőttekké 
váljanak! Szőke Attila Szilárd 
 
 

Ünnepi alkalmak CSAK AZ INTERNETEN lesznek: 
 - nagyheti áhítatok hétfőtől csütörtökig 18 órától, 
 - nagypénteken, húsvétvasárnap és -hétfőn 10 órakor. 
 

Pénztár (húsvét után!) szerdánként 13-14h között a 
templomban. Adományt, egyházfenntartói járulékot utalni is 
lehet: OTP 11742094-20165170 Köszönjük!
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FELTÁMADTUNK 
 

Kedves ünnepre készülő 
testvérek! A Szentírás egy 
szokatlan megfogalmazását 
hozom most elétek. Pál 
apostolnál jelenik meg a 
gondolat, hogy mi már 
feltámadtunk. Máshol a 
Biblia a feltámadást múlt 
időben Jézusra vonatkoz-
tatja, illetve azokra, akiket ő 
támasztott fel. Magunkra 
inkább a temetők bejáratánál 
olvasható feliratot értjük: 
Feltámadunk! - de majd csak 
valamikor a távoli jövőben.  
A Kolosséi levél egy gondolat-
füzérben fejti ki és indokolja 
meg, hogy miért kell önma-
gunkra úgy tekintenünk, 
mint akik már feltámadtak. 
Figyeljünk a múlt idő 
használatára: „meghaltatok”, 
„eltemettek benneteket”, „fel-
támadtatok”. (Az igehelyeket 
keressük is ki: 3,3; 2,12; 
3,1!) A feltámadás tehát nem 
a jövőnk, hanem a múltunk 
része. Természetesen csak  

azzal érthető mindez, aho-
gyan Pál is hozzáteszi: „Krisz-
tussal együtt”. A megtért 
keresztyén ember meghal e 
világ számára, saját kíván-
ságai számára, a keresztség 
során mintegy el is temetik, 
és szívében valami új támad 
életre. Végigköveti Jézus 
Krisztus sorsát és azonosul 
vele. Könnyen belátható te-
hát, hogy a feltámadás lelki 
állapotváltozás, amelynek 
testi vonatkozása kevésbé 
fontos. A feltámadás uralom-
váltás, amikor Krisztus ki-
rálynak adjuk át a vezetést. 
Pál ezt is múlt időben 
fogalmazza: „átvitt minket a 
sötétség hatalmából szeretett 
Fiának országába” (1,13).  
Így a vírusjárványban sem a 
jövőt várjuk, hogy ott majd 
valami helyreáll, felszabadu-
lunk, fellélegezzünk, feltáma-
dunk. Akinek hite több 
vallásos szimpátiánál, erköl-
csi értékrendnél, mert már  



leborult a golgotai keresztnél, 
mindenét átadta a 
Felségesnek, az már feltá-
madt. Nem vár semmi lénye-
geset a jövendőben, hanem 
egész kegyelmet nyert 
életében erre törekszik: 
„éljetek őbenne”, „teljes mér- 
tékben az ő tetszésére”  
(2,6; 1,10). Ez a feltámadás! 

Az ösvényt Jézus járta ki 
nekünk, csak el kell 
indulnunk rajta. Te rátetted 
már a lábadat? Eltemetted 
már bűnös, öncélú életedet? 
Feltámadtál, újjászülettél 
Krisztusban? 
 

Szőke Attila Szilárd 
lelkipásztor 

* * * 
EZERSZER IS IGEN - Házasság Hete 2021 

 

Ebben az évben számos felekezet és mi reformátusok is 
csatlakoztunk a Házasság hete sorozathoz, amely egy 
világszerte sok országban zajló, többnapos rendezvény. Célja, 
hogy ne csak a szerelem legyen Valentin-napon a figyelem 
középpontjában, hanem - mint annak kiteljesítője - a házas-
ság is. Hiszen ott van igazi tere kibomlani, szép terebélyessé 
válni, akár mint az égi madaraknak rejteket adó fa. A 
járványhelyzet miatt nem szervezhettünk külön alkalmat, 
csupán a február 14-i istentiszteletünk szólt a házastársi 
kapcsolatról. Reménységgel nézünk előre, hogy jövőre egyéb 
kapcsolatemelő programokra is hívogathatjuk majd 
gyülekezetünk házaspárjait. Továbbiakban a Reformátusok 
Lapjából idézünk: „Amikor először meghallottam az idei 
Házasság Hete mondatát, az első, ami eszembe jutott, hogy a 
Mennyei Atya az, aki ezerszer is igent mond ránk. Újra és 
újra, irgalomról irgalomra, kegyelemről kegyelemre. 
Hűtlenségünkben, bizalmatlanságunkban, önhittségünkben, 
tévedéseinkben, szeretetlenségünk ellenére is igent kapunk 
tőle. Elveszíthetetlen, mert a valóságban már végérvényesen 
megkaptuk Jézus Krisztusban az örökre szóló Igent. Így vár 
Isten kitárt karokkal mindannyiunkat: Ismerem az enyéimet, 
ezerszer is igent mondok rád! És így várja Urunk a 
házastársakat is: Én vagyok a házasság-szerző, ezerszer is 
igent mondok rátok!”  Szőke Etelka lelkipásztor, párterapeuta 

 

EGYHÁZUNK ÚJ VEZETÉST KAPOTT 
 

Karl Barth írja: „Kálvin, hogy 
Istennek megadja a tisztele-
tet, emberként aszkétává, 
keresztyénként politikussá, 
teológusként pedig rendsze-
rezővé vált”. Ez a gondolat 
jutott eszembe, amikor 
egyházunk zsinata megvá-
lasztotta elnökének Balog 
Zoltán dunamelléki püspököt 
és Molnár János tiszántúli 
főgondnokot. Balog Zoltán 
politikusként ültette gyakor-
latba azt a kálvini látásmó-
dot, hogy hitünknek mindig 
társadalmi, közösségi vonat-
kozása is van.  

Jól látható, hogy ebből a 
közegből érkezve kiemeli 
gyülekezeteinket, és prófétai 
szerepet szán nekik. „A 
református egyház évszáza-
dok óta formálja a közgondol-
kodást” – nyilatkozta. Ezért 
jövőképében felelősséggel 
ébresztget: „hazánkban is 
kísért a korszellemhez való 
alkalmazkodás vágya”, „ne 
engedjük, hogy ez a trend 
elsodorjon bennünket”. 
Legyen áldás munkájukon, 
és végezzék el mindazt, amit 
a Jóatya rájuk bíz! 

 
 

 Ft. Balog Zoltán Molnár János 
 
 

Gyülekezetünk elérhetőségei: 2600 Vác, Ősz utca 5. 
Tel: 06-20-55-86-011 email: vacalsovaros.ref@gmail.com 


