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feltenni a kérdést: Mit
hiszünk a feltámadásról a
református dogmatika
szerint? Feltámadás vagy
feltámasztás?
Jézus az Isten Fia
felmagasztaltatásában négy
lépcső van: 
   1.) feltámasztás
   2.) mennybemenetel
   3.) az Atya jobbján való
        ülés
   4.) az utolsó ítéletre való 
        visszajövetel.

A feltámasztást egyfelől a
Szentháromságisten végezte,
másfelől azonban maga az Úr
Jézus is hatalommal van
jelen. A feltámadás az a nagy
articulus (hitcikkely),
amelyen a keresztyén egyház
áll vagy bukik.

I. Ennek fundamentuma,
mint mindennek, Isten
elvégzett tanácsában van: 
„Kit az Isten feltámasztott, a
halál fájdalmait megoldván;
mivelhogy lehetetlen volt néki
attól fogvatartatnia.” (Apcsel
2:24; de lásd még: Lukács 24:26;
János 17:5)
Ezért az Úr Jézus
feltámadásáról nem mint

feltámadásról, hanem mint
feltámasztásról igen sokszor
olvasunk az Újtesta-
mentumban.

“Egeiren, egerthé” annyit
tesz görögül: felébreszteni,
feltámasztani (más által,
passzív alak).
„Kit az Isten feltámasztott…”
Apcsel 2:24
„A mi atyáinknak Isten
feltámasztotta Jézust…” Apcsel
5:30 
„és feltámasztatott a mi
megigazulásunkért…” Róma
4:25 
„mikor feltámasztotta Őt a
halálból” Ef. 1:20 
„Szükség az Ember Fiának…
harmadnap feltámadnia” Lukács
9:22 

“Anesté” görögül felkelteni,
felébreszteni (magától
felkelni, aktív alak)
A feltámadás a legnagyobb
jelentőségű üdvtények közé
tartozik. (2Tim 2:8; Pál
evangéliuma!)
Jelentése:
      a.) az Úr Jézusnak
halottaiból való
megelevenedését
      b.) lelkének a meghalt és
eltemetett testtel való újra
történt egyesülését
      c.) és azt a TÉNYT, hogy
mint ilyen a

Mit hiszünk a feltámadásról a
református dogmatika szerint?

Takaró Károly                                                                          



megeleveníttetés, azaz vivificatio=feléledés
megelevenítés és megelevenedés útján elhagyta a
sírt és megjelent újra sokaknak!

A feltámasztás Isten eleve elvégzett tette, hogy az
Őt kijelentő, hatalmát, igéreteit demonstráló
életével is bemutató Jézus – nyilvánvalóvá tegye –
hogy Ő mindennek tökéletes Ura!
A nyilvánvalóvá tétel üzenetei:

I. A feltámadást nem szabad pusztán a test
és lélek újra való egyesülésének tartani, mert
csodálatos transzformáció is amelyben az emberi
természet testben és valami csodálatos
felsőbbrendűségre, megdicsőülésre jutott el:
„Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik
romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben;
elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki
test, és van lelki test is.” (1Kor. 15:42-44)
Nem meglepő, hogy alig ismerték meg az Urat (Lk
24:31; Jn 20:14. 19. versek 21:4. 7.), sőt az átalakulási
processus folytatódott!

II. A feltámadás és feltámasztás hatalmáról
a János evangéliumában elmondott
„búcsúbeszédében” Jézus világosan kijelentette
„még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé!
(megölnek – és nem látnak többé) de ti megláttok engem,
mert én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14:18-19)
Itt teszi nyilvánvalóvá az élve feltámadva való
velük közölt folytatást… csak nekik mutatja meg
magát, hogy Él! És akinek megmutatja az Élő
önmagát – hogy bizonysága legyen Krisztus
Jézusban-, az élni fog…!

III. A feltámadásba vetett hit – a gyülekezet
legalapvetőbb hitvallása öröme, hitbizonyossága!
Bizony tény valóságos történet az a megrendítő
fordulat ami a feltámadás megismerésével a

Krisztus Jézus tanítványaiban bekövetkezett!
Mózes és Illés a megdicsőülés hegyén előre látták
és jelentették Jézusnak a megismételt végzést – a
kereszthalálról és ezért kaptak a Jézus Krisztus
dicsősége fényéből
Ábrahám, aki látta a feltámasztás csodáját és örült,
- ahogy Jób látta és bizonyságot tett róla, hogy:
„tudom az én megváltóm él…”
Most – nemcsak a sír üres – amit mindenki
ismerhet s még akikről azt mondta Jézus ez a világ
nem lát engem többé a gúnyolódó üresfejűség, a
botránkoztató és gyűlölködő hitetlen világ üres
tragikumával szemben az övéinek megjelentette
titkait az Úr.
„Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az
életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt
el éntőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van
hatalmam azt letenni, és van hatalmam ismét felvenni
azt.” (Jn 10:17-18)

IV. A feltámasztott legszemélyesebb
bizonyságtétele a neki adott és benne hívő
lelkeknek: „Én élek, ti is élni fogtok!”
„Én vagyok a feltámadás és az élet a ki hisz énbennem,
ha meg hal is él; És aki csak él és hisz én bennem soha
meg nem hal.” (János 11:25-26)

„Az én juhaim hallják az én szómat és én ismerem őket
és ők követnek engem. És én örök életet adok nekik, és
soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket
az én kezemből. Az én Atyám aki azokat adta nekem
nagyobb mindenkinél; és senki sem ragadhatja ki azokat
az én Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.”
(János 10:27-30)

A mi győzedelmes hitünk a tények kősziklájára, a
Szentírás hatalmas és letagadhatatlan
bizonyságtételeire épül. 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Anyák  napi  köszöntő

Immár tizenöt éve, hogy
rendszeresen Baba-Mama

kört tartunk a Kelenföldi
Református Gyülekezetben.
Fiatalok, idősebbek, várandós
anyukák és gyerekesek
havonta egyszer,

csütörtökönként jövünk össze
üzeneteket várva a
Szentírásból „alkalmas időben
való segítségül”.
Beszélgetünk, hogy egymás
hite és tapasztalata által
épüljünk. Az egész család

számára fontos, hogy kitől
tudakozódik, honnan szerzi be
az információt az édesanya. 

Tudnia kell kinek
szánja oda magát és kinek
neveli a rábízott gyermekeket.
Ezért nélkülözhetetlen

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat,

Isten áldását kérve az életükre és szeretteikére.



Ta lá lkozás  a  Fe l támadot ta l
Egy  kü lönös  b ib l iaóra  az  emmaus i  ú ton

Kedves Testvérem, Isten megengedte, hogy
megérjük 2014 húsvétját. Iránta való hálából

szeretnélek meghívni egy különös bibliaórára, amit
a Feltámadott tartott a két hazafelé utazó, letargiába
esett, lógó orrú tanítványnak. Nem csak azért, hogy
emlékezzünk az akkor és ott történtekre, sokkal
inkább azért, hogy személyesen éljük át velük az
eseményeket.  A téma ma is aktuális, mert
mindannyian úton vagyunk, a kérdés ma is
ugyanaz, hol tartunk? Találkoztunk már a
Feltámadottal? Még mindig lehorgasztott fejjel
Emmaus felé bandukolunk, vagy már futunk a JÓ
Hírrel vissza Jeruzsálembe?
Miközben megvizsgáljuk e két ember lelki
állapotát, kérek mindenkit, tartsunk őszinte
önvizsgálatot, és nyugodtan helyettesítsük be
magunkat az ő helyükbe. Ha ezt megtesszük,
biztos sikerül jól beazonosítani pillanatnyi
tartózkodási helyünket, mert tovább menni csak

úgy lehet, ha tudom hol vagyok, látom a célt és
tudom a célhoz vezető utat, és ismerem azt, aki
oda elvezet.
Ennek a két emmausi férfinek a lelkiállapotát
vizsgálva az derül ki ebből a történetből, hogy
három állomást különböztethetünk meg. Ha egy-
egy szóval jelezzük, ezek: reménység, csalódás,
bizonyosság.
Ebben a két tanítványban élt valamilyen
reménység, melyről hamar kiderül, hogy hamis
volt. Ez a reménység vitte őket is és az
összegyúlt tömeg többségét a nagyheti
eseményekre fel Jeruzsálembe.
Itt van egy Messiás, akin keresztül Isten majd
megszabadítja az Ő népét. Sokan reménykedtek
ebben, Jézustól vártak valami jót. Csak azt nem
értették ők sem, meg a velük együtt
reménykedők sem, hogy miért és meddig vár
még a Messiás azzal, hogy megoldja a

számára a lélekismeret: a
helyes Istenismeret, a sátán- és
a bűn ismerete, az ember- és
az önismeret. Ezek nélkül nem
tud eligazodni, és nem tud
eligazítani másokat sem az
élet dolgaiban. Bármi hangzik
is el az önmegvalósításról, mi
tudjuk, hogy „senki sem él
önmagának”, mert hatással
van másokra, és őt is érik
hatások, a szűkebb- és a
tágabb környezetéből is.
-Egy anya gondolatai. –
     1. Miről gondolkodik egy
anya?
     2. Mi játszódik le a fejében,
nap mint nap, míg végzi a
teendőit?
     3.Mit érez a szívében?
     4.Hogyan értelmezi és
dolgozza fel az őt érő
hatásokat és „csapásokat”?
     5. Mi mindent mérlegel,
mire meghozza a döntéseit?
…És ez még csak néhány a sok
kérdés közül!
Távol álljon tőlem minden
kirekesztő gondolat, vagy
felülkerekedésre való

törekvés, de anya
mivoltunkból adódóan
másként gondolkodunk, mint
a nők általában. Ez nem
érdem, hanem kiváltság!
Olyan kiváltság, amely a
kapott és tanult
tulajdonságaink összességéből
fakad. Az Isten teremtő
kezéből vett, és a Megváltó
Urunk kezébe letett méltóság
csodálatos cselekedetekre
sarkallhatja az anyát. Egy
anya életében nincs üresjárat,
a hiábavalóság- és
feleslegesség érzetével sem
kell nap mint nap
megküzdenie, hiszen szükség
van rá. De küzdenie kell az
aggodalmaskodás-, a túlzott
féltés-, a fojtogató szeretet
érzése ellen, ami veszedelmes
ellenségként leselkedik rá!
Soha ne feledjétek: „az
anyaméh gyümölcse jutalom”,
és nem a gyermek az élet
értelme! Az Isten szerint való
anyaságban a gyermek soha
nem szorítja ki a szívedből az
Úr Jézust, mert Ő igényt tart a

szívünkben való lakozásra.
Mivel akarja Ő betölteni a
gondolatainkat?
A Filippi 4:8-ban leírtak
szerint azzal, „amik csak igazak,
amik csak igazságosak, amik csak
tiszták, amik csak kedvesek, amik
csak jó hírűek, ha van valami
erény, és ha van valami dicséret,
ezekről gondolkodjatok”.

Amikor a szív az Úr
Jézus Krisztussal van teli,
akkor oda az ördög semmit
sem tud „becsempészni”, mert
„már foglalt”. Mikor kísértés
leselkedik a szíved ajtaja előtt,
azt válaszolod: „Ez a hely már
foglalt, és őrizője is van”. A
Filippi 4:7-ben azt olvassuk:
„Az Istennek békessége, mely
minden értelmet felülhalad, meg
fogja őrizni a ti szíveiteket és a
gondolataitokat az Úr Jézus
Krisztusban”.
Íme, egy kis ízelítő – anyák
napi köszöntésül – az együtt
töltött alkalmainkból.

Szeretettel a Baba-Mama kör
tagja és Takaró Károlyné Judit.



legnagyobbnak tűnő
problémájukat, azaz kiűzi
onnan a rómaiakat. 
Amikor a nagy páska ünnepre
nagy sokasággal együtt Jézus is
felment Jeruzsálembe - -, mint
egy vulkán tört elő az
emberekből ez a várakozás és
reménység, és elkezdték Őt
éltetni,  mint Messiás királyt.
Amikor pedig ezután
néhány nappal Őt
keresztre feszítették,
akkor keserű csalódást
jelentett ez a benne
reménykedőknek, és
valami mélységes
szomorúság és
kétségbeesés lett úrrá
az embereken. . A két
emmausi  saját
szemével, jóllehet
tisztes távolból nézve,
látta a kereszten
meghalni Jézust. Oda
minden remény. Ennek
ellenére, ennek a két
derék férfinek a
szívében volt valami
homályos sejtés, hátha
mégis. Hátha Jézus
kereszthalála után is
történik valami csoda.
Valami még kiderül.
Nyilván ezért maradtak még
néhány napig Jeruzsálemben,
mert vártak.
Amikor azonban a harmadik
napon az asszonyoktól
hallották ezt a furcsa
információt, hogy kint jártunk a
sírjánál, üresen találtuk, de vele
nem találkoztunk, akkor
minden reménységük
szertefoszlik. 
Téged mi éltet, mi életed igazi
hajtóereje? Milyen reményeid
vannak?  Vizsgáld meg
őszintén, milyen Krisztus
képed van?  Ha hamis, testvér
előbb-utóbb csalódni fogsz
benne.
Mert a hamis remény
következménye mindig  biztos
kudarc. Ez csak idő kérdése. 
Valószínű valamennyiünknek
ismerős ez a lelkiállapot.

Amikor váratlanul valami
tragédia történik, vagy éppen
tartósan kell hordani nehéz
terheket, amikor dédelgetett
terveink sorra hiúsulnak meg, s
már semmi jót nem tud várni az
ember. Az emmausiak
csüggedésének az volt az oka,
hogy elvesztették még a rosszul
megismert Jézust is.

Nem adjuk fel mi is sokszor?  S
ha feladjuk, nem ugyanez az
oka? Az olyan Jézus, aki nem
akkor jön, amikor én bajban
vagyok, aki hagy szenvedni és
nem oldja meg önző
problémám, az nekem nem kell.
Ismerjük mi igazán Jézust? Azt
a Jézust, akit az Atya küldött
egy egész más céllal?
A reménység után következett

a csalódás. De kiben, miben
csalódtak ezek a reménykedő
emberek? Nyilvánvaló a
Szentírásból, hogy a saját téves
váradalmaikban. Jézus
szenvedését nem tudták
beleilleszteni a maguk hamis
képébe, ezért nem vették
komolyan, hogy Ő a megígért
Szabadító.
Amikor Isten igéje a Messiásról
jövendölt, akkor ott arról is szó

van, hogy mi a Messiás
jövetelének igazi oka és célja,
szenvedni fog, megalázzák,
megölik, de a harmadik napon
feltámad, és hatalmas
szabadítást szerez isteni
erejével. Milyen szomorú, hogy
az övéi közül ezt nem vette
komolyan senki. Még a
legszűkebb tanítványi kör sem

készült húsvét hajnalára. Az
ellenségei annál inkább. Ők
komolyan vették! Ezért
állítottak őrséget.
Egy keresztre feszített Krisztus
tragikus emlékével, hamis
reményükben csalódva,
magukba roskadva vánszorog
haza a két emmausi. A nap is
kezd hanyatlani, alkonyodik, az
ég alján sötét felhők
gyülekeznek, belülről,
lelkükben még inkább. „Pedig
mi abban reménykedtünk…”  
Ekkor csatlakozik hozzájuk
váratlanul egy „idegen”, s
kezdődik a különleges bibliaóra
ott az emmausi úton. Először ez
az idegen hagyja, hogy
meséljenek. Kiöntik szívük
minden búját –bánatát. Nem
nevetséges, vagy tragikomikus
ez az egész jelenet itt az



emmausi úton? Két felnőtt
ember kézzel, lábbal
magyarázza Jézusnak, hogy
milyen tragédia következett be
amiatt, hogy Ő meghalt.
Közben Ő ott megy velük és
beszél hozzájuk! 
És nem ez jellemez olykor
minket is? Egészen úgy
viselkedünk, úgy félünk, úgy
rettegünk, aggodalmaskodunk,
úgy tanácstalankodunk, mintha
Ő nem élne. Aggódunk
gyermekeinkért, görcsösen
szorongunk jövőnk miatt…
Mintha a Biblia tanmese lenne.
Nem vesszük komolyan
mindazt, amit Isten itt nekünk
megírt. Féloldalas az ige
ismeretünk, aki nem vesz
komolyan mindent, amit Isten
megmondott, csak válogat,
csemegézik azokban, az lelkileg
vak marad. Nem látja meg a
feltámadott Krisztust még
akkor sem, ha vele beszél.
Vajon a mi viselkedésünkből
mire következtethetnek az
emberek? Van nekünk
feltámadott, élő Urunk? A
halálon is diadalmas, a jövőt
kezében tartó, minket
kimondhatatlanul szerető
Urunk? Erre lehet
következtetni? Vagy esetleg
arra, hogy ezek ugyanolyan
anyátlan, apátlan, elhagyatott,
kétségbe esett emberek. Csak
beszélnek valami Istenről, meg
szép vallásos szövegeik
vannak, de a magatartásukból
arra lehet következtetni, mintha
Jézus nem élne.
És ma, amikor szemtanúi
vagyunk az utolsó idők
növekvő káoszának, amikor
betű szerint teljesedik, amit
Jézus előre megmondott, ,
akkor ott van-e a szívünkben ez
a bizonyosság, hogy Jézus
győzött, Jézus él? Kezében
tartja, Ő tartja kezében a világ
eseményeinek az irányítását, és
eközben gondja van a mi kicsi
életünk eseményeire.
Szegődjünk újra az Emmausba
tartókhoz.

A megérdemeltnél sokkal
finomabb dorgálás után kezd
nyiladozni az emmausiak
szeme. Még nem tudják, kivel
beszélnek, de az elvesztett
hamis reménység helyett ennek
az idegennek a beszédje révén
újra ébredezik bennük a „hátha
mégis”remény, a bibliaóra alatt
kapott tanítás megértette velük
a próféciákat, kezdenek
teljesebb, sokkal
reményteljesebb képet kapni.
Még nem tudják pontosan, ki az
ott mellettük, de sok jót,
biztatót mondott, ezért
behívják. Szeretnék tovább
hallgatni.
Te hogy vagy ezzel? Szívesen
meghallgatsz egy-két róla szóló
prédikációt, még egy-két
könyvet is elolvasol,
néhanapján a Bibliádba is bele
lapozol… De meghívni,
behívni, összeköltözni és együtt
élni vele?? Jók ezek az alkalmi
találkozások - mondod,
felüdülünk, megnyugszunk,
feltöltődünk. De ennyi elég.
Aztán a hétköznapokban
megyünk tovább a saját
utunkon, Krisztus nélkül.
Jézus a két férfival elment a
házukig, addig kéretlenül. Van
azonban egy pont, amitől
kezdve csak akkor marad
velünk, ha mi ezt kérjük tőle.
Nem erőszakolja rá magát
senkire, az invitáló szót, hogy
„Maradj velünk!’- ezt nekünk
kell kimondani.
Újra kérdezem,mert az Úr
választ akar hallani tőled,  mert
létkérdés, öröklét kérdés! Hol
tartasz az utadon? A sok
istentisztelet, bibliaóra mire
volt jó? Csak hallottál és
hallgattál szép beszédeket
Jézusról, aki ott volt melletted,
de nem ismerted fel? Vagy már
beszéltél is vele? Behívtad már,
asztalközösségben vagy már
vele?
Miután az emmausiak mindezt
megtették, kimondták a
„maradj velünk” döntésüket,
még történt két csoda: Jézus

odaült az asztalfőre, és a háziak
ezt szó nélkül tudomásul
vették, és átadták az uralmat.
Hát nálatok, otthon, ki az Úr?
Mert más lelkesedni vagy
engedelmeskedni, más
hallgatni, vagy követni, más
egy futó találkozás vagy a
végleges összeköltözés.
A két emmausi összeköltözött
Jézussal, s a kenyér
megtöréséről fel is ismerték. Ez
volt a pecsétje a valós
reményüknek, ami itt vált teljes
bizonyossággá.  A dicsőséges
testben lévő Feltámadott bár
fizikailag elhagyta őket, nem
maradtak egyedül. A rájuk
hagyott isteni lélek azonnal
munkálkodni kezd bennük.
Nem törődve a fáradtságukkal,
azzal, hogy sötét este van, hogy
sok dolog várta őket otthon,
még abban az órában
elindultak vissza. Ugyanazok
az emberek, akik pár órája
szótlanul vánszorogtak haza.
Külső körülményekben nem
változott semmi.  De belül
annál inkább. Megnyílt a
szemük, tele lettek Krisztussal,
a Feltámadottal. 
Ennek öröme annyira feszíti
őket, hogy nem várnak egy
percet se, még abban az órában
elindulnak. Ez lett ennek a
különös bibliaórának az
eredménye.
Kedves csalódott, hamis
reményét elvesztett Testvérem,
hívlak most 2014 tavaszán, hisz
oly sok alkalom készíttetik ezen
a húsvéton itt Kelenföldön,
ahol lehet találkozni a
feltámadottal. Az nem kérdés,
Ő ott lesz! Kérdés az, hogy te
felismered-e Őt, és hogy
összeköltözöl-e vele? 
Ha igen, akkor te is kapsz erőt
arra, hogy a már korábban
bizonyosságot nyertekkel
együtt vihesd másoknak is a Jó
Hírt: 

„Találkoztam a Feltámadottal!”
Úgy legyen! Ámen.



Házaspárok és jegyesek csendesdélutánja
Kelenföldön

Többször hallottam már ilyen válaszokat az
alkalomra való hívogatásra: 

„Nekünk nincs baj a házasságunkkal.” „Nekünk
nincs szükségünk lelki tanácsadásra.”
„A mi házasságunkba ne szóljon bele senki.” 
Távol áll tőlem, a többi előadótól és a szervezőktől
is, hogy valamiféle lelki kutakodásnak, lelki
dresszurának, leleplezésnek vessük alá a
megjelenteket. Egyszerűen arról van szó, hogy a
mai zaklatott világunkban szeretnénk együtt
elcsendesedni Isten, a mi teremtő és gondviselő
Édesatyánk előtt. Oly sokszor hallom –és meg is
élem-, hogy: „amíg én megcsinálom ezt, te csináld
meg azt, amíg én elmegyek és elintézem ezt, te
intézd el azt!”
Meg kell osztani a
feladatokat, mert
sürget az idő. Így
leszünk azután –
szinte
észrevétlenül-
hasonlatosak a
várvédőkhöz,
mint akik
ugyanazért a
várért küzdenek,
de más-más
bástyán
harcolnak.
Ezért szeretnénk
időről-időre látni
titeket, párokat
együtt, reméljük nem csak testben, hanem lélekben
is egymás mellett, egymással beszélgetve,
imádkozva az Isten színe előtti „eligazításon”, hogy
azután tovább álljuk a vihart, ki-ki a maga helyén
hűségben, szeretetben, engedelmességben.
Odaszánva magunkat bizonyságtételre, annak „aki
egybeszerkesztett”, hogy együvé tartozzunk, férfi
és asszony - aki szeret és szeretve van- betöltve a
küldetését.

Februári bizonyságtételem címe: A keresztyén
házasság imádság nélkül hasonlítható egy tető
nélküli házhoz, ami nyitott és kiszolgáltatott
minden viharnak.
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak
árnyékában nyugoszik az.” 

(Zsolt 91,1)

A keresztyén házasság Isten rendelése szerint
betölti a küldetését, amire hivatott:
      - lesznek ketten egy testté (testi harmónia)
      - lesznek ketten egyek lélekben (lelki kapcsolat,
beszélgetés, imádság)
      - kiábrázolják a szeretet törvényét – az
áldozatkészséget tettekre váltva, szembefordulva a
kényelemszeretettel és az önzőséggel.
      - küldetésként élik meg házasságukat az
„elvetemült világban”, vállalva az egy férfi és egy
nő, a te+én=mi kapcsolatot a teremtettség rendje
szerint – elkötelezve magukat az Istennek és
egymásnak. 
„Ez a hármas kötés, ami nehezebben szakad” (Préd 4,12)

A tető nélküli ház olyan, mintha ház
lenne, de nem tölti be a küldetését,
amire rendeltetett:

- nem védelem, nem oltalom, hanem
nyitott, így kiszolgáltatott;

- közvetlenül éri a házastársi
kapcsolatot a vihar, a támadás, az
intrika, a rosszindulat;

- nem kerülik el a nehézségek, a
tragédiák sem;

- jelen van a fáradtság, kimerültség,
a meg nem értés.

A tető ugyan nem hárítja el a vihart, de
ha van, befed, betakar, véd, helyet ad,
alkalmat a meghittségre, a felkészülésre.
Nem mindegy, hogy a

megpróbáltatások kiszolgáltatottan, lelki támasz
nélkül érik a házaspárt, vagy oltalom alatt szeretet
– irgalom és megértés, együttérzés kötelékében.

A csoportos beszélgetés kérdései a következők
voltak:
      - Hajlandó vagy-e tető alá vinni a házasságodat?
      - Mennyire vagytok kiszolgáltatottak a
viharoknak?
      - Beszélgettek, imádkoztok-e együtt?
      - Mennyire hisztek az imádság erejében?
      - Mennyire figyelsz a párodra, és mennyire bízol
benne?

A viszontlátás reményében áldott húsvéti
ünnepeket kívánok!

Takaró Károlyné                                         



K ö n y v a j á n l ó
Fekete Ágnes: 40 nap

Böjti áhítatos könyv

Ez a könyv böjti
útitársként van a

kezünkben. Egy-egy napi
áhítattal végigkíséri a
húsvétra készülő
időszakot azzal a céllal,
hogy elmélyülten,
imádsággal tölthessük a
böjtöt.

Sokan beszélnek
manapság a böjtölés
erejéről. Ezek között van
olyan beszéd, amely
egyfajta lelki wellnessként
érzékelteti azt, amikor egy
időszakban imádsággal és
testünk megzabolázásával
töltjük az időt. Van, aki
összekeveri a
fogyókúrával. Milyen
lenne, ha végre igazán
képesek lennénk

elcsendesedni? Milyen
lenne, ha a testünk az
utolsó molekuláig képes
lenne odafigyelni arra, aki
ezt a testi életet adta?

Most elindulunk együtt a
keresztyén böjt útján,
amelyet nagyon nehéz
pontosan meghatározni:
elmélyülést, imádságot,
fegyelmet jelent. Egyfajta
csigavonalban igyekszünk
egyre mélyebben
megérteni Isten
kegyelmét, amely
húsvétkor elért
bennünket!

Fekete Ágnes református
lelkész, a Református
félóra című rádióműsor
szerkesztője.

Cseri Kálmán

Mit ünneplünk húsvétkor?

Nyuszi,
tojás,

kölni, sonka
- mind
kellemes
kellékek, de
miért
ünnepel
ezen a napon
az egész
keresztyén
világ?
Egyszerűen
a húsvéti
örömhírről.

Sophie Piper: Az első húsvét

Történetek a bibliai időkből

ABiblia
legismertebb

történeteit
dolgozták fel
ezekben a
gyerekkézbe való
könyvecskékben.
Az egyszerű
szöveg, a kedves
rajzok elsősorban az
óvodások számára
nyújthatják az első
találkozás élményét
a teremtéssel, a
vízözönnel és
mindenekelőtt
Jézussal.



május 17. szombat 17:00

Johann Sebastian Bach áriái és kamaraművei
u

június 14. szombat 17:00

Alföldy-Boruss Csilla orgonahangversenye
u

szeptember 20. szombat 17:00

Mali Katalin orgonahangversenye
u

október 18. szombat 17:00

Alföldy-Boruss Eszter fuvolahangversenye

Befizetett adónk kétszer 1%-ról ebben az évben is
rendelkezhetünk. 1%-kal valamelyik egyházat

támogathatjuk (nem gyülekezetet!), másik 1%-ot pedig
közhasznú intézmény (alapítvány) támogatására
fordíthatjuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozat formai
követelményei szigorúak: a szabálytalanul kitöltött
rendelkező nyilatkozat érvénytelen, így a kiválasztott
szervezetnek szánt juttatás elvész. Hogy a rendelkezés
célhoz érhessen kérjük, hogy körültekintően járjanak el a
nyilakozat kitöltésekor!

A Magyarországi Református Egyház technikai száma:
0066
Kelenföldi Refomátus Gyülekezeti Alapítvány adószáma:
18232118-1-43

www.kelenref.hu

Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség

Az adó kétszer  1%-áról

Kelenföldi  Barokk Esték

1117 Budapest, Október 23. u. 5.

tel/fax: 209-63-61

kelenref@t-online.hu

banksz.szám:11711034-20021159

(1-2.o) alsós I. hét                                                             június 23 - június 28.

(3-4.o) alsós II. hét                                                            június 30 - július 5.

Felsős hét                                                                            július 7 - július 12.

Szikla hét                                                                            július 14 - július 19.

Fiatal felnőtt hét                                                               július 21 - július 26.

Gyülekezeti hét                                                                 augusztus 11 - augusztus 16.

Énekkari hét                                                                      augusztus 18 - augusztus 23.

Tahi hetek 2014
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok

terhelve,  és megnyugvást adok néktek" (Mt 11 ,28)

május 15. csütörtök 18:00

Írók szemével a 100 éves I. Világháborúb

Kelenföldi  I rodalmi Esték

május 22. csütörtök 18:00

Suttogás a sötétben (Varsó 1944)
u

szeptember 25. csütörtök 18:00

Magyarok a japánok ellen! (Csingtao 1914)
u

október 9. csütörtök 18:00

„A trófea!” (Falkland szigetek 1914)

Életre Kel tet t  Történelem


