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Ismét beköszöntött a szeptember hava, amikor megnyíltak az
iskolák kapui gyermekeink előtt s megkezdődött a csendes, 
egyszerűnek és olykor talán egyhangúnak tűnő munka, mely
mégis a legnagyobb fontosságú munka ezen a világon. Azért a 
legnagyobb fontosságú munka, mert embereket formál, lelkeket
gazdagít, jellemeket alakít.  

Ám kevesen gondolnak arra, hogy nem-
csak az iskolában lehet tanulni. A templom
nem más, mint Isten iskolája. A padok,
olyanok, mint valami iskolapadok, s a
szószék olyan, mint egy katedra – régen így
is nevezték. Innen szól Isten Igéjéből a
tanítás. Ez azt jelenti, hogy a keresztyén
gyülekezet – felnőttek és gyermekek - a templomba tanulni 
járnak. Gondoltunk-e már erre? Mert a templom nem egyszerűen
vallásos érzelmű emberek társaságának helyisége, ahol összejönnek
és gyönyörködnek a ceremóniákban, a liturgiában, az orgona-
muzsikában, s aztán, mint akik jól végezték dolgukat, hazamennek.
A templomba nem gyönyörködni, nem szórakozni, nem időt tölteni
járunk. A templomba tanulni járunk! 

MIT tanulunk itt? A „sacra doctrina”-t, Isten szent
tudományát. Azt ugyanis, hogy kicsoda Isten, és kik vagyunk mi
az Ő szemében. Meg azt, hogy milyen hatalmas az Ő szeretete
irántunk: kegyelméből Szent Fiát, Jézus Krisztust adta nekünk, 
„hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.
Meg azt is itt tanuljuk, hogy milyenné kell lennünk, hogy ked-
vességet találjunk Isten szemei előtt, s hogy mi lesz velünk
halálunk után. Ezért templomba járni azt jelenti, hogy itt az
életünk nagy, döntő, életbevágó kérdéseire kapjuk meg az isteni
feleletet.

A jól ismert latin közmondás igaz nemcsak az iskolára, hanem
a templomra is: Non scolae, sed vitae discimus = Nem az iskolá-
nak, hanem az életnek tanulunk. Attól függ az életünk boldogsága,
megelégedettsége, hogy mennyire vesszük komolyan Isten
tanítását, az élet beszédét. 

A zsoltáríróval valljuk: „Te tanítasz engem”.
Nézzünk meg 3 kérdést az Ige alapján!  HOGYAN tanít Isten?

MIRE tanít és MILYEN ez a tanulás?
1./ Hogyan tanít Isten? A felelet egyszerű: az Ő Igéjével, ami

a Bibliában foglaltatik. Református istentiszteletünk – de minden
gyermek-istentiszteletünk és hittanóránk – középpontjában is a
Szentírás olvasása és magyarázata áll. Mert tulajdonképpen egy
csoda történik az igehirdetés alatt: ahogy a régi teológusok
mondták: a „Vox humana” = az emberi hang átalakul a 
„Vox Dei”-vé = Isten hangjává. Azt értjük ezalatt, hogy miközben
a gyenge, bűnös, halandó emberi ajakról szól az Ige, az a
Szentlélek ihletése által úgy érkezik elhozzánk, mint Isten
megszólító szava. És az a teremtő szó, mellyel Isten mennyet és
földet teremtett, új életet, újjászületést teremt mibennünk. Pál ezt így
írja: „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által”
(Róm 10, 17). 

Aztán hogyan tanít még Isten? Nemcsak Igéjével, hanem a
sákramentumokkal is. Két sákramentum van: a keresztség és az
úri szent vacsora. Ezek látható szent jegyek, melyek azt láttatják
meg az emberrel, hogy van bűnbocsánat és megtérés, lehet Isten
népéhez tartozni és az örök élet zálogát venni.

Említsük meg Isten harmadik tanító
eszközét is. Igaz, erről nem szívesen 
hallunk. Ez az Ő vesszeje, az Ő ítélete. Isten
mindig kétszer szól: egyszer az evangélium
édes nyelvén, az atyai intés nyelvén – ez
hangzik az igehirdetésből. De ha ennek
nincs foganatja, akkor beszél az ítélet

dörgedelmes nyelvén.  Legyen hozzánk
kegyelmes az Úr, és cselekedje, hogy ne kelljen minket soha az
ítélet szavával tanítania!

2./  Mire tanít minket Isten? „Te tanítasz engem az élet
ösvényére” – feleli a zsoltáros. A földi élet Isten tanítása, vezetése
nélkül olyan, mint egy labirintus: az emberek elvesznek benne. 

Egy görög monda szerint Kréta szigetén valamikor nagyon
régen volt egy hatalmas barlangrendszer. Ennek „Labirintus” volt
a neve, és azt tartották róla, hogy ha valaki merész kíváncsiságból
oda belépett, úgy eltévedt, hogy onnan élve ki nem került. 

Nos, az emberi élet is olyan bonyolult útvesztő, mint egy 
labirintus. És hányan vannak, akiknek elveszett, célt tévesztett,
összetört az élete benne. Isten azonban készített ebbe az életbe egy
kivezető keskeny utat: Jézus Krisztus útját! Jézus maga mondja:
„Én vagyok az ÚT” - az egyetlen járható út, mely az életre és az
igazságra vezet! Erre hív téged is! És azt ígéri, hogy ha te Őt 
követed, ezen az úton kivezet téged az élet labirintusából.

„Mert széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az
út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják”.
Erre a keskeny útra tanítgat bennünket a mi Urunk alkalomról
alkalomra. Erre az igaz útra szeretnénk ráigazítani a mi 
gyermekeink lábacskáit minden hittanórán.

Isten kegyelme egy drága „tankönyvet” is adott nekünk ehhez:
a teljes Szentírást, melyben az Ószövetség 39, az Újszövetség 27,
összesen 66 könyv található. Azért adta Isten a mi kezünkbe ezt a
felbecsülhetetlen értékű könyvet, hogy azt szorgalmasan 
olvassuk, naponta tanulmányozzuk, és tanítsuk meg reá 
gyermekeinket, unokáinkat is!

Kálvin János azt mondta: „Két dolog szükséges: Istennek és
önmagunknak az ismerete” – ti. önmagunk Isten szerinti, helyes
ismerete. Itt van a templomnak, mint iskolának a fontossága!
Ezért jövünk ide: tanulni Isten akaratát és megismerni az élet útját,
Krisztus ösvényét, mely felfelé vezet a mennyei hazába.

3./ És végül nézzük meg, hogy milyen ez a tanulás? „teljes
öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké”.
Tehát örömmel és gyönyörűséggel teljes az Istentől jövő tanítás.
Először is azért, mert Ő szelíden szól, mint a jó Pásztor. 

folytatás a 2. oldalon 

„Te tanítasz engem az élet

ösvényére, 

teljes öröm van Tenálad;

a Te jobbodon gyönyörűségek

vannak örökké”(Zsoltárok 16, 11)
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Másodszor azért, mert soha nem kényszeríti rá akaratát az emberre. Engedi, hogy az ember maga döntsön. Harmadszor: örök 
életnek beszéde van Nála, és „gyönyörűségek örökké”, „méznél is édesebbek az Ő ígéretei”. 

Minden iskolásnak vannak kedvenc tantárgyai, amelyek örömöt okoznak. Vajon az Isten tantárgyai kedvesek-e nekünk? 
Bizony sokan vannak, akik csak névleg keresztyének és nem szeretik ezt a tantárgyat, idegen tőlük a Szentírás is. Vannak olyanok

is, akik inkább elmennek és keresnek érdekesebb vallásokat, ahol talán több a zene, a tapsolás, a hangos hallelujázás. Mi egyet tudunk.
Azt, hogy itt Isten tantárgyait tanuljuk és ebben haladunk előre. És mi szeretnénk olyan tanítványok lenni, akik a zsoltáríróval együtt
vallják: „teljes öröm van tenálad”; mert „megismerteted velem az élet útját; örökké tart a gyönyörűség jobbodon”. Vallod-e ezt te is? 

Most, amikor egy új tanév kapujában megállunk, fölemeljük tekintetünket, és imádságban a mi Urunk Istenünkhöz fordulunk
segedelemért gyermekeink, ifjaink, pedagógusaink, hittanoktatóink számára. Hozzá kiáltunk áldásért, hogy a mi munkánk ne legyen
hiábavaló az Úrban! Sz-S.G.

MIT KÖSZÖNÖK

KÁLVINISTASÁGOMNAK

“Eltűnődöm ezen a kérdésen s legyen szabad 
kálvinista őszinteséggel válaszolni rá.

Ha visszagondolok iskolai pályámra, sorra szedem az
összes hittanáromnak jelenségét emlékezetemből. Olyan
különös adományom van, hogy mindenkit tisztán látok,
aki valaha belefolyt az életembe. Valamennyiőjüknek
meg tudnám rajzolni az alakját, a képét, az egyéniségét.
Emlékszem az elemi iskolai tanítómra, aki naponta
énekeltette velünk a zsoltárokat. Ma is szívemnek nagy
gyönyörűsége, ha jól kiénekelhetem magamat idehaza
vagy a templomban. Bár most már sokszor bajom van,
mert ezeket az új énekeket nem tudom. S nem tudom
elfogadni kálomista éneknek, amit nem Tóth Károly tanító
úrtól tanultam Prügyön, 1886-ban.

… De egyik hittanárom sem tudott nekem annyit adni,
mint az édesanyám, aki még elemi iskolás koromban,
esténként nyári csillagos ég alatt felnézett velem az égre
s a jó Istenről, a világ teremtéséről, s a mindenség
véghetetlenségéről beszélt. Minden szava a szívemig ért.
S minden szava termékeny volt s a késő férfikorban 
hajtott kalászba.

… Írásaim között a Fáklya az a könyvem, amely
leginkább … az én kálvinista emberségemnek volt 

kifejezője. Mert kálvinistaságomnak volt egyenes
következménye, hogy mindenkor határtalan bátorsággal,
őszinteséggel s mérmondással nyúltam hozzá minden-
hez, amihez nyúltam. Úgy éreztem, nekem szabad, 
mert kálvinista vagyok. Úgy éreztem, hogy kötelességem,
mert kálvinista vagyok. Nekem a kálvinizmus a dolgok
gyökeréig menő egyenességet, őszinteséget s a szabad
szót jelentette. 

… A magyar nemzet lelkének megnyilatkozását 
kerestem s találtam meg a magyar kálvinizmusban.
Számomra a magyar kálvinistaság azt jelentette: talpig
ember lenni.

S ha ezt kimondom, kimondtam hálámat,
köszönetemet s lelki emelkedettségemet a saját kálviniz-
musom által s azzal szemben.”

135 éve, 1879. június 29-én Tiszacsécsén született Móricz
Zsigmond, a XX. századi magyar irodalom egyik
legkiemelkedőbb prózaírója, aki református hitéről, nevel-
tetéséről vall fenti írásában. A teljes írás a Református
Figyelőben jelent meg, 1928-ban. A hely korlátozottsága miatt
itt nyilván csak részleteket tudunk belőle idézni, de talán nem
minden haszon nélkül. Megjegyezzük, hogy az előreláthatóan
jövő tavaszra tervezett gyülekezeti szatmári körutunk során 
- jó reménység szerint – meglátogatjuk Móricz tiszacsécsei
szülőházát is.

Va l l ást é t e l  K r i s z t u s r ó l

Nagy Frigyes egyik legjobb generálisa volt Hans Joachim
von Zieten. Sohasem szégyellte hitét. Egyszer visszautasított
egy, a királyi asztalhoz szóló meghívást, mivel azon a napon
Urának és Mesterének, Jézus Krisztusnak az 
asztalánál óhajtott megjelenni. Úrvacsoraosztás volt azon a
napon.

Legközelebb, amikor megjelent a királyi palotában, 
a király valami durva kifejezést használt az Úrvacsora szent
közösségével kapcsolatban. A vendégek nevettek és meg-
jegyzéseket tettek Zieten esetére. Zieten ünnepélyesen
felemelte ősz fejét, felállt, üdvözölte a királyt s aztán emelt
hangon így szólt: 

„Felséged jól tudja, hogy a háborúban sohasem féltem
semmi veszedelemtől és mindenütt bátran kockáztattam
életemet Felségedért és hazámért. De itt fölöttünk állóról van
szó, aki nagyobb Felségednél és nálam, nagyobb minden
embernél: Ő a Megváltó és Szabadító, aki Felségedért is
meghalt és szeretettel megváltott mindnyájunkat saját vére
árán. Ezt a Szentet sohasem engedhetem beszennyezni vagy

megsérteni, mert Benne van hitem, vigaszom és
reménységem életemben és halálomban. Felséged derék had-
serege ennek a hitnek a hatalmában bátran küzdött és
győzött. Ha Felséged aláássa ezt a hitet, aláássa az állam
jólétét is. Üdvözlöm Felségedet.”

Zitennek a Megváltójáról tett ezen nyílt vallástétele óriási
hatással volt a királyra. Érezte, hogy generálisa hite ellen
intézett támadásával rosszat tett és nem szégyellte ezt el is
ismerni. Jobbját odanyújtotta Zitennek, balját az öreg ember
vállára tette és megindultan mondta: „Oh, boldog ember!
Mennyire szeretném, ha én is így tudnék hinni! 
A legnagyobb tisztelettel vagyok Ön iránt. Ígérem, hogy ami
most történt, többé sohasem fog megtörténni!” 

A király aztán felállt az asztaltól, elbocsátotta a többi
vendéget, Zietent azonban magával vitte a kabinetjébe. Hogy
tanácskozásukon a zárt ajtók mögött miről volt szó a nagy
király és az ő még nagyobb generálisa között, azt sohasem
tudta meg senki. De azt tudjuk, hogy az Úr Jézus szavai most
is állnak: „Valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, arról

én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).

asasasasasasasasasasasasasasasasasasa

asasasasasasasasasasasasasasasasasasa

Móricz

Zsigmond:
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CSÁK MÁTÉ

(1908 - 1999)

A Szent László Gimnázium
sok kiváló embert adott az
országnak. Pl. Soos Géza,
Moldova György, Török
Bálint. Ma is számos refor-
mátus ifjú koptatja lépcsőit.
Az épületnek nemcsak
építője, Lechner Ödön
adott hírnevet. Kiváló igaz-

gatója volt Sajó Sándor költő. A folyosókon látható
sokszáz tanárkép között feltűnik Csák Máté tanár úr
neve is. A tiszántúli Váncsod lelkészlakának szülötte,
egyházközségünk presbitere.

Pályája nem volt könnyű. A történelem az ő
életébe is beleszólt. Magyar-latin szakos tanárként a
múlt század 30-as évei elején nem kapott állást. Akkor
is gazdasági világválság volt. Fiatal tanárok,
mérnökök, diplomások mehettek segédmunkásnak.
Főnyereménynek számított, ha valaki álláshoz jutott.
Csák Máté Magyarország akkoriban létesült legfiata-
labb gimnáziumába kerülhetett. Azaz a tiszántúli
fiatalember Szentgotthárdra került. Kiváló tanárnak
bizonyult. Így Budapestre került néhány év múltán.
Taníthatott!

Az iskolák államosítása után felszólították, hogy
mondjon le a presbiterségről. A „tudományos” materi-
alizmus nem tűrheti az iskolákban a kőkorszakból itt
maradt maradi vallásos tudománytalanságot. – Amikor
1986-ban (ekkor már nyugállományban volt) megláto-
gatta az új lelkészt, megtudván, hogy a Szent-
gotthárdhoz közeli Őrségből érkezett egyszeribe
„földijévé” fogadta. Könnyezve mondta el, miként
fenyegették állásvesztéssel, esetleges keményebb
kilátásokkal, arra az esetre, ha nem szakítja meg a
kapcsolatot a „klerikális reakcióval”, azaz az egyházzal.

Egykori tanítványai – ma már zömmel nyugdíja-
sok – rajongva emlegetik szakértelmét, komolyságát,
ifjak iránti megértő lelkületét. Mindez nem volt
magától értetődő. Hiszen Sztálin, Lenin, Zsdanov
Moszkvában, Leningrádban, Budapesten hazugságra
kiképzett tanítványai ugyancsak „átírták” a magyar
történettudományt. (Nem szólva a latin nyelv – min-
den nyelv példaképének – ócsárlásáról.) Csák Máté
tanár úr azonban mindig megtalálta annak módját,
hogy miként adhat hiteles ismereteket tanítványainak.
Lelkipásztor elődeitől megtanulta, hogy mindig az
igazat, és csakis az igazat kell hirdetni.

Azért is emlékezünk rá, hogy életre szólóan meg-
tanuljuk a 276. ének 3. versét: „Maradjon meg mel-
lettem szerelmed és a hit, csak azt el ne veszítsem, mi
benned, ó Úr Isten, remélni megtanít!” Ilyen áron van-
nak meg ma is templomaink, istentiszteleteink, refor-
mátus irodalmunk! P.V.

BICZÓ KÁROLY

(1914 - 2008)

Éppen száz évvel ezelőtt
született. Tízgyermekes
családi körben nevel-
kedett. Édesapja asztalos-
mester, aki látástól-
vakulásig dolgozott, hogy
tisztességesen nevelhesse
családját. Ám a sok
fárasztó munka után
könyveket vett a kezébe.  „Ép testben ép lélek” –
vallották a régiek. Ő azonban azt is vallotta, hogy ép
testhez, nagy feladatokhoz ép lélek szükséges. Az
igaz ember hitből él!

Ezt a könyvszeretetet örökölte gyermeke:
Károly. Testvérei kiváló iparosok lettek. A nagykőrösi
tanítók, tanárok kérlelték az apát, adja magasabb
pályára fiát. Biczó Károly ifjúként is tudta, hogy mi
az élet. Már gyermekként keményen dolgozott, hogy
tanulhasson.

A gimnáziumi évek után a Budapesti
Református Teológiára iratkozott be. Tanulmányi
eredményei ösztöndíjakat kamatoztak. Ezek mellé
még ráadásul egy menyasszonyt is kapott, kiből
kiváló papné lett. 

Biczó Károlyt behívták katonának. Német-
országban amerikai hadifogságba esett. Majd
amikor hazaszállították oroszok „davajolták” – éppen
a Nagykőrösön létesített fogolytáborba. Hogyan
gondoskodik Isten? - Egyik testvére itt volt rádió-
szerelő. A megszállók sok rádiókészüléket „zabrál-
tak”. Köztük hibásakat is. A tisztek által rendelt
javításokat csak azzal a feltétellel vállalta, hogy 
elintézik testvére szabadon bocsátását…

Kecskemétre került segédlelkésznek. Ezidőben
rabolták el egyházunk majd 2000 iskoláját.
Egyházmegyei gyűlésen ráparancsoltak a
lelkészekre, hogy egyikőjük helyeselje a „bölcs” 
állami döntést. Senki nem vállalta a felszólalást. A
legfiatalabbnak – Biczó Károlynak – adták parancsba
a beszédet. Biczó Károly katonásan, lényegre törően
elítélte az államosításnak becézett rablást.

Ettől fogva minden napját a rendőrségen kellett
eltöltenie. Hamarosan azonban a fülöpszállási 
reformátusok lelkészüknek választották. Négy
évtizedet töltött körükben.

Nyugállományba Kőbányára költözött, ahol
leányai éltek. A gyülekezet eleven tagja lett.
Felesége – Piroska néni – orgonista-kántorként 
szolgált itt. Most már unokái követik a nagyszülők
példáját: Judit és Károly orgonista-kántorként és
énekkarvezetőként szolgálnak. P.V.

E M L É K E Z E T E S  K Ő B Á N YA I  R E F O R M Á T U S O K
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A M I  V O L T . . .

A sokéves hagyományokhoz hűen a gyülekezet ifjúságának
tizenhárom tagja ezen a nyáron is elutazott a Dunaalmási
Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó
Otthonába, hogy ott diakióninai szolgálatot teljesítsen. 

Idén is szeretettel fogadták kis csapatunkatés a segítő kezeket.
Voltak köztünk új és régi résztvevők, de mindenki számára felejt-
hetetlen öt napot töltöttünk ott. Megérkezésünk napjánaz intézmény

körbejárása és az első – van, aki számára a sokadik - találkozás a fiúkkal megrendítő és elérzékenyítő volt.
A fiúk közvetlensége és szeretete, amit irányunkban tanúsítottak egy-kettőre oldott a hangulaton, 
és megnyitotta mindenki szívét. Az örömprogramunkra való délutáni próbák,esténként pedig a csapatépítő
játékok segítettek összekovácsolódásunkban. 

Hétfő délutántól fiaink falat festettek, vagy térköveztek, míg a lányok a konyhán, a varrodán, 
a foglalkoztatóban segítettek vagy éppen a gondozóegységek takarításában vettek részt. Mindegyik
helyszínen rengeteg élményben volt részünk, különösen a foglalkoztatóban, ahol a gonozott fiúknak 
rajzoltunk, kirakoztunk, labdáztunk és még számos tevékenységgel színesítettük napjaikat. Reményeink
szerint könnyebbséget jelentett ez a munkatársak számára is, így olyan tevékenységeket tudtak előtérbe
helyezni, amelyekre máskor igen szűkösen jutna csak idejük. 

Bízunk benne, hogy jövőre újra ezzel a csapat-
tal és új tagokkal újra visszatérve ismét részesei
lehetünk az intézmény életének és segíthetünk a
lakók és dolgozók mindennapjaiban.  

P. Nagy Csilla

“Boldog, aki a nyomorultra gondol, 
a veszedelem napján megmenti azt az Úr.”

(Zsoltárok 41,2) 

2014. június 21-én, egy szép szombati napon

autóbusszal indultunk Ausztriába 40 fős

gyülekezeti csoportunkkal. Elsőként Grafenegg

romantikus, mesébe illően csodás várkastélyát 

kerestük fel. A képen is látható várkastélyt

Breunner gróf építtette újjá mai formájára az 1800-

as években angol Tudor-stílusban. A kápolna, 

a lovagterem, címeres-terem – melyben több 

magyar grófi címer is felfedezhető – és a grófi

lakosztályok páratlanul gazdag látnivalót kínáltak.

A hangulatos, pazar belső terű kastély nem minden-

napi látvány volt.

Második uticélunk Göttweig híres bencés

apátsága volt, melyet passaui Altmann püspök

alapított 1083-ban. A 450 méter magas hegyen egykor kelta pogány kultikus hely volt, majd az V. századig római erőd

állt. Ma is egy megerődített vár képét nyújtja magas falaival, saroktornyaival. Számtalan látnivalói közül elsőként a

csodálatos császár-lépcső kápráztatott el minket, Paul Troger híres tiroli festő pazar, kimagasló értékű mennyezeti

freskójával. Majd a díszes császár-szobákberendezési-, kiállítási tárgyai és a díszterem fokozzták tovább a hatást, 

végül a gyönyörű barokk templom és altemplomában az alapító Altmann püspök pompás síremlékét láthattuk. Ez az

apátság ma a Világörökség része.

zizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizizi
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A Jeruzsálemtől 35 km-re
észak-keletre található Jerikó több
szempontból is a leg-ek közé tarozik.
Mivel a tengerszint alatt 250 m-rel
fekszik, a Föld legmélyebben fekvő
lakott települése. Régészeti ásatások
bebizonyították, hogy a világ egyik
legrégibb városa. 

Minthogy vízlelőhely közelében
feküdt, fontos kereskedelmi gócpont
volt (a víz nagy kincs volt abban az
időben!). A Holt-tengerből való só
cserélhetett itt gazdát türkizért, 
a porcelán-csiga kagylójáért és más
egyéb termékekért. A város lakói
meggazdagodtak, és fallal vették
körül városukat, védelemül az irigy

szomszédok ellen. A Józsué könyvében olvasunk Jerikó falainak leomlásáról. Az izraelita kémeket Ráháb rejtette el, akinek háza
a kőfalon volt, és éjjel kötélen eresztette le őket.  Isten parancsára hat napon át egyszer-egyszer csendben kerülte meg Izráel népe
a várost, majd a hetedik napon hétszer, s amikor harci kiáltásban törtek ki, Jerikó falai csodálatos módon leomlottak.

A múlt században a régészek kiásták Jerikót. Azt hitték, hogy a leomlott falakat találták meg, de kiderült, hogy a leletek sokkal
régebbiek annál, mint ahogy gondolták. Kiderült, hogy a város területén már K. e. 7000 évvel is éltek. Napjainkban is látható az
az 5,75 m magas kőfal, a világ legkorábbi ilyen építménye!

A viruló datolyapálma-ültetvényekből ered a  Pálmák városa elnevezés. A Biblia is Pálmák városának nevezi (Deut 34,3; 
Bír 1,16; 3,13).

Jézus korában a datolyáról és a balzsamról volt híres a város. Nagy Heródesnek köszönhetően fontos székhely és határváros volt,
vámmal, itt élt a vámszedő kisember, Zákeus. Utolsó jeruzsálemi útján Jézus a jerikói úton gyógyította meg a vak Bartimeust. 
A Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton haladt az az ember is, akin a példázatbeli irgalmas samaritánus segített.

A mai kb. 20 ezer lakosú Jerikó azonban nem azonos az ószövetségivel. A mai város mintegy 
2 km-rel délebbre fekszik a Tell es-Sultan völgyben, 7 km-re a Jordántól.

2014. július 7. és 12. között Balatonföldváron tartottuk egy hetes bibliai táborunkat, melyen 82
fővel (51 gyermek és 31 felnőtt) vettünk részt. A helyszín, a Riviéra Park Hotel, 9 hektáros területév-
el közvetlenül a vízparton - kitűnő hely a tartalmas pihenésre, testi és lelki feltöltődésre. A délelőtti 
kiscsoportos foglalkozásokon és az esti áhítatokon kívül voltak kézműves-foglalkozások (fonalgrafika,
hűtőmágnes-készítés, körmöcskézés stb.), sport-versenyek (sakk, ping-pong, úszás, vizilabda stb.), 
és különféle vetélkedők („saláta”, Hétpróba, rókavadászat, Ki mit tud?, sorverseny stb.). 

Összefoglalva: nagyon jól éreztük magunkat, szép emlékekkel meggazdagodva és Isten iránti
nagy-nagy hálával tértünk haza. Legyen mindenért a hála és a dicsőség Istené!

J E R I KÓ I  T Ö R T É N E T E K  A  B I B L I A I  T Á B O R BA N

Munkatársaink, Blénessy Anikó, Bajdik Istvánné
Zsuzsa és Vitárisné Éva szolgálataikkal a tábor minden
résztvevőjét megörvendeztették.

Július közepén egy Amerikában élő koreai misszionárius
csoport látogatott el gyülekezetünkbe. Kim Pál hirdette az
Igét. Misszionárius testvéreink elhivatottságot éreznek a
hajléktalanok és nélkülözők közötti szolgálatra: Jézushoz
hívogatnak, és meleg ételt, ruhaneműt is osztogatnak pl. 
a Déli pályaudvaron, a Hős utcában.

Szeptember első vasárnapján tanévnyitó istentiszteleten kicsinyek
és nagyok együtt kértük Isten segedelmét és áldását az új tanévre.

(A www.refkobanya.hu weboldalon még további fotók láthatók a táborunkról.)
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10.00 - közös ima

10.05 -Görömbő Kompánia: 

Szüreti mese - gyermekműsor

11.00 -PAP-SAJT: kerekasztal 

a szervező lelkészekkel

12.00 -Gyülekezetek bemutatkozása

13.30 -Dalok Cseh Tamástól

14.00 -Berecz András mesemondó

15.00 -Ars Renata Énekegyüttes

művészeti vezető: Virágh László

16.00 - Tutta Forza Zenekar

művészeti vezető: Bakó Roland

17.00 -Tébláb Néptáncegyüttes

18.00 -záró áldás

A nap házigazdája: Zahorecz Pál

A történelmi egyházak 
(református, evangélikus, római
katolikus), valamint a Kőbányai
Önkormányzat szervezésében 

valósul meg a szeptember 27-i
Ökumenikus Családi Nap. 

A JELEN-LÉ   megnevezés arra 
utal, hogy nemcsak a templom

falain belül, hanem azon kívül is
jelen vagyunk Kőbánya életében.

Jelen kívánunk lenni az egyes
ember életében éppúgy, mint a

családok életében, mégpedig úgy,
hogy hirdetjük és megéljük a ránk
bízott üzenetet, az Isten szeretéről

szóló evangéliumot. Szeretettel
hívunk és várunk minden kedves

érdeklődőt szeptember 27-én 
az Óhegy parkba.

v Meghallgatlak-sátor
személyes beszélgetés lehetősége

v Születés-sátor
születés-mese gyermekeknek és 
tanácsadás kismamáknak

v Könyv-sátor
könyvkiadók kínálata kedvezménnyel

v Játék-sátor
játékok korhatár nélkül

v Kispályás foci bajnokság
nevezés és információ:
jelenletfoci@gmail.com

v Pogácsasütő-verseny
nevezés: a szervezői sátornál
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T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben 
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2014. évben is 6.000.-Ft/fő. 
A Presbitérium évek óta nem emelt ezen az általa meghatározott összegen.
Az a felnőtt református egyháztag, aki ezt az egy naptári évre szóló 
hozzájárulást - akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai úton
„sárga csekken” - befizeti, annak neve felkerül a Választói Névjegyzékre,
azaz szavazati joga van esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül 
az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, 
és részt vállal annak anyagi terheiből.

A M I  L E S Z . . .

Ü Szeptember 27. (szombat) Jelen-lét Ökumenikus Családi Nap az Óhegy
parkban

Ü Október 4. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (Recsk: kényszermunkatábor;
Szilvásvárad: református kerektemplom, Lipicai Ménes; ebéd a Szalajka 
Fogadóban; kisvasúttal Szalajka-völgybe: Fátyol-vízesés; Eger: Szépasszonyok
völgye). Gyülekező: 6 órakor a Parókia előtt. Indulás: 6 óra 30 perckor 
autóbusszal. Részvételi díj: 4.000.-Ft, ami az útiköltséget és az ebédet 
tartalmazza.

Ü Október 28 – 29 – 30 – 31. Kőbányai Kálvin Napok
28-án (kedden) 18 órától a Baptista Központi Énekkar ad templomunkban
hangversenyt a reformáció jegyében. Vezényel: Oláh Gábor. 
29-én (szerdán) 18 órától Dr. Békési Sándor, a Budapesti Református 
Teológia professzorának előadását hallgathatjuk meg. 
30-án (csütörtökön) 18 órától Szenczi Molnár Albert halálának 380. évfor-
dulója alkalmából emlékezünk a református lelkészre, nyelvtudósra. Szenczi 
Molnár Albert elsősorban zsoltár-fordításairól ismert, de ő írta az első latin-
magyar szótárat és az első magyar nyelvtant, illetve elsőként ültette át magyar
nyelvre a Heidelbergi Kátét és Kálvin Institutioját is. E jeles alkalmon 
gyülekezetünk énekkara, a Sztrárai Mihály Vegyeskar énekel. Vezényel: Fekete
Károly.
31-én (pénteken) 18 órától ünnepi istentisztelet a Reformáció emléknapján.

Ü November 7-én (pénteken) 19 órától III. Kőbányai Jótékonysági Szüreti 
Batyus Bál. Az előző évekhez hasonlóan a szüreti mulatságnak tombola-
sorsolás is része lesz. Tombola-felajánlásokat szívesen fogadunk. 
Tombola-jegyek 1.000.- Ft-ért a helyszínen vásárolhatók, mellyel a templom
kéményének felújítását támogatjuk. Az est vendége idén is a Tébláb 
Néptáncegyüttes lesz, a talp alá valóról pedig a Biankó Zenekar gondoskodik. 

Ü November 30-án (advent 1. vasárnapján) 15 órától tartjuk Adventi 
szeretetvendégségünket, melyre szeretettel hívogatjuk hittanos gyermekein
ket szüleikkel, testvéreikkel együtt. A lelki táplálék, adventi ének és közös játék 
mellett meleg tea és finom sütemény vár minden résztvevőt.  
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KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2014. szeptember
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Technikai munkatárs: Blénessy István Sándor

E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 

te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

-    minden vasárnap fél 9, 10 és 18 órakor istentisztelet

-    minden vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

-    minden kedden 16 órakor Idősek Klubja

-    minden kedden 18 órakor bibliaóra

-    minden szerdán fél 3-tól istentisztelet az Újhegyi

Idősek Otthona emeleti kápolnájában

-    minden csütörtökön 18 órakor esti istentisztelet, utána imaközösség

-    minden szombaton 14 órától konfirmációi előkészítő

16 órától ifjúsági foglalkozás

-    minden hónap 1. csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

-    minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

-    minden második kedden 10 órától Baba-Mama kör

-    énekkari próba: a vasárnap délelőtti istentisztelet után 

és szerdán 1930 -tól

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.

Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között

weblapunk: www.refkobanya.hu
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