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ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTT                                        
          Az Őri Református Egyházközség reformációi lapja -   

     2013. október 

RRReeefffooorrrmmmáááccciiióóóiii   gggooonnndddooolllaaatttoookkk   
Ige: ApCsel 5, 27-29 

Szeretett Testvéreim! 

Mi történik a reformáció kezdeti fázisában Európában? 1526-ban a magyar hadsereg erejét a 
mohácsi csatában megtörik. Magyarország három részre szakad és két királyt választ 
magának. Budán és a Dunántúlon Ferdinánd, a Habsburg dinasztiából származó király, V. 
Károly német-római császár öccse uralkodik, a keleti vidékeken Szapolyai János, János 
király. Egyik a másik ellen, teljes a zűrzavar. Ebben az időszakban a reformáció ügyének 
fontos kérdése volt az ún. wormsi ediktum (rendelet). 1521-ben, amikor a wormsi birodalmi 
gyűlés elé idézték Luthert és tanai visszavonására kényszeríttették, a birodalmi gyűlés végül 
is felmentette őt, mert sokan úgy látták igaza van. Azonban ezen a gyűlésen ott volt 
Alexander is, a pápai követ, aki kieszközölte a császárnál, hogy a gyűlés befejezése után 
írasson egy olyan határozatot, mely elítéli Luthert és felszólít minden alattvalót, hogy fogják 
el és adják át a hatóságoknak kivégzésre. Követőit szintén, tanait pedig égessék el. Kimondták 
Lutherre a birodalmi átkot, de a vele rokonszenvező Bölcs Frigyes pfalzi választófejedelem 
színleg elfogatta őt, és Wartburg várában tíz hónapig biztonságban tartotta.  

A birodalmi átokról szóló iratot 1521. május 26-án szerkesztik. A wormsi birodalmi gyűlés 
már véget ért, de május 8-ára keltezik, mintha az a birodalmi gyűlés határozata lenne, és így 
küldik ki a fejedelemségekbe. Akik jelen voltak a birodalmi gyűlésen, tudják, hogy 
hamisítvány, akik nem voltak ott, nem tudják. Nagy zűrzavar keletkezett a nyomában. A 
pápai követnek ez is a célja. Ő már tudja, hogy itt háború lesz, s ezzel is igyekszik gyengíteni 
a német erőt. Azt mondja ezekről a napokról, és erről az ediktumról a pápai követ, hogy bár 
ezeken a gyűléseken nem végeztünk valami kiváló dolgot, de bizonyos, hogy ezzel az 
ediktummal nagy mészárlást támasztottunk a német birodalomban, lelkükben dühöngve, saját 
vérükben fognak megfúlni nemsokára. Lehetett volna másképpen, keresztyén segítséggel 
odaállni egymás mellé, de nem így volt. Mint ahogy a mi életünkben is lehetne másképpen 
sokszor. Lehetne keresztyéni szívvel odaállni egymás mellé, ám ehelyett sokszor egymás 
nyomorúságában, bűnében fullad meg ez az élet, amelyet szépnek teremtett Isten. Milyen jó 
lenne meghallani Isten szavát – csakhogy az Isten szavát elég nehéz meghallani, ahhoz reá 
hallgató szív kell most is, és akkor is ez kellett volna.  

De hol voltak akkor az Isten szavára alázatosan hallgató szívek? Hiszen az egész reformáció 
ügyét V. Károly nem is annyira hitbeli alapon, mint inkább politikai alapon ítélte el, mint 
forradalmat, mely veszélyezteti saját uralkodását. Testvére Ferdinánd 1526-ban összehívja a 
speyeri gyűlést, és véghez akarja vitetni a wormsi ediktumot, életbe akarja léptetni a 
birodalom egész területén. A rendek tiltakoznak és egy olyan felemás határozat születik a 
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wormsi ediktumra vonatkozóan, hogy mindenki tegyen úgy, ahogy gondolja. Ebben a 
rendezetlen helyzetben halad tovább a reformáció ügye, terjed Luther és Zwingli tanítása, a 
kálvini még nem annyira, ő később lép a történelem porondjára az Institucióval.  

Ferdinánd már 1527-ben kimondatja a rákosi országgyűléssel, hogy a lutheránusokat meg kell 
égetni, és igyekeznek mindenütt tűzzel és vassal pusztítani a reformáció követőit. Fredinánd 
megszövegezi a császári határozatot, amely életbe lépteti a wormsi ediktumot. A reformáció 
úttörői tudják, hogy ez a határozat az inkvizíció korában azt jelenti, hogy kivégezhetik a 
protestáns igehirdetőket, tehát a reformáció teljes megsemmisítését jelentené. Ekkor feláll 
Nagylelkű Fülöp, aki az elnyomó többség előtt a kisebbségben maradottak vezetőjeként 
vállalja hitét. Ez a csoport mielőtt belépett volna a speyeri városháza hatalmas termeibe, 
istentiszteletre gyűlt össze. Az alapige az volt, amit hallottunk: „Istennek kell inkább 
engedelmeskednünk, mint az embereknek” (ApCsel 5,29b). Ekkor fénylett fel még egyszer ez 
az ige. Hogyha már választani kell, hogy ha már dönteni kell akár életünk árán is, akkor 
inkább Istennek fogunk engedni, mint az embereknek.  

487 évvel ezelőtt azon a birodalmi gyűlésen voltak, akik erre az igére rátették az életüket. 
Istennek kell inkább engedni, nem az embereknek, és az istentiszteletről ezzel az igével 
megerősödve léptek be a tárgyalóterembe. Amikor Ferdinánd felolvasta a határozatott, ők 
felálltak és tiltakoztak: protestáltak. Innen származik a protestáns elnevezés. Tiltakozásukat 
írásba foglalták és benyújtották. A császár kiment a teremből és nem vett tudomást róluk. A 
vezetőket lefogatta és kivégeztette. Ennek ellenére a protestáció mégis megmaradt, s mint 
valami szép harangzúgás zeng át az évszázadokon. Tiltakozunk, és hitvallást teszünk 
nyilvánosan Isten előtt és minden ember előtt, hogy minden olyan dologba, ami Isten szent 
igéje, a magunk üdvössége és lelkiismerete ellen szól, bele nem egyezünk, és mindezt 
érvénytelennek nyilvánítjuk, mert mindenek előtt Istenre vagyunk kötelesek tekinteni. Ezen a 
gyűlésen Hesseni Fülöp 24 éves volt. Ez a fiatalember vállalta, hogy Isten és a történelem 
ítélőszéke előtt kimondja, azt, hogy igen vagy azt, hogy nem. Tudott a többiekkel Istenre 
tekinteni, ki merte mondani: mindenben engedelmeskedünk a császárnak, de van egy terület, 
a hitünk, a lelkünk, az Istenünk, abba ember bele nem szólhat, mert Istennek vagyunk 
kötelesek inkább engedni, mint az embereknek.  

Ez a protestáció hagyatéka. Több száz esztendő távlatából megmozgatja a mi szívünket is. 
Istennek hála mi békességben élhetünk, szabadon gyakorolhatjuk hitünket. Kincs nekünk 
protestantizmusnak ez a drága útravalója: állj meg a helyeden ott, ahová az Úr Isten állított 
ebben a világban, hűséggel, becsülettel. De a hitedet, Istenedet, lelkedet, egyházadat, 
Krisztushoz kötődő szívvel őrizzed, az legyen neked értékes mindenek felett, mert arról 
egyszer Isten előtt kell elszámolnod. Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek: 
szívünkben hordozzuk, erről tesznek fogadalmat a presbiterek, a gondnokok, lelkipásztorok. 
Ezt mondjuk el az eskü szövegében, hogy drága hitünket, igaznak tartott református 
egyházunkat sem félelemből, sem érdekből, sem semmi más tekintetből meg nem tagadjuk, el 
nem hagyjuk. Erre teszünk fogadalmat mindannyian.  

Több száz esztendő távlatából int felénk azoknak a példája, hite, hűsége, akik fel mertek állni 
azon a gyűlésen, kevesen, fiatalon, öregen. Szemben a császárral, de megfogva Jézus kezét, 
vállalták, hogy Istennek engedelmeskedjenek. A császár a protestációt nem fogadta el, 
elégette, börtönbe vetette azokat, akik átadták, de az mégis megmaradt. Hol van már V. 
Károly hatalma, és hol van a birodalma? De az a hit, amelyért kiálltak, Jézus Krisztus tiszta 
evangéliuma, most is él. Ha szívünk drága kincse ez a hit, Istennek adjunk hálát érte, és 
legyünk méltók mindig a protestáns elnevezésre: mindig, mindenek felett Istennek 
engedelmeskedjünk.  

Perhát Levente beosztott lelkész 
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GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttüüünnnkkk   éééllleeetttééérrrőőőlll   
GGGyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   kkkiiirrrááánnnddduuulllááásss   

2013. augusztus 16-án, pénteken reggel 6 órakor indultunk el Romániába, a Parciumban lévő 
öt település nevezetességeinek a megtekintésére.  

Indulás előtt Pótor János Tiszteletes úr felolvasta a napi igét: Márk evangéliuma 16. rész 1-8 
versét, mely Jézus Krisztus feltámadásáról szólt hozzánk. Imádság, éneklés után indultunk el 
Nagykároly felé, mely az I. állomásunk volt. Tukacs József Nagytiszteletű úr fogadott 
bennünket nagy-nagy szeretettel, aki Perhát Levente beosztott lelkészünk osztálytársa volt a 
kolozsvári Hittudományi Egyetemen. Elmondta, hogy a templomról 1550-ben már írásos 
dokumentum van feljegyezve. Itt született nagy bibliafordítónk Károli Gáspár, aki 1586-ban 
kezdte a bibliafordítást, amit 1590-ben adtak ki Vizsolyban, 800 példányban. 2001-től 
szerveznek Károli napokat Göncön és Vizsolyban 5 évenként. A Károlyi kastélyt szintén 
megcsodáltuk, melynek elődjét 1482-ben kezdte el építeni Károlyi Láncz László, mikor 
Mátyás királytól engedélyt kapott egy kőház építésére. Ezt a négyszögletes épületet Károlyi 
Mihály erősítette meg a török elleni harcok idején, mely a végvár szerepét is betöltötte. Több 
átalakítást végeztek rajta, 1894-ben gróf Károlyi István újból átalakítatta a kastélyt Ybl 
Miklós tervei alapján neogótikus-neobarok stílusú kéttornyos, árokkal körülvett lovagvárrá. A 
kastély mennyezetét magyaros, tulipános mintájú faburkolat díszíti. Csodálatosak a lépcsők és 
a folyosók karfáját képező orsós lábak. Gyönyörűek a szobák bútorai, a falak, az ablakok 
üvegei. A kastély egy részében múzeum és könyvtár működik.  

II. állomásunk Tasnád település volt. Itt Pakulár István lelkipásztor fogadott bennünket nagy 
szeretettel. A településről az első írásos feljegyzés 1246-ból való. Ezt a települést is a törökök 
és a tatárok többször lerombolták, lakosságát szinte megtizedelték. Termálfürdőjéről híres, a 
monda szerint itt található a 29 km-es Rákóczi- pince, amelynek vége Nagykárolyban van.  

III. állomásunk Ákos település volt, ahol Dobai Zoltán Nagytiszteletű úr fogadott bennünket. 
Megtekinthettük a XII. században, 
800 évvel ezelőtt épült román stílusú 
templomot, melynek gyönyörű két 
tornyát már messziről észre lehet 
venni. Első írásos emlék a 
templomról 1642-ből származik, 
melyben megemlítik, hogy a templom 
leégett, folynak a helyreállítási 
munkálatok. Ugyanebben az évben a 
törökök bosszúból felgyújtják. A 
tetőszerkezet leégett, így az 
istentiszteletet 90 évig a tető nélküli 
templomban tartják. 1732-ben 
befedték. 1747-ben villám csapott 
bele, majd földrengés rongálta meg, s 
újra tűzvész pusztította el. 1902-ben 

újrakezdték a munkálatokat és be is fejezték ebben az évben. A templom 14 méter széles, 29,5 
méter hosszú, a tornyok magassága szintén 29,5 méter.  

IV. állomásunk Erdőd, ahol Rácz Ervin Nagytiszteletű úr fogadott bennünket. A templomuk 
lényegében egy iskolai tanterem, mely szépen rendbe van téve, a tornyot a tanterem elé 
építették. Petőfi Sándor és Szendrei Julianna szobra van a templom előtti parkban. Elmentünk 
arra a helyre, ahol házasságot kötött Petőfi Sándor és Szendrei Julianna. Az erdődi várkastélyt 
csak kívülről tudtuk megnézni, mert felújítási munkálatok folynak.  
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V. állomásunk a Szatmárnémeti Szamosnegyedi gyülekezet volt, ahol Bogya Kis Ferenc és 
kedves felesége fogadtak bennünket nagy szeretettel, akik szintén Perhát Levente 
Nagytiszteletű úr egyetemi évfolyamtársai voltak. Bűnbánati hét volt a gyülekezetben, hála 
Istennek mi is részt vehettünk az istentiszteleti alkalmon, az igét a lelkésznő hirdette. Az 
istentisztelet a 180. dicséret éneklésével kezdődött, majd a 277. dicséret 1-3 verseinek 
éneklésével folytatódott. Igehirdetés: Máté 6. rész 31-33 vers alapján szólt hozzánk Isten 
igéje: Semmi felől ne aggodalmaskodjunk. Isten naponként gondoskodik az övéiről. Hálaadás 
legyen a szívünkben, Istent dicsőítsük. Akiknek a szívében a jó Isten jelen van, nem félnek 
semmitől, hiszen Isten megsegíti őket. A szükséges javakért meg kell dolgozni, de ehhez az 
erőt, az áldást a jó Isten adja. A lelkésznő a sareptai özvegyasszony példáját, valamint az 
ötezer ember csodálatos megvendégelését mondta el. Az istentisztelet a 391. dicséret 4-5. 
versének eléneklésével fejeződött be. Ezután a lelkész ismertette a gyülekezet életét. 1994-ben 
kezdték el a templom építését, 2 évig tartották az istentiszteleteket a szabadban, télen, nyáron. 
Két év után elkezdték építeni a templom alagsorát, itt is két évig tartották az istentiszteleteket. 
2000-ben volt a templomszentelés, mely 600 férőhelyes. 2000-ben kezdték el a parókia 
építését, mely 2003-ban már elkészült, beköltözhetett a lelkészcsalád, amit már nagyon 
vártak. 3500 lelkes az egyházközség, 26 presbiterük van. Református óvodájuk van, idősek 
napközijét is alapítottak, bibliaórákat tartanak fiataloknak. Az öröm, a szeretet sugárzott a 
lelkészházaspár arcán, ahogy beszámoltak az életükről, munkásságukról. A jó Isten áldása 
legyen életükön és szolgálataikon.  

Ezúton megköszönjük Perhát Levente Nagytiszteletű úrnak a kirándulás megszervezését, 
kalauzolását. Köszönjük Pótor János Nagytiszteletű úrnak, hogy lehetővé tette, hogy 
elmehettünk ezekre a helyekre, ahol felejthetetlen élményekre tehettünk szert. Isten gazdag 
áldását kívánjuk a lelkészek életére és szolgálataikra. 

 Kiss Andrásné 
gondnok 

333000...   ŐŐŐrrriii   GGGyyyeeerrrmmmeeekkk   ééésss   IIIfffjjjúúússsááágggiii   KKKooonnnfffeeerrreeennnccciiiaaa   
Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül harmincadik alkalommal tarthattuk Gyermek- 
és Ifjúsági Konferenciát az őri Református Egyházközségben.  

Idén Urunk segítségével július 16-20. között került konferenciánk megrendezésre. 
Vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott ”Építkezz okosan!” című nyári 
gyermekevangélizációs anyaga volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis 
minden nap több mint 120 gyermek és fiatal vett részt a foglalkozásokon.  

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, 
Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három 
korcsoportban (óvodások, általános iskola 
alsó és felső tagozatosok) történtek. Minden 
reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az 
énektanulás után a napi előadás, majd a 
csoportos beszélgetések következtek. A hét 
folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. 
Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és 
kreativitásukat használni, hiszen értékes 
pontokat lehetett gyűjteni a történetek 
megtanulásával, a záró ünnepélyen való 

elmondásával, totó helyes kitöltésével, a feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok 
készítésével, az énekek megtanulásával stb. Tízórait is (hot-dog, hamburger, szendvics, 
sütemény, gyümölcs, gyümölcslé) biztosítottunk minden nap.  
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Esténként ifjúsági órán voltunk együtt a fiatalokkal, és evangélizációs istentiszteleten a 
felnőttekkel. Nagy örömünkre szolgált, hogy a jármi és a paposi gyülekezetekből szép 
számmal érkeztek hozzánk gyermekek. A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, 
tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívükben tértek haza. A történetek 
középpontjában az állt, hogy Jézusra építsük életünket. Aki rá hallgat, és neki 
engedelmeskedik, annak az élete nem veszhet kárba, és nem szenvedhet összeomlást soha.  

A résztvevők megismerkedhettek a Bibliai szakaszokból az imádság erejével, Isten 
bűnbocsátó kegyelmével és irgalmával. Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, 
csocsózni, biliárdozni. A záró alkalom július 20-
án (szombaton) délután volt, amelyre minden 
csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a 
gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a 
héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny 
eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső 
tagozatosok között az első 10 helyezett értékes 
könyvjutalmat kapott és minden gyermek 
ajándékcsomaggal tért haza. 30-adik jubileumi 
alkalomról lévén szó csokoládétorta 
elfogyasztásával zártuk tartalmas hetünket.  

Július 21-én, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag 
hétért. Reméljük emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja 
bennük a Szentlélek ereje által munkáját, hogy az ő életüknek az alapja Jézus Krisztus legyen. 

Ádámné Rácz Lívia 

SSSzzzaaalllooonnnnnnaaasssüüütttéééssseeesss   IIIfffjjjúúússsááágggiii   tttaaalllááálllkkkooozzzóóó   NNNyyyííírrrkkkééérrrcccssseeennn   
Június 19-én szalonnasütéses ifjúsági találkozót tartottunk a nyírkércsi illetve a nyírjákói 
ifjúsággal. Tizenöt bátor és elszánt ifjúsági tag és három kísérő fél kilenckor gyülekeztünk az 
Idősek Otthona előtt, ahol már mindenki izgatott volt, hogy fogjuk bírni ezt a hosszú utat, 
hiszen biciklivel tettük meg a majd 45 kilométer hosszú távot.  
Kántorjánosit érintve Baktalórántházára érkeztünk a Kistérségi Szociális Központba, ahol már 

várt bennünket az intézmény vezetője Bakti 
Judit, aki körbevezetett minket az idősek 
otthonában, röviden ismertette az otthonban 
folyó munkálatokat és a jövőbeni terveiket is 
felfedte számunkra. Majd egészen délután 
két óráig szabad foglalkozás volt, ezalatt 
mindenki szétnézhetett a környéken, voltak, 
akik pizzáztak és voltak olyanok is, akik 
elmentek fagylaltozni. Ismét útnak indulva 
alig pár perc alatt eljutottunk Nyírkércsre a 
templomhoz, ahol már nagy szeretettel várt 
bennünket a lelkipásztor Csonka Tibor. 
Hideg üdítővel kedveskedett, a parókia 
udvarán volt lehetőség csocsóra, ping-
pongozásra, tollaslabdázásra, és akik még 

nem fáradtak el, azok a konditeremben megmutathatták mennyire erősek és fittek még. Ezen 
szabad foglalkozás után áhítatot tartott fogadó lelkipásztorunk a Máté evangéliuma 7. rész 24-
27 verseivel, ami a bölcs és a bolond építőről szólt, és gitár kísérettel elénekeltünk egy pár 
közismert ifjúsági éneket, és elmesélte a templom történetét. Majd négy órakor a nyírkércsi 
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ifjúsággal, biciklivel átigyekeztünk Nyírjákóra, ahol a tó mellett várt minket az ottani ifjúság. 
A tábortűz meggyújtása és a zöldségek feldarabolása után elkezdődött a várva várt 
szalonnasütés. A végén közösen énekeltünk az „Erőm és énekem az Úr” című ifjúsági 
énekeskönyvből. Hat órakor hazaindult a kis csapatunk Baktalórántháza – Rohod – Vaja 
érintésével. 

A résztvevők nevében is szeretném megköszönni Csonka Tibor egykori beosztott lelkészünk 
fogadtatását, és hogy lehetőséget kaphattunk arra, hogy az ő ifjúsági csoportját is 
megismerhettük. 

Lakatos Máté 

SSStttrrraaannndddooolllááásss   KKKiiisssvvvááárrrdddááánnn   
2013. július 26-án a Gyermek Istentiszteletre hűségesen járó gyerekekkel jutalom 
strandoláson vehettünk részt, 23 fővel. A közösségi ház udvarán volt a gyülekező, utána pedig 

egy kis énekléssel és imádsággal indultunk 
útnak Kisvárdára a Várfürdő felé. Utunk 
során sokat beszélgettünk és nevettünk 
együtt. Amikor odaértünk, kipakoltunk az 
autóból és kerestünk egy helyet, ahová le 
tudtuk pakolni a táskánkat. Átöltöztünk a 
fürdőruhánkba, és már szaladtunk is a 
medencék felé, mert már nagyon vártuk, 
hogy együtt fürdőzzön a csapat. Sokat 
játszottunk és csúszdáztunk együtt, nagyon 
élveztük a hullámmedencét és az 
úszómedencét egyaránt. Délben kiszálltunk a 
medencéből és ebédeltünk, az ebéd végén 
Lívia közölte velünk, hogy vár minket egy 

meglepetés, amit tiszteletes bácsi ajándékozott nekünk, aminek nagyon örült mindenki. Ez a 
meglepetés az volt, hogy mindenki szabadon választhatott egy jégkrémet.  

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a nagyszerű ajándékot, nagyon jól éreztük magunkat a 
kísérőkkel, főképp megköszönjük Pótor János Tiszteletes úrnak, hogy lehetővé tette ezt az 
élményekben gazdag napot.  

Lőrincz Karola 

IIIfffjjjúúússsááágggiii   kkkiiirrrááánnnddduuulllááásss   aaa   KKKááálllvvviiinnniiissstttaaa   RRRóóómmmááábbbaaannn   
Július 31-én, ifjúsági kiránduláson vettek részt azok a fiatalok, akik hűségesen eljárnak 
minden pénteken ifjúsági órára, valamint azok a fiatalok, akik idén ősszel már hetedik és 
nyolcadikosok lettek és járhatnak ezen alkalmakra. A 19 fős fiatalcsoporttal és két 
csoportvezetővel reggel a Sarepta Református Idősek Otthona előtt gyülekeztünk, majd a 6 
óra 13 perces busszal Mátészalkára utaztunk a vasútállomásra, hogy tovább folytassuk 
utunkat a 7 órás vonattal Debrecen felé. A vonaton mindenki izgult, hogy vajon milyen lesz 
majd a nap, sikerül e minden helyre időben eljutni, és hogy fogják bírni a lábaink a sok 
gyaloglást abban a gyönyörű városban.  

Debrecenben az állomástól az első úti célunk a Nagytemplom megtekintése volt. Ott 
megnézhettük az igen érdekes múzeumi kiállítást, ami a városról szólt, és a bátrabbak 
felmehettek a toronyba is, hogy fentről is megcsodálhassák a várost.  
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Innen az utunk a Déri Múzeumba vezetett ahol előre lefoglalt Bibliai témájú, fényjátékkal 
kísért tárlatvezetést csodálhattuk meg, 
Munkácsinak Jézus Krisztusról szóló 
festménytrilógiájánnak kiállítását. Fény 
megvilágításokkal mutatták be majd fél órán 
keresztül a három festményen szereplő alakok 
szerepét, fontosságát; milyen rejtett, de fontos 
alakzatokban festette meg ezen emberek 
helyzetét, bemutatván Jézus életének három 
meghatározó eseményét. Mivel a jegyünk még 
a további Munkácsi kiállításokra is érvényes 
volt, így azokat is megtekintettük.  

Következő úti célunk a Debreceni Református 
Hittudomány Egyetem 475 éves Kollégiuma 
volt, ahol megtekintettük a múzeumi kiállítást. 
Itt a régi, felvirágzóban lévő Debrecen 

látképeit, azon korra jellemző tárgyakat láthattuk az egyik nagy teremben, egy másik 
teremben pedig a Kollégium történelméhez fűződő tárgyakat. Egy majd 10 perces videón 
beletekinthettünk a régebbi iskolarendszer működésébe, a diákok életébe, és hogy milyen volt 
akkoriban egy tanóra. Ezt régi padokon nézhettük végig, és nagy megkönnyebbültséggel 
állapíthattuk meg, hogy a jelen kor iskolarendszere sokkal jobb, mint akkoriban volt. Még 
megtekintettük a Csokonai emlékszobát, valamint az egyháztörténeti kiállítást is. Innen abba a 
bizonyos Oratóriumba mentünk, ahol az 1848-as kormány alsóháza ülésezett, és számos 
történelmi ereklye található meg még. A látogatás végén pedig megtekinthettük a 
Nagykönyvtárat, ahol legszívesebben mindenki elidőzött volna, de az idő hiányával 
csakhamar tovább kellett haladnunk, mivel már a Csonka templomban vártak minket.  
Délután egy órakor a Csonka templomban volt a kis csapat, ahol nagy szeretettel várt minket 
Szakács György csonkatemplomi lelkipásztor. 
Ő szolgált áhítattal, ami a János 4,14-ből szólt, 
amivel tovább buzdított minket az ifjúsági 
órákra és a templomba járásra, valamint a 
Szentírás olvasására, megértésére. A templom 
történetét is meghallgathattuk. A parókia alatt 
működő napközi idősek otthonába is 
benéztünk, ahol a nénik és a bácsik éppen 
teázgattak, és az aznapi áhítat témát 
beszélgették és boncolgatták tovább. Szabad 
program következett, ami majd két órás volt, a 
fiatalok szétnézhettek a környéken, és egy-egy 
érdekes látványosságokat is felfedezhettek, 
megcsodálhattak. Ezután egy majd félórás 
sétával a legutolsó állomáshelyünkre érkeztünk, ami a Debreceni Egyetem területe és a 
Nagyerdő volt. Itt mindenki szabadon sétálgathatott, nézelődhetett, esetleg a hosszú fárasztó 
út után megpihenhetett. Az Egyetemre is benézhettetek azok, akinek volt kedve. A 
csarnokban a nagy költők, írók, zeneszerzők neveit láthatták hatalmas kövekbe vésve, akik 
oda jártak vagy ott megfordultak valamikor. Visszafele könnyebb, kényelmes sétát téve 
visszaértünk a Nagytemplom elé, ahol az egyik fagyizóba még betértünk, hogy édesség 
hiányunkat csillapítsuk egy kis fagylaltozással. Este hét óra után a Debrecenből induló 
vonattal Mátészalkára értünk kilenc órára, ahonnan busszal indultunk haza kissé megfáradtan, 
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de élményekkel teli. A vonaton mindenki csak a nap történéseiről beszélt, hiszen annyi 
élménnyel gazdagodott a kis csapat. 

Ez úton szeretném megköszönni a résztvevők nevében, hogy ilyen szép és igazán tartalmas 
ifjúsági kirándulást szervezett számunkra a beosztott lelkipásztor Perhát Levente és Rácz 
Lívia diakónusunk és nem utolsó sorban Pótor János lelkipásztornak, hogy lehetőséget adott 
ezen kiránduláson részt venni. 

Lakatos Adél 

BBBiiiccciiikkkllliiitttúúúrrraaa   VVVaaajjjááárrraaa   
2013. augusztus 6-án, kedden reggel a Gyermek Istentiszteletre járó gyerekekkel  biciklivel 
kirándulni indultunk a vajai tó és természetvédelmi terület partjára. Pótor János Tiszteletes 
bácsi énekléssel, imádsággal és egy rövid áhítattal indított minket útnak, mi pedig nagy 
lelkesedéssel és bátorsággal fogadtuk meg tanácsát! 25 fővel indultunk a kántorjánosi felé 
vezető úton, a vajai tóparton lévő faházakhoz. 
Ebéd előtt imádkoztunk és énekeltünk. Az egyik 
ismerősünk faházában fogyasztottuk el a 
ropogósra sült szalonnát. Ebéd után elmentünk 
közvetlenül a tóparthoz, ahol játszótér is van és 
megnéztük a védett vízinövényeket. Amikor 
visszamentünk a faházhoz sok játékkal vártak 
bennünket a kísérő felnőttek. Az út nagyon 
hosszú és rögös volt, de azért mi minden 
erőnket beleadtuk és megbirkóztunk vele.  
Hála Istennek nagyon sokan útnak indultak 
velünk 5 évestől a 14 éves korig. Nagyon jól 
éreztük magunkat, és köszönjük ezt a nagyszerű 
lehetőséget, hogy egy szép felejthetetlen napot tölthettünk együtt. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani mindannyiunk nevében Pótor János Tiszteletes úrnak, hogy anyagilag 
hozzájárult ehhez a naphoz és Ádámné Rácz Lívia, Kiss Andorné, Lakatos Adél és Szőkéné 
Szántó Erika segítőknek.  

Szőke Eszter 

GGGyyyeeerrrmmmeeekkkiiisssttteeennntttiiissszzzttteeellleeettt   
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egész pici koruktól kezdve megszokják, hogy a vasárnap 

az Úr napja, amikor Isten üzenetével 
foglalkozunk, és az egész gyülekezettel 
együtt tölthetünk időt Urunk előtt. Ezért az 
év minden vasárnapján, a felnőtt 
istentisztelettel párhuzamosan tartunk 
gyermekistentiszteletet.  
A családokat együtt várjuk istentiszteletre, 
ahonnan a közének után átmegyünk a 
gyerekekkel a közösségi házba. Vidám, 
játékos fejtörőkkel, mondókákkal, énekléssel, 
vetélkedőkkel igyekszünk számukra 
megragadhatóvá tenni a gazdagon 
szemléltetett bibliai tanítást. Nem maradhat 

el a bibliai üzenet rögzítését szolgáló közkedvelt kézműveskedés sem. A gyerekek mindig 
nagy örömmel viszik haza alkotásaikat. Minden gyermeket szeretettel várunk! 

Ádámné Rácz Lívia 



 9 

HHHiiittt---   ééésss   eeerrrkkkööölllcccssstttaaannn   óóórrraaa   aaazzz   iiissskkkooolllááábbbaaannn   
A földi élet nagy kirándulás egy ismeretlen 
vidéken. Egy kirándulás sikerülhet jól és rosszul. 
Élhetünk úgy, hogy végül is szomjazik, éhezik, 
tönkre megy a lelkünk, megfagy bennünk az 
öröm, a szeretet. De élhetünk úgy is, hogy tele 
van az életünk örömmel, boldogsággal Istentől 
kapott lelki erővel. Számtalan eltévesztett életet 
látunk. Elrontott házasságokat nyomorúsággal, 
veszekedéssel, bánattal teli, elrontott életeket. De 
vannak jól sikerült életek. Vannak erős lelkű 
emberek, akik minden akadályon át tudnak 
menni, akik a nehéz helyzetekben is meg tudnak 

állni, példává lenni mások előtt. Mi is valamelyik csoportba beletartozunk. Kedves hit-és 
erkölcstant választó gyerekek ti is valamelyikbe bele fogtok tartozni, és hogy melyikbe fogtok 
tartozni, az attól függ, hogyan járjátok végig ezt 
a kirándulást. Mert ezen a kiránduláson, nem 
csak ezt a földi életet ronthatjuk el, hanem úgy 
elronthatjuk a magunk dolgát, hogy soha nem 
jutunk be abba a másik igazi boldog életbe, ami 
a földi élet után következik. Mit tegyünk hát, 
hogy jól sikerüljön a kirándulás? Minden 
ismeretlen terepen történő utazáshoz térkép kell, 
ehhez a földi kiránduláshoz a legjobb tanácsot 
Isten tudja adni. Azért, mert ezt a földi életet ő 
teremtette, ő ismeri legjobban a dolgok okát, 
célját, az út buktatóit és lehetőségeit. Ez a 
térkép, a tanács a Szentírás. Imádkozzunk közösen, azért, hogy ez a kirándulás Isten kegyelme 
által gyümölcsöket termő legyen.   

Perhát Levente 

AAA   rrreeefffooorrrmmmáááccciiióóó   kkkeeezzzdddeeettteeeiii   
A reformáció a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak bírálatával és 
hibáira való válaszként indult mozgalom. A 15–16. századokban végbemenő gazdasági, 
társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek elterjedése 
következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a katolikus 
egyház bírálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a 
figyelmet a hibákra. Ezzel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is 
elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni 
tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték. A reformáció egyes irányzatainak 
szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd 
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) 
és a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a katolikus egyház 
az ellenreformációval válaszolt.  

Luther 95 tétele 

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben a hagyomány 
szerint kiszögezte a vártemplom kapujára, 95 pontból álló vitairatát, amelyben közhírré tette 
saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett, és elítélve a 
búcsúcédulák (feloldozó levelek) árusítását.  
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Reformáció Magyarországon 

A 16. század közepére a lutheri tanok a német lakosság közvetítésével Magyarországon is 
elterjedt, ahol kezdetben főleg a városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. A 
szászok, a magyarok és a szlovákok egyaránt megszervezték a Luther Márton tanításain 
alapuló lutheránus (evangélikus) egyházaikat. A Magyar Királyság három részre szakadása, 
és a nemzeti újraegyesítő törekvések ugyanakkor kedveztek a reformáció térhódításának a 
magyarság egésze körében. Az új vallás ettől kezdve a katolikus Habsburgok elnyomó 
politikájával szembeni „nemzeti üggyé” vált. Mivel a reformátorok a nép nyelvén, magyarul 
prédikáltak, és lefordították a Bibliát, tevékenységük nagy mértékben hozzájárult az irodalmi 
nyelv kialakulásához. A református erdélyi fejedelmek és főurak számos nyomdát és főiskolát 
alapítottak, amelyek elősegítették a hazai oktatás és művelődés ügyét. 

A Kárpát-medence lakossága között eleinte Luther tanai domináltak, de hamar ismertté váltak 
Zwingli és Kálvin nézetei is. Elsősorban a magyar kisnemesség tért át hamar a kálvinista 
(református) hitre. Az 1560-as években végül a német és a svájci reformáció hívei a három 
részre szakadt ország valamennyi részén két külön egyházzá alakultak, és a 16. század 
második felére már a magyarság túlnyomó része kálvinista lett. A szászok és a szlovákok 
megmaradtak a lutheránus vallás mellett. A magyarok közül csak a nyugat-dunántúli 
magyarok maradtak többségükben lutheránusok. A magyar reformációt Dévai Bíró Mátyás 
munkássága indította el. Az ország három részre szakadása után a reformáció kimagasló 
vezetői a török hódoltság területén Melius Juhász Péter, Erdélyben a magyarok között Heltai 
Gáspár, a szászok között Johannes Honterus, a Királyi Magyarország területén pedig Károli 
Gáspár voltak. 

Forrás:wikipedia 

 
  Luther Márton Kálvin János Károli Gáspár Szenczi Molnár Albert   
  (1483-1546) (1509-1564) (1529-1591) (1574-1634) 

Mészáros Sándor: Reformátorok 

Kik voltak ők, a reformátorok?  
Hősök, lázadók, vagy felforgatók, 
Engedetlenek, kik nem hajtottak főt 
Az egyházi tekintélyek előtt? 

Új vallás hirdetői, új apostolok, 
Forradalmárok, szabadságharcosok, 
Kiknek lángszavára új hit született - 
S minden régi pusztává, rommá lett? 

Nem! Ők nem akartak új vallást, hitet,  
Csak az egy Istennek hódoló szívet, 

Felnyitni újra az ősi Bibliát 
S híven tenni amit az Úr kívánt; 

Visszahozni hitünk egére fényt, 
Krisztust, a Megváltót, a Vigaszt, Reményt, 
Hisz egyedül Ő, ki üdvösséget ad, 
S Benne az élet forrása fakad. 

Kik voltak hát a reformátorok? 
Krisztusért küzdő, bátor harcosok, 
Krisztusra tekintő hódoló szívek, 
Kik visszahozták az ősi hitet. 
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Túrmezei Erzsébet: Nem tehetett másképp                            

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. 
Tudós vitát és tisztulást akart. 
Világoljon az Evangélium! 
Aranyért nincsen kegyelem! 
Bűnbánat nélkül nincsen bocsánat! 

Ha látta volna már, 
hogy 95 tétele, 
mint vihar süvítő szele, 
söpör végig országokon, világon… – 
ha látta volna a nyomában támadt 
viharos zivatart, – 
s mint vérfagyasztó vízió 
szemébe lobbant volna máglyák lángja, 
gályarabság és inkvizíció: 
vajon megtette volna akkor is?! 
Nem verte volna vissza látomása? 
Nem hullott volna ki csontos kezéből 
Tételszögező, súlyos kalapácsa?! 

Lehet… Ha nem a Hatalmas keze 
vezette volna 
tételíró kezét, 
Akivel ellenkezni kárhozat, 
Aki előtt csak térdre hullni jó… 
Lehet… ha nem a Hatalmas szava 
mondta volna: Legyen: 
Világosság és reformáció! 

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik. 
Nem tudta, hogy a 95 tétel 
útnak indul, és századokon átlép. 

Megírta, mert meg kellett írnia. 
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”. 

Reformáció 

Régen üldözték a keresztyén embereket 

Egy fordulópont viszont változtatott a szerepeken 

Fontos a reformációra emlékezni mindig  

Odafordulni az Istenhez és teljesen hinni 

Rájöttek már a múltban a fontos dologra 

Ma is és régen is a hitetlen élet nagy kárt okozhat 

Ám voltak olyan nagy emberek, akik harcoltak 

Csak amiért felszólaltak, ezért meg is lakoltak 

Ismerős nevek: Luther Márton, Kálvin János nevei 

Ó milyen csodálatos, ezt az ember el nem feledi 

Ünnepeink egyik legszebbike, hogy szabadon hihetünk 

Nem vár mást az Úr, csak hogy Őt hirdessük 

Ne ragaszkodjunk a rosszhoz, térjünk meg végleg 

Eme októberi napra te mindig emlékezz 

Példa legyen számunkra a régi hívők esete 

Életükkel elérték, hogy aki akarja az Urat szerethesse 

Régen volt, de igaz volt, hogy a reformáció megtörtént 

Egy bűnös igaz kérése: Úr Jézus a szívembe költözzél! 

Czomba Sándorné 
presbiter 

Csendes percek - Igazi válaszok 

Ha azt gondolod: „Senki sem szeret igazán…” 
Isten azt mondja: „Örök szeretettel szerettelek!” (Jer 31,3) 
Ha azt gondolod: „Túl fáradt vagyok…” 
Isten azt mondja: „Jöjjetek énhozzám … akik megfáradtatok…én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 
Ha azt gondolod: „Nem bírom tovább…” 
Isten azt mondja: „Elég neked az én kegyelmem.” (2Kor 12,9) 
Ha azt gondolod: „Ez egyszerűen lehetetlen…” 
Isten azt mondja: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27) 
Ha azt gondolod: „Félek…” 
Isten azt mondja: „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 41,10) 
Ha azt gondolod: „Nincs erőm hozzá…” 
Isten azt mondja: „Megerősítlek, meg is segítlek.” (Ézs 41,10) 
Ha azt gondolod: „Annyira egyedül érzem magam…” 
Isten azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged!” (Zsid 13,5) 
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KKKeeerrreeessszzztttrrreeejjjtttvvvééénnnyyy   
Fejtsd meg a rejtvényt, és a függőleges betűkből megtudhatod, minek az ünnepe október 31. 

1. Izsák felesége. 
2. Testvérei eladták őt. 
3. Az ő lánya találta meg Mózest a folyóban. 
4. Ő az a király, aki bölcsességéről híres. 
5. A Bibliában a Bírák könyve után találhatod a könyvét.  
6. Ezt a kenyérfélét adta Isten a népének a pusztai vándorláskor. Az égből hullt.  
7. A 10 csapás egyike. (egy kis segítség: a második) 
8. Mózes felesége. 
9. Jézus az első csodáját a ………… menyegzőn tette. 
10. Az egyetlen bíra, aki nő volt.    (Bírák könyve 4. fejezet) 

 

 

 

 

 

A megfejtéseket kérjük a lelkészi 
hivatalba eljuttatni 2013. november 10-
ig. A megfejtők között november 17-én, 

a délelőtti istentiszteleten értékes 
ajándékokat sorsolunk ki. 

ÜÜÜnnnnnneeepppiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
október 31. 1800 Reformáció ünnepi istentisztelet a gyülekezeti házban az 

ifjúság szolgálatával 
november 3.  1030 Felnőtt konfirmációi fogadalomtétel a templomban 
november 4-9-ig 1800 Újbori úrvacsorai előkészítő istentisztelet a gyülekezeti házban 

november 8. 1100 Úrvacsorás istentisztelet a Sareptában, betegek számára házi 
úrvacsora előre bejelentett igény szerint 

november 10. 1030 Újbori úrvacsorás istentisztelet és gyászolók vasárnapja a 
templomban az énekkar szolgálatával 

RRReeennndddssszzzeeerrreeesss   gggyyyüüüllleeekkkeeezzzeeetttiii   aaalllkkkaaalllmmmaaaiiinnnkkk   
Vasárnap  900 Istentisztelet a Sareptában 
Vasárnap 1130 Istentisztelet a templomban, és gyermekistentisztelet a 

közösségi házban 
Vasárnap  1500 Istentisztelet a templomban 
Hétfő-Szombat  800 Reggeli áhítat a Sareptában 

Hétfő  1700 Énekkari próba a gyülekezeti házban 
Csütörtök 1430 Bibliaóra a Sareptában 
Péntek 1600 Ifjúsági óra a közösségi házban 

 

       
       
      

        
 

     
      

      
        
      
       


