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Reformáció 500 
 

Ünnepi istentisztelet és templomi koncert a Jósvafői Református Templomban 

 

A Miskolc-Avasi református egyházközség pecsétjén áll egy évszám, nevezetesen 

1554. A miskolci reformáció és a Felvidék reformációja azonban ennél is régebbre, 

1543-ra nyúlik vissza, amikor Dévai Bíró Mátyás a „magyar Luther”-ként is 

emlegetett prédikátor elindítja a reformációt ezen a vidéken.  

„Hit nélkül senki sem üdvözülhet, mint a virág nap nélkül nem zöldülhet” vallja ez a 

reformátorunk egyik ránk maradt énekében. A reformáció ugyanis szükségszerűen 

hozta magával a magyar nyelvű énekek, zsoltárfordítások megjelenését, és hozzáértő 

tolmácsolói sokaknak adtak ezzel útmutatást, vigasztalást, bátorítást. 

A Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes a 2011. évet tudhatja alakulása évének, 

azonban az eltelt évek alatt maguk is megtapasztalói és továbbadói lettek az 

evangéliumnak, a reformáció mindent megváltoztató felismerésének, hogy a 

kegyelmes Isten kiemel, felemel és átformál, hogy az életünk Őáltala nyerje el 

teljességét és betölthessük a tőle kapott küldetést. Mindenki azt, ami éppen 

rábízatott. A kegyelem ebben is nyilvánvaló. Hiszen nem egyformán és nem 

egyformát kell tennünk, ha Isten akaratát akarjuk cselekedni. Nem kell mindenkinek 

zongorázni, vagy dobolni ahhoz, hogy Isten dicsőségét hirdesse. Azonban az igaz 

Istendicséret életünk részévé kell, hogy váljon. Ezt hirdették azok a régi és újabb 

énekek, melyek azon az októberi napsütéses vasárnapon betölthették a Jósvafői 

templomot.  

 

 
 

A Miskolc-Avasi Örömhír Kamaraegyüttes ünnepi műsora  

a Jósvafői Református Templomban 
(Fotó: Istenes Judit) 
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Hogy mit jelent az az egység, amiről a reformátorok álmodtak, miért mondhatjuk 

bárhol is élünk a világon, hogy Krisztus egyháza vagyunk, azt itt tapasztaltuk meg. 

Egyként dobbant a szívünk, akár Luther Márton éneke szólalt meg, akár a 

modernebb változatát hallottunk a 46. zsoltárnak. Jézus a mi oltalmunk! Ma is ez a 

legnagyobb biztatás számunkra. Amikor sokan ellenünk, Krisztus ellen, az általa 

felkínált kegyelem ellen emelték és emelik fel kardjukat vagy szavukat, 500 év 

múltán is bizonyossággal tehetünk vallást: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 

(Róma 8:31) 

Számunkra különösen is kedves volt ez a nap, mert tizenhárom esztendő múltán is 

haza értünk. A régi szeretettel, a régi ismerős arcokkal találkoztunk. Jó volt ezt is 

megtapasztalni, hogy az évek, a kilométerek nem elválasztanak, hanem egy 

láthatatlan köteléket erősítenek azok között, akiknek közös hitük, közös értékeik, 

közös feladataik vannak. 

 

 
 

Hangó István lelkész ünnepi igét hirdet a Jósvafői Református Templomban  
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 

mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban a mi Urunkban.”(Róma 8:38-39) 

Köszönet a Jósvafői gyülekezet meghívásáért, a vendégszeretetért. Isten áldja, őrizze 

e helyen letelepedett nyáját! 
 

Hangóné Birtha Melinda református lelkész 
 

A Miskolc-Avasi Örömhír kamaraegyüttes vezetői: Zoller János és Petróné Nyíri Zsuzsanna 
Elhangzott énekek: Református énekeskönyv: 234, 236,254,338,479 

Jézus a mi oltalmunk…, Nálad lett borrá a víz.., Uram közel voltam.., Megváltva.., Érthetetlen 

kegyelem, Szentlélek Isten jöjj.., Ír áldás 


