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Igemagyarázat
Minden szabad?
„Minden szabad, de nem minden használ.
Minden szabad, de nem minden épít.”
1Kor 10,23
Szeretett Gyülekezet! Május első vasárnapja, anyák napja van. Ezen a napon
rendszerint megtelik a templomunk gyermekekkel, édesanyákkal, nagymamákkal,
keresztanyákkal. Együtt örvendezünk és
szívünk minden szeretetével köszöntjük az
édesanyákat! Hálát adunk értük, vagy ha
már nincsenek közöttünk, meleg szeretettel
emlékezünk rájuk.
Ma azonban üres a templom. Nincsenek
itt a szavalás miatt izguló gyerekek, sem az
édesanyák, sem a nagymamák. Még mindig
nem jöhetnek. Az idősebbeket még csak
megölelni sem jó ötlet. Sok édesanyát –
az enyémet is – csak telefonon vagy videó
üzenetben tudunk köszönteni, köszönetet
mondani. Miért is? Mert féltjük őket, mert
ebben az időszakban különösen is elültették az emberiségben a félelem magját.
Pedig alapból is sokfajta félelmet ismer
az ember. Félünk a betegségtől, a haláltól,
félünk az egyre nehezedő anyagi helyzet
miatt, félünk, mert nap mint nap arról tudósítanak bennünket, hogy mennyi halott,

templomi hírlevél

mennyi új fertőzött van, milyen természeti
és egyéb katasztrófák sújtanak egyre gyakrabban. Aztán féltjük gyermekeinket, unokáinkat a különféle szenvedélybetegségektől, féltjük szeretteinket, ha úton vannak. És
még bőven tudnám sorolni leplezett vagy
nyilvános félelmeink sorát.
Azon gondolkodtam el, mostanában az
én életemben, milyen félelemszelek fújnak... Hiszem azt, hogy életem az Úr kezében van, így semmi sem történhet velem
az Ő akarata nélkül – tehát a saját életem
miatt nem kell aggódnom, hiszen mennyei
Atyám akarata nélkül, még egy hajszál sem
eshetik le a fejemről. Ha ennyi lenne, megveregethetném a vállamat, hogy jól van, jól
csinálod!

De sajnos van ám néhány bespajzolt
tartalék félelemcsomagom! Hogyan tudok
úgy viszonyulni a környezetemhez, hogy elfogadjanak? Szavammal nem bántom, nem
sértem meg azt, akihez szólok? Elegendő
szeretettel és helyesen szólok? Ha inteni
kell, önzetlenül teszem-e, minden hátsó
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szándék nélkül? Egyáltalán megmondhatom-e bárkinek is a hibáit? És ha nem mondom meg, miért bánt a lelkiismeret? Mit
lehet? Mit nem lehet?
Ezen gondolatok keringtek a fejemben,
amikor a felolvasott ige került elém: „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.”
A keresztyének szabadságáról beszél itt
Pál apostol, miközben a Korintusban élő
szabadelvűek legfontosabb jelmondatát
idézi: Mindent szabad! És valóban minden szabad, ezzel maga Pál is egyetért, de
ugyanakkor int is: Mindenkor gondolni kell
a keresztyén közösség javára, annak előmozdítására, és az egyes keresztyén testvérek érdekeire is. Pál azt várja el a magukat

aki könyörtelenül hajtja úgy saját magát,
mint beosztottjait; mert a káröröm édesebbé vált a tiszta örömnél, mert gyűlölködni, a
másikat leírni, megszólni, megszidni, megfenyegetni jobban megtanultuk – közelebb
áll hozzánk, mint szeretni, szeretve nevelni,
szeretve inteni. Ha mégis valaki így tenné,
máris őszintétlennek gondolnák.
És miért is ne gondolnák annak? – hiszen
mindent szabad, azt gondolunk, amit akarunk! És békétlenek, boldogtalanok, félelemmel vannak teli az emberek – de megpróbálják leplezni, takargatni. Tudják, hogy
valami nem jó – de szinte megmerevedve
képtelenek lépni, hogy változtassanak.
Pedig ott benn, a belső szobában, csendesen és őszintén magunkba nézve kellene
feltennünk önmagunknak a kérdést: Vajon
én, az én életemmel, építem Krisztus testét? Akarok-e egyáltalán egészséges tagja, meggyógyult, boldog tagja lenni Jézus
Krisztus testének, az Egyháznak, a keresztyén közösségnek?
Mert valóban minden szabad, de nem
minden használ! Szabad úgy élni, ahogy
akarok. Szabad félelemmel teli életet is
élni. Szabad elfordulni, nem észrevenni a
bajt. Szabad álomvilágot kergetni, bezárkózni önmagadba. Szabad, de nem biztos,
hogy használ.
Ami valóban használ, pontosabban, aki
valóban használ, az Jézus Krisztus. Ő a segítség, a menedék, az oltalom, Ő a szeretet,
a békesség. Ő a nyugalom, Ő az orvos. Csak
Ő szabadít meg félelemeinktől.
Tegyük hát le az Ő kezébe aggodalmainkat, félelmeinket, s merjünk a tőle tanult
szeretettel, megbocsátással, szelídséggel
közeledni egymás felé – most leginkább lélekben felkészülni erre –, és ha eljön az idő
merjünk élni egy teljesebb életet az Ő dicsőségére és egymás javára. Ámen.

felszabadultnak – teljes szabadságban élőknek valló korintusi keresztyénektől, hogy
feltegyék maguknak az egyszerű, alapvető
kérdést: Tettemmel, cselekedetemmel, szavaimmal építem-e a Krisztus testét, építem-e Krisztus országát itt a földön?
Nagy a hasonlóság a 2000 évvel ezelőtti
és a mai ember gondolkodásmódja között!
Mindent szabad. Szabad szólni, szeretni, könyörületet gyakorolni, szelídnek, alázatosnak lenni, inteni, feddeni, ugyanúgy, mint
gyűlölni, haragudni, hazudni, megbántani.
Mindent szabad, demokrácia van. Hogyan
élünk ezzel a nagy szabadsággal? Tudunk
vele egyáltalán élni? És, ha jól élünk vele,
miért olyan félelemmel teli ez a világ? Talán
azért, mert valahol a sötét oldal a domináns
ebben a nagy szabadságban. Mert az lép
előre, aki áttapos a másikon, az a sikeres,

Kovács Tímár Ildikó, lelkipásztor
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Kedves Testvérem, boldog vagy?
A boldog egy különleges szó. Nem is nagyon
szoktam használni, mert valami különleges helye
van számomra a szótárban. Hétköznap inkább
azt kérdezném, hogy örülsz-e? De azt hiszem,
mindketten érezzük, hogy az nem ugyanaz. A
boldog sokkal többet jelent annál. Számomra
valami jóleső teltségérzet társul hozzá. Boldogok, akik jóllakottak.
Igen, akkor is mosolyogtam, amikor leírtam
magamnak ezt a sort, mert amennyire közhely,
hogy a férfiaknak folyton a hasukon jár az eszük,
annyira nem jutott eszembe más hasonlat.
Még jó, hogy Jézus nem intézte el ennyivel,
hanem egy jóval árnyaltabb és részletesebb magyarázatot ad arra, hogy miért legyél ma boldog.
Kilenc mondatot kezd azzal, hogy boldog,
aki... És ebből érdekes módon csak egy olyan
van, amely hasonló felhangokat hordoz, mint az
én boldogmondásom. És nem a „boldogok, akik
éheznek”-re gondoltam, mert annak pont egész
más a jelentése, hanem a hatodikra, amely így
hangzik: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők
meglátják az Istent.”
Ha két csoportra kéne osztanom a boldogmondásokat, akkor ez lenne az egyik, a másik

Boldogok a...
„Amikor meglátta a sokaságot, felment
a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így
tanította őket:
„Boldogok a lelki szegények, mert övék
a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak,
mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a
szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok,
akik éheznek és szomjaznak az igazságra,
mert ők megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek,
mert övék a mennyek országa. Boldogok
vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert
jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen
így üldözték a prófétákat is, akik előttetek
éltek.””			
Mt 5,1–12
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nyolc pedig a másik kategória. Boldogok, akik
lelki szegények, sírnak, akiket üldöznek, gyaláznak, akikről hazudnak.
Miért akarja Jézus, hogy ilyen fura módon legyünk boldogok?
Azért, mert az általa használt boldogságmeghatározás nem csak a földi élethez kötődik, sőt
nem is korlátozódik csak a földi életre.
Az Ő boldogmondásai mind a jövőbe mutatnak. Azt olvastam a bibliaolvasó kalauzban, hogy
sokan Jézus programbeszédének tartják a hegyi
beszédet, és ha így van, akkor ez a nyitánya. Jézus készül átvenni a világ uralmát, és ez a nyitóbeszéde. Amikor ezek a mondatok elhangzanak,
már nem egy szűk kis társaságban adja elő a nézeteit, hanem több ezres tömeg előtt.
A hallgatóság pedig döntés előtt áll. Ha elfogadják Jézust uruknak, uralkodójuknak, királyuknak, akkor erre számíthatnak. Boldogok lesznek,
de a boldogság a felsoroltakkal jár. Vagy fordítsuk meg: amikor azt mondom, lelki szegény, síró,
szelíd, igazságra éhező és szomjazó, tiszta szívű,
békét teremtő, igazságért üldözött, Jézusért gyalázott.
Ha egyike vagy ezeknek, talán eddig nem is
tudtál róla, akkor elnyered a jutalmad. És nem
azt, hogy boldog leszel. Mert az is jó érzés, de
még az, amiért boldog leszel. Tied lehet a men�nyek országa, megláthatod Istent, sőt a gyermeke lehetsz, és bőséges jutalmad lesz a mennyben. Nem a boldogság a jutalmunk, kedves Testvérem, hanem ezeknek a jutalmaknak a következménye.
Jézus szeretett túlmenni a határokon, de komolyan is gondolta.
Amikor az írtam, hogy boldogok a jóllakottak,
az még nagyon messze volt azoktól az állításoktól, amelyeket Jézus tett.
Ezért arra kérlek, térj vissza ehhez az igeszakaszhoz, és szánj rá egy kicsit több időt, mint
most. Mert az én boldogmondásomhoz elég
volt az a pár másodpercnyi idő, sőt már így is túl
sokat foglalkoztunk vele. Viszont Jézus boldog-

mondásaihoz a jövő hét is kevés lesz.
Mert az elmondásából nyilvánvaló, hogy a követése boldogsággal jár, de ha jobban végiggondoljuk, akkor az is kiderül, hogy ez a boldogság
nem azonnali, és nem olyan kézzelfogható, mint
azt gondoljuk.
Mert a jóllakottság múlandó, és nem is ad
igazi boldogságot. Viszont ha Jézusért vállalod
akármelyiket a felsoroltak közül, akkor igazi jutalom, és igazi boldogság vár.

Ha van kedved, mondd el velem együtt ezt
az imádságot: Mindenható Urunk, nagy és hatalmas Isten vagy, messze felülmúlod minden
elképzelésünket. Köszönjük Istenünk, hogy te
mindig nagyobb ajándékot szánsz nekünk, mint
amit mi kérni mernénk. Add kérünk, hogy komolyan tudjuk venni a te igédet, és megérthessük,
mi az igazi boldogság. Ámen.
Mikos Tamás, beosztott lelkész

Kérlek, vedd fel!
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.”
			
Zsid 4,7
Az idősebb testvérek egész biztosan
emlékeznek arra az időszakra, amikor csak
vonalas tárcsás telefonok voltak. Ha nem
érkeztünk felvenni, akkor elindult a találgatás, ki is hívhatott. A mai telefonok már sokkal fejlettebbek. Nemcsak csörögnek, hogy
jelezzék, hív minket valaki, hanem megmutatják a hívó fél számát, sőt a nevét is.
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Hogyan szoktunk reagálni a telefon megszólalására? Négyféle reakció jut eszembe.
Az első, amikor azonnal felvesszük a hívást,
amikor felvesszük a kagylót, lenyomjuk azt
a kis zöld gombot, vagy egyszerűen a zöld
kagyló felé húzzuk az újjunkat. A legtöbb
hívás esetében fogadjuk a hívást.
De van olyan eset is, amikor szól a telefon, megnézzük a kijelzőt, és nem vesszük
fel. Hagyjuk, hadd szóljon. Reménykedünk
abban, hogy a másik fél majd azt hiszi, nincs
nálunk a telefon. Vannak hívások, amiktől
tartunk egy kicsit, vannak személyek, akikkel épp akkor nem akarunk beszélni, inkább
úgymond letagadjuk magunkat. Még azt
is hozzá szoktuk fűzni: majd visszahívom.
Most nem alkalmas az idő.
Persze ennek is van egy finomabb változata, amikor már irritál minket a csörgés, inkább lehalkítjuk a készüléket. Némára vagy
rezgősre állítjuk a készüléket, és akkor már
nem is zavar annyira a bejövő hívás.
Negyedik megoldásnak pedig itt van a
legdrasztikusabb, a bejövő hívásnál nem

mint a szülő szokta hívni gyermekét, aki
nincs mellette, és aggódik érte. Hívja gyermekét, és várja, hogy az felvegye a telefont.
Mennyei Atyánk is hív téged, keres téged.
Egyszülött fián keresztül ma is beszélni akar
veled. Az elmúlt napokban, az önkéntes
karanténban hányszor csörrent meg életed
telefonja?
És te hogyan reagálsz ezekre a hívásokra?
Rendszeresen kinyomod Isten hívását?
Azt mondod, ez a téma most téged nem
érdekel. Nem akarsz beszélni Istennel. Meg
van neked a saját életed, megvan a saját
bajod, senki se szóljon bele, még távolról sem, hogy mit tegyél vagy mit ne tégy.
Hány ember nyomja meg újra és újra élete
piros gombját, amikor Isten hívja őt. Görcsösen kinyomják Urunk hívását. Hányan
vannak olyanok, akik hallani sem akarnak
az Úr hívásáról. Nem akarnak beszélni vele,
legszívesebben a létezéséről sem akarnak
tudni. Vajon te is így szoktál reagálni Isten
hívására?
Vagy te nem nyomod ki Isten hívását, hanem egyszerűen csak lehalkítod? Tudomásul veszed, hogy újra keres téged, de nem
veszed fel a hívását. Azt mondod, most erre
nincs időm, fontosabb dolgok is vannak,
mint Istennel beszélgetni. Vasárnaponként itt-ott ránézel a telefonra, látod, hogy
Urunk megint hívott téged. Ott motoszkál
benned, hogy vissza kellene őt hívnod, de
már valahogy nincs erőd, hogy megtedd.

a zöld, hanem a piros gombot nyomom
meg. Egyszerűen elutasítom a hívást. Olyan
ez, mintha gyorsan felvenném, és azonnal
le is tenném a kagylót, anélkül hogy beleszólnék. A másik fél pedig azt hallja, hogy
a csörgésből egyszer csak foglaltra vált a
készülék.
Miért írtam mindezt le? Mert Isten ebben a mai vírusos időszakban is próbál elérni téged. Próbál utolérni. Valahogy úgy,
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Mit kell hát tennünk, hogy ez ne következzen be?
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” Mit jelent ez?
A telefonos példánál maradva nem mást,
minthogy megnyomom a zöld gombot, felveszem a hívást, és elkezdek beszélgetni
Istennel. Várom a hívást, hallgatom, hogy
igéje és Szentlelke által mit mond nekem,
és imádságban válaszolok neki.
Mert Ő ma is hív téged, szeretne elérni
téged, hogy a bezártság ellenére segítsen
helyreigazítani az életedet. Megmutassa
számodra a legfontosabb utat, az üdvösség
útját, és elindítson téged ezen az úton.
Isten ezért keres téged, azért hív téged,
azért szólongat téged igéje által, mert ki
akar mozdítani, de nem a lakásodból, hanem a hitetlenségedből. Isten belőled, belőlünk, mindnyájunkból Krisztust szerető,
Krisztust követő hívő embert akar formálni.
Ma, ha Isten szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet! Válaszolj Isten szavára, szóban és cselekedetekben! Mondd azt,
hogy Uram el akarok indulni veled, mutasd
meg mi a terved velem, és én a te mennyei
tervedhez igazítom az életemet! Még ma
indulj el Isten felé!
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” Ha eddig nem
hittél, most kezdj el hinni! Ha eddig a magad akaratát cselekedted, most imádságban kérdezd meg Istent, mi az Ő akarata
veled! Ha eddig elakadtál az igeolvasásban,
imádkozásban, a jó cselekvésében, most
kezdd el újra vagy folytasd ott, ahol elakadtál! Kulcsold imára a kezed, és imádságban,
szóban, de cselekedeteid által is kezdd el
dicsérni az Urat! Ha mostanáig csak a világ
dolgaival törődtél, akkor most nézz újra felfelé, Istened, Atyád felé!
Most még hív téged, még csörög életed
telefonja, Isten még beszélni akar veled.

Ma még igen. De nem lehet tudni, meddig
adatik meg nekünk ez a lehetőség.
Mert a kegyelmi idő egyszer lejár. Egyszer elérkezünk ahhoz a pillanathoz, amikor majd fel akarjuk venni Isten hívását, de
nem lesz mit. Amikor majd nem tudjuk Őt
visszahívni, mert Isten nem fog szólni hozzánk. Amikor már bezárulnak a mennyország kapui. De ma még nyitva van a kapu,
ma még járható az Út. Isten még hív téged,
meg akar szólítani téged. „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” Ámen.
Molnár Sándor, lelkipásztor

Oktatás
Óvodai beiratkozás
A Gólyavár Református Óvoda vezetősége értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozás a 2020/2021-es tanévre elsősorban
elektronikus úton történik 2020. április 30tól május 31-ig.

A beiratási kérelem letölthető az óvoda
Facebook (@golyavarrimaszombat) oldaláról, a reformata.sk, a rirek.sk honlapokról,
valamint kikérhető az óvoda e-mail-címen
(golyavar@reformata.sk), amelyre a kitöltött nyomtatványok is küldendők.
Amennyiben a szülőknek nincs módjuk
az elektronikus ügyintézésre, személyesen
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2–5. évfolyamába 2020. május 1-től 2020.
május 31-ig lehet átjelentkezni.
Az iskolaváltás lépései:
1. lépés: A tanuló törvényes képviselője
kérvényezi a tanuló felvételét a Református
Alapiskolába 2020. szeptember 1-től. Ezt a
„Felvételi kérelem” kitöltésével, aláírásával
és leadásával teheti meg 2020. május hónap folyamán. Javasoljuk, hogy a jelenlegi
helyzetben a kitöltött, aláírt és scannelt
kérvényeket elektronikus úton küldjék el az
alapiskola@reformata.sk e-mail-címre. A
kérvényeket postán is elküldhetik a Tompa
Mihály Református Gimnázium, Daxnerova
42, 979 01 Rimavská Sobota címre. Személyesen a gimnázium titkárságán 2020. május 21-én 8.00-tól 14.00 óráig adhatók le a
kérvények.
2. lépés: A Református Alapiskola igazgatója határozatot ad ki, amelynek egyik példányát elküldi a törvényes képviselőnek, a másik példányát pedig annak az alapiskolának,
amelyből a tanuló átiratkozott. Az alapiskolától ugyanakkor kikéri a tanuló törzslapjának másolatát.

is leadhatják a kérelmet 2020. május 4-én,
11-én, 18-án és 25-én az óvoda épületében
(Gorkého 31A) a járványügyi intézkedések
szigorú betartása mellett (a gyermek részvétele nélkül) 9.00–12.00 között.
Jelen helyzetben nem szükséges az orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról,
azt a szülők majd utólag mellékelik.
facebook.com/golyavarrimaszombat/

Hogyan lehetsz refis?
Az érdeklődő szülők kérésére ezúton
tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szeptember 1-jén induló Református Alapiskola
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3. lépés: Ezt követően a törvényes képviselő kérvényezi a korábban látogatott
alapiskolában a tanulói jogviszony megszüntetését az erre vonatkozó másik kérvény kitöltésével. Itt az új tanulói jogviszony kezdeteként 2020. szeptember 1-jét
kell megadni. Ezt a kérvényt javasoljuk jú-

Hirdetések
A Szlovák Köztársaság Kormánya előreláthatóan 2020. május 6-án dönt arról, hogy
engedélyezi-e már a nyilvános istentiszteletek tartását. Amennyiben az engedély megszületik, egyházközségünkben is – az előírt
óvintézkedéseket betartva – újraindítjuk a
nyilvános vasárnapi istentiszteleteket.
Az újraindulásig vasárnaponként az igehirdetések elérhetőek:
rirek.sk és facebook.com/rireksk
		
10.00 óra (Rimaszombat)
reformata.sk 9.00 óra (Komárom)
Pátria Rádió 10.00 óra
Duna TV
11.00 óra

nius 20-ig eljuttatni a korábban látogatott
alapiskolába.
A felvételi kérelem és a tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelem
letölthető a rirek.sk honlapról, valamint kikérhető az alapiskola@reformata.sk e-mail
címen.

Egyházközségünk lelkipásztorai telefonon, elektronikus levélben vagy személyesen a megszokott helyen továbbra is megkereshetőek.
A mihamarabbi találkozás reményében,
kívánunk áldást, békességet és jó egészséget minden testvérünknek.
Ismer olyan reformátust,
aki nem kapott CSILLAGOS-t?
Kérjük, közölje velünk, hogy a következő számot ő is megkaphassa.
A perselybe és Isten dicsőségére szánt
adományokat, valamint az egyházfenntartói járulékot a következő folyószámlára lehet befizetni:
SK65 0900 0000 0003 8112 5607

CSILLAGOS templomi hírlevél
Rimaszombati Református Egyházközség
Fő tér 16A, 979 01 Rimaszombat
www.rirek.sk • facebook.com/rireksk • rirek@rirek.sk
+421-47-5621945 • +421-905-479155 • +421-905-541176

