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Igemagyarázat
A bezárt templomok ellenére folyamatosan keressük Isten üzenete célba juttatásának lehetőségeit. Az alábbiakban a virágvasárnapi, nagypénteki és húsvéti üzenetet
adjuk közzé.

Hozsánna!
„Másnap, amikor az ünnepre érkező
nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus
Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak,
kivonultak a fogadására, és így kiáltottak:
Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében,
Izráel Királya!” 		
Jn 12,12–13
„És akkor meglátják az Emberfiát
eljönni a felhőben nagy hatalommal és
dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a
fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.
Vigyázzatok magatokra…

templomi hírlevél

Legyetek tehát éberek, és szüntelen
könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak,
és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”
Lk 21,27–28, 34.36
Virágvasárnapot ünneplő Testvéreim az
Úr Jézus Krisztusban!
Nyilván észrevettétek, hogy szokatlan
az alapige. Szokatlan a mód is, ahogy ezen
az idei virágvasárnapon Igét hirdetek üres
templomunkban. A világ is egy ideje szokatlanul működik… Lelassult. Így mintha
több idő jutna egymásra… Az egymással
való törődésre… Szinte minden beszélgetést így zárunk: „Vigyázzatok magatokra!”
És lám Jézus maga is így szólít fel az Igéből:
„Vigyázzatok magatokra!”
Aznap, amikor Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe, sokan úgy vélték,
hogy azért jön, hogy a császárt ledöntse
trónjáról. Királyként köszöntötték őt. Végre
eljött hatalmas tömeggel, neki járó tisztelettel, ujjongással, pálmaágak kíséretében…
És mi történt? Ez elvárások helyett, Jézus hagyta, hogy fölszegezzék a keresztfára.
Senki sem értette. Majdnem senki. Talán
néhányan. Talán éppen azok, akik a dicső
bevonulás után, az ünneplés után, a templomtisztítás után is kíváncsiak voltak Jézusra. Mondanivalójára. Üzenetére.
A mai Igét maga Jézus mondja, a megtisztított Jeruzsálemi templomban. Mert
ő nemcsak megtisztította, hanem meg is
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töltötte azt élő üzenettel. Tanított. Azokhoz
szólt, akik valóban az Isten Fiára voltak nyitottak. Tanításának az a lényege, hogy bár
még most ott van közöttük, ő mégsem csak
egyszer jön el… El fog jönni még egyszer
az idők végén. S míg az első eljövetele az
alázat és a lehetőség eljövetele volt, addig a
második egy dicsőséges és hatalommal teli
eljövetel lesz.
De mindkettő az ember szabadításáért –
életben maradásáért történik!
Gondoljuk csak végig, mit tett Jézus,
hogy milyen áldozatot vállalt értünk, amíg
itt a földön járt. Lemondott isteni dicsőségéről, olyanná lett, mint mi vagyunk, hogy
megérthessük azt az üzenetet, amit hozott
nekünk. Hogy megmutathassa az utat az
Atyához.
Ma pedig arról tanít az Igében, hogy
egyszer bizony vissza fog jönni, hogy „úgymond” kiértékelje a hatást, hogy megnézze, talál-e hitet a földön… És ez úgy történik
majd, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk majd előtte. Mindenkinek!
Kedves Testvérek! Nehéz időket élünk.
De élünk, és van lehetőségünk mérlegelni,
elgondolkodni, választani. Esetleg leborulni, bűnt vallani, bocsánatért esedezni, Hozzá térni. Van lehetőségünk szeretni, a türelmet és békesség munkálását gyakorolni…
Eddig a nagy rohanásban, a teljesítmény-kényszerben ezekről mintha megfeledkeztünk volna. Nem úgy tűnt, mintha
azon fáradoztunk volna, hogy hosszú távon
is minőségi életünk legyen… Csak fogyasztani, csak kapni, csak mindent az egónak…
Kapcsolataink meghidegültek, a környezetünk a természet is miattunk haldoklik…
Éppen ideje volt, hogy mindezeken elgondolkozzunk!
„Legyetek hát éberek, és szünetlen
könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek
mindazokból, amik történni fognak, hogy

megállhassatok az Emberfia előtt!”
Itt nemcsak a koronavírusra kell gondolni. Hiszen annyi minden mérgez minket,
annyi minden miatt került egyre és egyre
távolabb az ember az Istentől! Az Istentől,
aki előtt egyszer mindnyájunknak meg kell
állnunk…
Az örömhír az, hogy a megváltás ajándéka nyugodttá tesz, még olyan időszakokban is, amikor jelek rémisztenek minket.
Amikor az emberek félnek, és ez a félelem
egyre inkább erősödik, mert érzik – sejtik,
hogy valami történni fog, amire talán még
nincsenek felkészülve. Talán, ha máskor olvasnánk ezt a mai Igét, csak átsiklanánk felette… – hiszen még van időnk, olyan távol
van mindez…
Jézus annakidején csendesen, alázatosan egy szamár hátán, mégis hatalommal
vonult be Jeruzsálembe, hogy ott elvégezhesse megváltói munkáját értünk.
Azóta is, minden egyes megélt napban
közeledik hozzánk Lelke által, kegyelemmel, szeretettel, alázattal, megbocsátással,
békességgel… Halljuk szelíd halk kopogását,
szívünk ajtaján? Beengedjük – vagy most
inkább még őt sem?
A mai Ige arra készít fel, hogy egy napon,
hatalommal, és dicsőséggel fog megérkezni! Eljövetelének időpontját nem tudjuk.
De drága Megváltónk egyre közeledik… A
vele való találkozás lehetősége kegyelem!
Ajándék… Már itt a földi életben is!
Kedves Testvérem! E mai virágvasárnapon, a te szíved temploma felé is tart…
Engedd hát, hogy betérjen. Rendet rakjon,
tanítson! Reménységgel, a vele való újabb
valós találkozás örömével töltsön el!
Nekem ezekben a napokban is Ő a legnagyobb erőforrásom! Kívánom, és imádkozom is azért, hogy a Ti életetekben is így
legyen jelen! Ámen
Kovács Tímár Ildikó, lelkipásztor
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ment hozzá egy szolgálóleány, és így szólt:
„Te is a galileai Jézussal voltál.” Ő azonban
tagadta mindenki előtt, és ezt mondta:
„Nem tudom, mit beszélsz.” Mikor pedig
kiment a kapuba, meglátta őt egy másik
szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: „Ez a názáreti Jézussal volt.” Ő ismét
tagadta, mégpedig esküvel: „Nem ismerem
azt az embert.” Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: „Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.” Akkor átkozódni
és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az
embert.” És nyomban megszólalt a kakas.
Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki
azt mondta neki: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán
kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.”
Mt 26,69–75
Ez az igeszakasz nem Jézus haláláról szól,
hanem Péter árulásáról. Általában Júdásra gondolunk, ha árulásról van szó, de az,
hogy Péter háromszor megtagadta Jézust,
minden fogadkozása ellenére, hogy ő majd
így, meg úgy, kitart mellette. Most mégis
úgy látszik, ugyanúgy elárulta Jézust, mint
Júdás, vagy mint mi. Mert egy kicsit az is
bennem volt, ahogy olvastam végig a történetet az utolsó vacsorától Jézus elfogatásán
keresztül a kereszthaláláig, hogy ha beleképzelem magam Péter helyzetébe, bizony
én is ezt tettem volna. Én is azt mondtam
volna Péterrel együtt, hogy:
Uram, én minden körülmények között
kitartok melletted!
Uram, én mindenhova veled megyek!

A legnagyobb péntek
Kedves Testvérem, néha azon töröm a
fejem, hogy melyik a legfontosabb ünnep
az üdvösségünk szempontjából? Az egyházi
naptár szerint az ünnepes félévben járunk,
mondjuk azt, kis túlzással, hogy karácsonytól pünkösdig minden hétvégén Jézus életének egy fontos eseményét ünnepeljük.
És akaratlanul is felmerül, talán nem csak
bennem, hogy ezek nem lehetnek mind
egyformán fontosak. Minden hétvégén
elmondhatnánk, hogy ez életünk legfontosabb eseménye. Jézus születése. Jézus
megkeresztelkedése. Jézus jeruzsálemi bevonulása. Jézus halála, nagypéntek.
Nagypéntek kilóg a sorból. Hiszen a többi ünnep vasárnap van. Azok biztos fontosabbak, hiszen vasárnapra esnek, ami a
kiskáté szerint a legnagyobb ünnepünk. Tehát ha Jézus halálát pénteken ünnepeljük,
akkor az biztos nem olyan fontos, mint az,
ami majd vasárnap következik.
De mi is történt nagypénteken? Olvasd
el ezt a néhány verset az evangéliumból:
„Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Oda-

3

CSILLAGOS
Uram, én soha nem tagadlak meg...
De amikor már egészen reménytelennek
tűnik Jézus ügye, elkerülhetetlen a halála,
akkor kifogy Péter lendülete, és minden
fogadkozása ellenére háromszor is megtagadja Jézust. Csak hagyják már békén. Mit
akarnak bizonyítani a kérdezősködésükkel?
Hát nem veszik észre, hogy éppen egy világ omlik össze bennem? A Mesterem, akiért az életemet akartam odaadni, mindjárt
meghal, és én nem tudom megakadályozni.
Kedves Olvasó, bárhogy is hívjanak, te is
Péter vagy. Sőt én is. Hányszor teszünk ígéreteket, hányszor vagyunk lelkesek egy ügy
iránt, hányszor gondoljuk, hogy ez most a
legfontosabb dolog a világon. És hányszor
kudarcot vallunk.
Eszembe jutott a 445. dicséret egyik
versszaka: „Sok szép ígéretem, / ó, hányszor
megtagadtam, / a nagy fogadkozást, hogy csak
tiéd szívem. / A bűnös gyengeség bús rabjának
maradtam, / és törvényed szerint nem éltem
semmiben.”
Az ének folytatódik tovább, de most
álljunk meg itt. Ha nagypéntekkel lezárult
volna Jézus és Péter története, akkor csak
eddig tartana az ének is. Biztos vagyok benne, hogy Péter, élete leghosszabb hosszú
hétvégéjét élte át akkor, és abban is biztos
vagyok, hogy nem volt benne semmi ünnepi. Viszont a kilátástalan várakozása néhány
nap múlva feloldódott, azt is mondhatnám,
hogy az volt az igazi ünnep. De addig nem
tehetett semmit. Amikor véget ér a ránk
kényszerített várakozás, mi is ünnepelni
fogunk. De nem lenne mit ünnepelnünk
vasárnap, ha ez a péntek nem lett volna.
Továbbra se mondhatom, hogy egyik, vagy
másik ünnepünk fontosabb, mint a többi,
de amíg nem jutunk el a mélypontra, majd
Jézus keresztjéhez, nagypénteken, addig a
többi ünnep se lehet az igazi.
Ha szeretnéd velem együtt az Úr elé vin-

ni bűnbánatodat, imádkozz velem ezen az
imádságon keresztül:
Mindenható Istenünk, szavak nélkül is
ismersz bennünket, és te tudod, hogy mi
tényleg szeretünk téged, és komolyan gondoljuk az ígéreteinket, de azt is látod Urunk,
hogy gyengék vagyunk ahhoz, hogy be is
tudjuk tartani. Kérünk Istenünk bocsásd
meg, amikor megtagadunk, letagadunk, és
nem akarunk rólad tudomást venni.
Kérünk te adj nekünk erőt a várakozáshoz, a kitartáshoz, és add, hogy a kereszt
szomorúságától a feltámadás öröméig eljuthassunk. Ámen.
Mikos Tamás, beosztott lelkész

Békesség néktek!
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első
napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az
ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta
nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok
megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre
ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek!
Ahogyan engem elküldött az Atya, én is
elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt,
és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!”
			
Jn 20,19–22
Kedves Olvasó! Ilyen húsvéti ünnepünk
még nem volt. A koronavírus miatt zárva
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vannak a templomok, nem tarthatunk istentiszteleteket, bibliaórákat, bezártak az
iskolák, mindenkit arra kértek, aki csak teheti, maradjon otthon. Elmaradnak az ilyenkor hagyományos utazgatások, a húsvéti
családi látogatások. Az iskolák, a cégek, de
még az egyházközségek is a valós világból a
digitális világba költöztek. Hangfelvételekkel, videókkal és nyomtatott kiadványokkal
próbáljuk Isten üzenetét célba juttatni.
Ilyen húsvétunk még nem volt. Zárt ajtók
mögött töltjük az ünnepeket. Hogyan lehet
húsvétot ünnepelni a zárt ajtók mögött?
János evangéliumában is arról olvashatunk, hogy a tíz tanítvány bezárkózva várja
a holnapot. A tanítványok félelemmel várják, mi jöhet még? Néhány héttel ezelőtt
olyan jól ment minden. Jézus tanított, gyógyított, egyre több ember kezdte őt követni, és akkor néhány nap alatt minden ös�szeomlik. Elfogják, megkínozzák, keresztre
feszítik és meghal, minden megváltozik.
Ami biztosnak tűnt, az egyszerre bizonytalanná válik. Akibe tudtunk kapaszkodni, akire számíthattunk, az most nincs mellettünk.
Sőt, mindenki gyanússá válik, zárkózzunk
be, nehogy az életünkre törjenek.
Talán e mai húsvéton tudjuk csak igazán
átélni a tanítványok félelmét. Talán most
értjük igazán a bezárt ajtókat, mert mi is
félünk a másik embertől, félünk, nehogy elkapjuk tőle a halált is osztó vírust.
Jézus a bezárt ajtók ellenére
megjelenik a tíz tanítvány között.
Mintha azt mondaná: itt vagyok,
belém kapaszkodhattok. Már nem
emlékeztek? Azt ígértem, ahol
ketten vagy hárman összegyűltök
az én nevemben, én ott vagyok.
Ketten vagy hárman. Nem a létszámon van a hangsúly, nem is a helyen.
Legyen az templom, gyülekezeti terem,
nappali vagy konyha, ahol az én nevemben

gyűltök össze, én ott vagyok közöttetek. Jézus ma is jön, és semmi sem jelenthet neki
akadályt, sem a zárt ajtó, sem hitünk gyengesége, sem a félelmeink. Ő tartja magát az
ígéretéhez. Megáll melletted és kész eloszlatni minden félelmedet, kész sziklára állítani lábaidat, biztossá tenni lépteidet.
Sőt, Jézus még ajándékot is hoz. Azt
mondja: Békesség néktek! Igen, mi reformátusok ma is szívesen használjuk ezt a köszönést, de húsvét napján Jézustól ez nem
csak egy udvarias köszönés volt, hanem
mindent megváltoztató tény. Jézus néhány
fejezettel korában mondja ugyanezeknek a
tanítványoknak: Békességet hagyok nektek,
az én békességemet adom nektek, de nem
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek és ne is csüggedjen. Akkor megígérte, most pedig bejelenti: Békesség nektek! Amit megígértem,
azt teljesítettem. Nézzétek meg a kezemet,
nézzétek meg az oldalamat, látjátok ezeket
a sebeket? Minden bűnötökért megfizettem, a tartozást törlesztettem. Ezek a sebek
a nagypénteken megszerzett békességnek
a látható, kézzelfogható jelei.
Jézus ma a te önkéntes karanténodba
hozza Isten mennyei ajándékát. Jézus ma
hozzád fordul, és azt mondja: Békesség néked. Aggódsz életed felől, aggódsz a jövőd
felől? Neked már nem kell aggódnod. Ami

aggasztó lehetne az életedben, azt én már
mind elrendeztem. Mennyei atyám megbocsátott neked, megbékéld veled. Bár-
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mi is történik ezen túl veled, az már nem
érintheti ezt a békességet. Emlékezz megtört testemnek és kiontott véremnek a jegyeire. Ezek is a megszerzett békességnek
a látható, kézzelfogható jelei. Lehet, hogy
földi életed még veszélyben van, de az örök
életed már nem lehet veszélyben, azt már
semmi sem veheti el tőled. Békesség néktek! Ha mi engedjük, hogy Isten békessége
belénk áradjon, ha elfogdjuk ezt a békességet, akkor a félelem és bizonytalanság szorításában is tudunk majd örülni az Úr Jézus
Krisztusnak.
Ezen a mai zárt ajtós húsvéton még inkább fontossá válik, hogy Jézus nem csak
megajándékoz minket, hanem megbíz azzal, hogy ezt a mennyei ajándékot továbbadjuk. Nem csak békességet ad nekünk, hanem lelke által békekövetekké tesz.
Te már békességet kaptál? Hiszed, hogy
bűneid már megbocsátattak? Akkor téged is
küld az Úr, menj és add tovább ezt a békes-

séget, add tovább a bűnbocsánatot. Nem
könnyű feladat ez, hiszen másoknál is zárt
ajtókra találunk, mások félnek, aggódnak.
Használjunk hát ki minden lehetőséget. Ha
kell internetes közvetítéssel, ha kell digitális
bizonyságtétellel, vagy egyszerű hétköznapi
segítséggel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással mutassuk meg másoknak. Nekünk
már békességünk van.
Kedves Testvéreim! Adja az Úr, hogy mi
mindnyájan, akik olvastuk Isten igéjét, vis�szaemlékezve erre az idei húsvétra el tudjuk mondani: ilyen húsvétom még nem
volt. Bezárkózva ültem otthon, félve a vírus
formájában érkező betegségtől, Jézus pedig
eljött hozzám, megállt mellettem, megszólított, újra megajándékozott engem az ő
békességével és lelke által felkészített arra,
hogy másoknak is továbbadhassam Isten
kegyelmét és békességét. Adja az Úr, hogy
ez így legyen. Ámen.
Molnár Sándor, lelkipásztor

Pilinszky János:

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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Oktatás
Felvételi tájékoztató
A kialakult rendkívüli körülmények miatt
a Szlovák Köztársaság iskolaügyi minisztere
változtatásokat vezetett be a 2020/2021-es
tanév középiskolai felvételi eljárásával kapcsolatban.
A négyosztályos és nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők 2020. május 15-ig
(péntek) kérhetik ki és nyújthatják be aláírásra az illetékes alapiskola igazgatójának
a felvételi jelentkezési lapjukat. Javasoljuk
ennek formáját és menetét egyeztetni az
alapiskolával.
Az alapiskolák a jelentkezési lapokat
2020. május 21-ig (csütörtök) juttathatják
el a gimnáziumba. Amennyiben az alapiskola nem küldi a nyolcosztályos gimnáziumba
jelentkezők jelentkezési lapjait, azt a szülők
postai úton vagy személyesen beadhatják a gimnáziumba. A személyes átadásra,
amennyiben addig nem változnak meg az
emberek szabad mozgására vonatkozó feltételek 2020. május 18. és 21. között délelőtt 8.00-tól 11.00-ig lesz lehetőség a gimnázium titkárságán.
További információ a Tompa Mihály Református Gimnázium honlapján található.

Beiratkozás
Kedves Szülők, ezúton értesítjük
Önöket, hogy a Rimaszombati Református Alapiskola 2020/2021-es tanévben induló 1. osztályába a beiratkozás
elsősorban elektronikus úton történik
2020. április 15-től április 30-ig.
Elektronikus beiratkozásnál kérjük a
kérelem, valamint a beíratási kérdőív
kitöltését és aláírását. A nyomtatványokat scannelve lehet elküldeni az
alapiskola@reformata.sk e-mail címre.
A kérelemhez mindenképpen csatolni
kell a leendő elsős tanuló születési
anyakönyvi kivonatát.
A kérelem és a kérdőív letölthető a
reformata.sk, a rirek.sk honlapokról,
valamint kikérhető az alapiskola@
reformata.sk e-mail címen.
Amennyiben a szülőknek nincs
módjuk az elektronikus ügyintézésre,
a járványügyi intézkedések szigorú
betartása mellett (a leendő tanuló
részvétele nélkül) 2020. április 17-én
keressék fel az iskolát (Daxner utca
34-es számú épület), ahol lehetőségük
lesz a kérelmet, kérdőívet és a születési anyakönyvi kivonatot leadni.
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Hirdetések
A Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma figyelembe véve a
koronavírus terjedésének megakadályozására hozott állami intézkedéseket, engedve
egyházunk elnöksége kérésének úgy határozott, hogy egyházközségünkben 2020.
március 15-től a tiltó rendelkezések vis�szavonásáig nem tartunk nyilvános istentiszteleti alkalmat, bibliaórát, kóruspróbát,
konfirmációs előkészítőt.
A nyilvános alkalmak újraindulásáról
minden eszközt kihasználva igyekszünk
majd tájékoztatni a testvéreket.
Addig is kérjük imádkozzanak a betegekért, az egészségügyben dolgozókért, a pedagógusokért, az aggódó testvérekért, gyülekezetünk idősebb tagjaiért, a családokért
és a gyermekekért.
A járvány idején friss igehirdetéseink
vasárnaponként válnak visszahallgathatóvá egyházközségünk honlapján, a húsvéti
ünnepkörben videóüzenetekkel is jelentkezünk honlapunkon és Facebook oldalunkon. Keressenek meg minket!
rirek.sk • facebook.com/rireksk
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.

Hogyan úrvacsorázzunk?
Akik húsvétkor élni szeretnének az
úrvacsorai jegyekkel, azok az alábbi istentiszteletek valamelyikébe bekapcsolódva,
a szolgálatot végző lelkipásztor utasításait
követve tehetik meg:
Duna TV
9.00 óra
igét hirdet:

Pátria Rádió
igét hirdet:

reformata.sk
igét hirdet:

Bogárdi Szabó István püspök

10.00 óra

Fazekas László püspök

9.00 óra

Fazekas László püspök

Az istentisztelet kezdete előtt kérjük,
készítsék el a kisebb darabokra szeletelt
kenyeret és a bort.
Ismer olyan reformátust,
aki nem kapott CSILLAGOS-t?
Kérem jelezze felénk, hogy a következő számot ő is megkaphassa.
A perselybe és Isten dicsőségére szánt
adományaikat a következő folyószámlára
küldhetik:
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

