
Igemagyarázat

Már ma!
„Bizony, bizony, mondom néktek: aki 

hallja az én igémet, és hisz abban, aki 
elküldött engem, annak örök élete van, sőt 
ítéletre sem megy, hanem átment a halál-
ból az életbe.”                           (Jn 5,24)

Néhány nappal ezelőtt egy nagyon ked-
ves történetet olvastam, amit most meg 
szeretnék osztani veletek. Abban az idő-
ben, amikor még nem volt internet, kö-
zösségi média, amikor még nem volt min-
denkinek mobiltelefonja, sőt amikor még a 
telefon sem volt annyira elterjedve, a távíró 
volt az üzenetküldés leggyorsabb módja. Az 
egyik újságban egy morzekód-kezelői állást 
hirdettek meg, amire sokan jelentkeztek. A 
meghallgatás napján a távírda előterében, 
egy nagy, zajos, kattogással teli teremben 
gyülekeztek a pályázók. A háttérből a tá-
vírók hangja hallatszott, ahogyan ütemes 
kattogással továbbították morzejelekkel a 
távoli üzeneteteket. A jelentkezőket kelle-
mes, izgatott bizsergéssel töltötte el a hely 
hangulata.

Minden új érkezőt a recepciós fogadott, 
adott mindenkinek egy formanyomtat-
ványt, egy űrlapot és megkérte őket, hogy 
töltsék ki, majd foglaljanak helyet, és várja-
nak, amíg szólítják őket.

Már vagy 30 jelentkező üldögélt türel-
mesen az előtérben, amikor egy fiatalem-
ber, aki csak nemrég érkezett – jóformán 
még be sem fejezte az űrlap kitöltését –, 
egyszer csak fogta magát, szó nélkül felállt, 
és benyitott az egyik ajtón.

A többiek összenéztek.
Nem hallották, hogy eddig bárkit is szó-

lítottak volna. Ez a srác ráadásul még csak 
most jött, a papírját sem töltötte ki, és csak 
úgy hívás nélkül belép az irodába? Minden-
ki meg volt győződve arról, hogy mindjárt 
kirúgják onnan. Legalább eggyel kevesebb 
versenytárs marad – gondolták magukban!

Ám a fiú hamarosan az igazgatóval 
együtt lépett ki az irodából, aki csendet 
kért, majd így szólt:

– Uraim, köszönjük, hogy eljöttek és be-
fáradtak, de az állást ezennel betöltöttük!

A jelentkezők felháborodtak.
– Egy pillanat! Minket meg sem hallgat-

nak? Itt ülünk reggel óta, és még csak le-
hetőséget sem kaptunk az interjúra, ő meg 
épp csak most jött, és máris övé az állás? Ez 
igazságtalan, ez tisztességtelen!

CSILLAGOS
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Az igazgató azonban az előző higgadt 

hangján válaszolt: – Nagyon sajnálom, de 
amíg Önök várakoztak, odabent a távírók 
folyamatosan azt kopogták morzenyelven: 
„Ha érti ezt az üzenetet, kérem, fáradjon be 
a kettes ajtón. Az állás az Öné!” Önök közül 
ezt senki sem hallotta vagy értette meg. Ez 
a fiatalember igen. Övé az állás!

Kedves testvéreim, válságos időket 
élünk. Az elmúlt napokban szinte minden 
környező országban megdőlt a napi fertő-
zöttek rekordja. A kormány szükségállapo-
tot hirdetett, a középiskolások áttértek a 
távoktatásra, a hét vége felé több kórház 
jelezte, hogy nehézségeik támadtak a be-
tegek ellátásában. Akaratlanul is eszünkbe 
jutnak az olaszországi képsorok, és az em-
berek egyre bizonytalanabbá válnak. Félnek 
a vírustól, a betegségtől, félnek a haláltól.     

A zsoltáros szavait használva azt tudjuk 
mondani, hogy a halál árnyékának völgyé-
ben járunk. A vírus révén a halál igazán kö-
zel került hozzánk, és az embereket elkezd-
te még inkább foglalkoztatni a halál, illetve 
a halál utáni lét kérdése. 

Nem tudom miért, de az emberek több-
ségében az a kép él, hogy földi életünk vé-
gén belépünk egy ajtón, ahol megállunk az 
ítélőbíró előtt, és ott dől el, melyik irányba 
indulhatunk tovább. Felfelé az örök élet 
felé vagy pedig lefelé a pokol felé. Sok em-
ber úgy gondolja, hogy majd ott akkor dől 
el minden. Ott kell majd meggyőzni a bírót, 
ott kell majd bizonyítani a rátermettségün-
ket, az alkalmasságunkat. Ott kell elővenni 
a piros pontokat, amiket a jó cselekede-
tekért szorgalmasan gyűjtögettünk, és ha 
több lesz a jó piros, mint a rossz fekete, 
akkor nyert ügyünk van. Készülünk a nagy 
meghallgatásra, gondolatban sorakoztatjuk 
az érveket, fogalmazzuk a gondolatainkat, 
hogy minél szebb fénybe tüntessük fel ön-
magunkat. Készülünk arra, hogy a gazdag 

ifjú szavaival mi is elmondhassuk: nem öl-
tem, nem paráználkodtam, nem loptam, 
nem tanúskodtam hamisan, egész életem-
ben tiszteltem apámat és anyámat, és még 
a felebarátomat is szerettem. Mi fogyatko-
zás lenne bennem?  

Azzal ámítjuk magunkat, hogy majd a 
földi életünk végén jön el a pillanat, amikor 
minden eldől. Amikor szólítanak minket, mi 
pedig bizonyítunk majd.

Jézus Krisztus az alapigében felhívja a fi-
gyelmünket arra, hogy az a pillanat, amire 
mi próbálunk készülni, az már most van. Az 
örök élet kérdése nem valamikor a jövőben, 
földi életünk végén, hanem már most dől 
el. Már most örök életünk lehet. Már most 
átléphetünk a halálból az életbe. Aki hallja 
az én igémet, és hisz abban, aki elküldött 
engem, annak örök élete van. Nem örök 
élete lesz, hanem örök élete van!

Kedves testvérem, az a bizonyos küszöb 
nem a földi életünk végén van, hanem már 
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most átléphetünk a halálból az életbe. Ki 
lépheti át ezt a küszöböt? 

Aki hallja az én igémet – mondja Jézus. 
A halál árnyékának völgyében is szól Isten 
igéje. A zárt templomajtók ellenére is hang-
zik az evangélium. Csak az egyházunkban 
több tucat gyülekezet ezekben a pillanatok-
ban is online vagy felvételről közvetíti Isten 
igéjét, sőt a közszolgálati rádió is sugározza 
az igét. Halljuk-e Jézus szavát? Figyelünk-e 
arra, amit mond nekünk? Vagy úgy vagyunk 
ezzel, mint a távírójelöltek voltak, hallották 
ugyan a távírók kattogását, de ők másra ké-
szültek. Várták a pillanatot, amikor belép-
hetnek az ajtón.

Kedves Testvérem, neked nem kell vár-
nod, csak nyisd ki a füledet, figyelj oda, mit 
mond neked az Úr. Hallgasd az Igét, és ak-
kor rájössz arra, hogy nem monoton zajról 
van itt szó, nem üres értelmetlen beszédről, 
hanem Isten üzenete hangzik folyamatosan 
feléd. Jézus szavai hallatszanak. Akkor meg-
hallod, hogy Jézus most épp neked mondja: 
ne félj, mert megváltottalak, neveden hív-
talak, az enyém vagy. A halálnak már nincs 
hatalma feletted, én már mindent elren-
deztem, minden tartozásod kifizettem. Té-
ged már nem fenyeget az ítélet. 

Ha érted ezt az üzenetet, akkor nincs más 
hátra, minthogy felállj a székből, és kezdd el 
tenni, amit az Úr mond. Ha rá mered bízni 
magadat erre az üzenetre, ha családodat, 
jövődet, egész földi életedet rá mered bízni 
Jézus szavára, akkor neked örök életed van.   

„Aki hallja az én igémet, és hisz abban, 
aki elküldött engem, annak örök élete van.” 
A hit lényege nem más, minthogy rá merem 
bízni magamat Isten szavára. Nem elég hall-
gatni az igét, nem elég észlelni Jézus szavát, 
ha nem indulok el arra, amerre küld en-
gem, akkor az nem ér semmit. 

Jézus ma neked mondja, lépj ki a halál-
ból, és lépj be az életbe! Nincs meghall-
gatás, nincs több vizsga. Nem érdekes az 
önéletrajzod, a kitöltött űrlap, semmi sem 
érdekes abból, amit tettél vagy nem tettél, 
hiszen én érted is meghaltam, a te bűnö-
det is magamra vettem. A te tartozásodat 
is rendeztem. Ha hallod Urunk szavát, és 
rábízod magad Isten beszédére, akkor már 
átléptél a halálból az életbe. 

Akkor már számodra nincs több ítélet, 
akkor a lelki halálból már most, a testi halál-
ból pedig földi léted végén átmész az élet-
be, az örök életre Isten országában. 

Ahogy minden hasonlat, úgy a bevezető-
ben elmondott történet is sántít egy kicsit. 
Hiszen a mi esetünkben nem csak egy em-
ber léphet be azon a bizonyos ajtón, hanem 
mindenki, aki hallja az üzenetet, feláll a he-
lyéről, és belép az ajtón, megkapja az örök 
élet ajándékát. 

Jézus előre mondja neked: aki hallja az 
én igémet, és hisz abban, aki elküldött en-
gem, annak örök élete van.

Olyan ez kedves testvérem, mintha a 
portás, amikor adja az űrlapot, odasúgná 
neked, hallgasd a távírók üzenetét, és ha 
hallod, hogy hívnak, indulj el. 

Mert Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy 
minél nagyobb számba átlépve ama bizo-
nyos küszöböt, átlépve a halálból az életbe, 
beállva az Isten munkatársai közé hirdessük 
tovább Jézus szavait: aki hallja az én igé-
met, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van.  Ámen!

Molnár Sándor, lelkipásztor
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Túrmezei Erzsébet: 

Ma!

Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa;
úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában.
Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl.
Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad.
A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked!

Lukátsi Vilma: 

Wittenberg

Október utolsó napja már.
A látóhatár
fénylő napkeltet ígér:
„Az igaz ember hitből él…”

Az a korszakváltó hajnal
megajándékozta a világot:
Szöget és kalapácsot
adott egy szerzetes kezébe.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…”
– suttogja, még csak önmagának,
de az egész világnak
szól attól kezdve az üzenet,
a kapura kiszögezett hitvallása 
                               sok éjszakának…
A kinyitott szent Bibliának
fölismert igazsága beszél:
„Az igaz ember hitből él!”

…mert fújt a Szél
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
hogy Isten szereti a világot
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
S mert Ő mindent megfizetett,
azért nem lehet elveszett,
senki, aki hisz Benne!
Hisz, szeret és remél…
„Az igaz ember hitből él!” 

Irodalom
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Szalagavató

Kedves Diákok! 
Kedves Szülők és Kollégák!
Az életünk meghatározó eseményeire 

szívesen emlékezünk vissza. A meghatározó 
események néha váratlanul érkeznek, néha 
pedig sokáig készülünk rájuk. Sok egyéni, 
családi vagy közösségi mérföldkőhöz ha-
gyományok kötődnek, hogy kiemeljék az 
esemény különlegességét. 

Az érettségi vizsgára készülő fiatal éle-
tében ilyen hagyomány a szalagavató is. 
Abban az időben kerül rá sor, amikor az a 
diákközösség, amely éveket töltött együtt a 
jellemformálódás és a műveltség megszer-
zésének időszakában, még együtt van, de 
már látja maga előtt ennek az időszaknak a 
végét is. A szalagavató ünnepségre minden 
részvevő sokáig készül. Készülnek rá a lá-
nyok: ruhát, fodrászt, kozmetikust választa-
nak. Készülnek rá a fiúk is, még ha nehezen 
is lehet rábeszélni őket az új öltöny vásárlá-
sára. Készülnek rá a szülők, nagyszülők. Sze-
retnék, ha a nagy nap felejthetetlen lenne 
a fiuk, lányuk, unokájuk számára. Készül rá 
az osztály: műsort készít, táncot, éneket ta-
nul, verset ír, tervez, veszekszik és kibékül. 
Közben nagyon fontos közösségi élmények-
kel gazdagodik. Készül rá az osztályfőnök is: 
izgul, magyaráz, közvetít, néha idegeskedik, 
de a lelke mélyén nagyon büszke azokra az 
érett fiatalokra, akiknek a bábból pillangóvá 
vagy a murciból borrá érését segíthette.  

Kedves végzősök! Nektek most erről a 
hagyományról fokozatosan le kellett mon-
danotok. Előbb az estélyi ruháról és a tánc-

ról, a szalagavatói műsorról, végül a vacso-
ráról is. A maga végső formájában maradt 
az istentisztelet. A körülmények úgy alakul-
tak, hogy ebben az évben sok olyan dolgot 
tanultunk meg mindnyájan, amit már a 
nagyszülők, dédszülők generációja elha-
gyott, vagy a másik oldalon eddig ismeret-
len technológiákkal ismerkedtünk meg. Én 
magam is megtanultam kovászos kenyeret 
sütni. Annak időre van szüksége. A közvet-
lenül elvégzett munka nem olyan sok vele, 

de az egyes fázisok között hagyni kell, hogy 
a kovász dolgozzon. A nyáron volt alkalmam 
a kovásztalan kenyér sütését is átismételni. 
Aki még nem készítette: a kovászos kenyér-
re a jól kiérett kovász esetében is 20-24 órát 
kell számolni. A kovásztalan sütéssel együtt 
15 perc alatt elkészülhet. Nem tudom, ki 
hogy van ezzel, én mindkettőt szeretem. 
Azért mondtam ezt el, mert engem ez a 
mai istentisztelet a kovásztalan kenyérre 
emlékeztet. A döntéstől a megvalósulásig 
nem telt el egy teljes nap. De tudom, hogy 
emlékezetes lesz a számotokra, és hiszem, 
hogy a maga helyén az áldás is ott van rajta. 

Most úgy adjuk át nektek a reménysé-
get jelentő zöld szalagot, hogy nem volta-
tok fodrásznál és kozmetikusnál. A fekete 
kiskosztüm és az öltöny sem áll olyan ki-
fogástalanul rajtatok, mint más években. 
Nem lesz most műsor, vacsora, estélyi 
ruha, szülői és tanári tánc, hajnalig tartó 
mulatás. Csak az istentisztelet. A rendkívüli 

Oktatás
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idők rendkívüli alkalmai, mint ez a mai is a 
lényegről szólnak. Mert a lényeg megma-
radt. Lecsupaszodott körülöttünk minden 
a lényegig. A rendkívüli idők mindig az ér-
tékrendről szólnak. Mi a fontos? Mit válasz-
szak? Mi mellé álljak? Mi a lényeges? 

Dietrich Bonhoeffer az 1945 áprilisában 
koncentrációs táborban kivégzett német 
evangélikus teológus írta le, hogy „Isten 
együgyű cselekvésre és hitre hívott el min-
ket”. Csodálatos a magyar nyelv, kifejezi, 
hogy itt nem csak a profán, gyermeki együ-
gyűségről van szó, hanem arról, hogy az 
élet végső dimenziójában csak egy ügy van. 
Tudok-e egy ügy érdekében cselekedni, és 
tudok-e együgyűen hinni? Akkor is, amikor 
rendkívüli idők vannak?    

Adhat-e tanár és szülő olyan útmutatást, 
olyan értékrendet egy fiatal felnőttnek, 
amivel képes megállni a rendkívüli időkben 
is? Magától nem. 

A hernhutti testvérközösség évről évre, 
most már több, mint 200 éve elkészíti az 

Útmutatót, amely alapjául szolgálhat a na-
ponkénti bibliaolvasásnak. A hosszabb ige-
szakaszokon kívül minden napra meg van 
határozva egy ószövetségi és egy újszövet-
ségi igevers. A mai napra szóló ószövetségi 
ige a krónikák könyvéből való: „Ezek után 
Dávid ezt mondta fiának, Salamonnak: Az 
Úristen, az én Istenem, veled van, nem 
hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem 
fejezed azt a munkát, amely az Úr házában 
végzett szolgálathoz szükséges.” 

Szülőként, pedagógusként nem tudunk 
mást és lényegesebbet mondani mi sem, 
mint azt, hogy szolgáld az Urat. Ebben ben-
ne van az is, hogy nézz önmagadba, nézd 
meg, hogy amit látsz, megáll-e Isten előtt. 
Tudatosítsd, hogy az általa felállított elvá-
rásoknak magad nem tudsz eleget tenni. 
A mélységben fogadd el, hogy szeret, hogy 
úgy szeret, ahogy vagy, és a rád mért bünte-
tést magára vállalta. Szabad lehetsz önma-
gadtól is, a félelmektől is. 

Megismerhetsz egy titkot, a szabadulás 
titkát, és ennek a titoknak a tudatában sze-
gődhetsz Isten szolgálatába. Ott, ahol vagy 
és azok felé, akik éppen a közeledben van-
nak. A szolgálat feladat és felelősség is. A 
mai újszövetségi ige az első korinthusi le-
vélből van: „Úgy tekintsen minket minden 
ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titka-
inak sáfárait.” 

Az, hogy meg tudtok-e majd állni a rend-
kívüli időkben is és a hétköznapi terhek 



7

CSILLAGOS
alatt is, attól függ, hogy tudtok-e majd egy 
ügy szolgálatába állni. Azt szeretnénk mind-
annyian, – itt jelenlévő hozzátartozók, ta-
nárok és sokan azok közül, akiknek nagyon 
fontosak vagytok, de a templom falain kívül 
maradtak –, hogy ismerjétek meg Isten tit-
kait a saját életetekben is, és szegődjetek a 
szolgálatába, ki-ki a maga helyén és a maga 
eszközeivel.

Kedves negyedikesek és oktávósok!
A tantestület, az osztályfőnökötök, diák-

társaitok nevében kérem életetekre Isten 
áldását! Az előttetek álló feladatokhoz sok 
erőt és bölcsességet kívánok.

Molnárné Pelle Beáta, igazgató
Elhangzott 2020. október 13-án a Tompa Mihály 

Református Gimnázium zárt körű szalagavatói 
istentiszteletén. 

 

Konfirmáció

A tavasszal elmaradt konfirmációt egy-
házközségünkben eredetileg 2020. október 
18-án terveztük megtartani. A konfirman-
dusok felkészültek, a családok összehíva, a 
ruhák megvásárolva…  Ekkor jött a csupán 
50 fős rendelet… Már csak egy hét volt hát-
ra, de az ünnepélyes fogadalomtétel napjá-
ra 6 főre korlátozták a gyülekezést… 

Emiatt úgy döntöttünk, hogy a vizsga 
előre meghatározott napján – 2020. októ-
ber 14-én, az utolsó napon, amikor még 
megengedett volt az 50 fős gyülekezés, 
megtartjuk  a vizsgát, a vizsga után az ün-
nepélyes fogadalomtételt és az első úrva-
csorát is.

És így is történt. Áldott alkalom volt, 
melyen – az első keresztyénekhez hasonló-
an – a hitvallás és az úrvacsorával való élés 
szorosan összetartozott. Hálásak vagyunk 
Istenünknek, hogy ez így megvalósulhatott!

Kívánjuk, hogy fiataljaink, gyermekeink, 

Örömeink
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konfirmandusaink a templom falain kívül, 
a mindennapokban se feledkezzenek meg 
Arról, akiről ezen a napon vallást tettek! 

Kovács Tímár Ildikó, lelkipásztor

Október 15-vel újabb szigorú rendel-
kezések léptek érvénybe, melyek hat főre 
(beleértve a szolgálattevőket) korlátozták 
az istentiszteleten résztvevők számát. Pres-
bitériumunk döntött arról, hogy a szük-
ségállapot idején nem tartunk nyilvános 
templomi istentiszteleteket, bibliaórákat és 
egyéb egyházi, közösségi összejöveteleket.

Vasárnap délelőtt, a 10.00 órai istentisz-
teleti alkalmunkat a honlapunkon élőben 
fogjuk közvetíteni.

A Pátria rádió minden vasárnap 11.00 
órai kezdettel – Rimaszombatban az FM 
98,0 MHz hullámhosszon – református is-
tentiszteletet sugároz.

Szeretnénk bíztatni testvéreinket, hogy 
csendesedjünk el, olvassunk Igét, imádkoz-
zunk, rádió- és tv-közvetítések útján, hon-
lapokon, a közösségi médiában keressük az 
igehallgatás lehetőségét, és a keresésben 
segítsünk azoknak, akik a digitális világban 
nem érzik otthon magukat.

A lelkészi hivatal, valamint a lelkipászto-
rok – betartva a higiéniai előírásokat – to-
vábbra is elérhetőek. Keressenek bátran 
minket!

Úrvacsora

Akik újbor alkalmával élni szeretné-
nek az úrvacsorai jegyekkel, azok 2020. 
október 25-én az alábbi istentiszteletek 
valamelyikébe bekapcsolódva, a szolgála-
tot végző lelkipásztor utasításait követve 
tehetik meg: 

rirek.sk      10.00 óra     
     igét hirdet:  Mikos Tamás lelkipásztor
Pátria rádió      11.00 óra    
     igét hirdet:  Szopó Ferenc lelkipásztor

reformata.sk      9.00 óra     
     igét hirdet:  Fazekas László püspök
Az istentisztelet kezdete előtt, kérjük, 

készítsék el a kisebb darabokra szeletelt 
kenyeret és a bort. 
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