
Igemagyarázat

Anyák napja

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, 
mennyi jót tett veled!”             (Zsolt 103,2)

Igeolvasás: 2Kir 4,8–37

Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztus-
ban! Magyar népünk körében május első 
vasárnapja ünnepnap. Anyák napját ünne-
peljük. Tesszük ezt Isten színe előtt is, há-
lát adva édesanyánkért, nagymamáinkért. 
Tesszük ezt örömmel, imádságos szívvel, 
őszinte köszönettel. Emlékező szeretettel 
gondolunk ma Rájuk, legyenek akár most is 
mivelünk, akár otthon a családi fészekben a 
vasárnapi ebéden munkálkodva szorgosan, 
akár kinn a temetőben. Igen, az anyák gon-
doskodó szeretetét, értünk hozott áldoza-
taikat illő megköszönni. És nemcsak anyák 
napján, hanem az év többi napján is. Csak 
hát ezt, amúgy el szoktuk felejteni. Május 
első vasárnapja azonban hadd legyen egé-
szen az övék! Az alapige is egy édesanyáról 
szól. Egy olyan asszonyról, akinek történe-
téből csodálatosan tükröződik az édesanyák 
mindenkori karaktere.

A történet ott kezdődik, hogy volt Sú-
némban egy házaspár, akik szerették volna 
közelebbről is megismerni Elizeust, Isten 
prófétáját, aki által az Isten már oly sok 

csodát tett. Az asszony különösen is kíván-
csi volt, ezért egy napon, amikor a próféta 
a falujukba jött, összeszedte minden bátor-
ságát, hozzáment és megkérte, hogy jöjjön 
el hozzájuk vacsorára. Elizeus elfogadta az 
első meghívást, s aztán már mindig ennél a 
házaspárnál szállt meg szolgájával, amikor 
Súnémba jött. Még külön szobát is építettek 
neki, szépen berendezve, saját házuk tete-
jére. A próféta szívesen jött hozzájuk, ők pe-
dig szívesen hallgatták őt az Isten dolgairól. 
Azonban kiegyensúlyozott anyagi helyzetük, 
de még a prófétával való személyes barát-

ságuk sem tudta feledtetni az asszonnyal a 
szívét minduntalan mardosó keserűséget. 
Nem volt gyermeke, és ő, édesanya szere-
tett volna lenni. Kilátástalannak látta a dol-
gát már csak azért is, mert a férje is idős volt 
már. Miután Elizeus közbenjár ezügyben az 
Istennél,  mégiscsak teljesül szíve vágya: fiút 
szül. Végre ő is édesanya lehet!

Példa lehet ez az asszony sok mai nő szá-
mára, akiknek megadatik, hogy édesanyák 
legyenek, de mégsem lesznek azok, mert 
bár minden adottságuk meglenne hozzá, 
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mégis önként lemondanak erről, kioltva a 
bennük növekvő életet. Sajnos, erről a szo-
morú tényről is beszélnünk kell.

A bibliai híradás ott folytatja e kis csa-
lád történetét, hogy e kisfiú felcseperedik, 
és kimegy dolgozni édesapjával a mezőre.  
Kedves édesapák, ugye át tudjátok érezni e 
történetbeli édesapa szívének minden büsz-
keségét: Hát igen, én a fiammal együtt dol-
gozok! Nézzétek, ez az én fiam! 

De a fiú hirtelen rosszul lesz. Az édesapa 
rögtön az édesanyához küldi… ez is ismerős, 

igaz? Nem arról van szó, hogy az édesapa 
le akarná rázni magáról a felelősséget, csu-
pán az életmentés ösztöne munkálkodik. 
A férfi ilyenkor nem tudja igazán, hogy mit 
kell tenni. De itt az édesanya! És az édes-
anya azonnal sürög-forog…  Az édesanyák 
valahogy mindig ösztönből tudnak küzdeni 
gyermekeikért. Valahogy mindenkinél job-
ban tudják mindig, mi az, ami fáj, mi a baj, 
mi a megoldás. Amikor kicsik voltunk édes-
anyánk szoknyája mögé bújtunk, ha bajt 
neszeltünk. Gyermekeim a lábamat karol-
ták át, ha nagyobb biztonságban szerették 
volna tudni magukat. De még felnőtt fejjel 
is akkor vagyok nyugodt, ha elmondhatom 
édesanyámnak gondjaimat, közösen keres-
ve megoldást. És tudom, hogy nemcsak én 
vagyok így ezzel. Miért? Mert az édesanya 
szeretete, tapasztalt bölcsessége megnyug-
tató. Az édesanya a családi élet középpont-
ja. Ezért nagy veszteség az, amikor már 

nincs kihez odafutni, nincs kit felhívni, vagy 
meglátogatni, mert a szerető, simogató ke-
zek porrá váltak. De talán, még ennél is na-
gyobb szomorúság az, amikor édesanya és 
gyermeke között harag van. 

A súnémi  édesanya, miután felismeri  
gyermeke kilátástalan egészségi állapotát, 
azonnal cselekszik. Szamarat nyergel, férjét 
s annak kérdését: Miért mész éppen most 
Elizeushoz, durván elutasítja. Hagyj békén! 
Azonnal, minden magyarázat nélkül indul a 
kétségbeesett édesanya. Vállalja az út ne-
hézségét, annak minden kockázatát, csak-
hogy gyermekét visszakaphassa. 

Így van ez ma is. Az édesanyák, ha gyer-
mekükről van szó, valahonnan emberfeletti 
erőt kapnak, és nagy dolgokra képesek. Az 
édesanya gyermekéért elszánt és bátor lesz. 
Ezer veszéllyel is szembenéz, és inkább kész 
az életét is odaadni, csak nehogy gyerme-
kének baja essen. Napi 24 órás készenlét. 
Önfeláldozás. Időben, egészségben, anyagi-
akban – mindenben. 

Miután megérkezik a történetbeli édes-
anya a próféta házához, nem tárja ki jöve-
tele okát a szolga előtt. Szemtől szemben 
akar állni Elizeussal. Mennyi titkot, mennyi 
fájdalmat képesek rejtegetni az édesanyai 
szívek! S mennyi fájdalmat kibírnak! 

Miután Elizeus előjött, ez az édesanya 
átölelte a lábát. Megragadta. El sem engedi 
addig, amíg az el nem indul vele a gyermek 
megmentésére. 

Szent Ágoston édesanyja, az istenfélő 
Mónika is így ragadta meg az Úr Jézust na-
ponkénti buzgó imádságban. El sem enged-
te addig, amíg fia meg nem tért, amíg meg 
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nem találta Jézusban bűnei bocsánatát és az 
örök életet. 

De a mában is nagyon sok édesanyai szív 
kulcsoltatja imára az édesanyák kezét, egy-
egy betegágy mellett, a vizsgák, a felelések 
ideje alatt, egy távoli utazás alatt, vagy ami-
kor már kirepül a legféltettebb kincs a csalá-
di fészekből.

És az Isten látta, hallotta a súnémi édes-
anya kétségbeesését.  A gyermek meggyó-
gyult.  Látta és hallotta Mónika kitartó szere-
tetét is, és Szent Ágoston megtért.  Látta és 
hallotta édesanyánk, nagyanyáink sokszor 
talán kétségbeesett könyörgését, és higgyé-
tek el, a mi – mai édesanyák – könyörgésein-
ket is meghallgatja, csak ne adjuk fel! 

Kedves Testvérek! Anyák napja kiváló le-
hetőség arra, hogy megköszönjük – ha még 

van kinek – édesanyánk, nagymamáink imá-
it, szeretetét, áldozataikat, hogy bocsánat-
kérésünkkel gyógyítgassuk, titokban miat-
tunk vérző szívüket. Lehetőség arra is, hogy 
hálaadó imádságban megköszönjük őket 
Urunknak, még akkor is, ha már nincsenek 
testben közöttünk.

Kedves édesanyák, és kedves nagyma-
mák – Ti pedig imádkozzatok továbbra is 
érettünk, és tanítsatok minket is imádkoz-
ni, hogy mi is kitartóan és hűséggel tudjuk 
betölteni küldetésünket ebben a világban, 
népünk, nemzetünk körében! Ámen.

Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor

Anyák napjára

A hajnal édesanyát még ébren találta. 
Egy kis kötényt hímzett, az utolsó öltések-
nél tartott.

A szerény kis szobában, pici éjjeli lámpa 
fényénél varrt. A fény is kevés volt, el is fá-
radt már, a szeme le- lecsukódott. Minden-
képpen be akarta fejezni, a legkisebbnek 
lesz születésnapjára.

Egy régi sötétkék szoknyát bontott el, 
nincs rajta semmilyen minta, egyszínű. 
Nem talált más anyagot otthon, valamivel 
barátságosabbá kellett tenni. Az aljára kör-
be kis gombákat hímzett, a gombák közé 
zöld füvet. Elöl a két kantár közötti sima 
részre egy nagy gomba került, amin egy 
törpe pipázott.

Már gyermekkorában feltűnően szépen 
rajzolt, a szükség pedig megtanította, ho-
gyan használja ki kézügyességét.

A környéken nem élt náluk szegényebb 
család, mégis mind a három gyerekét szé-
pen öltöztette. Mindent megvarrt, még a 
télikabátot is egy öreg varrógéppel.

Vasárnap reggel, mikor a gyerekek temp-
lomba mentek, kiállt az ajtóba, büszkén 
nézte őket. Ilyenkor egy pillanatra olyan 
boldogság töltötte el, amiből erőt meríthe-
tett a holnaphoz.

Még egyszer elégedetten szemügyre vet-
te a kötényt. Elkészült. Selyempapírba cso-
magolta, betette a szekrénybe.

Ideje lefeküdni, talán néhány órát alhat 
reggelig. A félhomályban körbenézett a 
szobában, ahol a gyerekek szuszogása törte 
csak meg a csendet. Nyugodtan, békésen 

Irodalom
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aludtak a szeretet biztonságában.

Ez az ő családja. Minden nap meg kell 
küzdeni érte, ezért mindennél a világon ér-
tékesebb.

Egyszer csak nappali fény támadt, a fény-
ből egy gyönyörű fehér ruhás, aranyhajú 
tündér lépett elő. Édesanya nem ijedt meg, 
inkább kíváncsian nézte, mi történik körü-
lötte.

A tündér így szólt hozzá:
– Én vagyok a Jó Tündér. Mindig is itt 

voltam, csak nem láthattál. Figyeltem szor-
galmas, becsületes életedet. Jutalmat érde-
melsz. Most megjelentem, hogy teljesítsem 
három kívánságodat. Lehet az bármi, meg-
kapod.

Édesanya szólni sem tudott a meglepe-
téstől, csak nagy sokára szedte össze a bá-
torságát, hogy válaszoljon.

– Nem érzem méltónak magam ilyen 
kitüntetésre, de ha lehet, szeretnék kérni 
valamit. Mikor betegek a gyerekeim na-
gyon aggódom értük, a legrosszabb pedig 
az, hogy nem tudok segíteni rajtuk. Mindig 
arra vágytam, hogy soha ne kelljen szen-
vedniük, ne érezzenek fájdalmat. Lehetsé-
ges, hogy egészséget kívánhassak nekik?

– Természetesen – válaszolta a Jó Tün-
dér. – Megígértem, bármit kívánhatsz, tel-
jesítem. Még két dolgot kérhetsz, nyugod-
tan gondold meg, mi legyen az?

Édesanya halkan megszólalt.
– Azt mondod, mindig is itt voltál? Min-

dent tudsz az életemről? Nem vagyok elé-
gedetlen, hiszen sokan irigyelhetnének a 
gyerekeimért, szerető családomért, mégis 
könnyebb, szebb lett volna minden, ha a 
gondjaimat, bánatomat, de az örömömet is 
megoszthattam volna egy hű társsal. Nekem 
ez nem adatott meg, de kérlek, a gyerekeim 
találják meg a társukat, aki egész életükben 
minden nehézségben támaszuk lesz, és aki-
vel a szép napok is szebben telnek.

A Jó Tündér megnyugtatta Édesanyát, 
hogy ezt a kívánságát is teljesíteni fogja.

– Tehát egészséget és társat szeretnél a 
gyerekeidnek – nyugtázta.

– Valóban, talán a világon a legfontosabb 
az egészség, hiszen lehet valaki bármilyen 
gazdag, egészséget nem tud venni. Társat 
sem lehet pénzért kapni, igaz, hű társat biz-
tosan nem.

– Kíváncsi vagyok, mi lesz a harmadik kí-
vánságod?

Édesanya elmondta a Jó Tündérnek, 
hogy szeretné, ha a gyerekeinek tartalmas, 
értelmes életük lenne. Mindig legyen cél-
juk, akár apró, könnyen megvalósítható, 
akár nagyobb, esetleg olyan, amihez évek 
türelmes munkája szükséges.

– Szerintem az a legnagyobb tragédia, ha 
valaki céltalanul él – magyarázta. – A kitű-
zött célt pedig szorgalommal lehet elérni. 
Az a kérésem, hogy mindig legyen mun-
kájuk, amit örömmel végeznek, és amiből 
meg tudják valósítani az álmaikat.

– De hiszen semmit nem kívántál magad-
nak! – kiáltott fel a Jó Tündér. – Édesanya, 
példát mutattál önzetlenségből, ezért kivé-
telt teszek veled. Lehet egy negyedik, utol-
só kívánságod, magadnak.

– Magamnak csak azt kívánom, hogy le-
gyenek boldogok a gyerekeim – mosolygott 
Édesanya.

 Kinyitotta a szemét, körbenézett, egye-
dül volt a szobában. Felkelt, kivette a szek-
rényből az ajándékot. Mezítláb lépkedett 
végig a padlón. Lassan rátette a kezét a 
kilincsre, résnyire nyitotta a nyikorgó ajtót, 
kikukucskált a konyhába. A kopott fa asztal 
körül már ott ültek a gyerekek. Az aszta-
lon héjában főtt krumpli gőzölgött, olyan 
csendben készítették el, hogy édesanyjuk 
ne ébredjen fel, pihenhessen.

Reggelire lesz vajjal, hiszen ünnep van.
Magyar Eszter
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Csémi István: 

Hitvallás

Református magyar vagyok,
Halálomig az maradok.
Vallásomnak semmi foltja,
Tiszta, mint a mennyég boltja.
Ahogy én e tiszta vallást megszerettem:
Úgy áldjon meg, úgy szeressen Isten engem!

Arra való a vallásom,
Hogy a lelkem mennyet lásson;
Lásson örök üdvösséget,
Boldogságot, dicsőséget.
Az én hitem az Istennek szent igéje,
Melyért hullott Krisztusomnak drága vére.

Hit és élet! Igaz dolog,
Így írták az apostolok.
Ha elhagynám szent hitemet,
Megölném az életemet.
A hitlenek nem találnak vigaszt, enyhet
Lángjában a kárhozatnak, gyötrelemnek.

Vallásomnak nincsen ára,
Nem viszem én azt vásárra.
Azt, aminél drágább nincsen,
El nem adnám semmi kincsen.
És amiért ősapáink szenvedének:
Azt a vallást, drága vallást hogy vetném meg?

Ha betérek templomomba,
Nem vakít el semmi pompa.
Nem kell nekem semmi hívság,
Csak a lélek és igazság.
Nem imádom a jó Istent semmi másban,
Csak egyedül lélekben és igazságban!

Harcaim közt kitől féljek,
Ha vezérlőm tiszta lélek?
Krisztusommal élek-halok,
Szent nevéhez hű maradok.
Hűségemért tőle várom pályabérem…
Fogadom ezt! Isten engem úgy segéljen!
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Államtitkári látogatás

Filip Mónika, a Szlovák Köztársaság Okta-
tási, Tudományos, Kutatási és Sportminisz-
tériumának államtitkára és Gajdács Mónika 
a Kisebbségi és Inkluzív Oktatásért Felelős 
Főosztály főigazgatója 2021. április 22-én el-
látogatott oktatási intézményeinkbe. 

A Tompa Mihály Református Gimnázi-
umban Molnárné Pelle Beáta igazgató, Főző 
Zsolt igazgatóhelyettes, Vincze Norbert ma-
tematika-fizika szakos tanár és Molnár Sán-
dor lelkipásztor beszélgetett a vendégekkel 
az intézmény múltjáról, jelenéről és jövőbeni 
tervekről. A megbeszélés során szóba kerül-
tek a koronavírus járvánnyal terhelt időszak 
oktató-nevelő munka nehézségei, valamint 
az enyhülésnek köszönhető jelenléti oktatás 
újraindítása. 

A megbeszélést követően a küldöttség 
megtekintette a Református Alapiskola alsó 
tagozatának épületét. A gyerekek kisebb 
ajándékot vehettek át az államtitkár asz-
szonytól. Az iskola családias hangulata és a 
belső elrendezése, amely lehetővé teszi az 
innovatív oktatási módszerek alkalmazását, 
elnyerte a vendégek tetszését.

Óvodai beiratkozás

Téged is vár a Gólyavár! címmel hirdette 
meg beiratkozási kampányát a Református 
Óvoda. A 2021/2022-es tanévre a beiratko-
zás 2021. május 1-jétől 2021. május 31-ig 
tart. 

A beiratkozási kérelem letölthető az óvoda 
Facebook (@golyavarrimaszombat) oldalá-
ról, a reformata.sk és a rirek.sk honlapokról, 
valamint kikérhető az óvoda e-mail-címen 
(golyavar@reformata.sk). 

A kitöltött és aláírt kérvények postai vagy 
elektronikus úton is küldhetők az óvoda cí-
mére, de ugyanúgy személyesen is leadható-
ak. Személyes ügyintézésre hétfőnként 8:00 
és 16:00 óra között az óvoda épületében van 
lehetőség a járványügyi intézkedések szigorú 
betartása mellett.

A beiratkozással kapcsolatos további infor-
máció +421-47-2010190, +421-910-930730 
telefonszámok egyikén, illetve a golyavar@
reformata.sk e-mail címen kapható.                                           

Oktatás
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Átlépés a Református 
Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapisko-
lában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. 
osztály. Az intézmény ez úton is szeretné tá-
jékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes 
képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba 
való beíratásának módjáról. 

Az alapiskola 5. osztályába való átlépést a 
szülők kérvényezik abban az iskolában, ahová 
kérik a gyermek felvételét. A kérvény és an-
nak kitöltési mintája letölthető a reformata.
sk és a rirek.sk honlapokról, valamint kikér-
hető az alapiskola e-mail-címen (alapiskola@
reformata.sk).

Tekintettel arra, hogy az iskolának mindkét 
szülő számára el kell küldenie a határozatot, 
lehetőség szerint kérjük, hogy mindkét szülő 
neve, címe és aláírása szerepeljen a felvételi 
kérelmen. Nem jelenti viszont a felvételi ké-
relem érvénytelenségét, ha csak az egyik szü-
lő beleegyezése szerepel a kérvényen.

A megírt, illetve kitöltött kérvényt szemé-
lyesen, postai vagy elektronikus úton lehet 
eljuttatni az alapiskola címére: Základná ško-
la Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučo-
vacím jazykom maďarským – Református 
Alapiskola, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská 
Sobota, alapiskola@reformata.sk.

Ezt követően a Református Alapiskola 
igazgatója határozatot ad ki, amelynek egyik 
példányát elküldi a törvényes képviselőnek, 
a másik példányát pedig annak az alapiskolá-
nak, amelyből a tanuló átiratkozott. 

Az alapiskola 5. osztályába nem kell felvé-
teli vizsgát tenni. 

Az alapiskolák közötti átlépés nincs hatá-
ridőhöz kötve, ugyanakkor a következő tanév 
szervezése szempontjából javasoljuk, hogy az 
érdeklődő szülők kérvényüket 2021. május 
végéig juttassák el az alapiskolába. 

A beiratkozással kapcsolatos további kér-
déseiket feltehetik a 

+421-47-2010191 és +421-911-449904 
telefonszámokon vagy a 

alapiskola@reformata.sk 
e-mail címen.
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A hatályos rendelkezések szerint már 16 
éves kortól lehet jelentkezni a koronavírus 
elleni védőoltásra. Amennyiben szeretne 
élni ezzel a lehetőséggel, fel akarja venni a 
védőoltást, de még nem regisztrált, keressen 
minket, és mi szívesen segítünk.  

Ne felejtsük el: azzal, hogy mi magunk is 
védetté válunk, másokat is és gyülekezeti kö-
zösségünket is védjük!

2021. április 19-től szigorú feltételek mel-
lett újra tarthatóak nyilvános templomi isten-
tiszteletek.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hatályos 
rendelkezései szerint az  istentiszteleteknél is:

–  beltérben 15 négyzetméterenként ma-
ximum egy fő tartózkodhat;

–  a jelenlévők FFP2-es arcmaszkot kell vi-
seljenek;

–  belépéskor mindenki kezet kell fertőt-
lenítsen.

Templomunk alapterületét figyelembevé-
ve ennek értelmében az istentiszteleti alkal-
mainkon – beleértve a szolgálattevőket – ma-
ximálisan 49 fő vehet részt.

Mivel a fent jelzett feltételek jelentősen 
korlátozzák a résztvevők számát, az átmeneti 
időszakban – mindaddig, amíg a résztvevők 

száma nem érheti el a 100 főt – a vasárnap 
délelőtt 10:00 órakor kezdődő istentiszteleti 
alkalmunkat továbbra is élőben közvetítjük 
egyházköszégünk honlapján és YouTube csa-
tornáján.

Az átmeneti időszakban szerda délelőtt és 
vasárnap délelőtt tartunk istentiszteletet.

A Pátria rádió továbbra is minden vasár-
nap 11.00 órai kezdettel református istentisz-
teletet sugároz.

Az átmeneti időszakban a lelkészi hivatal 
hétköznaponként 9.00 – 11.00 óra között van 
nyitva. A lelkipásztorok telefonon, e-mailben 
vagy személyesen a megszokott helyen to-
vábbra is megkereshetőek. 

A perselybe és Isten dicsőségére szánt 
adományokat, valamint az egyházfenntartói 
járulékot a következő folyószámlára is  be le-
het fizetni:

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

Élő istentisztelet

a rirek.sk honlapunkon
és YouTube csatornánkon

vasárnap 10:00 órakor
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