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Igemagyarázat
Volt pünkösd pünkösd előtt?
„Ti azonban nem test szerint éltek,
hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik
bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke,
az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek
van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek
élet az igazság miatt. Ha pedig annak Lelke
lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta
Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti
halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke
által.”
		
(Róm 8,9–11)
Kedves Olvasó, azon gondolkodtam az
elmúlt napokban, készülve erre a pünkösdi igehirdetésemre, hogy hogyan lehetne
összekötni a pünkösd ünnepét az Ószövetséggel. A Szentlélek, mint a szentháromság
harmadik személyének a megjelenése, egy
annyira újszövetségi dolog, hogy azt gondolhatnánk, az Ószövetség idején nem is
létezett. Igazából én magam is elgondolkodtam, hogy létezett-e a Szentlélek pünkösd
előtt? És ha igen, akkor miért nem említi
meg az Ószövetségben senki?
Olyan érzésem volt, hogy az emberiség és Isten kapcsolatának története három jól elhatárolható korszakra osztható.
Az első az Ószövetség, amikor az Istennel

templomi hírlevél

való kapcsolat az Atyát jelentette. Az Atya
volt az, aki a tízparancsolatot adta Mózesnek, aki szólt felhőből, aki látomásban adott
utasításokat Sámuelnek, aki a prófétáknak
„lediktálta” az üzenetet. A második az Újszövetség eleje, az evangéliumok, amikor az
Atya elküldte a Fiút, aki Jézus. Azért, hogy
személyesen, láthatóan jelen legyen az emberek között, és úgy szóljon hozzánk. Jézus
ezen kívül csodákat is tett, bizonyítva ezzel,
hogy ő tényleg Isten. Ugyanaz az Isten, akit
a régi történetekből lehet ismerni: úgymint
a tízparancsolat átadása Mózesnek, Sámu-

el elhívása és a többi. Amikor pedig Jézus
befejezte a munkáját, lejárt a megbízása,
akkor visszavonult a mennybe, és elküldte a
Szentlelket mint helytartóját. Ez a harmadik
időszak, ami az Apostolok Cselekedeteivel
kezdődik, és mostanáig tart. Tehát azóta van
a Szentlélek korszaka.
Ilyen lázadó gondolataim voltak. El is
képzeltem, hogy a tanáraim mit szólnának,
ha ezt meghallanák. Valószínűleg nem vállveregetést kapnék. Természetesen nem
gondolom azt, hogy a Szentlélek csak akkor
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lett kitalálva, amikor először megjelent, de
azért megengedtem magamnak ezt a gondolatmenetet.
A kiskátéból azt tanultuk, hogy Isten három személy, akik elválaszthatatlanok, és
ez már a világ teremtése óta így van. Ennek
ellenére a Fiú, azaz Jézus, csak az Újszövetségben jelenik meg, tehát a világ teremtése
után igencsak sok idővel. Legalábbis emberi
szemszögből sok idő telt el. Aztán egy kis ideig itt járt közöttünk, és amikor visszatért az
Atyához, csak akkor jelenik meg a Szentlélek.
De aztán újra olvastam az Apostolok
Cselekedeteiből a pünkösdi szakaszt, és
eszembe jutott valami. Azt írja Pál: Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük,
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mintha már olvastam volna ilyet valahol
máshol is. Ráadásul pont Mózessel kapcsolatban. A mostani fordításban a következőképpen hangzik: „Mózes negyven nap
és negyven éjjel volt ott az ÚRnál. Kenyeret

nem evett, vizet sem ivott. És felírta a táblákra a szövetség igéit, a tíz igét. Azután lejött Mózes a Sínai-hegyről; a bizonyság két
táblája Mózes kezében volt, amikor lejött
a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes,
hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt.” (2Móz 34,28–29)
E miatt az utolsó vers miatt kerestem
ki ezt az igeszakaszt, mert ez az a mondat,
amely szerintem egyrészt a Szentlélek munkájára utal, másrészt pedig elég sok félreértést okozott az egyházban. Arról van szó
ugyanis, hogy ezt a történetet héberül jegyezték le. Aztán jó sok évvel később, jóval
Jézus után, a kereszténység létrejötte után,
amikor a zsidó nyelvterületen kívülre is eljutott Mózes története, fontos volt, hogy a
nem zsidó közösség számára is érthető legyen az Ószövetség. Értelem szerint le kellett fordítani, és hát abban az időben a latin
tűnt kézenfekvő nyelvnek. Körülbelül annyira volt elterjedt, mint most az angol. Viszont
vannak jelentős szerkezeti különbségek a
két nyelv között. Azt hiszem, nem kell senki
olyannak magyaráznom, aki tud magyarul
és szlovákul. Olyan szerencsések vagyunk,
hogy az anyanyelvünk semelyik nyelvre
nem hasonlít Európában, tehát vagy megtanulunk a másik nyelven is gondolkodni,
vagy furcsaságokat fogunk beszélni. Ebben
az esetben az történt, hogy Mózes arcának
a ragyogását egy másik szóval helyettesítették a latinban, ami szarvakat jelent.
És hogy miért szántam ennek ilyen hos�szú kitérőt? Azért, mert ha egyszer csillapodik a járvány, és újra lehet utazni, esetleg
úgy alakul, hogy el is látogattok Rómába,
akkor a Szent Péter-bazilika oldalán megtekinthető Michelangelo Mózes szobra, aminek a fejét két szarv ékesíti, ennek a félrefordításnak az ötszáz éves emlékeként.
Az előbbi igeszakaszról nekem ez a szobor jutott eszembe, és az, hogy a Szentlélek
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mennyire meg nem értett személye a Szentháromságnak, a mai napig. Azt könnyű elfogadnunk, hogy az Atya az, aki Ábrahámhoz
szólt, Mózeshez szólt, szövetséget kötött
emberekkel, Noénak utasításokat adott,
tele van vele az Ószövetség, hogy mi mindent tett. Mózes majdnem még láthatta is.
Tehát könnyű kijelentenünk, hogy létezik. A
Fiú, aki egyenesen emberformát öltött, és
köztünk járt, számtalan leírás szól róla, az
emberiség talán legfontosabb közös emléke
az itt töltött harminchárom éve. Kinek jutna eszébe megcáfolni, hogy Jézus létezett?
Viszont a Szentlélek olyan megfoghatatlan.
Mosolyogtam magamban ezen egy ideig,
amikor leírtam, mert hát milyen legyen?
De hogy érthető legyen, hogy miért mosolyogtam magamban, el kell mondanom azt,
amit a teológián tanultam, és lehet, hogy
a tanáraim is kicsit megenyhülnének, hogy
nem felejtettem el ezt a fontos részletet. A
héberben a lélek szó több mindent is jelent.
Jelent például leheletet és szelet is. Ezért
mosolyogtam, hogy ha a Lélekről van szó,
hát milyen legyen, ha nem megfoghatatlan.
Ki tudja megfogni a szelet? János evangéliumában olvashatjuk: „A szél fúj, amerre akar;

hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön
és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (Jn 3,8)
Szóval a Lélek és ez alatt a Szentlelket értem, létezik, csak hát természetéből adódóan megfoghatatlan. De ez a legtávolabbról
sem jelenti azt, hogy ne létezne. Vagy hogy
ne létezett volna már az Ószövetség idején
is. Vagy ne létezett volna már az ember teremtésekor is. Ki is kerestem számotokra
néhány bizonyítékot, nem mintha szükség
lenne rá, de azért jó, ha tudjuk. Mózes első
könyvében az ember teremtésekor ezt olvashatjuk: „Amikor az ÚRisten a földet és
az eget megalkotta, még semmiféle mezei
fű nem volt a földön, és semmiféle mezei
növény nem hajtott ki, mert az ÚRisten még
nem bocsátott esőt a földre. Ember sem
volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás
fakadt a földből, és mindenütt megöntözte
a termőföld felszínét. Azután megformálta
az ÚRisten az embert a föld porából, és az
élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az
ember élőlény.” (1Móz 2,4–7)
Tehát a lehelet az, ami élővé tette az embert. Nem sokkal a teremtés után történt
ugyebár egy kis fiaskó, amiről így számol

3

CSILLAGOS
minden körülmények között, szólni akar.
Számunkra egy érdekes momentum, hogy
a különböző anyanyelvű emberek egyszerre csak megértik egymást, de ennél sokkal
fontosabb, hogy a teljesen különböző háttérrel rendelkező emberek, egyszerre csak
mind Isten Igéjét hallgatják. Isten szava
mindenki számára elérhetővé vált pünkösd
napján, a Szentlélek kitöltetése által. Megismételhetetlen és pótolhatatlan. Ami az első
pünkösdkor történt, az nehezen felfogható,
de anélkül aligha lehetnénk itt. Adjunk hát
hálát ezért a kegyelemért!

be a Szentírás: „Az asszony úgy látta, hogy
jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a
szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és
evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is
evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme,
és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket
készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős
alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a
felesége elrejtőzött az ÚRisten elől a kert fái
között.” ( 1Móz 3,6–8)
Megint csak a magyar fordítás nem adja
vissza olyan jól, de a szellős alkonyat utalhat arra, hogy Isten szellőként sétált a kertben. Nagyon hosszan kéne kifejteni ahhoz,
hogy pontos legyen a fordítás, de úgy gondolom, hogy itt is a Szentlélekről van szó.
A lángnyelvek az apostolok feje felett, Mózes arcának ragyogása, vagy ha úgy tetszik,
a szarvai, számomra mind bizonyítékként
szolgálnak arra, hogy a Szentlélek igenis
létezett az idők kezdete óta. Nem mintha
bármin is változtatna az Istennel való kapcsolatomban, hogy eleve létezett, vagy csak
később jött létre, de azért örülök neki.

Mikos Tamás, beosztott lelkész

.

Irodalom
Nagy Kornélia:

A Szentlélek hívása
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

És hogy miért foglalkoztatott ennyire ez
a kérdés? A pünkösd nagyon fontos ünnepünk, annak ellenére, hogy nem államünnep, és talán nem is tudja mindenki, hogy
miről szól, de az eredeti pünkösd volt az a
nap, amikor Isten nyilvánvalóvá tette, hogy
ő minden nyelven, minden emberhez,
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Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Füle Lajos:

Pünkösd fényében
Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!
Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.

Vaskői Károly:

A legszebb nyelv

(Anyanyelvünk tiszteletére)
Szeresd, álld e csodás nyelvet,
mellyel álmodni tudsz!
Vidd s add tovább, el ne vesszen:
Írjon jövőt a múlt!

Füle Lajos:

Ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Első szót véle formálod
a szüléd ölében.
Tudásod is azzal rovod
tábládra serényen.

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Azon szólsz a Jóistenhez,
ha sors árkába jutsz.
Hangján rebegsz hű szerelmet,
s véle dicsérsz, szapulsz.

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Általa lesz könnyes a dal
idegen vidéken.
Végső szót majd azon sóhajtsz
kaszás közelében.
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Hirdetések

Ballagás
A Tompa Mihály
Református Gimnázium
2021. június 2-án
16.00 órai kezdettel
templomunkban tartja ünnepi
istentiszteletét, melyen a végzős
növendékek átveszik érettségi
bizonyítványukat, és elballagnak.

Vakációs bibliahét!
Igen, a hír valóban igaz! Ha a javuló közegészségügyi helyzet lehetővé teszi, egyházközségünkben idén is megszervezzük a napközis gyermektábort. A KOEN munkacsoport
által elkészített program címe: „Újratervezés”.
A Tompa Mihály Református Gimnázium
épületében és udvarán 2021. július 6-a és 9-e
között – keddtől péntekig – mindennap reggel
7:30-tól várjuk az alapiskolás gyermekeket. A
foglalkozások 15:30-ig tartanak.
Jelentkezni 2021. június 30-ig lehet a lelkészi hivatalban és a rirek@rirek.sk elektronikus
levélcímen. További információ hamarosan a
rirek.sk honlapon olvasható.

Örvendezzünk együtt végzős
növedékeinkkel és szüleikkel!

Oktatás
Hírek a Gólyavárból
A vírushelyzet sajnos nem kímélte a legkisebbeket sem. Az előírások szerint ők is ugyanúgy „hazakényszerültek”, mint a kicsit nagyobbak vagy a legnagyobbak.
Április elején, amikor a déli tájakról újra vis�szatérnek a gólyák, a mi Gólyavárunk is megnyithatta kapuit a már nagyon visszavágyó ovisok előtt. Történt ugyanis, hogy a fokozatos és
óvatos engedmények után, húsvétot követően
újra teljes létszámban megtelt református óvodánk.
Április hónap az erdő hónapja, ekkor van
a Föld napja is. Minden foglalkozás, minden
vetélkedő e körül forgott a gyermekek nagy
örömére.
Májusban, anyák napján, a gyermekek még
mindig csak rendhagyó módon tudták köszönteni az édesanyákat. Egy kedves köszöntős
videóval, valamint saját készítésű ajándékkal
kedveskedve ünnepelték meg ezt a jeles napot.
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A napokban még zajlik a beiratkozás, de
örömmel jelenthetjük, egyre nagyobb az érdeklődés a Gólyavár iránt.
Az óvodánkban folyó munkáért, a megtartatásért is legyen Istenünké a dicsőség.
Varga Tünde igazgató beszámolója alapján
összeállította Kovács Tímár Ildikó

Gyermeknap
A Református Alapiskola gyermeknapi képeiből válogattunk.
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Fontos
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 közösségünket is védjük!

Hirdetések
A Szlovák Közegészségügyi Hivatal hatályos rendelkezései szerint 2021. május 31-től
járásunkban az istentiszteleteknél is:
– beltérben az ülőhelyek 25%-át lehet
használni és legfeljebb 250 személy lehet jelen;
– a jelenlévőknek szájmaszkot kell viselniük;
– a belépéskor kezét mindenkinek fertőtlenítenie kell.
Ennek értelmében az istentiszteleti alkalmainkon akár 250 fő is részt vehet.
Mivel a fent jelzett feltételek jelenleg nem
jelentenek létszámbeli korlátot számunkra,
az istetiszteletek élő közvetítése megszűnik.
Az igehirdetések továbbra is visszahallgathatók a rirek.sk honlapunkon.

Június hónap folyamán előreláthatóan
minden szerdán, pénteken és vasárnap tartunk istentiszteleti alkalmat a templomban.
A lelkészi hivatal hétköznaponként 9.00 –
11.00 óra között van nyitva. A lelkipásztorok
telefonon, e-mailben vagy személyesen a
megszokott helyen továbbra is megkereshetőek.
A perselybe és Isten dicsőségére szánt
adományokat, valamint az egyházfenntartói
járulékot a következő folyószámlára is be lehet fizetni:
SK65 0900 0000 0003 8112 5607.
Ünnepi istentisztelet
A Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház X. Zsinata
2021. június 26-án 11.00 órakor
templomunkban tartja alakuló
ülését megnyitó
ünnepi istentiszteletét.
Az istentiszteleten
főtiszteletű Géresi Róbert püspök
és Porubán Ferenc főgondnok,
valamint helyetteseik leteszik a
hivatali esküt.
Igét hirdet főtiszteletű
Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.
Az esküt előolvassa főtiszteletű
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyház püspöke.
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket erre az ünnepi alkalomra!
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