
Igemagyarázat

Mérlegen az életünk 

„Ne legyen tarsolyodban kétféle súlymér-
ték, nagyobb és kisebb. Ne legyen házadban 
kétféle véka, nagyobb és kisebb. Pontos és 
hiteles súlymértéked, pontos és hiteles vékád 
legyen, hogy hosszú ideig élhess azon a 
földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Mert 
utálatos Istened, az Úr előtt mindenki, aki ilyet 
tesz; mindenki, aki hamisságot cselekszik.”

                (5Móz 25,13–16)

Mérlegelő, méricskélő emberek vagyunk.
Osztunk, szorzunk, összeadunk, kivo-

nunk, levonjuk a megfelelő következtetése-
ket, és a kapott eredmény alapján döntünk, 
hogyan és merre tovább.

A 2022-es évet alig egy hónapja kezdtük, 
még a zárszámadások, elszámolások, a tavalyi 
évről szóló beszámolások napjaiban vagyunk, 
de már itt az ideje annak is, hogy a 2022-es 
évre szóló terveinkhez is elkészítsük a költség-
vetést, kutassuk a megvalósításokhoz szüksé-
ges lehetőségeket. Miután mérlegre tettük az 
elmúlt év dolgait, és kitűztük az újabb célokat, 
azon kezdünk el a lehető leghatékonyabban 
dolgozni, hogy munkánk és annak eredmé-
nyei kiegyenlítsék annak a mérlegnek a nyel-
vét, melynek egyik serpenyőjében a célok, a 
másikban pedig az eredmények vannak.

A célok az irány = a súly – eredmény pe-
dig mindaz, amit ennek érdekében, ezek 
megvalósulásában végzünk. Tisztessége-
sen, vagy kevésbé. Hűséggel, vagy kevésbé. 
Szeretetben, vagy kevésbé. Rideg számítás-
sal vagy irgalommal.

A mérleg megmutatja az igazságot. E 
mai istentiszteleten, Isten segítségével, sze-
retném felhívni a figyelmeteket a pontos 
és megbízható mérleg fontosságára. Arra, 
hogy mennyire fontos, és milyen jó az olyan 
mérleg, ami nincs megbuherálva, megpöc-
kölve. Az ilyen mérlegen mért bármi – le-
gyen az tárgy vagy akár élet – az igazságot 
mutatja, a tisztességet mutatja. Mert hite-
les, mert megbízható. 

Bruno Ferrero, szalézi írótól – aki teológiát, 
filozófiát, pedagógiát, pszichológiát is tanult, 
talán többen ismerik a testvérek rövid, ta-
nulságos lelki írásait – származik a következő 
történet:  

A jómódú gazda és a szegény ember üz-
letet kötött. A gazda minden héten ad két 
kiló túrót a szegény embernek, aki pedig 
viszonzásul két kiló összegyűjtött mézet ad.

CSILLAGOS
2022/1                                       templomi hírlevél



2

CSILLAGOS
Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg 

egyszer csak a gazda arra gondolt, hogy 
bizony nem minden ember tisztességes, 
és meg kellene mérni, amit kap. Úgyhogy 
mikor legközelebb vitte a túrót, és néhány 
perc múlva megkapta a mézet, azt hazavit-
te, és a pontos mérlegén megmérte – hát 
csak másfél kiló volt!

Felháborodva ment a szegény ember-
hez, és indulatosan a szemére vetette, hogy 
becsapta őt.

A szegény ember lehajtotta fejét, és így 
szólt:

– Nagyon sajnálom, hogy így történt, 
de én nagyon szegény ember vagyok. Egy 
kétserpenyős mérleget még tudtam szerez-
ni, de súlyokra már nem volt pénzem. Így 
hát amikor megkaptam tőled a túrót, és 
kivittem a kamrába, rátettem a mérleg ser-
penyőjére, és a másik serpenyőbe kimér-
tem az azonos súlyú mézet.

A gazda roppant módon elszégyellte ma-
gát, és hazament.

Mózes ötödik könyvét olvasva mostaná-
ban, újra és újra rácsodálkozom arra, hogy 
mennyire naprakész, mennyire aktuális a 
Biblia. A mindennapi életben való helyes 
forgolódáshoz milyen pontos és egyértelmű 

tanácsokat, útbaigazításokat, ötleteket ad 
annak, aki nyitott szívvel és befogadó lélek-
kel olvassa. 

„Ne legyen tarsolyodban kétféle súly-
mérték, nagyobb és kisebb. Ne legyen há-
zadban kétféle véka, nagyobb és kisebb. 
Pontos és hiteles súlymértéked, pontos és 
hiteles vékád legyen, hogy hosszú ideig él-
hess azon a földön, amelyet Istened az Úr 
ad neked. Mert útálatos az Úr előtt, a te 
Istened előtt mindenki, aki ilyet tesz; min-
denki, aki hamisan cselekszik”

Ez a törvény, magáról az Istenről szóló 
tanításon alapszik. Mivel az Úr szent, az ő 
népének, hozzá hasonlóan, szentnek és 
tisztának kell lennie. Hasonlóképpen, mi-
vel az Úr az igazság Istene, a hozzá tartozók 
sem lehetnek hazugok, féligazságot hirde-
tők vagy megbízhatatlanok. A tisztességte-
len hozzáállás megnyilvánulása a szeretet-
lenség, az irigység, a becsapás.

Ha Istennel szövetségben élünk, úgy kell 
élnünk ebben a világban, hogy életvitelünk, 
hozzáállásunk, megnyilvánulásaink világo-
san tükrözzék Urunk természetét és tulaj-
donságait.

Jogi szempontból a felolvasott Igék a 
Tízparancsolat gyakorlati alkalmazásának 
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is tekinthetők. A szövetség a lopásnak min-
den nemét tiltja, mert a lopás az Istennel 
való egyezség súlyos megszegése.

Mit nevez a Biblia lopásnak?
– A tisztelet ellopását – a szülői tisztelet-

re van elsősorban vonatkoztatva.
– Az élet ellopását – a gyilkosságra vo-

natkoztatva.
– Más tulajdonának vagy pénzének az 

ellopása – ahogy a felolvasott versek is rá-
mutatnak.

– A szerelem ellopását – a házasságtö-
résre, a hűtlenségre vonatkoztatva.

– A becsület ellopását – amikor rágalom-
mal (pletykával), hamis tanúzással valakitől 
a jó hírét rabolják el.

Ha tehát valaki különböző súlymértéket 
használ, vagy kettős mércét, hogy ezzel más 
kárára növelje vagy megtartsa a maga elő-
nyét, az tudatosan szegi meg a nyolcadik 
parancsolatot.

Társadalmi szempontból is fontos volt, 
és ma is fontos, hogy Isten népe becsüle-
tes közösség legyen. Ne csak megbízható 
állampolgárok legyenek, hanem együttérző 
testvérek is. Az ugyanahhoz az Istenhez tar-
tozó család tagjait szoros kapcsolat kell fűzze 
egymáshoz. Ha a „testvérek” szándékosan 
becsapják egymást, vagy előnyösebben, 
esetleg kevésbé előnyösebben ítélik meg 
egymást rendszeresen, hogy is remélhetnék, 
hogy a társadalmuk erős lesz, és a kölcsönös 
bizalom fogja jellemezni??? Ne legyen hát 
kétféle véka, nagyobb és kisebb… És a bibliai 
tanítás tovább megy. Ne csak a testvérek kö-
zött legyen így! Mert hogyan is lehetne Isten 
népe a pogányok világossága, ha üzletköté-
seik csaláson alapulnak? 

Miután Isten népe letelepedett Kána-
ánban, sikeres kereskedelmet folytatott. 
Frissen elsajátított mezőgazdasági tudásuk 
hamarosan meg is hozta a gyümölcsét: 
nemcsak saját szükségleteikre termeltek, 
hanem más városok piacaira is vitték a 
megtermelt javakat Izraelben, és  a határon 
túl is. A főniciaiak számára Izrael volt a ga-
bona, az olaj és a bor rendszeres beszállító-
ja. A délre elterülő Egyiptom megtermelte 
ugyan a maga számára szükséges gabona-
mennyiséget, de szívesen importált olíva-
olajat és bort Izraelből. Izrael ipara is gyor-
san fejlődött, és fémeket is exportálhattak a 
zsidók. És az Úristen ezt jó előre tudta. Tud-
ta, hogy népe hamarosan kiterjedt keres-
kedelmi kapcsolatba kerül más nemzetek-
kel. Ha pénzsóvárgásuk vagy egyéb külső, 
vagy belső haszon reményében becsapják 
gyanútlan pogány szomszédaikat, akkor az 
Istenükről  való bizonyságtétel is csorbát 
szenved, Isten nevére szégyent hoznak. 
Tudjuk, hogy később a zsidó nép a gazdasá-
gi és üzleti érzékéről vált híressé. Azért az is 
egyértelmű, sőt természetes, hogy amikor 
az ókori világ nyüzsgő piacán kereskedtek, 
akkor ők is az akkori gazdasági verseny sza-
bályai szerint játszottak, de ha Isten utasí-
tását komolyan vették, akkor sem becstele-
nek, sem hazugok nem lehettek. 

Akkor hát mit is tanulhatunk meg 
ebből a ma előttünk 
lévő néhány versből?

A választott nép, 
Isten népe, Istennek 
engedelmeskedve min-
dig becsületesen járjon 
el üzleti ügyeiben. 
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Tegyék ezt nemcsak azért, hogy testvéreiket 
ne csapják be, hanem legfőképpen azért, 
hogy magát az Urat ne szomorítsák. Az Ő 
szemében ugyanis gyűlöletes a tisztesség-
telen viselkedés. 

Krisztus előt a 8. században, a gazdasági 
gyarapodás idején, három próféta is elő-
hozta ezt a témát, pontosabban ezt a prob-
lémát. Ámós, Hóseás és Mikeás is prófétált 
azok ellen a kereskedők ellen, akik hamis 
mérleget és hamis súlyokat használtak. Rá-
mutattak arra, hogy a hamisság, a kétértel-
műség, a féligazság sérti az igazságosság, a 
jogosság és az igazság Istenét. 

Kedves Testvérek, Szeretett Gyülekezet!
Az elhangzottak fényében vizsgáljuk 

meg korábbi vagy éppen friss döntéseinket, 
tetteinket, melyeket az általunk használt 
mérlegek szerint valósítottunk meg. Vajon 
megállnának az Isten igazságának mérlegén 
is? Hát a szeretet, az irgalom, a türelem, a 
megbocsátás mérlegén? Merre billent ke-
resztyén bizonyságtételünk mérlege? Egy-
általán jól kereskedünk? Jól sáfárkodunk? 
Bizony őszintén be kell ismernünk, hogy 
önös érdekeink miatt, sokszor kemény har-
cot vívunk az igazságért önmagunkkal.

Kívánom, hogy sose keressünk kiskapu-
kat, hanem járjunk bátran a keskeny úton, 
melyre Megváltónkkal léptünk rá, aki az Út, 
az Igazság és az Élet! Ámen

 Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor 

     

  Dr. Gyökössy Endre: 

A Boldogmondások margójára
(Mt 5,1–12)

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert 
akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak ön-
magukkal, mert nem kell szüntelen azt ten-
niük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol 
mások közömbösek, mert örömes lesz az 
életük.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is 
lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagu-
kon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztet-
ni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok za-
vartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában 
a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mind-
háromban a diófát, mert nemcsak néznek, 
hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak 
tenni, mert megcsendül a csöndjük, és tit-
kok tudóivá válnak. Leborulók és nem kibo-
rulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül 

Irodalom
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tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva 
ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és 
meghallgatni, mert sok barátot kapnak 
ajándékba, és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására 
anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék 
magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a 
kis dolgokat és békésen a nagy eseménye-
ket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, 
és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes 
lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik 
mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják 
őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha 
szavukba vágnak, ha megbántják őket, és 
szelíden szólnak, mert Jézus nyomában jár-
nak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak 
valósítani valamit, mert életesebb lesz az 
életük.

Füle Lajos: 

Élő tükör

Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba’.

Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved-e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja?

Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fiúnkra arcom.

Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!
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Emlékeztünk
A Református Oktatási Központ és a Pósa 

Lajos Társaság szervezésében 2022. január 
16-án az Egyesült Protestáns Gimnázium 
régi épülete előtt emlékezhettünk Mikszáth 
Kálmánra. 

A Tompa Mihály Református Gimnázium 
két diákja – Deme Mátyás és Ferencz Zsolt  
– egy-egy verset olvasott fel. 

Ünnepi beszédet Molnárné Pelle Beáta, 
a Református Oktatási Központ igazgatója 
mondott.

Az emlékezést koszorúzás követte, a je-
lenlévők az Egyesült Protestáns Gimnázium 
közismert diákjainak – köztük Mikszáth Kál-
mánnak is – a nevét megörökítő emléktáb-
lához helyezték el a nemzetí színű szalagos 
koszorúkat.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Egy-
begyűltek!

Éppen 175 évvel ezelőtt, 1847. ja-
nuár 16-án született a Nógrád megyei 
 Szklabonyán Mikszáth Kálmán, a 19. század 
utolsó harmada és a századforduló legje-
lentősebb magyar írója. Mi rimaszombati-
ak és Rimaszombat környékiek méginkább 
kötődünk hozzá, hiszen hat éven keresztül 

volt az Egyesült Protestáns Algimnázium 
diákja. Az evangélikus lelkészi felmenőkkel 
rendelkező Mixadt szülők szerették volna, 
ha az idősebb fiuk szintén lelkészi pályára 
lép majd. Ezért már az elemi iskolába is a 
Szklabonyával szomszédos Ebeckre járat-
ták, ahol evangélikus hittant is tanulhatott. 
Ezért hozta el az édesanyja 1857 kora őszén 
a tízéves Kálmánt Rimaszombatba, hogy az 
Egyesült Protestáns Algimnáziumban foly-
tassa a tanulmányait.

Ahogy ezt a Fábry János halála után írt 
nekrológjában maga Mikszáth leírta, és az 
első osztályos bizonyítványa is tanúskodik 
róla, akkor még olvasása akadozó és írása is 
gyengébb volt. Itt, ezek között a falak között 
ismerte meg az olvasás örömét, az első írói 
szárnybontogatásai is az itteni önképzőkör-
ben történtek.

Mindez az 1850-es évek végén és a 60-as 
évek elején történt. Nem volt ez sem köny-
nyű és szabad időszak. De a tanárok, nem-
csak arra figyeltek, hogy a diákjaik megta-
nulják a tananyagot, hanem emberségre 
és hazaszeretetre is nevelték őket. Mindig 
megtalálták a módját annak, hogy ezt meg-
tegyék. Itt az Egyesült Protestáns Gimnázi-
um épülete előtt állva szükséges, hogy meg-
nevezzük azokat a tanárokat, akikre maga 
Mikszáth Kálmán is hálával és megbecsü-
léssel emlékezett: a már említett lutheránus 

Örömeink
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Fábry János és Terray Károly és a református 
Baksay István és Szeremley Károly. 

A kisvárosi élmények és karakterek, ame-
lyeket itt ismert meg, végig kísérték egész 
életében. Megjelentek egy-egy elbeszélé-
sében, regényében: A két koldusdiák, Ne 
okoskodj, Pista!, Tavaszi rügyek című elbe-
széléskötetben. Nagy büszkeséggel és vá-
rakozással ülünk le karácsony környékén a 
televízió elé, hogy sokadszor megnézzük a 
Szent Péter esernyője vagy A fekete város 
regényei alapján készült filmet, ültetjük le a 
gyerekeinket és unokáinkat is. Várjuk, hogy 
mikor lesz már a szabatkai jelenet?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Em-
lékezők! A Tissot Szegeden című tárcájá-
ban írta: „Mert én nem kutatom, mint ön a 
templomok ereklyéit és régiségeit, nem né-
zegetem a puszták délibábjait, nem kutatom 
a hegyeket, én azt a nagy rejtélyt szeretem 
tanulmányozni, amelyiknek ember a neve.”

Az író Rimaszombatban kezdte meg szár-
nybontogatását. Itt kezdett el írni. Mi úgy 

válhatunk leginkább Mikszáth Kálmán örök-
ségének hordozójává, ha olvasói leszünk. 
Vegyük le a polcról novelláit és regényeit. 
Kezdjük el olvasni vagy újra olvasni őket. 
Mikszáth ma is jól olvasható. Bár a kor és a 
technológia sok mindenben megváltozott, 
de az ember nem. Ma is ugyanolyan mint 
100–150 évvel ezelőtt volt. Ismerjük meg 
belőle saját magunkat. Tanuljuk meg tőle, 
hogy maradhatunk meg a nehézségek kö-
zött is reménykedők, és hogy éljük meg a 
hétköznapokat derűvel, józanul és bölcsen.  

Molnárné Pelle Beáta, igazgató 



Alkalmaink
Az omikron típusú vírus gyors terjedésé-

re való tekintettel 2022. január 19-től már 
sokadszor újra módosultak az eddig haszná-
latos korlátozó intézkedések 

A nyilvános istentiszteletek tartásának 
feltételeit a tömegrendezvények között 
szabályozzák, melyeket alacsony kockáza-
tú, közepes kockázatú és magas kockázatú 
kategóriákba soroltak. Mivel az istentiszte-
leteken éneklés is van, ezért azokat a mozik-
kal és sportrendezvényekkel együtt a köze-
pes kockázatú rendezvények közé sorolták.

A közepes kockázatú rendezvényeken 
csak oltott és betegségen átesett személyek 
vehetnek részt. A kapacitást illetően a szer-
vezők eldönthetik, hogy a maximális 100 
résztvevőt választják, vagy amellett dönte-
nek, hogy az ülőhelyek legfeljebb egynegye-
dét lehet elfoglalni.

A mi esetünkben – mivel 1100 férőhe-
lyes a templomunk – az istentiszteleteken 
résztvevők száma nem haladhatja meg 275 
főt. Bár közepes kockázatú rendezvényeknél 
már nem szükséges a résztvevők névjegy-

zékének készítése, de reszpirátor viselése, 
valamint a szigorú járványellenes intézke-
dések betartása továbbra is kötelező.

A változó szabályozás mellett állandó is-
tentiszteleti alkalmainkat továbbra is szer-
dán, pénteken és vasárnap tartjuk 10.00 
órai kezdettel. A vasárnapi istentiszteletein-
ket – mindeddig amíg azokon az oltatlanok 
nem vehetnek részt – élőben közvetítjük 
egyházközségünk honlapján és YouTube 
csatornáján

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

A perselybe és Isten dicsőségére szánt 
adományokat, valamint az egyházfenntar-
tói járulékot a következő folyószámlára is 
be lehet fizetni:

SK65 0900 0000 0003 8112 5607.

CSILLAGOS

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

A nyilvános istentiszteleten 
legfeljebb 275 oltott vagy 

betegségen átesett személy 
vehet részt.

Istentiszteleteink élő közvetítése
a rirek.sk honlapunkon

és YouTube csatornánkon
vasárnap 10:00 órakor

Hirdetések


