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Pünkösd a hétköznapokban

A TARTALOMBÓL:

A pünkösdi történet elmondja, hogy a Szentlélek akkor töltetett ki a
PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE ................. 2. oldal
tanítványok csoportjára, amikor ők a felsőházban, tehát egy lakásban
PÜNKÖSDI GONDOLATOK ...... 3. oldal
tartózkodtak. „Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről
…. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak
KÖSZÖNÖM .............................. 4. oldal
szállva” (ApCsel 1, 12-13). A lakás a hagyomány szerint Máriáé, János
BIZONYSÁGTÉTEL .................. 5. oldal
Márk édesanyjáé volt.
AMI (NEM) VOLT ........................ 6. oldal
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen … mindnyájan megteltek Szentlélekkel”
AMI LESZ .................................. 7. oldal
(ApCsel 2, 1. 4). Tehát Isten Lelke nem akkor szállt rájuk, amikor a
ÁLLANDÓ ALKALMAINK ....... 8. oldal
templomban vagy más különlegesen megszentelt helyen tartózkodtak,
hanem lakásban, az emberi élet legmegszokottabb, leghétköznapibb
és leggyakoribb helyén.
Mi sokszor bizonyos szent időhöz és helyhez kötözzük Istent.
Egyszer valaki így mondta: „minden vasárnap kifogástalanul elvégzem
vallási gyakorlataimat, elmegyek templomba, elmondom az imádságaimat. Aztán hétfő reggeltől szombat estig dolgom után látok, s hogy
ezalatt az idő alatt mi mindent cselekszem, azt bár ne látná Isten se.
Mikor aztán újra vasárnapra ébredünk, megint vallásos vagyok”.
Hézagos vallásosság! Istent odakötözzük bizonyos helyekhez és
időkhöz, ott is hagyjuk, hogy aztán hétköznapi lelkülettel belevethessük
magunkat újra a világiasságba.
Fontos meggondolni, hogy azzal, hogy Isten az Ő legfenségesebb
ajándékát, a maga Lelkét nem valami különleges, szent helyen adta,
hanem egy egyszerű otthonban, a „közönségest” rendkívülivé avatta.
Az egész élet mindenestül arra való, hogy megszentelődjön. A Lélek ajándékát nem azért adta Isten, hogy
csupán istentiszteleti szertartások függvénye legyen, hanem erő, amelynek segítségével világítunk mindig és
mindenütt, amellyel megszenteljük a köznapi dolgokat is, amellyel testünket a Lélek templomává, otthonunkat
Isten hajlékává tesszük. Ha vélt vagy valós keresztyén hitünk a családi fészkeinkben nem tud otthonossá válni,
a templomi vallásosság akármennyi sokasága sem segíthet rajtunk. Ha keresztyénségünket a mindennapi élet
középpontjában, az otthonunkban nem tesszük élővé és éltetővé, akkor vajmi kevés gyümölcsöt fog az teremni.
Hát nem tudjuk Istent minden dolgunkba belevinni? Vagy mindenhova magunkkal tudjuk vinni, vagy
sehova sem. Ha mindenhova magunkkal visszük, ezzel nem lealacsonyítjuk Istenbe vetett hitünket, hanem
felmagasztosítjuk az életet. Vagyis ezzel nem Istent tesszük hétköznapivá, hanem hétköznapjainkat tesszük
ünnepivé. Így cselekedve rá fogunk jönni, hogy némely dolgunkat, mint méltatlant és nem illőt, el kell
hagynunk. De hiszen a keresztyén ember életének ne is legyenek olyan részletei, amelyeknél nem lehet jelen
Isten is. Ismerjük a mondást: aki félig Krisztusé, félig a világé – az egészen az ördögé. „Akár esztek, akár isztok,
bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 10, 31)
Az első pünkösd óta tudjuk, hogy Szentlélek kitöltése nincs sötét kolostorokhoz, dohos és félhomályos
templomszögletekhez kötve, hanem ott is kiáradhat, ahol gyermekkacagástól hangos a szoba, vagy ahol az
emberi élet gondjai, problémái izzanak, ahol folyik a mindennapi élet – otthon.
Hívjuk, kérjük Isten Szentlelkét, hogy lakozzon a szívünkben is, a hajlékainkban, az otthonainkban is!
Szenteljen meg minket erejével és békességével a hétköznapjainkban is! 				
Sz-S. G.
Az együtt-ünneplés reményében, mennyei örömökkel, békességgel, vigasztalással
és szeretettel gazdagon megáldott pünkösd ünnepet kívánunk minden Testvérünknek!
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Bódás János:
Szentlélek,
szállj alá!
Szent Lélek szállj alá:
erõ, kincs, égi fény…
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Űzz el a szívekbõl
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.
Annyi még az önzés,
a gyűlölet: – vedd el!
tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!

Kőbányai Református Egyházi Élet

A CSELEKEDETEK KÖNYVE MARGÓJÁRA
Bibliaolvasó Kalauzunk szerint egészen július elejéig olvassuk Az apostolok
cselekedeteiről írott könyvet. A könyv szerzője Lukács, aki orvos volt, a harmadik
evangéliumban azokról a dolgokról számol be, „amelyeket Jézus kezdett cselekedni
és tanítani addig a napig, amelyen felvitetett” (ApCsel 1, 1-2). A cselekedetek könyvében folytatja a történetet, utalva ezzel arra, hogy ebben az új történetben is Jézus
munkálkodását követhetjük nyomon. Ez a könyv a cselekvő Jézus könyve. Arról szól,
amit Jézus cselekedett tanítványai és más emberek által. Még akkor is csak Jézusról
szól, ha sok névvel találkozunk benne.
Ez a könyv Jézussal kezdődik és Szentlélekkel folytatódik. Sok-sok ember
cselekedetéről szól, de mindenki azért cselekszik, mert Jézus akarja, és azért szól,
mert Szentlélek szól. „A tevékeny Jézus és a tevékeny Szentlélek könyve ez a tevékenykedő apostolokról, tanítványokról: hogyan cselekszik az Úr általuk!” (Gyökössy Endre).
Jézus azt ígérte, hogy felépíti egyházát (lásd Mt 16, 18), a cselekedetek könyvében
pedig földrajzilag is végigkövethetjük ezt a folyamatot. Még a földön mondott utolsó
szavaiban Jézus maga határozta meg a könyv cselekményét: „tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld végső határáig” (ApCsel 1,8).
A cselekedetek könyve hűségesen követi ezt a vázlatot: az első 7 fejezet a jeruzsálemi
gyülekezetről szól, majd a következő 5 fejezetben Júdea és Samária áll a figyelem
középpontjában, a könyv hátralevő részében
pedig az akkor ismert világ végső határáig
követhetjük nyomon az evangélium terjedését.
Lukács írói tehetségének köszönhetően megértjük, hogyan munkálkodtak az apostolok
Jézus mennybemenetele után, hogyan jutott el
Krisztus evangéliuma Jeruzsálemből Rómába,
Athénbe, Korinthusba és az akkori világ kulcsfontosságú városaiba, megtudjuk, miként lett
Pál a 13. apostol, aki az első és legnagyobb
keresztyén misszionáriusként számos keresztyén gyülekezetet alapított a Földközi-tenger
térségében. 			
Sz-S. G.

Pünkösd ünnepére

A Szentlélek Isten akkor szállt le éppen,
Ahogy áhítattal a templomba léptem,
Láttam a szent lángot megállni felettem,
Amint meglegyintett, meggyulladt a lelkem.

Pünkösd ünnepére hazaszáll a lelkem,
Valamikor régen nem így ünnepeltem.
Piros pünkösd napja, az ég hírhozója,
Egy kis fehér templom a megmondhatója.

És azóta égek álmok szent tüzében,
Keresem a mennyet szomjúhozva, étlen.
Tudom, hogy a lelkem nem veszhet a sírba
s hogy a legszebb zsoltár nincsen még megírva.

Gyermek voltam, gyermek, alig porban játszó,
De már az okos szót megérteni látszó,
Édesanyám mosta fehérre ruhámat,
S szoktatta szelíden imádságra számat.

Pünkösdi harangszó, falum kis harangja
Szomjazik a lelkem bíztató szavadra.
Rám találsz-e most is itt az idegenben?
Meg tudnál-e most is gyógyítani engem?

Egyszer egy szép reggel, a Nagyutca sorban,
Harang szava zendült a fehér toronyban.
Megkapott, lebűvölt s mintha szárnyam nőne,
Vitt a hang magával a szép kies mezőre.

Pünkösd ünnepére hazaszáll a lelkem,
Valamikor régen nem így ünnepeltem.
Fájó sóhajtással gondolok rá vissza,
Vándorút homokja könnyemet felissza.

Baja Mihály:
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PÜNKÖSDI GONDOLATOK

A kezdet

Vannak teológusok, akik azt tanítják, hogy a pünkösd
egyszeri és megismételhetetlen eseménye volt az üdvtörténetnek. Új pünkösdökért imádkozni egyszerűen
tévelygés.
Isten Igéje azonban éppen ennek az ellenkezőjét
mondja. Péter ekképpen számol be a Kornéliusz százados
házában átélt eseményekről: „amikor pedig elkezdtem
beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is
leszállt kezdetben” (ApCsel 11, 15).
A nagy üdvtörténeti ünnepek közül (karácsony, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel) éppen és egyedül
a pünkösd az, amely megismétlődik, aminek meg kell

ismétlődnie! A jeruzsálemi
pünkösdöt követve másutt
is „leszállt a Szentlélek”.
Csodálatos módon a pogány
Kornéliusz házában is,
amikor Péter prédikálni kezdett: „leszállt a Szentlélek
mindazokra, akik hallgatták
az Igét”(ApCsel 10, 44).
Amikor Péter beszámolt a többi apostolnak erről a
nagy eseményről, akkor ezt mondja: „ahogyan ránk
is leszállt kezdetben”. Péter szerint tehát a jeruzsálemi
pünkösd KEZDET volt, nyitás, indulás, és nem olyan
esemény, amely felvillant és el is tűnt, s csak szép
emléke maradt az utókorra.
Miféle keresztyénség lenne az, amely
nem részesülhetne újra és újra a
Szentlélek kiáradásában? Ha nem
lennének megújulások, reformációk,
ébredések? Szentlélek új és új kitöltése nélkül nem is létezhetne egyház!
És nem létezhetnénk egyénileg sem,
mint bibliai értelemben vett keresztyén
emberek, ha nem töltekezhetnénk meg
újra és újra Szentlélekkel. Ezért kérjük
hitbeli bátorsággal és imádságos szívvel:
Jövel, Szentlélek Úristen! Töltsd be
szíveinket épen. Mint KEZDETBEN.

Van erő!

A nagy ünnepek közül a pünkösd a legkevésbé vonzó
sok keresztyén ember számára. Nem is szoktak úgy
megtelni a templomok, mint karácsonykor és húsvétkor.
Pedig a pünkösd éppen a beteljesedés ünnepe.
Maga Jézus is így beszélt róla. Mennybemenetele
alkalmával meghagyta tanítványainak: „ne távozzatok
el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét
… erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek”
(ApCsel 1, 4-8). Arról a mennyei erőről van szó, amely
arra adatik, hogy képesek legyünk valódi keresztyén
(krisztusi) életet élő, azaz újjászületett emberek lenni.
Pünkösd óta van erőm ehhez.
Keresztyén körökben sokszor lehet hallani: jó volna
úgy élni, ahogy a Biblia tanítja, de nincsen hozzá erő.
E kijelentést én diákkoromban egyenesen a szószékről
hallottam. A mi tiszteletesünknek az volt a szokása,
hogy a prédikációban szépen elmondta, mit kíván
tőlünk Isten, aztán így fejezte be: ehhez azonban,

kedves testvérek, nekünk nincs erőnk, ehhez Isten segítségére van szükségünk. Sokszor bosszankodva jöttem
ki a templomból: minek mondja, hogy mit kell tennünk,
ha úgysem tehetjük meg? Pedig igaza volt: Jézus követése meghaladja a mi emberi lehetőségeinket. Azt is
helyesen tette, hogy Isten segítségére utalt. Csak ott
hibázott, hogy nem mondta el konkrétan és részletesen,
miben áll Isten segítsége. Azaz nem tett bizonyságot
arról, hogy a bűnbocsánat ajándéka mellett Jézus a
Szentlélek ajándékát is megszerezte számunkra a
kereszten.
Sajnos, az igehirdetések nagy része ma is ebben a
hiányosságban szenved, ezért az emberek irreális dolognak tartják a keresztyén életet. A „teljes evangéliumot”
kell tehát meghallanunk és hirdetnünk: nemcsak
bűnbocsánat van, hanem erő is. Mégpedig úgy, ahogy
Pál is mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban”
(Fil 4, 13). Csak kérni és elfogadni kell.
		

(Szabó Imre írása: Vigasztaló 1996/31.)
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SZENTLÉLEK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
Sokan azt gondolják, hogy Szentlélek és az Ő munkája csak az Újszövetség idején
jelent meg, hiszen az első pünkösdkor töltetett ki Szentlélek, pünkösd pedig Jézus
mennybemenetele után tíz nappal volt. Egy újszövetségi esemény, egy újszövetségi
csoda volt az, ezért Szentlélekről csak a keresztyén anyaszentegyház születése óta
beszélhetünk.
Ám bibliaolvasásunk során kiderül, hogy már az Ószövetségben is jelen
van Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye, Aki egyenlő örök Isten az
Atyával és a Fiúval! Csak néhány példát említek:
A Szentírás első oldalán olvassuk, hogy a teremtés hajnalán „Isten Lelke lebegett
a vizek felett” (1Móz 1,2). Az ember teremtésekor Isten ezt mondja: „alkossunk
embert a mi képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1Móz 1,26) – a többes számú Ige
a Szentháromság jelenlétét mutatja.
Aztán később, amikor a szent sátort készítik, kiderül, hogy a művészi képességekre is Isten Lelke teszi képessé az embert: „név szerint elhívtam Becalélt,
betöltöttem őt isteni Lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle
munkálatra (2Móz 31,3). A Lélek útmutatása szerint tervezi meg Dávid király a
templomot: „akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak az Úr házának tervrajzát,
amit a Lélek adott neki” (1Krón 28, 12). Az ifjú király-jelöltnek, Saulnak pedig az
mondja Sámuel próféta: „az Úrnak Lelke reád fog szállni, és más emberré
leszel” (1Sám 10, 6). Néhány fejezettel később azt olvassuk: „az Úr Lelke szállt
Dávidra, és attól kezdve vele is maradt” (1Sám 16,13). Isten elhívott emberei,
a próféták szintén Isten Lelke által szóltak és hirdették akaratát és üzenetét a népnek.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a pünkösd valóban üdvtörténeti választóvonal. De ez nem azt jelenti, hogy Isten Lelke korábban nem munkálkodott a
világban, hanem azt, hogy csak Jézus megdicsőülése után jöhetett el az Atyát a Fiú
által megdicsőítő Lélek korszaka. Korábban egyesekben, most Isten egész népében
munkálkodik és osztogatja ajándékait. „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!”
Sz-S. G.

Albert Pálné Anna:

Köszönöm

Köszönöm, hogy megtaláltál,
köszönöm, hogy megváltottál,
köszönöm, hogy velem jártál
és hogy Veled járni hagytál.
Köszönöm a jó időket
– a rosszat is köszönöm.
Mindent, ami neheze volt
s mindent, ami örömöm.
Köszönöm az ifjúságot
– elszállt, mint egy pillanat.
Köszönöm, hogy benne voltál
és máig is bennem vagy.
Elmúlt a sok, várom még a …
valamennyi éveket –
Évet, hót, napot vagy órát?
Te tudod azoknak számát.
Én csak mindent köszönök.

„Fölemelt engem a Lélek” (Ezékiel 3, 12)
A Szentírás gyakran emlegeti a Szentlélek különféle
munkáit. A Lélek vigasztal és megfedd, eltilt és vezet,
kijelentést ad, egységet és egyetértést munkál, bátorít és
visszaadja az istenfiúság elveszített örömét. Nehéz lenne
a Szentlélek valamennyi munkáját pontosan felsorolni.
Igénk a Szentlélek egyik elhanyagolt áldását állítja
elénk: a Lélek felemel. Nagy kár, hogy ezt az ajándékot elhanyagoljuk. Nem gondolunk rá, nem törődünk
vele, nem imádkozunk érte, pedig nagy szükségünk van
a Szentlélek e munkájára, hiszen oly gyakran vagyunk
fáradtak, levertek, csüggedtek.
Fölemelni azt kell, aki elesett, levert, kedvetlen. Sok
minden van, ami lever minket. Sokszor lever minket
az, amit szemeinkkel látunk. Ezékielt is leverte:
nem látott mást, csak bűnt, erőszakot, szószegést, paráznaságot, lelki vakságot, bálványimádást, megátalkodottságot, – és félelmetesen közeledő kemény ítéletet.
De egyszer csak fölemelte a Lélek. Nem tudjuk
pontosan, hogy ez hogyan történt – nem is ez a lényeges – de az biztos, hogy a Szentlélek fölemelő hatására kezdte egészen másként látni a dolgokat.
Megértette: mindennek van értelme, ami most történik,
még az ítéletnek is.
Minket is lever az, amit szemeinkkel látunk: a járvány

szűnni nem akaró pusztítása, a fertőzöttek és elhunytak
szomorú számadatai. Szenny, tisztátalanság és istentelenség árad felénk a médiából, sokszor a valós életből
is. Mit lehet ilyenkor tenni? Becsukjuk a szemünket,
hogy ne is lássunk? Vagy szépítgessük a dolgokat, mondván: nincs mit tenni, ilyen a világ!? Ne tegyük egyiket
se! Inkább kiáltsunk Szentlélekért! Ő képes arra, hogy
fölemeljen minket. A csüggedésből reménységre, az
emberek megvetéséből emberszeretetre, lázadásból
békességes tűrésre vezet.
Sokszor lever minket testünk állapota.
Csodálatos alkotás, rendkívül finom szerszám a testünk,
de bizony egyre inkább kopik, töredezik, akadozik,
kihagy a működése. Szentlélek fölemel minket testi
levertségünkből.
Sokszor levernek minket a feladatok is. Ezékielt
is leverték. Úgy érezte, hogy ő képtelen elvégezni mindazt, amit Isten rá bízott. De fölemelte a Lélek, erőt adott
neki, és így már ment a dolog. Mi is szeretnénk sokszor
kibújni a feladatok alól azzal, hogy „nem megy, nem
bírom”. Kiáltsunk Szentlélek erejéért! Ha a Lélek fölemel minket, akkor képesek leszünk arra, hogy erőnket
meghaladó munkánkat is elvégezzük, éspedig derűsen,
békességgel. Lássuk be, hogy Nélküle nem megy! Sz-S. G.

Kőbányai Református Egyházi Élet

5

B I ZON Y S Á G T É TE L
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én Széchenyi-díjjal
tüntették ki a koronavírus elleni harmadik generációs vakcina
kifejlesztésében kulcsszerepet játszó magyar biokémikust,
a BioNTech alelnökét, dr. Karikó Katalint. 2020-ban az
ő szabadalma alapján készült el a világon első, klinikailag is
bizonyítottan hatásos Pfizer-BioNTech koronavírus elleni
vakcina. Karikó Katalin ezzel méltán vált az idei orvosi Nobel-díj
legnagyobb esélyesévé.
Küzdelmes életéről, munkásságáról Dr. Erdélyi Judit tollából „A bizonyságok ilyen nagy fellege” (Zsid 12,1)
avagy az élet bizonyságtétele címmel jelent meg egy
megszívlelendő írás a Presbiter című folyóirat 2021/1.
számában. A következőkben ebből az írásból idézünk:
A Krisztus-követőknek Urunk sokszor megengedi, hogy
a történések és a jelenségek mögé lássanak, és felfedezzék
Istenünk tervét, gondoskodó szeretetét és munkáját.
A 2020-as esztendő az egész világon az egyre jobban
tomboló koronavírus járvány jegyében telt… Nem igazán
lehet kétségünk afelől, hogy a Covid-19 világjárvány az ördög
találmánya, amit Isten megengedett figyelmeztetés, ébresztés
és ítélet gyanánt. Most sok emberben kétségek munkálnak,
vajon az oltás honnan is érkezik? Megoldani vagy fokozni
fogja-e a bajt? Valóban Isten jó ajándéka-e (Jak 1,17), vagy
csak a gonosz újabb tréfája?
Mióta elindult a járvány, már nem egyszer adtam hangot
annak, hogy a fertőző betegség elleni oltások voltak
mindig is Isten szinte legnagyobb jó ajándékai
az orvoslás területén, kezdve a fekete himlő
elleni vakcinával már akkor, amikor még
semmit sem tudtunk a kórokozókról.
Meggyőződésem, hogy a Covid elleni
vakcina esetében sem kisebb felfedezéssel és isteni ajándékkal állunk szemben.
Sok laikusban jogosan vetődik fel
a kérdés, hogyan lehetséges, hogy ez
az oltás ilyen „csodálatosan gyorsan”
elkészült, amikor egy-egy gyógyszer kifejlesztéséhez és forgalomba engedéséhez
sokszor évtizedek is kellenek? Nos, hát erre
a kérdésre is választ találtam Karikó Katalin,
magyar biokémikus életpályáját és munkásságát
megismerve. Kiderült, nem a vakcina előállítása volt a túl gyors
és csodálatos, hanem Isten. Tervei és gondoskodása a Covid
vakcina elkészülésében is pontosan időzített és hozzá méltó
módon „csodálatos”. Isten már sok évtizeddel korábban elindította ezt a „projectet”, és pontosan akkora vitte végbe, amikor
arra a legnagyobb szükség van. Amikor elérkezett a koronavírus járvány megállításának a „rendelt ideje” (Préd 3,1).
Itt idézek az mRNS Covid vakcina mibenlétéről és hatásmechanizmusáról egy rövid összefoglalót: Az mRNS-terápia új
típusú, hatékony és biztonságos módszer. Az mRNS-en alapuló
vakcina előnye, hogy gyorsan előállítható, nem okoz fertőzést,
mert nincs benne a vírus teljes génállománya. Működésének
lényege, hogy a koronavírusban megtalálható egyik fehérjét,
majd az arra válaszul képződő ellenanyagot is a beoltott
emberek sejtjei készítik el. Ezek az ellenanyagok megvédenek
a fertőzés okozta betegségtől. A vakcina beadásakor lokálisan
képződhet egy kis gyulladás, a második oltást követően pedig

– amelyet három héttel az első után kell beadni – egy kis láz
vagy rosszullét jelentkezhet, azonban ezek a ritka mellékhatások 24–48 órán belül spontán elmúlnak. A mellékhatások
sokkal enyhébbek, mint amit a vírus okozhat. A vakcina által
létrejövő memória (emlékező) sejtek védelmet nyújtanak még
akkor is, ha eltűnik az ellenanyag a szervezetből. Vagyis ha egy
évvel a vakcina beadása után a vírus bejutna a szervezetbe,
az emlékezősejtek automatikusan termelik majd az ellenanyagot (Ötvös Zoltán).
Ennek az mRNS technikának a felfedezésében és kifejlesztésében volt nagy szerepe Karikó Katalinnak, mégpedig
nyilvánvalóan Urunk által egyengetett úton. Életútját megismerve, óhatatlanul eszünkbe jut Isten Círus királynak adott
ígérete: „Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem,
az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom
a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd:
én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izráel Istene”
(Ézs 45,2-3). Karikó Katalinnal készült riportokból nem derül
ki semmi Isten-hitéről, de az útja önmagában is meggyőző.
Végül is Círus király sem volt Isten hívő népének a tagja, Isten
mégis ezt mondta neki…
Karikó Katalin, a ma 65 éves tudós Kisújszállásról indult.
Jó tanárainak köszönhetően ébredt benne érdeklődés a
biokémia iránt. Szegeden végezte el az egyetemet és a Szegedi
Biológia Központban kezdett kutatással foglalkozni. 1982-ben
doktorált az antivirális rövid RNS-molekulák
szintézise és alkalmazása témában.
Ezután következett a „sors” (szocializmus)
fintora (az eredményt tekintve, inkább
Isten ujja v. irányítása), mert a kiváló
szakembert egyszerűen, létszámleépítés
címén elbocsátották. Kis hazánkban
sehol nem talált munkát. NyugatEurópában is hiába próbálkozott. Végül,
Amerikában a Temple Egyetemen,
Philadelphiában sikerült állást szereznie,
ahol saját témájában kutathatott: a kis
RNS-molekulával dolgozhatott.
Erre az új munkahelyre jutásáról akár
regényt is lehetne írni, ahogyan magyar módra,
kb. 100 dollárral a zsebükben megérkezett családjával.
Majd 3 év után innen is tovább kellett mennie (ismét Isten
ujja), mert ott a témáját már nem folytathatta. 1989-ben
került a Pennsylvaniai Egyetemre, majd 1990-től kezdte
újra és újra benyújtani mRNS pályázatait, de sikertelenül.
1997-ben új kollégája Drew Weissman immunológus lett,
akivel együtt dolgozva fejlesztették ki végül az mRNS vakcinák
technológiáját. A módszert Karikó–Weissman-technika néven
szabadalmaztatták, aminek a jogát a BioNTech és a Moderna
cég szerezte meg. Ez a technika az alapja ma számos Covid
vakcinának.
Karikó Katalin pedig ma a német BioNTech cég alelnöke.
Karikó Katalin röviden vázolt útja kétségtelenül a minket
körülvevő „bizonyságok nagy fellegének” (Zsid 12,1)
egyik szelete; tükrözi Urunk „szokásos” munkamódszerét és
vezetését. Íme, még egy ok, hogy tudjuk, ez az oltás is Isten
jó és tökéletes ajándéka, ráadásul várhatóan hosszú távú
védelmet fog nyújtani.
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A 2021. január elején elkészített ún. missziói munkatervnek, vagyis gyülekezetünk programtervezetének nagy részét
a járványhelyzet sajnos alaposan felülírta. Az első négy hónapnak gyakorlatilag minden programját kiradírozta: sem az
Ökumenikus Imahetet, sem a nagyböjti evangélizációs hetet, sem a Mesterdalnokok Versenyét, sem pedig a Kőbányai
Kórusok Találkozóját nem tudtuk megtartani. Március 7. és április 25. között a vasárnap délelőtti istentiszteletek is online
térbe költöztek (vigasztaló, hogy alkalmanként 850-900 követője volt ezeknek!). Immár második éve nem volt bűnbánati
nagyhetünk, legalábbis nem a gyülekezet közösségében, elmaradt a nagypénteki Passió is, a húsvéti úrvacsorai közösségünk is, de még az áprilisra tervezett Irodalmi Verseny is. Hosszú ideje vagyunk bezárva, lelkileg mindnyájunkat megviselt a gyülekezet közösségétől való elszakítottság, hiányoznak a testvéri találkozások, a közös éneklések, imádságok.
Hisszük, hogy a mi Megtartó Urunk velünk van otthonainkban is, szól hozzánk Igéje és Szentlelke által egyéni vagy családi
bibliaolvasásunk során is. Valamiképpen mégis felértékelődtek most a baráti, testvéri kapcsolataink és közösségeink,
ahová tartozunk. Mert amikor elvétetik tőlünk valami, akkor értjük csak meg igazán, milyen fontos, nélkülözhetetlen az
számunkra! Megtanultuk értékelni gyülekezetünk szeretetét, templomunk nyugalmát, csendes áhítatát. Ezért nagyon
várjuk már azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatunk. 							
Sz-S.G.

• Míg a korábbi években minden advent-vasárnap gyermekek énekétől zengett
a templom, 2020 decemberében az egyetlen, ami megadatott, hogy advent 4.
vasárnapján konfirmandus ifjaink gyújtották meg az úrasztali adventi gyertyákat:
Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog már négy kis gyertyaláng…
• Január 10-én, az író születésének 113. évfordulóján megkoszorúztuk Wass Albert
emléktábláját – természetesen az előírt egészségügyi távolságok megtartásával.
• A templomtető felújításának elmaradt munkálatait szeretnénk idén befejezni a két
bejárat fölötti tető átfedésével.

BIBLIAI TÁBOR 2021
Bízunk benne, hogy a nyári bibliai táborunkat meg tudjuk tartani július 5. és 10. között (hétfőtől szombatig). A helyszín
idén is Balatonföldvár, Riviéra Park Hotel. A hét témája: Hála – hálás emberek hálás történetei. A témaválasztás nyilván
nem véletlen. Isten ígérete így szól: „megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az
Úr: Meggyógyítom őt!” (Ézs 57, 19). Van – és reméljük, nyáron még inkább lesz – okunk hálát adni Istennek. Hálát adunk
a mi Urunknak, mert a nehéz időkben is megőrzött, megtartott bennünket, megtartotta az egészségünket, az életünket és
gyülekezetünket.
A Balaton déli partján, közvetlenül a vízparton található Riviéra Park Hotel 7 hektáros ősfás parkja kedvező lehetőségeket
kínál sportolásra, játékra és pihenésre. Szeretettel várjuk a lelki feltöltődésre, pihenésre, közösségre vágyó gyermekeket,
felnőtteket, családokat egyaránt.
A tábor költsége az „A” épületben (szállodai rész) 12.000.-Ft / fő /nap, a „B” épületben (ifjúsági szállás) 10.000.-Ft/fő/nap.
Ebben benne van a napi háromszori étkezés, ingyenes teremhasználat és ingyenes strandolási lehetőség, gyermekeknek
ugrálóvár. Az utazás egyénileg történik. Jelentkezni 20.000.- Ft/fő előleg befizetésével a Lelkészi Hivatalban lehet május 30-ig.
„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását” (Zsolt 50, 23).
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A M I LE SZ ...
„A mi segítségünk az Úr nevében van, Aki az eget és a földet alkotta”
(Zsolt 124, 8)
Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy a május 2-i újranyitás után alkalmainkat
zavartalanul megtarthatjuk. Az állandó alkalmainkon kívül a következő programokat
tervezzük:
• május 2-án 10 órakor a felnőtt korúak keresztelőjét, ill. konfirmációját
• május 16-án 10 órakor az ifjak konfirmációját. Hordozzuk imádságban
vallástételre készülő ifjainkat!
• május 13. csütörtök, 18 órakor istentisztelet - Krisztus Urunk
mennybemenetelének napja
• május 23-24: pünkösd, Szentlélek kitöltésének ünnepe
• május 24. Gyülekezetünk megalakulásának 136. évfordulója
• május 30. Szentháromság-vasárnap
• június 19. (szombat) Presbiter-családok találkozója
• júniusra tervezett gyülekezeti kirándulásunkat elhalasztjuk őszre
• július 5 – 10. bibliai tábor Balatonföldváron
Istentiszteleteinket a hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával tartjuk.
A templomban a szájmaszk használata kötelező. Ajánlatos a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata.
Az istentiszteletek között az ajtókat kinyitjuk és átszellőztetjük a templomot. A gyülekezet fiatalabb tagjait
arra kérjük, hogy a karzatokat is szíveskedjenek igénybe venni, hogy szellősebben üljünk a templompadokban. Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be.
Az úrvacsora borát mindenki külön kis kehelyből veheti magához. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért,
a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért!

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2021. évben 10.000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő,
fizethet kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán
nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást,minden
kiadásunkat a gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni.
Az a felnőtt református egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai
úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az Egyházközségi
Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi
teherhordozásából. Kérjük, hogy aki csekken vagy banki átutalással több személynek is befizeti az egyházfenntartói
járulékot, szíveskedjen a családtagok neveit is feltűntetni, hogy később ne legyen ebből félreértés. Köszönjük!

8

Kőbányai Református Egyházi Élet

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 18 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 18 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

csütörtökön 18 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő: szombaton 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági óra: szombaton 15 órától a Názáretben

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon: 261-2205
Fogadási idő: hétköznapokon 9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu
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