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"Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, 
ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, 
amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti 
senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi 
pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az 
Istenb?l való Lelket, hogy megismerjük mindazt, 
amit Isten ajándékozott nekünk." (1Kor 2,11-12)

Megismerhet?-e Isten? Persze ? feleli a 
posztmodern gondolkodás. Kinek-kinek a 
sajátja. Ami belefér a világképedbe egy igazságos, 
vagy éppen jóságos istenr?l, amit el tudsz 
képzelni róla, ahogy összegyúrod magadnak, 
annak alapján tisztelheted a magad istenét, a 
magad igazságát... Nagyjából így gondolkozik az, 
aki ?a maga módján vallásos?. És hogyan 
ismerhet? meg? Merülj el önmagadba, és ürítsd 
ki a tudatodat ? tanácsolják a távol-keleti 
vallások. Ha betartasz néhány fontos parancsot, 
az istenség személyével nem nagyon kell 
foglalkoznod ? mondja az iszlám. Szerezz titkos 
tudást, és válj te magad istenné ? ismétlik a 
leg?sibb hazugságot az újpogány okkult 
irányzatok.

Aki az eddig felsorolt üres válaszokban csalódik, 
tovább kérdez: hogyan ismerhetném meg az 
egyetlen, igaz, él? Istent? Nem azt, akit 
vágyaimból vagy képzeletemb?l gyúrok, hanem 
azt, aki a mindenséget teremtette, és aki 
értelmet adhat az én életemnek is. A fenti bibliai 
mondat két dolgot állít err?l: Egyrészt Isten 
lénye a mi kicsiny elménk számára 
hozzáférhetetlen titok; az ? ?mélységeit? (10. v) 
csak Isten Szentlelke ismeri. Másrészt viszont 
Isten minden elképzelhet? határon túllépett 
azok felé való közeledésében, akik Jézus 
Krisztusért új életet kaptak: Szentlelkének 
közösségét adta nekik! Róla ígérte Jézus minden 
tanítványának, hogy ?nálatok lakik, s?t 
bennetek lesz." (Jn 14,17). Mégpedig nem úgy, 
ahogy sokan tévesen valamilyen titokzatos 
er?nek vagy hatásnak képzelik el Isten 
Szentlelkét, nem is úgy, hogy az ember lelke 
(pszichikuma) misztikus módon kicserél?dne 
valami mással, hanem úgy, hogy a Szentlélek 
Isten, aki él? személy, a keresztyének életében 
jelen van mint társ (aki pl. emlékeztet, vigasztal, 

vezet, és közbenjár értünk).

Minden újjászületett hív? ember mellett állva
? megtanít mindenre, és eszünkbe juttatja Jézus 
tanítását (Jn 14,26);
? ?bizonyságot tesz, hogy valóban Isten 
gyermekei vagyunk? (Róm 8,16), és hogy ?van 
szabad utunk az Atyához? (Ef 2,18);
? ?segít er?tlenségünkön?, mégpedig úgy, hogy 
akkor is ?esedezik értünk?, amikor mi erre 
képtelenek vagyunk (Róm 8,26);
? megszenteli a pogányokat (azaz minket, akik 
az Istent?l idegen szívvel születünk) (Róm 15,16 
és 1Kor 6,11);
? jelenléte, mint eljegyzési zálog, biztosít Isten 
elfogadásáról és h?ségér?l (Ef 1,13-14);
? megelevenít (2Kor 3,6);
? közvetíti életünkbe Isten szeretetét (Róm 5,5).

Minden, amit tesz és mond, összefoglalható 
alapigénk hihetetlenül merész állításában is: 
közvetlenül, hiteles módon megismertet azzal az 
Istennel, aki felé semmilyen más úton nem 
jutnánk közelebb. Ez pedig ? az eddigiekb?l is 
látható ? nem azt a megismerési folyamatot 
jelenti, amivel egy tárgyról vagy elméleti 
igazságról igyekszünk tapasztalatot gy?jteni, 
hanem a szó bibliai értelmében két személy 
között kölcsönösen szoros, intim közösséget 
teremt. Azt, amir?l Jézus beszél f?papi 
imájában: ?Az pedig az örök élet, hogy ismernek 
téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 
Jézus Krisztust.? (Jn 17,3). Vagyis az örök, a 
boldog, a teljes, az egyedül értelmes életet ez 
jelenti.

Ehhez alapigénk szerint nem Istent?l kaptunk 
valamit, hanem ?Istenb?l való Lelket? kaptunk! 
Más szóval: saját magát hozza ajándékba! Ez 
arra az örömre indíthat minket, amit egy hosszú 
útról hazatér? édesapa kisgyermekei érezhetnek: 
nem azért veszik körül boldogan, mert hozott 
valamit, hanem mert itt van, és velük marad. ? 
maga az ajándék. Ilyen örömteli pünkösdöt 
adjon Isten mindannyiunknak!

Csere Mátyás
beosztott lelkész

Szentendrei Református Egyházközség
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Ebben a mostani id?ben különösen is 
fontos üzenete pünkösdnek a gyülekezet 
egysége, összetartozásunk. Azért tartjuk 
ünnepi istentiszteletünket szabadtéren, a 
gimnázium udvarán, mert itt 150-en is 
elférünk a kell? távolság betartása mellett. 
Hívjuk a testvéreket, hogy éljenek ezzel az 
alkalommal! A biztonsági szabályok 
szabadtéren a távolságtartásra és az éneklés 
alatti maszkviselésre egyszer?södnek.

Nem szeretnénk, hogy azok kimaradjanak 
közösségünkb?l, akik veszélyeztettek, ezért 
?rájuk tekintettel ezt az istentiszteletet is 
közvetítjük az internetes csatornánkon. Így 
virtuálisan, de a közösséggel egyszerre ?k is 
részt vehetnek az úrvacsorai közösségben, 
ahogy ez húsvétkor is történt már.

Az úrvacsorai közösség kis kelyhekkel 
történik majd, amit mindenki maga vesz el 

a több helyre is kihelyezett asztalokról. A 
kenyeret is steril körülmények között el?re 
odakészítjük majd a testvéreknek.

Az ünnepi el?készülethez a b?nbánati 
istentiszteletek is hozzátartoznak. Ezt, a 
nagyhét mintájára, családi áhítatok 
formájában tartjuk, a lelkészeink által 
elkészített áhítatok alapján. Kérjük a 
családosokat, hogy hívjanak meg egy-egy 
egyedülálló testvérünket is magukhoz, akik 
az internet segítségével vehetnek részt a 
családi áhítatokon! Kérjük az 
egyedülállókat, hogy fogjanak össze 
egymással, és telefonon vagy számítógépen 
keresztül keressék a kapcsolatot, az 
istentiszteleti közösséget.

Dr. Harmathy András
lelkipásztor

Eredeti terveink szerint úgy emlékeztünk volna meg err?l az évfordulóról, hogy egy egynapos buszkirándulás keretében 
felkeresünk egy olyan magyar református gyülekezetet, amely kisebbségi létben él az országhatáron túl. Ezzel szerettük 
volna ?ket is, és magunkat is meger?síteni keresztyén hitünkben és a magyarság összetartozásában. Minderre most 
nyilván nem kerülhet sor.

Azt azonban megtehetjük, hogy egy-egy szentendrei képeslapot küldünk azoknak a határon túli magyar 
gyülekezeteknek, amelyekhez személyes kötelék f?zi valamelyik egyháztagunkat. Kérjük testvéreinket, hogy a 
település (ha lehet pontos cím, és/vagy e-mail-cím)  megnevezésével  küldjenek a gyülekezetünk e-mail-címére egy 
igeverset, hogy azt elküldhessük postai úton oda, ahová köt?dnek! Ily módon sok-sok szál szöv?dhetne köztünk és 
határon túli magyar gyülekezetek között Kárpát-medence-szerte. Mindezt egy térképen, vizuálisan is szeretnénk 
megjeleníteni és közkinccsé tenni. Nem titkolt szándékunk ezzel az is, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatot építsünk ki 
egy határon túli magyar református gyülekezettel.  A településnevek és az igeversek beküldésének határideje: június 2.
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Ének:
374. A pünkösdnek jeles napján?
Igeolvasás:
Olvassátok el az Apostolok cselekedeteir?l írott könyv 2. részének 41-47. verseit!
Igemagyarázat:
?Ellenben er?t kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, s?t a föld végs? határáig.? ApCsel 1,8
A Cselekedetek könyve els? fejezete az egyik legizgalmasabb a világon valaha 
megírt könyvek összes fejezete közül, mert feltárja az él? Isten haditervét a világ 
helyreállítására, uralma kiteljesítésére. De az a különös, hogy ebben nem 
angyalseregeket fog mozgósítani, hanem tanúkat.
A tanúk pedig tökéletlen, gyenge és képzetlen emberek. Mit tehetnének a világ 
hatalmas sötétségében? Hogyan vihetnének életeket megfordító hírt egy 
láthatatlan Istenr?l és egy mennybe ment Megváltóról? És a legéget?bb kérdés: 
hogyan tehetjük meg mindezt mi a saját korunkban, a mi világunkban? Van 
esélyünk?
Csak egy módon. Ahogy Jézus ígérete szól: betöltekezve Isten Lelkével. A magunk 
ereje és vallásos meggy?z?dése itt biztosan kevés.
A Szentlélek pünkösdi kiáradása hozta létre a tanúk csapatát, Jézus egyházát. "?k 
pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban" - olvassuk az összefoglalót róluk. És ez a négy 
egyszer? tevékenység úgy világított az életükben, hogy hamarosan megismerte és 
"kedvelte ?ket az egész nép"! Ez nem kis csoda. Kellett hozzá: 1. Az apostoli tanítás, 
vagyis Isten szavának elszánt és programszer? megismerése, beépítése az életükbe. 
2. A közösség, vagyis az az elkötelezett kapcsolódás, amely azt is eredményezte, 
hogy "Nem volt közöttük egyetlen sz?kölköd? sem" (4,34), mert még vagyonukkal 
is felel?sek voltak egymásért. 3. Az úrvacsora, vagyis a kegyelemb?l való élés 
egészen új bels? világrendje. 4. És az imádkozás mint az él? Úrral való kapcsolat 
életformája. Mindez nem bels? vallásos magánügy volt, hanem annyira elütött 
minden mástól, hogy aki látta, döntéshelyzetbe került: ezek vagy meghibbantak, 
vagy valóban él? Uruk van...
Akkor egy rövid ideig "kedvelte ?ket az egész nép". Kés?bb ugyanezekért inkább 
üldözték és halálra adták ?ket. A tanú sorsába mindkett? belefér. Csak egy nem fér 
bele: hogy a világ észre sem veszi, mert amit a tanú mond (és amit él!), annyira 
hasonlít a világ szavára és életére... Ett?l az egyt?l mentsen meg minket a mi 
Urunk!
Segítség az imádsághoz:
1.Min kell változtatnia a Szentléleknek az életemben, hogy az életem tanúskodjon 
és világítson?
2.Mit tehetek én, hogy a gyülekezetünk jobban hasonlítson a 42-47.versekben 
leírtakra?
Mi Atyánk
Ének:
395. Isten szívén megpihenve?
Áldás ? egymás kezét megfogva
?A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és ?rizze meg a ti lelketeket, 
elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére! H? az, aki elhív erre titeket, és ? meg is cselekszi azt.? 1Thessz 5,23-24
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Ének:

372. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének?

Igeolvasás:

Olvassátok el az Apostolok cselekedeteir?l írott könyv 8. részének 1-4. verseit!

Igemagyarázat:

?? az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén?  Akik 
pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.? ApCsel 8,1.4

Csodálatos dolgokat éltek át Jézus követ?i: akit láttak szenvedni és meghalni a 
kereszten, feltámadt, és találkoztak, beszéltek Vele! Aztán a csoda nem ért véget, 
mert Jézus ígérete beteljesedett: pünkösd ünnepén eljött újra hozzájuk! Nem 
néhány kiváltságos próféta ajándéka volt többé a Szentlélek, hanem mindenki, aki 
Jézust Úrnak vallotta, megkapta ezt a rendkívüli ajándékot; Istennek Szentlelke 
töltötte be ?ket. Er?t és bátorságot kaptak, hogy Jézusról beszéljenek, amerre csak 
jártak Jeruzsálemben, betegeket gyógyítottak, megosztották vagyonukat, eggyé tette 
?ket a Lélek. Csodában éltek: Jézus él, és a tanítványok által itt jár.

És most? Rettenetes dolog történik: Istvánt, aki a jeruzsálemi gyülekezet vezet?je 
volt, perbe fogják, és megkövezik, kivégzik a Jézusba vetett hitéért. Most mi lesz? 
Vége a csodának? Be kell újra zárkózni? El kell hallgatni, hogy Jézus feltámadt, és 
ma is lehet Istenhez térni? Jézus ígérete, hogy ?tanúim lesztek a föld végs? 
határáig?, itt most Jeruzsálemben kudarcot vall?

Nem ez történik. Azt olvassuk, hogy az apostolok kivételével a tanítványok 
elindulnak, szétszóródnak, és amerre járnak, bátran hirdetik az evangéliumot. Nem 
profi, teológiailag képzett igehirdet?ket kell elképzelnünk, talán jobb is lenne úgy 
fordítani, hogy a tanítványok ?megosztották az örömhírt?. Az üldözés, a nehézség 
nem szabott gátat az evangélium terjedésének, hanem inkább kaput nyitott el?tte. 
Nem Jézus ígérete, hanem a Sátán terve vallott kudarcot. Jézus követ?i megkezdik 
szolgálatukat Jeruzsálemen kívül, a tanúságot Júdeában és Samáriában.

Ki tudja, ha nincs ez az üldözés, mikor indulnak el, hogy beteljesítsék a 
küldetésüket.

Ez a próba, amiben most mi benne vagyunk, mire indít minket? Keressük Isten 
akaratát, teljesítsük be küldetésünket: osszuk meg az örömhírt ? a félelem 
szorításában, szeressünk ?, mikor sokan elidegenednek egymástól, álljunk bele 
Isten tervébe! Legyünk mi is az ? tanúi!

Segítség az imádsághoz:

1.Kérjük Istent, hogy az ? Szentlelke töltse be az életünket!

2.Imádkozzunk, hogy értsük és éljük az evangéliumot!

Miatyánk

Ének:

397. Ó, Sion, ébredj?

Áldás ? egymás kezét megfogva

?Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! Mert azt, aki nem ismert b?nt, b?nné 
tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ?benne.? 2Kor 5,20-21.
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Ének:

463. Isten él? Lelke, jöjj?

Igeolvasás:

Olvassátok el az Apostolok cselekedeteir?l írott könyv 8. részének 26-40. verseit!

Igemagyarázat:

?? örvendezve haladt tovább az útján.? ApCsel 8,39

Egy különös találkozásnak lehetünk ma tanúi: Fülöp, aki Jézus tanítványa volt, 
találkozik egy etióp f?emberrel a gázai úton. Egy döcög? kocsi képe jelenik meg 
el?ttünk, amiben gondolataiba merülve Ézsaiás próféta könyvét olvassa egy 
?idegen?, messze földr?l, más kultúrából érkez? (valószín?leg sötét b?r?) magas 
rangú ember. Fülöpöt rendeli mellé a Lélek, és beszédbe elegyednek. De nem az 
id?járásról társalognak, vagy a koronavírusról szóló híreket elemzik, nem is a 
családjukról beszélgetnek. Fülöp nem azt kéri, hogy meséljen arról az izgalmas 
helyr?l, ahonnan ez a f?ember jött. Fülöp azonnal és félelem nélkül az igér?l kezd 
beszélni útitársának. És azt olvassuk: ?az Írásnak ebb?l a helyéb?l kiindulva 
hirdette neki Jézust? (35. v.). Az evangéliumot hirdeti, hogy Jézus azért jött, hogy 
b?neinkt?l megszabadítson, hogy szenvedjen, és hogy meghaljon értünk. Fülöpnek 
nincs ennél fontosabb mondanivalója. Krisztus tanúja akar lenni, Jézus ígéretét 
betölteni: ?tanúim lesztek a föld végs? határáig? ? (ApCsel 1,8) (A zsidók ugyanis 
Etiópiát a lakható világ legszéls? határának tartották a forró délen.)

Mit csinál ez a f?ember? Alázatosan és nyitott szívvel hallgatja ezt az idegent, 
Fülöpöt. Isten Lelke annyira el?készítette a f?ember szívét, hogy azonnal hisz, és 
meg akar keresztelkedni. Meg akarja vallani, hogy teljes szívvel hisz Jézusban, aki 
az ? b?neiért is meghalt, és akiben a keresztség fürd?jében most ? is új életre 
támadhat fel. Másként mehet tovább az útján. Megkeresztelkedik, és Fülöp elt?nik, 
nem marad vele. Mégis ez a hitre jutott ember most már az evangélista nélkül, de 
az evangéliummal a szívében, a Szentlélek vezetése alatt megy tovább. Istent?l 
nemcsak örömet kapott, hanem er?t és bátorságot is ahhoz, hogy hazájába érve 
hirdesse mindazt, amit ? maga is elhitt.

Mennyi lényegtelen dologról tudunk beszélgetni, és sokszor milyen örömtelen az 
életünk! Az örömhír szívünkbe zárása örömmel tölti be az életünket. Annyira, 
hogy túl is csordul a szívünkb?l, és vágyni fogunk arra, hogy ezt másokkal is 
megoszthassuk ? Jeruzsálemben (a közvetlen környezetünkben), Júdeában és 
Samáriában (kicsit távolabbi emberekkel) és a föld végs? határáig.

Segítség az imádsághoz:

1.Kérjük Istent, hogy az örömhír örömét élhessük át!

2.Imádkozzunk a távoli országokban szolgáló, evangéliumot hirdet? 
tanítványokért!

Miatyánk

Ének:

398. Úr lesz a Jézus mindenütt?

Áldás ? egymás kezét megfogva

?Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!... Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok 
fel kéréseiteket Isten el?tt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja ?rizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.? Fil 4,4.6-7
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A legnagyobb veszteséget az elmúlt 
id?szakban a közösség megélésben 
szenvedtük el. Ezért ezt helyreállítandó, 
valamennyi táborunkat megtartjuk - kérjük 
testvéreinket, hogy amennyiben van rá 
lehet?ségük, vegyenek ezeken részt!

Idén négy tábort hirdetünk meg:

Kincskeres? napközis tábor ? 1-4. 
osztályosok számára

A tábort kiscsoportos formában szervezzük 
meg, szabadtéren. Valamennyi napon 
kirándulni megyünk majd, rossz id? esetén 
is. Megfelel? öltözetr?l, kérjük, 
gondoskodjanak. Ebédre az ennivalót 
kinek-kinek magának kell hoznia, tízórait 
és uzsonnát biztosítunk. A tábor napi 
ritmusa változatlan, 8-16 óráig leszünk 
együtt. Létszámkeret 40 f?.
Jelentkezési határid?: június 10.

Vándortábor ? 5-8. osztályosok számára, a 
Börzsönyben

Ottalvós tábor 7 nap, 6 éjszaka, 
turistaházak, gyönyör? helyek, vártúra, 
erdei biciklizés, számháború, tábort?z, 
strand és sok egyéb kaland! A tábor témája: 
hálás szívvel! Napi 5-15 km-t gyalogolunk, 
a csomagjainkat utánunk szállítják. 
Pihen?nap is lesz.

A tábor költsége: 28.000 Ft, mely magában 
foglalja a szállás, teljes ellátás, 
csomagszállítás, vándortáboros póló és erdei 

felfedez?füzet költségeit.

Jelentkezés ? kizárólag az alábbi ?rlap 
kitöltésével:

https://forms.gle/eyzTRjJ4BEHa9aKw5 
(legkés?bb június 2-ig),

valamint a jelentkezést követ?en, 5 napon 
belül átutalt teljes költséggel.

A jelentkezés id?rendben történik ? az els? 
20 beérkez? jelentkezést tudjuk csak 
fogadni.

If i tábor ? a konf irmandusok és a már 
konf irmált korosztály számára

Ottalvós tábor Szobon sok beszélgetéssel és 
mozgással: bicikilzés, evezés. Magunkra 
f?zünk. Odaút autókkal, de hazafelé már 
biciklivel jövünk (60km). Biciklit hozni 
kell.
Jelentkezési határid?: június 15.

Gyülekezeti hét a feln?tt korosztály 
számára - Szentendrén

A tábor "otthonalvós", az online és a 
valóságos találkozások kombinációjával.         
Áhítatokból, el?adásokból, beszélgetésekb?l 
és közös programokból épül fel, kötött         
napirenddel. A rendszeres táborozókon 
kívül mindazokat várjuk, akik kíváncsiak         
a közösségnek erre a formájára, és 
szeretnének meger?södni, növekedni 
hitükben.
Jelentkezési határid?: június 15.

 ID? PONTOK

KINCSKERES?  TÁBOR

JÚNIUS 22-26.

IFI TÁBOR

JÚLIUS 4-11.

VÁNDORTÁBOR

JÚLIUS 11-17.

NYÁRI TÁBORAINK

GYÜLEKEZETI HÉT

AUGUSZTUS 2-7.

"? K PEDIG KITARTÓAN RÉSZT VETTEK AZ APOSTOLI TANÍTÁSBAN, A 
KÖZÖSSÉGBEN, A KENYÉR MEGTÖRÉSÉBEN ÉS AZ IMÁDKOZÁSBAN."
APCSEL 2,42

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A TESTVÉREKET MINDEN ALKALMUNKRA!

DR. HARMATHY ANDRÁS DR. SZALAI ZSOLT

LELKIPÁSZTOR GONDNOK
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