
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 8:1 
(„Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk…”) 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

  ÉNEK: 512: 1 („Szólj, szólj hozzám Uram…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 
  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Kádár Nimród; Kovács László; Bőr 
Ferencné; Csohány Antal; Langstadler 
Csabáné, Langstadler Kálmán; Csősz- Páni 
Anna Cseperke 



  Áldás  
 

  Záró ének: KÉ: 14 („Csendben állok…”) 

 
  HIMNUSZ 

 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Elmúlt héten temettük: Kálmánczi Sándor 

Lászlónét, és Tóth Andrásnét…  

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 Jövő heti ONLINE alkalmaink:  Szerdától-

szerdáig: NAPI MOZAIK (írás – honlapon)  

Szerda 18
15

: HETI MOZAIK (videó – 

YouTube-on) Szerda 18
30

: BESZÉLGETŐS 

BIBLIAÓRA (Google Meet)  Péntek 16
30

 

KONFIFI (Google Meet)  Péntek 18
00

 

ANCORA IFI (Google Meet)  Vasárnap 10
00

:  

ISTENTISZTELET  / gyerek-Istentisztelet 

(videó – YouTube-on / Google Meet)  Házi 

Biblia Körök  Hittanórák…  

 A „TüKörKép” rovatunk januárban szünetel 

 Jan. 3-tól kérünk temető ügyeletest vasárnap 

8.00-12.00 között. Lehetőleg 65 év alatti 

testvért, akinek van kulcsa a templomhoz 

(jelentkezés: táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.) 

•Jan. 5-től is kérünk segítséget Zsuzsa 

szállításához gk-val keddi napokon: ind. lakás 

kb. 11.00 ind. templomból kb. 17.30 

(jelentkezés: táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.)  

 Januárban Jani Lívia lelkészünk szabadságon 

van. 

 Urnatemetőnk csak vasárnap 8.00-12.00-ig tart 

nyitva. A Temetői ügyintézésre elektronikus 

úton, telefonon van mód – személyesen csak 

kivételes esetben és előre bejelentkezve. 

 A gyülekezet lelkészei telefonon vagy neten 

érhetők el (személyes találkozás csak nagyon 

indokolt esetben) – kivéve szabadnapjukon. 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  L K  5 ,  1 - 1 1  
"1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten 

igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 2 Meglátott két hajót, amely a 

part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és 

hálóikat mosták. 3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és 

megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és 

a hajóból tanította a sokaságot. 4 Miután abbahagyta a beszédet, 

ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat 

fogásra! 5 Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk 

ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a 

hálókat. 6 Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy 

szakadoztak a hálóik; 7 ezért intettek társaiknak, akik a másik 

hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig 

odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem 

elsüllyedtek. 8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így 

szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 9 A halfogás 

miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele 

voltak; 10 de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik 

Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl 

emberhalász leszel! 11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent 

otthagyva követték őt." 
 

  A L A P I G E :  L K  5 , 5 B  

"... de a te szavadra mégis..." 
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„A TE SZAVADRA MÉGIS”  

címmel Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp. 

 

mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


Bevezetés: (…) Hogyan várjuk, és mit várunk Isten 

szavától? Nézzük meg, hogy hogyan hat Jézus szava az 

életünkre, milyen fordulatokat, változásokat indít.  

 

1. Veszteglő hajóból szószék 

Péterék most jöttek meg egy kudarcos halászatból, nem 

fogtak semmit, most pedig a parton vesztegel a hajójuk, 

amikor Jézus megjelenik, és megkéri őket, hogy vigyék 

beljebb, had’ tanítsa a hajóról a népet. Ez az első jézusi 

szó, ami a történetben a tanítványok felé elhangzik. Egy 

egyszerű szívesség kérés. Ám ennek a kérésnek inkább a 

körítése érdekes. A veszteglő kudarcot megélt hajó most 

hirtelen Jézus szószéke lesz! Csak egy egyszerű isteni 

kérés és az annak való engedelmesség mindent 

megváltoztat. Az élő Isten maga prédikál onnan! 

Micsoda megtiszteltetés ez Péternek, és a hajójának!  

Sokszor vagyunk úgy, mint Péterék, hogy veszteglünk, 

az életünk nem halad ötről a hatra, és csak a kudarcaink 

után takarítunk. Ha épp ilyen helyzetben vagyunk, van 

egy jó hírem, Jézus pont hozzánk akar beszállni! Épp 

téged kér, választ, és ha engedsz Neki azon kapod 

magad, mint Péter hajója, a Mindenható Isten szószéke, 

vagy épp küldöttje lehetsz! A kérdés, hogy megteszed-e 

amire éppen hív?  

Péteréktől azt kéri, hogy vigyék beljebb: ezt bárki 

megteheti! Amikor Jézus általunk akar szólni másokhoz, 

az általában valami nagyon egyszerű dolog, amit meg 

lehet tenni. (…) A mi dolgunk teret adni Jézusnak, hogy 

szólni tudjon másokhoz! Átadni a fedélzetet, 

rendelkezésére bocsátani elrontott, parkolópályán álló 

életünket. Mert bármilyen furcsa, ebben is alázat van, 

hogy odaadjuk, bár elsőre nem ezt gondolnánk. A 

történetben Péter simán mondhatná, hogy kérj meg mást, 

rossz napom van! Elönthetné az önsajnálat. De Jézus 

iránti tisztelete felülírja csüggedését! Itt pedig sokan 

megakadunk. Hogy elküldjük Jézust, mert azt hisszük 

nem vagyunk fogadóképesek, alkalmasak, és 

beletemetkezünk a kudarcainkba, és közben 

megfeledkezünk arról, Kicsoda kér! Péter számára az 

hozza el a fordulatot, hogy engedelmeskedik, mert Jézus 

iránti tisztelete fontosabb a maga bajánál. (…)  

Kész vagy-e teret adni Jézusnak vagy leállsz vele 

vitatkozni arról, miért rossz döntés a te hajódba szállni?  

Beengeded-e a kudarcaid közé? Nem tudod lebeszélni 

arról, hogy épp Téged szeressen, válasszon! Miért? Azt 

Ő tudja! De ha beengeded ez a szeretet elkezd alakítani. 

Az egyszerű hajóból templom lesz! Így lesz kutyából 

szalonna- ahogy múlt héten hallottuk – így lesz 

gyilkosból, alkoholistából, sérült emberekből Jézus 

teste!! Nem kisebb! Az egyház maga Jézus teste, akik 

által Ő jelen van ma is! Pont általunk.   

 

2. Kudarcból áldás 

A második jézusi szó, kérés, hogy Evezzenek a mélyre 

és vessék ki a hálójukat! Nem ez a történet lényege, 

hogy sok halat fogtak, hanem hogy tanítványaivá 

lesznek. Miért hív Jézus vissza a kudarcokba, a 

legsötétebb pontjainkra? Talán a legvalószínűbb, hogy 

ezzel tanítani akarja őket, és megpróbálni a hitüket. Mert 

a próbák által tanulunk legtöbbet Róla és magunkról. 

Próbáink közben felszínre kerül hitünk állapota, és 

gyakran a tanítványságunkhoz, vagy fejlődésünkhöz épp 

csak a kimondás, megvallás hiányzik. A te szavadra 

mégis megteszem! Nem a sok hal a legnagyobb, amit a 

tanítványok itt kapnak, hanem saját hitük! 

Ugyanoda kell visszamenjenek, csak épp akkor, amikor 

emberileg semmi esély. Nem máshová, egy másik 

alkalommal, másik tóba, hanem pont ugyanoda. (…) 

 Mi visszamennénk? Saját reménytelen helyzeteinkbe, 

meddő próbálkozásainkba  

Amikor Jézus a kudarcaink közé hív, hogy próbáljuk 

újra–  

akkor azt kérdezi: Most már jobban hiszel-e bennem, 

mint magadban? Péter átadja Jézusnak a gyeplőt a 

kudarcai fölött. Adunk-e esélyt az Ő szavának? Hisszük-

e, hogy talán mi megtaláltuk 4578 módját annak, hogy 

nem fog valami sikerülni, de Ő tudja azt ahogy fog? 

Mert bizony a kudarcok sokszor önhitté tesznek abban, 

hogy ha nekünk nem ment, másnak se fog!  

A sok hal, a bőség jelképe is az isteni áldást, 

bőkezűséget szimbolizálja. Ahol nekünk csak szűkség 

jutott, ott az Ő szavára feltárul az isteni gazdagság!  

 

3. Istentől elszakadtból, közeli barát 

Péter itt ismeri fel Jézust, és az Ő viszonylatában saját 

magát is! Amikor felismerjük Jézust, beleszédülünk 

hatalmába, lényébe! Ahogy a tanítványok húzzák a sok 

halat, és nem győzik, így vagyunk mi is mikor az ÚR 

csodát tesz az életünkben! Nem győzzük csodálni, 

dicsőíteni! Olyan, mint bekukucskálni egy pillanatra a 

mennybe, és meglesni Istent! A csodák felnyitják a 

szemünk Jézusra! 

 „A látás korántsem objektív folyamat: a 3. dimenziót 

nem a szemünkkel, hanem az agyunkkal látjuk. A 

térlátás: belátás. Így van ez a hitbeli látással is.” 
1
 Péter 

leborul Jézus előtt, és el akarja küldeni mert felismeri, 

belátja, hogy Jézus kicsoda és hogy ő Hozzá képest 

mennyire bűnös. Itt, ezen a ponton nyílik meg Péter 

szíve! Olyankor két világ találkozik, amelyek 

összeférhetetlenek. „Ne félj! Ezentúl emberhalász 

leszel!” Péter bűnei miatt el akarja küldeni, Jézus bűnei 

ellenére közösségre hívja önmagával! Istentől elszakadt 

bűnösök, az élő Isten barátai, és munkatársai lesznek. 

Jézus itt emberhalászatra, saját küldetésébe vonja be a 

tanítványokat! Vagyis saját életébe! Ez a mi hívásunk is, 

hogy Vele legyünk! Ne félj, emberhalász leszel! Ne félj, 

mikor rálátsz milyen veszendő, romlandó az életed, mert 

az enyémnek teszlek részesévé, amely öröktől fogva van 

és örökké tart!  

 

Hogy állunk Isten szavával? Várjuk-e? Érdekel-e? 

Mozdulunk-e rá? Mert ha igen, csodákban lesz részünk, 

akkor csodák színhelyei lehetünk, mégis áldás, Istentől 

elszakadtakból, mégis az Ő barátai, sőt az Ő tulajdon 

teste lehetünk, akiknek megadatott, hogy meglássák és 

felismerjék ŐT! Adja Isten, hogy engedjünk az Ő 

szavának! Ámen  
     Sebőkné Babos Boglárka 

                                                 
1
 Molnár Illés: A térlátás ünnepe 


