
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Tudunk-e minden illúziótól mentesen, tudva, 

hogy mi következik, mégis kitartani valaki 
mellett, sőt építeni rá? 

 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 489:1-2 („Örök élet reggele…”) 
 Főének: 32 

 („Ó, mely boldog az oly ember éltébe'…”) 
 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 
 

 Igehirdetés előtti ének: 377:1  
(„Szentlélek, végy körül bennünket…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 28  

(„Uram, közel voltam hozzád…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 200  
(„Ó maradj kegyelmeddel…”) 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Szerda 1830: Keresztkérdések  Péntek 1630 Konfirmációs óra
 Péntek 1800: IFI 2.   Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben 
négy korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 
Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 

Beszámolók: Gyülekezeti Nap 1. megbeszélés*; a
Keresztkérdések alkalmáról; Csoport Vezetők Köre; 
Imacsoport alkalma; konfirmandusok készülődése 

Ma Istentisztelet után: Konfirmandus Szülői 
Értekezlet 

Jövő hétvégén a konfirmandusok és az Ifisek 
Piliscsabára utaznak, lelki hétvégére - imádkozzunk 
érte! 

Ma délután 1500: HÁZAS KÖR!!! 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

MÉG lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál  
Néhány szó a nyári tábor helyszínéről és a 
részletfizetésről 

Csíksomlyói zarándokút - vannak helyek a katolikus 
testvérek által szervezett útra  

Imádkozzunk különösen most betegeinkért! 
Egy fiatal gyülekezeti testvérünk kiadó lakást/szobát

keres a környéken olcsón vagy adományképpen 
Ha szeretnénk Pünkösdre gyülekezeti újságot

(ahogy minden évben), írjunk bele! A cikkeket 
Sóskuti Zoltán mail-címére küldjük!) 

Gyerekek között szolgálóknak Munkatárs Képző Nap: 
május 21. 900  

Szabó István testvérünk az SDG hétvégéjén szolgál 
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: JN 13, 20-38 
 

„Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és 
bizonyságot tett e szavakkal: Bizony, bizony, mondom nektek, 
közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a 
tanítványok: vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett asztalhoz 
egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy 
tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és 
megkérdezte tőle: Uram, ki az? Jézus így felelt: Az, akinek én 
mártom be a falatot és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és 
odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának; és akkor a falat után 
belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: Amit tenni akarsz, 
tedd meg hamar! Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért 
mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az 
erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: Vedd meg, amire 
szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon 
valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már 
éjszaka volt. Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült 
meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az 
Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt 
önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis 
ideig veletek vagyok: kerestek majd engem, és ahogyan 
megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem 
jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter 
megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova én 
megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter 
így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet 
adom érted! Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem? Bizony, 
bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz 
meg engem.” 

 ALAPIGE: JN 13, 34-35 
(ld: kiemelve az Olvasmányban) 
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ISTENTISZTELET 
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János evangéliuma-sorozat/33.  
„I l l ú z i ó k  n é l k ü l i  s z e r e t e t ” címmel 

Igét hirdetet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  Urnatemetőnk nyitva tartása:vasárnap 8.00-12.00; kedd 15.00-18.30; szerda 9.00-11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 
 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

Hadd kezdjem két egymás mellé tett állítással! 
Jézusnak nincsenek illúziói a tanítványait illetően. Jézus 
felvállalja tanítványait, építve rájuk! 

Milyen másképp nézünk mi gyermekeinkre, vagy 
tanítványaira, vagy gyülekezeti tagjaikra, vagy 
konfirmandusainkra!  

Vagy naivan, különböző pozitív képzetekkel nézünk 
rájuk - és bizony sokszor csalódnunk kell. 

Vagy kiábrándultan, józanul, lemondóan tekintünk 
rájuk, mondván, nem sokat várhatunk tőlük. 

Minden illúziótól mentesen, tudva, hogy mi következik, 
mégis kitartani valaki mellett, sőt építeni reá: na az ritkaság! 
Józanság kiábrándulás nélkül? Építetni valakire illúziók 
nélkül? Hogy lehetséges? 

I. 
Jézus ott ül a tizenkettővel. Egyik árulásra készül; a 

másik hiába foglalkozik, meg fogja Öt tagadni; a többi 
gyáván elbujdosik majd a kritikus napokon...  

És ezt mind tudja Jézus. Mégis velük tölti utolsó estéjét, 
velük vacsorázik, rájuk bízza mindazt, amit elindított... 

Ott ül Jézus körül a tizenkettő. Mind megrémül: ki fogja 
elárulni a Mestert? Egy pillanatra elbizonytalanodik 
mindegyik: csak nem éppen ő fogja elárulni Jézust? 

Mégis tele vannak illúziókkal önmagukat illetően - 
ennek Péter a szócsöve: azt gondolja magáról lelkesen, 
hogy, ha kell, megvédi Mesterét, meghal vele, érte!  

(Ez a nagyotmondás hamis önbizalomból, önismeretből 
fakad, tele van Péter illúziókkal önmagát illetően.) 

Jézus szeretetről beszél nekik. 
Hát nem ismerte őket? Hát nem emlékezett, hogy ez egy 

reménytelen népség? Hiszen Jakab és János főhelyet kértek 
maguknak a Mennyben. Péter pedig úgy fogadkozik, hogy, 
ha ők mind, ő akkor sem.  

Hiszen az volna várható, ha Mesterük, aki összefogta 
őket, elmegy, egymásnak esik majd a forradalmár zélóta 
Simon és a rendszert kiszolgáló vámszedő Máté; a 
szangvinikus Péter és a melankolikus János! (Nem így van 
sok családban is: ha meghal a Nagypapa vagy Nagymama, 
aki összefogta a családot, az utódok egymásnak esnek...?) 

Ezekről gondolja Jézus, hogy majd az egymás iránti 
Szeretetükről ismeri fel a világ, hogy az Ő tanítványai? Hát 
mégiscsak illúziói voltak Jézusnak? 

Nem! Ahogy mondtam: Jézusnak nincsenek illúziói a 
tanítványait illetően; és Jézus felvállalja tanítványait, építve 
rájuk! [Júdás személye körüli kérdések…]** 

Igaz mindez reánk is! Illúziók nélkül szeret minket az 
Úr, épít ránk, feladatot ad, ránk bízza a titkait, a 
képviseletét... Miért? 

 
II. 

1.) Mert beljebb lát Jézus! 
2.) Mert távolabbra lát! 

3.) Mert számol a Szentlélekkel! 
4.) Mert ismeri a Szeretet erejét! 

1.) Mit is mond Péternek pár perccel korábban? Itt azt 
jövendölte meg, hogy szól a kakas , és elárulja - míg a 
lábmosásnál ezt mondja: "Jézus így szólt hozzá: Aki 
megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát 
mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok..."  

A tanítvány lába, amivel a porral érintkezik, bizony 
bekoszolódik. A lelkünk "külső fele" bizony sokszor bűntől 
szutykos - de a belső magja, a lényege már tiszta, már 
Jézushoz tartozik!  

Jézus pedig ezt nézi, ezt látja, e szerint bánik velünk. 
Mert Jézus beljebb lát! 

Így kell magunkra és egymásra nézni! Ehhez csend, 
figyelem, szeretet, és a Lélek által kapott érzékenység kell! 

2.) Mi csak a jelent látjuk, és a jelenben ítéljük meg 
magunkat és egymást. Jézus azonban távolabbra lát!  

Tudja, ki lesz majd Péter Pünkösdkor, Tamás az etióp 
misszióban, Jakab a mártírhalálban, János Patmosz szigetén 
a Jelenések könyvét leírva, Máté evangéliumot írva... 

Így van veled és velem is! Azért bánik velünk így! 
Persze, mi egymásban nem látjuk ezt, csak Krisztusba vetett 
reménységgel, a Szentlélekért mondott imában "láthatjuk" 
így! 

3.) Igen, Jézus számol a Szentlélek erejével. Jól ismeri, 
hiszen egyek, a Mennyben együtt voltak kimondhatatlan 
Szeretetben, annak erejében, gyönyörűségében. Jézus tudja: 
eljön Pünkösd...! 

4.) A Szeretet ereje "izzott" a Szentháromságban, ez 
ömlött ki a Teremtésben, az inkarnációban... Tudta Jézus, 
hogy ez a mindent meghaladó, végtelen, hatalmas Szeretet 
mire képes...! 

* 
Kérjük Urunkat: adjon nekünk ilyen látást önmagunkkal 

és egymással kapcsolatban!  

Ne legyenek illúzióink se magunkkal, se egymással 
kapcsolatban! Ellenben lássunk beljebb, távolabbra! 
Számoljunk a Szentlélekkel és ismerjük meg a Szeretet erejét 
belülről! Mindez döntően változtatja meg az én-képünket, 
ember-képünket, közösséggel kapcsolatos nézeteiket, magát a 
keresztyén közösséget.            Sóskuti Zoltán 

 
*Gyülekezeti PIKNIK –2016. június 12. 

„LEGYÉL ITTHON KÖZÖTTÜNK!” 
MEGÉLNI – MEGMUTATNI – MEGHÍVNI 

 
 SZÍNPAD (programok)  Kovács Zsolt 

hozzá lehet fordulni a különböző színpadi produkciókkal 
kapcsolatban – alatta dolgozik a két „bemondó” is 

 SZÍNPAD (technika)   Kelemen Zoltán 
A színpad berendezése, hangosítása, az esetleges felvételek 
készítése a feladata – itt kell jelezni a különböző színpadi 
igényeket (pl. mikrofon) 

 (BE)RENDEZÉS Katona Csongor Sebestyén 
a sátrak felállítása, berendezése – a rend és a tisztaság 
biztosítása – a sátrakba eszközök biztosítása 

                                   Csutoros István 
mobil wc-k biztosítása, tisztán tartása, további rendezői 
feladatok 

 INFO-sátor    Sütő Julianna 
Információk, gyülekezet történeti kiállítás, kapcsolattartás + 
? könyvasztal 

 JÁTÉK GYEREKEKNEK Oláhné Nagy Anita /  
Soltészné Garay Réka 

Többféle játék kisebb-, nagyobb gyerekeknek (pl. élő csocsó…) 
             FELNŐTTEKNEK Janiné Vakulya Gabriella 

Ismerkedős játék a közösség számára 
 FOGADÓ CSAPAT   Szabó István 

fogadni, segíti, eligazítani az utcáról bejövő érdeklődőket – 
beszélgetni a „magányosan téblábolókkal” – bevonni a 
programokba a jelenlévőket 

 KÉZMŰVES-sátor  Tihanyiné Bana Erika 
Kézműveskedés gyermekeknek és felnőtteknek, egész nap, 
folyamatosan… 

 LELKIGONDOZÓI-/IMA-sátor  Bella Virág 
Egy kis „oázis”, ahol meghallgatást, elfogadást, beszélgetést 
és imádságot kínálunk… 

 KOMMUNIKÁCIÓ  Szabó-Kiss Gyöngyi 
Plakátok, meghívók, hirdetés a honlapon – díszítés - arculat 

 


