
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
   CSEND 
 Hol látom a Szentlélek munkáját az éle-

temben? 
 Munkálkodott-e rajtam keresztül a 

Szentlélek az elmúlt héten? 
 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 241 („Szent vagy örökké…”) 

Dr. Dancs Gabriella konfirmációja 
 Gyermekek az Úrasztala körül. 
 
  Főének: KÉ 18 („Olyan Istenem van”)” 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 
 
 Igehirdetés előtt: 165,1-2 

(„Itt van Isten köztünk…”) 
 Alapige [ középen kiemelve] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

  Csend 
  Ráfelelő ének: 165,3-6 

(„Csodálatos felség…”) 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záró ének: KÉ 25 
(„Tégy Uram engem áldássá”) 

  Áldás 

 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 10.00: Baba-Mama Kör  Szerda 9.00: 

Bibliaóra  Péntek 16.30 Konfifi  Péntek 18.00: 

IFI 2.  Vasárnap 10.00: Istentisztelet (közben négy 

korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 
Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 Beszámoló:  

 Imakör 

 Munkatárs Képző Nap 

 Konfirmáció és Konfifi alkalom 

 Házas kör: MA DÉLUTÁN 15:00 

 A táborba való jelentkezés MA lezárul. 

 Május 23. (hétfő) 18:00 Vizitációs presbiteri 

gyűlés a parókián. 
 Május 28. (szombat) 6:30 Buszos kirándulás 

Szombathelyre az EVANGÉLIKUSOKKAL 

(jelentkezés: Nagyné Szeker Éva lelkipásztornál 

(06-20-824-8021; eva.szeker@lutheran.hu) 

 Segítőt keresünk a temetői szolgálatra…! 

 A diakóniai perselyről… 

 Várunk a nyári időszakra testvéreket, akik az 

Istentisztelet alatt a gyermekekre vigyáznak. 

 A gyülekezeti újságot Gyülekezeti Piknikre (jú-

nius 12.) adjuk ki. 

 Keresztelési patrónusokat kérjük, hogy vigyenek 

meghívót a piknikre! 

 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY:  JÁNOS 14,12-31 

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekede-

teket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is 

tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevem-

ben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek 

tőlem az én nevemben, megteszem." "Ha szerettek engem, megtartjátok az 

én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad 

nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ 

nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek 

őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." "Nem hagylak titeket árván, 

eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti 

megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, 

hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki 

befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pe-

dig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, 

és kijelentem neki magamat." Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: 

"Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a 

világnak?" Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én 

igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és 

szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg 

az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az 

Atyáé, aki elküldött engem." "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek 

vagyok. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, 

ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 

mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom 

nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankod-

jék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam 

nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülné-

tek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mon-

dom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgye-

tek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár 

felettem nincs hatalma. Hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az 

Atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta: keljetek fel, men-

jünk el innen." 
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BEVEZETÉS 

35. vasárnap, hogy János evangéliumából hirdet-

jük az igét. Nagy rendező az Isten! Ebben a szakaszban 

Jézus egy másik Pártogót ígér a tanítványainak. Aktuális 

történet ez pünkösd után, a Kereszt-kérdések sorozat 

végén, s Szentháromság vasárnapon. Érdemes feltenni a 

kérdést: Mi közünk ehhez a történethez? Hol kapcsoló-

dunk mi a Szentháromság Istenhez? 

Szeretünk kapcsolódni valakihez/valamihez – in-

ternethez – egymáshoz – társunkhoz – szeretteinkhez – 

családjainkhoz. Belénk ültetett vágyunk, hogy kapcsolód-

junk. A mai igénk arról számol be, hogy a legnagyobb 

öröm, boldogság és békesség akkor tölt el bennünket, 

amikor az igaz Istenhez kapcsolódunk. Amikor bekapcso-

lódunk az Atyaisten teremtői, a Fiúisten megváltói és a 

Szentlélek Isten újjáteremtő létébe. Jézus arról beszél itt 

a tanítványainak, hogy ez lehetséges, és hogy ez valóság-

gá válhat nem csak az ő, hanem minden keresztyén em-

ber életében. 

KÉRDÉSEINK 

Sok meghökkentő dologgal találkozunk ebben a 

részben: Mit jelenthet vajon az, hogy Jézus követői szin-

tén megteszik, sőt nagyobb dolgokat cselekszenek, mint a 

Mesterük? Ez egészen hajmeresztő. A gyógyítások, a cso-

dák, a tanítások, amiket elmondott számunkra elérhetet-

len magasságnak tűnnek. Hiszen neki akkora ereje, kisu-

gárzása, békessége, szeretete volt, amivel ha találkozott 

egy ember az nem maradhatott közömbös. Hogyan le-

hetnénk mi olyanok, mint Ő? 

Aztán azt is nehéz felfognunk, hogy bármit kérhe-

tünk az Atyától Jézus nevében, az teljesülni fog. Hiszen 

kértünk már sok mindent Istentől, de nem mindig tapasz-

taltuk azt, hogy kapnánk valami választ a kérésünkre. 

Mennyi nehézséggel, betegséggel, próbával küszködünk 

nap, mint nap. Talán rosszul imádkozunk, rosszul kérünk? 

Vagy talán Jézus túlzásba esett, hogy bátorítsa tanítvá-

nyait? Vagy valamit félreértünk és a „minden” azért még-

sem minden? 

És itt van a békesség is. Sejtjük, hogy nem anyagi 

jólétet, biztonságot, rendezett kertet és nagy házat jelent 

nagy TV-vel, nagy kocsival. Ám mégis azt érezzük, hogy 

nincs békességünk, hogy sokszor elfogy, sokszor elveszít-

jük. 

KAPCSOLÓDNI AZ ÉLETHEZ 

Itt vannak a kérdéseink, amikre én is csak óvato-

san merek felelni. Jó lenne, ha mint egy quiz műsorban 

egyszer csak kiderülne, hogy mi a jó megoldás a kérdése-

inkre, de a keresztyén élet nem ilyen. Nem mindig talá-

lunk jó válaszokat. 

Inkább az legyen a szemünk előtt, hogy megvan-e 

a kapcsolat Jézus és köztem. Kapcsolódunk-e úgy Hozzá, 

mint juhok a pásztorhoz (Jn 10), mint szőlő a szőlővesz-

szőhöz (Jn 15), vagy mint az elfogyasztott kenyér (Jn 6) 

illetve víz (Jn 4) az emberi szervezethez? Mert nem az a 

kérdés, hogy tudjuk-e a jó válaszokat, hanem az, hogy 

van-e kapcsolat! Ha van kapcsolat, akkor előbb-utóbb 

jönnek majd válaszok, jönnek megtapasztalások, élmé-

nyek is. 

A tanítványoknak jó dolga lehetett, hiszen ők 

könnyedén csatlakozhattak Jézushoz. Együtt ettek, ittak 

vele, együtt járták az országot, hallották tanítását, látták 

csodáit. Jézusban ők Istent láthatták, aki életre kelti a 

halottakat. Nem csak azokat a halottakat, akik betegség-

ben haltak meg, hanem azokat is, akik még nem haltak 

földi halált. Akik céltalanul, vagy célt tévesztve éltek a 

világban új életre keltek. Jézus önmagáról mondta azt, 

hogy „Én vagyok a feltámadás és az ÉLET!” (Jn 11,25) És 

ha ebbe belegondolunk, akkor jobban megértjük azt is, 

hogy miért voltak olyan szomorúak a tanítványok akkor, 

amikor Jézus búcsúzott. De bíztatta is őket azzal, hogy az 

élet forrása nem szűnik meg, hiszen küldi a Lelket, aki 

„feltölti” őket.  

Ahogyan a villamos rákapcsolódik az áramra, 

azért, hogy megteljen élettel, hogy mozdulhasson, úgy 

kellene nekünk is kapcsolódni az Istenhez. Mert ha nem 

kap áramot, semmi haszna nincsen. Ugyanígy a mi éle-

tünk is végső soron hasztalan, értelmetlen, ha a szent 

Istenhez – aki minket meg tudna tölteni élettel – nem 

kapcsolódunk. A Szentlelket szokás az áramhoz is hasonlí-

tani, aki energiát hordoz, aki megeleveníti az élettelent. 

Mikor éreztem utoljára azt, hogy igazán élek? Vajon mi-

kor voltam, mikor vagyok az Isten Lelkének hatása alatt? 

Hiszen mi a Szentlélek által kapcsolódhatunk az Élethez. 

 

A SOR VÉGÉN MI VAGYUNK 

Lélek által Jézushoz – Jézus által az Atyaistenhez 

kapcsolódhatunk. És ha megtörténik a kapcsolódás, akkor 

gyönyörű muzsika hangzik fel. Mint amikor a rádiónkat a 

megfelelő hullámhosszra kapcsoljuk. És hihetjük azt, hogy 

mi is odaállhatunk a sor végére. Jézus az Atyára mutat, a 

Szentlélek Jézusra, mi pedig a Szentlélek munkájára mu-

tathatunk a saját életünkben. Hiszen a Szentlélek Isten 

munkáját dicsérjük akkor, ha valami olyat teszünk, ami 

nem vall az emberre: amikor mások javára lemondunk a 

sajátunkról; amikor csodát élünk át egy átlagos hétköz-

nap; amikor tanulunk valamit Istenről, az emberről vagy 

önmagunkról; amikor nem aggódunk azon, hogy mit 

mondjunk; amikor hittel és bizalommal térdelünk le ott, 

ahol mindenki átkozódik; és amikor akkor is békességünk 

van, amikor semmi okunk nincs rá. Ez mind a Szentlélek 

munkája bennünk. Ez az, ami felkelti a mellettünk levők 

figyelmét. Lehetünk mi is ennek a láncnak egy részei. 

Ahogy nekünk mondták, tanították, elénk élték a hitet 

(persze nem tökéletesen és sok hibával) és Istenre mutat-

tak, úgy mi is lehetünk olyanok, akik így cselekszünk a 

Szentlélek által!  

Mert Benne és általa növekedhetünk mi is, és gyara-

píthatunk másokat is azzal, ha megéljük és továbbadjuk 

azt, ami már a miénk. Ámen                      Szabó István 


