
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Mi az a kérdés/ probléma, ami újra és újra 

előjön az életemben? 
 Mit jelent nekem a terített asztal képe? Az 

Úrvacsorai közösség? 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 65:1  

(„A Sionnak hegyén ÚR Isten…”) 
 Fő ének: 299  

(„Jézus hív, bár zúg, morajlik…”) 
 
  Fohász 
 Olvasmány [Jn 21, 1-14] 
  Imádság 
 Igehirdetés előtti ének: 172  

(„Szűkölködünk…”) 
 Alapige [Jn 21,9-10] 
   Igehirdetés 
  Csend 
 Úrvacsora előtti ének: KÉ 13  

(„Kenyered és borod…”) 
 
 Úrvacsorai közösség 
Énekek: 436; 457; 458; 459; 460 463; 464; 466; 

467; 469; 470 
  Imádság  
  Miatyánk 
  Hirdetések [ ld: jobbra]  
 Záró ének: KÉ 11 („Jöjj az Úr vár reád…”) 
 Áldás 
 SZÓZAT 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
 Péntek 1700 IFI 2.-KonfIFI  
 Vasárnap 900: Kánon Kör  Vasárnap 1000: 
Istentisztelet (közben nyáron gyermekmegőrzés) 
 
A táborban spontán alakult KÁNON KÖR ezentúl 

minden vasárnap 900-kor találkozik közös éneklésre 
A gyülekezeti tábor hanganyaga 

 (és hamarosan a ppt-k is és a videok is) felkerültek 
a honlapra! 

Presbiteri gyűlést tartunk jövő héten (Istentisztelet 
után) 

Szept. 3- án szombaton 1000-tól munkatárs képzést
tartunk több szolgálatra nézve is… 

Hittanos Évnyitó Istentisztelet: Szept. 4. 
Szept. 17-én buszos kirándulás lesz. Célállomás: 

Eger – Bélapátfalva – Szilvásvárad Jelentkezés jövő 
héttől (addigra lesz költségkalkuláció is) 

Aug. 28-án Szabó István exm. th. hallgatótól 
búcsúzunk és kívánunk áldást további szolgálatára! 

Konfirmációs oktatásra lehet jelentkezni 
szeptemberben folyamatosan – megváltozott 
formában, a KonfIFI csoportba (péntek 1630) 

 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: JN 21, 1-14 
Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-
tengernél. Így jelent meg: együtt voltak Simon Péter és Tamás, 
akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából meg 
Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter 
így szólt hozzájuk: Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: 
Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de 
azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, 
megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, 
hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: Fiaim, nincs valami 
ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. Ő pedig ezt mondta 
nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. 
Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal 
miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus 
szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az 
Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és 
belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a 
hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 
kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint 
kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még 
kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most fogott 
halakból! Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, 
amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 
százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a 
háló. Jézus ezt mondta nekik: Jöjjetek, egyetek! A tanítványok 
közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: Ki vagy te? 
Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a 
kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a 
harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a 
tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. 

 

Budapest-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközség

Bp. 1173 Pesti út 31.  
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu

Bank: 10700615 44644905 51100005 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

I S T E N T I S Z T E L E T  
- Új kenyér ünnepén - 
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„ J ö j j e t e k ,  í m e ,  m i n d e n  k é s z ! ”  
 

Igét hirdet: Sebőkné Babos Boglárka lp.;Úrvacsorai liturgia: Sóskuti Zoltán lp  
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Bevezetés:(…) Voltunk már úgy, hogy valami úgy tűnt 
végérvényesen elromlott az életünkben? Kerültünk már olyan bajba, 
amiből nem láttunk kiutat? Próbáltunk javulni, tenni, de már elegünk 
volt, elfáradtunk, és akkor a sok kudarc után egyszer csak magától 
megoldódott minden? Amikor azt élhettük meg, valójában készen 
várt az, amiért annyit fáradtunk, csodaként, kegyelemből, Istentől.. 

1. Szeretettel vár  
A tanítványok visszatértek a halászhálókhoz, pedig ha emlékszünk 
még az elején épp innen hívta el őket Jézus. „Emberhalásszá 
teszlek”- mondta Péternek. Akkor most mégis mit keresnek itt? 
Jézust kivégezték, csalódtak. Jézus már nincs itt, nem tudják, nem 
értik, talán nem hiszik a feltámadását, a hogyan tovább-ot pedig 
végképp nem látják, nem tudják elképzelni. Ilyenkor azt teszik, amit a 
legtöbben: visszatérnek a régihez, mert az legalább biztos. A 
halászathoz értenek, valamiből élni kell. Ráadásul nem is fognak 
semmit, pontosabban a semmit fogják egész éjjel, azt hajkurászták. 
Halászni mennek, de valahol az örömet, vigaszt keresik, és a 
semmibe botlanak, az ürességgel szembesülnek az üres hálók 
láttán, és ha a szívükbe néznek. (…) Ilyen mikor Isten már kihívott, 
meggyógyított valamiből: egy rossz szokásból, kapcsolatból, egy régi 
sérelemből, és történik valami és hirtelen újra ott találjuk magunkat.  
Mikor hirtelen valami olcsó, külső vigaszhoz kapunk, ami Istennel 
való életünk előtt volt, és mikor belekezdünk, már tudjuk, érezzük, 
hogy kudarcra van ítélve, nem adja azt az örömet, vigaszt, amit 
vártunk csak megundorodunk tőle, talán közben magunktól is.   
Ekkor jön Jézus, és magától megoldódik minden. Azt mondja, 
vessék ki a hálót jobb oldalt, és tessék 153 halat fognak. CSODA! Itt 
kezdenek ráeszmélni, hogy az Úr az.  Miért fáradtak egész éjjel? 
Hogy egyenek: halat, kenyeret, megmelegedhessenek a tűz mellett, 
és választ kapjanak hol a helyük, mi lett Jézussal. „A lehetetlenség 
konok falán zúzzák véresre koponyájukat egész éjjel…” Semmi 
fogás, semmi válasz, csak a fagyos szél, és az üres hálók. A szívük 
állapota pedig ettől is üresebb, kétségbeejtőbb. Miután megtörténik a 
csoda és kieveznek a partra, hirtelen minden készen ott várja őket: a 
sült hal, a kenyér, a tűz melege, és Jézus! Már sülnek a halak, mert 
ezek nem azok, amiket ők fogtak, azokból még most kéri, hogy 
hozzanak! Megrendítő ez a kép, honnan voltak azok a halak? Jézus 
fogta őket még jóval ezelőtt, hogy találkoztak? Már várta őket, mint a 
háziasszony, aki egész nap süt-főz, megterít és közben maga elé 
képzeli, ki hol ül majd, mit szeret, és mit nem. Jó úgy menni 
vendégségbe, ha ezt érezhetjük: vártak, készültek ránk! Tudják mi a 
kedvencünk, szeretettel kínálnak, mert úgy érezzük, VAN HELYÜNK 
OTT! Jézus HELLYEL, ÖNMAGA KÖZÖSSÉGÉVEL kínálja a 
kudarcos, üres szívű tanítványokat, akik valószínűleg átfagytak, és 

éhesek. Ennyire valóságos Ő! Mint szerető szülőnek fontos az is, ha 
a gyermeke egyszerűen csak nyűgös, nem találja a helyét, noha 
szülőként tudja, majd kinövi, majd vége lesz ennek az időszaknak is. 
Isten is tudja a jelen nagy problémáiról is, rossz korszakunkról, hogy 
majd vége lesz. Mint egy jó apa, a gyermekeit, egy hosszú út után 
úgy tereli össze és melengeti meg Jézus a tanítványait. 
Pont ilyen az Úrvacsora is. Jézus készült ránk, vár minket önmaga 
közösségével, amelynek jelei a kenyér és a bor: szeretetének 
legforróbb, legízletesebb jegyei. A kenyér, amely megtöretett testét, 
a bor mely kiontott vérét jelzi. Jelek, emlékeztetők, így szeretlek, 
emlékszel? A testemet adtam oda, hogy neked ne kelljen 
bűnhődnöd, hogy ne szenvedj a hiányaidtól, hogy örök életet adjak. 
Mint a szerelmesek titkos jelei, amelyek közös átélt kapcsolatukra 
emlékeztetik őket. Ilyen az Úrvacsora. A terített asztal ahol a lelkünk 
megmelegedhet, korgó szívünk jóllakhat. Ahol nem kell tenni semmit, 
ahol készen vár minket Jézus.  

2. Nem rögtönöz 
Még egy dolog van ebben a rákészülésben: Jézus nem rögtönöz! 
Mondhatnánk, épp elég hogy 153 halat fogat velük, abból 
jóllakhattak volna, a tüzet is megrakhatták volna közösen! De a 
készülés szeretetteli gesztusán túl ott van az is, Ő nem olyan ÚR, aki 
csak reagál az életünkre vagy annak eseményeire, Ő előre készül! Ő 
nem csak ott lép bele a történetbe, hogy a tanítványokat meglátja 
amint semmit se fogtak és reagál rá egy csodával! Ezért is fontos ez 
a megrakott tűz kép, hogy készült rájuk, mielőtt odaérnének, mert Ő 
nem rögtönöz. Pedig semmi szüksége nem lenne rá. Neki kész terve 
van velünk, egyen egyenként és az emberiséggel is. Ő nincs 
kiszolgáltatva az események sodrának, mint mi, amire valamit lépni 
kell. Ő már előre Ura az egész életünknek, sőt a világmindenség 
történetének is!   
Mikor a bűneset megtörténik, már akkor elhangzik a prófécia: eljön, 
aki a kígyó fejére tapos. (1 Móz, 3,15) Már akkor készül a kegyelem, 
mikor még a büntetés ideje van. Nem úgy van, hogy Isten eltervez 
valamit, és a sátán belepiszkít, mire Isten kitalál valami frappáns 
megoldást, hogy lehetne helyrehozni. Ő már ott tudja, hogy fogja 
megmenteni a világot, mindegy mit tesz a sátán, mindegy mit dönt az 
ember, Isten tervét nem lehet elrontani. Ő készült előre!  Mit jelent ez 
ránk nézve? Azt, hogy nem tudjuk Isten tervét elszúrni. Nem tudunk 
olyan bűnösök lenni, olyan hibát elkövetni hogy elszúrjuk az 
üdvösségünket, hogy Isten tervét elrontsuk. Isten ezek fölött áll. Az 
élet a mi szemszögünkből olyan, mint emberi döntéseink sorozata. 
Az életút, amelyen járunk a lábunk alatt nő, úgy tűnik a döntéseink 
nyomán, de valójában a döntéseinkből nőtt utat Isten tartja kézben, 
és a végeredményt ahová Ő akar elvezetni, ami az Ő terve az 

életünkkel, az üdvösségünket csak egy rossz döntéssel szúrhatjuk 
el: ha nem mellette döntünk. Aki már döntött mellette, annak Jézus 
maga lesz az ÚT, aki az Isten országába vezeti, az örök életre. (…) 
A tanítványok sodródnak az eseményekkel, Jézus ezen 
gesztusában, ezzel fogadja őket: én készültem, én kézben tartom az 
életeteket! Neked kudarcok sorozata, meddő próbálkozások sora, de 
én már készültem, mielőtt még jöttél volna hozzám!  

3.  „Közös” csoda 
Még saját csodájára sincs szüksége hogy jóllakassa tanítványait! 
Mégis felhasználja aztán azokat is. Azt mondja, hozzatok a most 
fogott halakból. Mintegy megkínálja őket sikerükkel, és velük együtt 
fogyasztja el! Sokszor élhetünk meg mi is csodákat. amiket 
felhasznál, azért hogy bevonjon minket a mennyek országának 
közösségébe. Ez is előíz, hogy csodák történhetnek nem csak 
velünk, de általunk is. Mert Ő olyan Isten, aki közösségbe akar lenni 
az övéivel. Egy asztalhoz ült velük, 3 évig nem csak mesterük, 
hanem barátjuk is. (ld.: P. Yancey: Jézus másként) Mikor bevonja 
őket a csodákba, tanítvánnyá hívja őket, erővel és hatalommal 
ruházza fel őket, akkor az Isten országának titkaiba, csodás 
szabályaiba avatja be őket. Hatalmat ad a tanítványoknak. Rájuk és 
ránk(!) meri bízni a kegyelmi ajándékokat, az evangéliumot. Szent és 
hihetetlen nagy dolgok ezek.  
Itt nem ők tesznek csodát, de ami velük történik abból is kér. Mert 
nem csak a csodákat azokhoz való hatalmat, hanem azok örömét is 
meg akarja osztani az övéivel. Mint egy családtag, akivel együtt 
élünk meg jót és rosszat. Akik nem tudták, hogy hogyan tovább, 
hová is tartanak és tartoznak, azoknak megmutatta: Itt a helyetek 
mellettem! Legyenek közösek a csodák, amelyek már nem ehhez a 
földi élethez tartoznak, nem erre mutatnak, hanem arra ahová Ti is 
tartoztok velem együtt! Megosztjuk-e Istentől kapott csodák feletti 
örömünket Istennel? Bevonjuk-e Őt ennyire természetesen az 
életünkbe, mint a családtagjainkat, akikkel természetes, hogy együtt 
üljük meg életünk nagy eseményeit 
Befejezés: Jézus erre a közösségre invitál, ahol készül ránk, terve 
van velünk, ahol csodát tesz, ahol nem rögtönöz, mert biztos kézben 
tartja az életünk eseményeit és ahol egyértelműen kijelöli a 
helyünket maga mellett, a mennyek országában, mert mi már oda 
tartozunk ahova Ő, ahonnan a csodák is valók! Mert Ő ad az életéből 
életet, csodát, helyet, és Ő kér az életünkből! Kér az örömünkből, a 
bánatunkból, csodáinkból… 
Én itt abbahagyom, Had legyen ennek az isteni titokzatos 
közösségnek további kibeszélhetetlen, csodálatos jele, megélése 
maga az Úrvacsorai közösség, amelyben maga az ÚR hív és vár 
bennünket. Ámen          Sebőkné Babos Boglárka 


