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„Szeretsz-e Engem” címmel 

Igét hirdet: Jani Lívia th.h.gyak. Liturgia: Horváth Evelin th.h.gyak. 
Ágenda: Sóskuti Zoltán lp. 

 

 OLVASMÁNY: JN 21, 1-19 

 

 

 ALAPIGE: JN 21, 15-19 
 

„15 Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna 

fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: 

Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta 

neki: Legeltesd az én bárányaimat! 16 Másodszor is 

megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így 

válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre 

ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! 17 Harmadszor is szólt 

hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, 

hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért 

ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy 

szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én 

juhaimat! 18 Bizony, bizony, mondom neked: amikor fiatalabb 

voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál; de 

amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és 

oda visz, ahova nem akarod. 19 Ezt azért mondta, hogy jelezze, 

milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így 

szólt hozzá: Kövess engem!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  

Szereted-e Jézust? Mit jelent szeretni Jézust? 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 130:1 („Tehozzád teljes szívből…”) 

  Fő ének: 164 („Kegyes Jézus…”)  

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 512:1 („Szólj, szólj hozzám…”) 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 

  Csend 
  Imádság  

  Miatyánk 
  Az Úrvacsora meghirdetések, gyülekezeti 

hirdetése röviden [ ld: jobboldalon]  
  Úrvacsora előtti ének: 168 („Ó, Atya Isten…)  

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165; 251; 264; 274; 299; 370; 392; 
458; 459; 461; 462; 463; 464; 466; 

467;,,, 
  Ének: 278:10 („Dícséret, dicsőség…”) 

  Gyermekek Anyák napi köszöntője 
  Édesanyák és gyermekeik megáldása 

  Áldás 

 HIMNUSZ 
 

 
Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5427 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 

sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 
+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Nt. SZOMBATHY GYULA szeretett templomépítő 
lelkipásztorunk temetése május 28-án 1500-kor lesz 
templomunkban 

 Mátyus Károly testvérünk temetése: május 17-ln 1230-kor 

lesz altemplomunkban 

 Imacsoport: május 14. 845 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 
15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. Kevés hely maradt –
aki jelezte, hogy jönne, fizesse be az előleget is mielőbb! 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal felső 
sarokban!] 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és adószáma a 
liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 

Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 

ill. óvodai- és iskolai hittanórák 
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Szeretett Testvéreim! 
Mikor gondolkoztunk el utoljára azon, kik is vagyunk mi 
tulajdonképpen? Honnan jöttünk és merre tartunk? Hogy 
határozzuk meg magunkat? Azok vagyunk, amit teszünk? 
Vagy azok vagyunk, aminek mások mondanak? Vagy amit 
birtokolunk? A sikereink, a népszerűségünk, a hatalmunk 
határoz meg bennünket? Tehát, ha épp csak kudarcaink 
vannak, vagy összevesztünk szinte mindenkivel, vagy 
netalántán a szervezeti tápláléklánc alján vagyunk, akkor 
már senkik sem vagyunk? 
Megállásra hívlak most titeket! Arra, hogy üljünk oda 
képzeletben egy kicsit Jézushoz és Péterhez a partra, hogy a 
beszélgetésük nyomán megerősödjünk abban, hogy 
Krisztus nem a sikereink, népszerűségünk, hatalmunk (vagy 
ezek hiánya) alapján ítél meg bennünket! Neki, akinek 
egyedül az volt a fontos, hogy Isten feltétel nélküli 
szeretetét hirdesse, egyetlen kérdése volt: szeretsz-e 
engem?  
Röviden arról lesz ma szó, mennyire személyes ez a kérdés 
és miként határozza meg a válaszunk az egész életünket. 
 
Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? 
Simon, Jóna fia. Nem Péter, a Kőszikla, esetleg Kéfás. Nem 
ezeken a neveken szólítja meg Jézus a tanítványát. Miért 
lett a Kősziklából ismét „csak Jóna fia”? Mert itt tart most 
az életében. Valamikor régen, amikor egyszerű 
halászember volt találkozott a Mesterrel. Egy csodálatos 
halfogás után tanítvánnyá lett. Három évig követte Jézust, 
közben felismerte benne a Megváltót. De aztán valahogy 
összekuszálódtak a szálak, megtörtént, amit el sem tudott 
képzelni: háromszor is megtagadta Jézust. Aztán 
megtörtént a lehetetlen: kivégezték Jézust. Aztán az is 
megtörtént, amit senki sem mert volna korábban 
elképzelni: feltámadt Jézus. És bár azóta találkoztak, Péter 
megint ott van a többi tanítvánnyal a parton, ahol az az első 
bizonyos találkozás történt. És ugyanazt teszi, mert ehhez 
legalább ért: halászik. De most valahogy ez sem megy, 
hiszen nem fognak semmit se. Mintha ismétlődne a 
történet: megjelenik Jézus, megtelnek a hálók, megismerik 
Jézust. 
Simon, Jóna fia… Ebben a névben ott van, mindaz, amit 
Péter gondolhat magáról. Ennyi vagyok és csak ennyi. De 
Jézus pontosan tudja ezt, hiszen ott van vele szemben és 

így teszi fel a kérdést: szeretsz-e engem? Nem azt feszegeti, 
hogy miért vagy itt? Nem azt, miért tagadtál meg? Nem azt, 
hogy hova lett a bátor hitvalló… csak az érdekli, mi van a 
szívében. Háromszor hangzik ez a kérdés. Mire Péterből 
felszakad, hogy de hát te mindent tudsz, te tudod… tudod, 
hogy milyen utat jártam be és tudod, hogy szeretlek. Tudod, 
hogy ki vagyok. Átlátsz rajtam vagy inkább belém látsz. Már 
nem akarja a maga igazát bizonygatni, már nem heveskedik, 
nem magyarázkodik. Csak vár. Jézus megerősíti a korábbi 
szavait, feladatot bíz rá. 
Jézus mindent tud. Akkor azt is tudta a kezdetektől, mi van 
Péter szívében. De neki kellett kimondani! Péternek meg 
kellett értenie, hogy Jézus a teljes történetét, őt magát 
egészen ismerve szeretné még mindig, hogy a tanítványa 
legyen! Mennyire megdöbbentő, abszurd ez a szeretet! 
Előtte áll Jézus, akit letagadott, akit nem ismert fel, akinél 
„jobban akarta tudni” a dolgokat, aki mégis az életét adta 
érte… és most is, mindezek után is, Jézus indult hozzá! És 
Jézus kérdezi: szeretsz-e?  
Ez a kérdés, a nagy kérdés, azóta is: szereted-e? 
Mindenkinek más a története. Más utat jártunk be Jézussal 
is. Más az a név, ami az egész történetünket magába 
foglalja… más és más dolog, esemény miatt állunk meg 
szégyenkezve: már megint itt tartok. De Jézus tőlünk is ezt 
kérdezi: szeretsz-e? Mert az életét adta miattad és miattam. 
Elfogadod-e? Tanítványként is, régóta az úton járva, hogy a 
kegyelem még mindig kegyelem! Nem fogod kiérdemelni. 
Mégis élhetsz vele és élhetsz belőle! Szereted-e Jézust? Mert 
bármi történt szabad szeretned Őt!  
 
Talán most először, vagy újra arra hív, hogy kövessük! Hiszen 
ez a következménye a kérdésének… Mert mit jelent követni? 
Azt jelenti: nem a magam ura vagyok. Elfogadom, hogy 
vezetnek! Jobban szeretlek, mint a magam elképzeléseit. 
Már nem magamat akarom megvalósítani, hiszen szeretlek! 
Ezért szeretnélek követni. Péternek kezdetben kismillió 
ötlete volt, hogy lehetne igazán csodálatos tanítvány: Uram, 
a vízen járás, hadd én is! Az nem történhet meg, hogy 
meghalj! és így tovább… Megvolt a saját verziója még a 
tanítványi létről is. Hányszor és hányszor akarjuk mi jobban 
tudni, milyennek kellene lennünk? Mit kellene tennünk vagy 
még inkább Istennek mit kellene tennie és milyennek kellene 
lennie?!...  

A világ is azt üzeni nekünk: „Amikor fiatal voltál, függőségben 
éltél, és nem mehettél arra, amerre akartál. De amikor idősebb 
leszel, saját magad dönthetsz, saját utadon járhatsz, és 
kezedben tarthatod a sorsod”. Jézusnak viszont más képe van 
az érettségről. Az érettség jele az a képesség és hajlandóság, 
hogy oda menjünk, ahová magunktól nem mennénk. Krisztus 
követése életre-halálra szóló elhívás. Az itt és mostban is. Úgy 
hív minket, ahogy vagyunk, de azért, hogy Vele legyünk! Hogy 
arra menjünk az úton, amerre Ő vezet. Megerősödve abban, 
hogy egyen-egyenként a szeretettek vagyunk, akiknek viszont 
kihívás megmaradni ebben a szeretetben! Nem mintha Krisztus 
megszűnne szeretni, de ha valaki nem követi, ha nem akar az 
útján járni vagy letér az útról, lemond a vele való életről. 
Lemond az életről. Mert Jézus mondja megáról: én vagyok az 
út, az igazság és az élet! Nem lehet megkerülni. Csak szeretni 
vagy nem szeretni. Elfogadni, hogy előbb szeretett, hogy az 
életét adta, hogy élhessek és szeretni, követni és így élni nem 
csak most, hanem örökké. Vagy meghátrálni és nem kérni 
belőle. Mert pillanatnyilag egyszerűbb, ha a magam ura vagyok. 
Ha nem kell valaki mást követnem. Ha arra megyek, amerre én 
akarok. Biztonságosabb útnak tűnik, egyszerűbb szimpla 
halásznak lenni, de akkor egyedül maradunk az úton, mind 
életünkben, mind halálunkban. Mit választunk hát?  
 
Péter eddigre megtanulta, hogy Jézus az, aki gyógyít, nem ő; 
Jézus mondja ki az igazságot, nem ő; Jézus az Úr, nem ő. Mert 
Jézus a jó pásztor és nem ő! Viszont ebben a találkozásban 
igazán mélyen átélte a Krisztus megbocsátó szeretetét is: ami 
nem csak megtűr, hanem felemel! Lehet, hogy Péter lemondott 
arról, hogy emberhalásszá legyen, Jézus azonban nem! 
Megerősíti az elhívásában! Megerősíti a tanítványságában, 
abban, hogy Hozzá tartozik! 
Előttünk a terített asztal, ami hív és vár bennünket. De egyúttal 
kérdez is: szereted-e azt, aki által ezt az úrvacsorai közösséget 
megélheted? Szereted-e Jézust? Akarsz-e még magyarázkodni, 
vagy indulsz Hozzá, indulsz Vele, mert most is neveden szólít, 
hív, hogy kövesd Őt! 
Adja a mi Urunk és Istenünk, hogy minél többen tudjuk szívből 
válaszolni: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek 
téged! Ámen 

 Jani Lívia  


