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János evangé l iuma-sorozat /  48 .  (be fe jez ő )  rész 
„ E L M O N D A T O T T ”  címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Keresztel: Jani Lívia th.h. gyakornok 
 

 OLVASMÁNY: JN 21, 20-25       ALAPIGE: JN 21, 24-25 
 „Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit 
Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és 
megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, 
és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így 
szólt hozzá: Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, 
mit tartozik rád? Te kövess engem! Elterjedt tehát a testvérek 
között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig 
Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: Ha 
akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az 
a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és 
tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit 
Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, 
maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  
>> Milyen tanításra, Jézus-tettekre szomjazunk –  

mi hiányzik, mire kérnénk még eligazítást? 

  Köszöntés 
  Kezdő ének:329:2 („Nem éltem még e föld színén”)  
  Keresztelés:  

Takács Kinga és András; László Máté 
 

  Fő ének: 134 („Úrnak szolgái…”) 
 

  Fohász 
  Olvasmány [ középen] 
  Imádság 

  Gyermekek az Úrasztala körül 
  Igehirdetés előtt:  

Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít 
 

  Alapige [ középen] 
    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 

 
 

  Csend 
  Ráfelelő ének: KÉ 28 („Uram, közel voltam…”) 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések  
  Záró ének KÉ 30 („Velem vándorol…”) 
  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)  70-597-
5395  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  dancsicsg@gmail.com; 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: 
Ezen a héten búcsúztunk Mátyus Károlytól (a Család 

köszöni a Gyülekezetnek a melléjük állást!) és Szabó 
Margitot. Ma délben temetjük  Kuna Jánosnét 
altemplomunkban Isten vigasztalja, erősítse a 
gyászolóikat! 

Nt. Szombathy Gyula szeretett templomépítő 
lelkipásztorunk temetése május 28-án 1500-kor lesz 
templomunkban… 

Ma 1530-kor: Férfi Kör lesz – témája: az önuralom  
Presbiteri gyűlést tartunk egyházkerületi választás 

ügyében újra a Mennybemeneteli Istentisztelet után 
A gyülekezeti tagok írásait a bal alsó sarokban lévő 

mail címre várjuk jövendő honlapunkra ill. a nyár 
végén megjelenő újságunkba… 

A diakóniai perselyről 
Közös MUNKATÁRSI IMAREGGELI: 2017. júniius 18. 

vasárnap reggel 730 
Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal 

felső sarokban!] 
Kozák-Bella Virág lelkészünk egy képzésen vesz részt. 

Júliusig szolgál közöttünk, ezután külhonba megy 
tanulni. Ennek magas költsége van, ezért gyűjtést
szervezünk rá… 

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

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 

 

május 25. 1800  
Áldozócsütörtöki (Mennybemeneteli) Istentisztelet 

JÚNIUS 3. 1600  

Konformációs vizsga, bizonyságtétel 
JÚNIUS 3. 1800  

Úrvacsorai előkészítő alkalom 
JÚNIUS 4. 1000  

Pünkösdi Úrvacsorás-Konformációs Istentisztelet  
JÚNIUS 5. 1000  

Pünkösdi Úrvacsorás Istentisztelet 
JÚNIUS 11. 1000  

Hittanos Évzáró Istentisztelet 
JÚNIUS 11. 1600  

BIBLIA KÖRÖK záró alkalma 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK 
KÖSZÖNTÉSE 



 

1. 
 

Jézus halála előtt így szólt: „Elvégeztetett”. Elvégezte 
mindazt, amit az Atya rábízott – az inkarnációtól a tanításon 
és tettein át egészen a megváltatásunkat hozó kereszthalálig. 
János mindezeket megírta, bizonyságot tett róla, mint 
szemtanú, mint érintett, mint tanítvány, mint hírmondó… 
Talán így summázhatnánk evangéliuma végét [hiszen mi is 
a Jn végére érve, 48 alkalomból álló sorozatunk végéhez is 
értünk]: „Elmondatott”. Fülünkbe csenghet a sláger: 
„elmondatott minden, ami elmondható”. Csakugyan? 
Minden? 

Maga János jelzi írása végén: ez nem minden! [Mi egy 
ilyen mondat után tovább szoktunk mesélni…]** A 
„minden” befogadhatatlan. Ezt a Péter sorsa felől kérdező, 
kíváncsiskodó tanítvány írja le a kíváncsiaknak: sok minden 
lenne még, de az már befogadhatatlan – mintha ezzel ezt is 
mondaná: „ez is elég”… 

Neked elég? Mire elég? Elég volt arra, hogy higgy? Elég 
volt arra, hogy meggyőzettetve, te is Jézus tanítványaként és 
bizonyságtevőjeként élj? Mit hozott számodra ez a sorozat? 

Sokszor elgondolkozom: egy Igehirdetés, egy 
bizonyságtétel mire elég, hozott-e bárkiben valóságos 
változást? Vajon hányunkról mondható el itt és most, hogy 
Jánoshoz hasonlóan szemtanúk, érintettek, tanítványok, 
hírmondók vagyunk?  

János később így ír levelében: „Ami kezdettől fogva volt, 
amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit 
megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt 
hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig 
láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az 
örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit 
tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk 
pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 
Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen.” 
(1Jn 1, 1-4) 

Azért írt János, hogy közösségünk legyen mindazokkal, 
akiknek örök élete van, és így magával Istennel – hogy 
örömünk teljes legyen! 

Ehhez valóban benne van minden János evangéliumában! 
Vajon megelevenedett-e előttünk? 

 

2. 
 

Mindezen túl a bibliai kánon (elfogadott könyvek sora) 
azonban sokakat foglalkoztat: „Miért éppen ezek kerültek be 

a Szentírásba?” „Vannak még más könyvek, amiket (direkt, 
az igazság elferdítésére, eltitkolására) kihagytak az 
Újszövetségből?” [Szorítkozzunk most csak az ÚSz-re!]  

Hadd kérdezzek a felelet előtt! Vajon azokat a könyveket, 
melyek belekerültek az ÚSZ-be, mindet olvastuk, megértettük, 
megfogadtuk? Milyen tanításra, Jézus-tettekre szomjazunk, 
mi hiányzik, mire kérnénk még eligazítást? Milyen igazságot 
keresünk, mire vagyunk még kíváncsiak? Érdemes ezeket 
becsületesen megfogalmazni („jogos”) kíváncsiskodásunk 
közepette… 

Igen, vannak még az újszövetségi és azt közvetlenül követő 
időkből származó iratok, amik nincsenek benne az általunk 
olvasott Szentírásban. Azonban legyünk nyugodtak, a 
kimaradt, olvasásra hasznosnak ítélet, hiteles iratokban nincs 
semmi, ami megrendítené az általunk ismert alapvető 
igazságokat!  

Persze sok hamisítvány is született, apostoli szerzők neve 
alatt, bizonyíthatóan későbbi korokban – ezek nem lehetnek 
kiindulópontjaink! (Ezek közé tartoznak az utóbbi időkben 
„megtalált”, „felkapott” írások is!) Pont az gyorsította fel az 
újszövetségi iratok IV. századra lezáruló kanonizálását, hogy 
folyamatosan jöttek tévtanítások, eretnek iratok, kánonok.  

Ez egy ilyen kor volt. Szellemi áramlatokban gazdag, 
színes, változásban lévő kor – hasonlóan a mienkhez. Nem 
véletlen, hogy ma kezdik ki leginkább a Biblia tekintélyét, 
hogy ennyi minden szüremkedik be a keresztyén hitbe 
napjainkban… [**] Lassan tehát meg kellett mondani azt, 
hogy „mi nem” szent irat – mik azok, melyek olvasása 
hasznos, de annál nem több (pl. Hermasz pásztora; Didaché), 
illetve melyek hamisak, tévtanítások, elhajlások a Jézus és 
apostoli által folyamatosan továbbadott úthoz képest. 

A kánon létrejötte egy hosszú folyamat volt – nem egy nagy 
zsinati „átverés show” – mint ahogy ezt sokan gondolják! 
Ebben a legfontosabb szempontok közé tartozott az apostoli 
szerzőség (amit az Egyház folyamatosan annak ismert); az 
apostoli tanítással való egyezőség (ezt személyes 
kapcsolatokon át tartották fent, ismerték egymást 
láncolatokon keresztül). 

Ezek mellett, talán a legfőbb szempont a „régiség” volt. 
Ma nem hangzik olyan jól, hiszen ma a régi elavultnak, idejét 
múltnak, lecserélendőnek, gyanúsnak látszik, és ami új, ami 
modern, az számít jónak. Azonban az ókorban (mind a görög-
római-, mind a zsidó kultúrában) a régi számított értéknek, 
megbízhatónak, mert azt az idő megpróbálta,  

Így azok az iratok, melyek évszázadok alatt, gyülekezet 
sokaságában használtak, építették a közösséget, a Szentlélek 

erejét fedezték fel bennük, úgymond „működtek” – azokat 
fogadták el megbízhatónak, szentnek. Így, amikor előkerült egy 
irat hirtelen, azt kérdezték: „Ez hol volt eddig? Ha igaz lenne, 
már ismernénk.” – így gondolkoztak az akkoriak.  

Látjuk, ma milyen más, felfordult világot élünk ehhez 
képest…! Persze nincs új a Nap alatt: már Pál idejében is voltak 
olyanok, akiknek mindig valami újra „viszketett a fülük”… 
(2Tim 4,8: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem 
viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak 
tanítókat, mert viszket a fülük.”) 

A kánont tehát az egyházi közeg az élet folyamatosságában 
alakította ki, nem „összeesküvők” vagy „szövetkező 
agytrösztök”! 

3. 
 

Van egy Ige a Bibliában, ami óvatosságra int 
kíváncsiskodásaink közepette: „A titkok az Úréi, a mi 
Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainkéi 
mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.” 
(5Móz 29,28)  

Igen, jó dolog, ha kíváncsiak vagyunk, így vannak kérdéseink, 
és fel merjük azokat tenni, elmenve a falig. Ám el kell 
fogadnunk, hogy van, amikor „azt írja ki a komputer: >> nincs 
válasz <<”, vagy mai internetes nyelven: „nincs a keresésnek 
megfelelő eredmény”.  

Ebben a mózesi mondatban is – ahogy János befejező 
mondataiban is – „van egy rossz és egy jó hír”. A rossz hír az, 
hogy nincs minden leírva, „nincs minden az orrunkra kötve”, 
vannak titkok, maradtak olyan dolgok, amikről nem tudhatunk.  

Ám a jó hír, hogy a kijelentett dolgok, [katolikus kifejezéssel] 
a kinyilatkoztatott dolgok a mieink – és ennek nagysága, 
szépsége, gazdagsága, ismerete kimeríthetetlen…! 

Vajon mennyit „bányászunk ki” ebből a rengeteg értékből? 
Azt mondják a tudósok, hogy agyunk kapacitásának csupán is 

kis hányadát használjuk. Nem így van-e Isten Kijelentésével? 
Csak azt, amit tudhatunk, azt sem tudjuk (elég mélyen), azt sem 
hasznosítjuk eléggé…! És mi még többre vágyunk… 

Tudta ezt jól János – ezért „vállalta be” ennyire nyíltan, hogy 
rengeteg dolgot írhatna még. Úgy látta: ami fontos, ami feltétlen 
szükséges, azt elmondta. Adjunk hálát érte! Ismerjük meg! 
Éljünk vele!  

Érdemes újra (akár egyben) elolvasni a János evangéliumát – 
így sorozatunk végén (akár az Igehirdetésekkel együtt)! 

 
                                 Sóskuti Zoltán 


