
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 
Mit gondolsz most Jézusról? Volt, hogy másként láttad Őt? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 329.2 („Nem éltem még…”) 
 

  Keresztelés:  

Leskó-Dely Miksa, Dely Elize, Dely Erik 
 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Fő ének: 105.1-3 (Adjatok hálát…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 
 

  Igehirdetésre előtt: 174 („Atya, Fiú, Szentlélek…”) 
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 178 („Dicsőség az Atyának…”)   
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 beszámolók: kert rendezése 

 Jövő heti alkalmaink:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Kedd 1830 

Keresztkérdések  Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 

1630 KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  Vasárnap 

900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 1000: 

Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia 

Körök 6 csoportban  

 Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános 

iskolába várják a jelentkezőket március 22-ig 

 Március 30. 800-1200: Tavaszi templom takarítás 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. Jelentkezni lehet 10000 

Ft/fő ill. 15000Ft/család előleggel Rácz 

Kornéliánál és Hidasi Zsoltnál 

 Április 14. 15.30-18.00-ig tartjuk Húsvéti 

gyerek-délutánunkat: 5-10 éves korú 

gyermekeket várunk. Ehhez regisztrálni kell a 

honlapunkon. Ezen a vasárnapon délelőtt csak a 

Magocskáknak lesz gyermekistentiszteletet. A 

részvétel ingyenes, sütit üdítőt örömmel 

veszünk! (A gyülekezettől is!) 

 Augusztus 7-12. Káptalanfüredi hittantábor: 1-6 

osztályos gyermekeket várunk a gyülekezetből, 

és a gyülekezethez tartozó iskolák hittanosai 

közül. A tábor ára: 29.000 Ft, 

testvérkedvezményt és támogatást lehet kérni. 

Anyagi okokból senki ne maradjon otthon! 

Jelentkezés: Oláhné Nagy Anitánál, ápr. 15-ig, 

12000Ft előleggel. 

 KonfIFI-Ancora Hétvége: Érsekvadkert, április 

26-28 (jelentkezés Jani Lívia lelkészünknél) 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 
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Péter apostol sorozat/2. 

„Kezdő(dik)”  
címmel 

Keresztel, Igét hirdet: Jani Lívia lp  

  O L V A S M Á N Y :  Z S O L T  1 3 9   

 
  A L A P I G E :  L K  5 , 1 - 1 1  

 
1 Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten 

igéjét, ő a Genezáreti-tó partján állt. 2 Meglátott két hajót, 

amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak 

belőlük, és hálóikat mosták. 3 Beszállt az egyik hajóba, amelyik 

Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a 

parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 4 

Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: Evezz a 

mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! 5 Simon így felelt: 

Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk 

semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. 6 Amikor ezt 

megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a 

hálóik; 7 ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, 

hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és 

annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem 

elsüllyedtek. 8 Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és 

így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! 9 A 

halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, 

akik vele voltak; 10 de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus 

fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: 

Ne félj, ezentúl emberhalász leszel! 11 Erre kivonták a hajókat a 

partra, és mindent otthagyva követték őt.  

Ma, Egyházmegyénkből A BUDAPEST -

RÁKOSFALVAI  REFORMÁTUS GYÜLEKEZETÉRT 

imádkozzunk 
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A Házi Biblia Körökkel együtt két hetente itt is Péter 

apostol útját követhetjük. A kezdeti szakasz bejárására 

hívlak ma titeket – figyeljük meg, hogyan változik Simon 

Péternek a kapcsolata Jézussal: miként lesz a tanítóból 

Megváltó számára.  

 

1. a tanítás meghallása 

Jézus, bár csak nemrég kezdte el hirdetni Isten igéjét, már 

híresség. Nem az a fajta, aki 3 perc hírnévre vágyik és ezt 

meg is kapja, hanem az, akit valóban érdemes megismerni. 

Minden felnőtt izraelita férfinek joga van ahhoz, hogy 

szombatonként a zsinagógában, amikor Isten tiszteletére 

gyűlnek össze, és a szent iratokat (a mi Ószövetségünket) 

olvassák, akkor a felolvasott részekhez hozzászóljanak, de 

Jézus más, mint a többiek. Úgy tanít, mint senki sem. Aki 

csak hallja, megérzi, hogy valami különös történik, mert 

hatalommal, erővel szól. Igazat mond. Isten országáról, 

mint jelenlévő valóságról beszél, de nem csak beszél. 

Betegeket gyógyít meg, tisztátalan lelkeket űz ki, azaz 

visszaadja az ember szabadságát. Mindenki, aki csak hall 

róla, vágyik a vele való találkozásra. Nem meglepő hát, 

hogy hatalmas tömeg veszi körbe, a Genezáreti-tó partján 

is. Mozdulni sem hagyják, ránehezednek. A tömegben 

nehéz lenne őt hallani, érteni. Jézus azonban, ahelyett, hogy 

megpróbálná túlharsogni a sokaságot, vízre száll. 

Mindenkinek, esélyt ad, hogy hallhassa őt. 

Szeretett Testvéreim! Ma is mindenkihez szól Isten igéje. 

Természetesen ez a mindenki csalóka. Hiszen nem 

„mindenki” kelt ma reggel fel azért, hogy elinduljon, hogy 

Isten országáról halljon. Nem „mindenki” lépett ma reggel 

be a templomba. Nem „mindenki” tud figyelni. Mint ahogy 

Jézus korában sem. De mindenkinek, aki hallja Isten igéjét, 

esélye van, hogy meghallja Isten szavát. Lehet, hogy 

kíváncsivá tesz. Lehet, hogy megint kíváncsivá tesz. Lehet, 

hogy dühít, vagy megint dühít, de valahogy mégsem tudod 

kizárni a gondolataidból. Lehet, hogy meg is ijeszt, de 

lehet, hogy örömmel tölt el. Lehet, hogy … Sokféle lehet, 

hogy létezik, de amikor Isten szavát halljuk meg, akkor 

elkezdünk éledezni. Akkor az kimozdít a közönyösségből. 

Akkor az vonzani fog. Akkor az emberi szavakon keresztül 

is átéljük, ez most nekünk szól. Akkor már nem csak a 

tömeg része leszünk, hanem Péterek, akiknek Jézus a 

csónakjába szállt. 

 

2. bizalommal lépés 

Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! Véget ért 

a tanítás. Péter eddig csak hallgatta Jézust. Most azonban 

döntenie kell, hogy mihez kezd mindezzel. Mihez kezd 

Jézussal. Mesternek szólítja. Olyan embernek, aki a saját 

területén olyan jártas, hogy azt már másnak is képes átadni. 

Igen, Jézus nagy tanító. Jókat mond. De most a 

kézzelfogható valóságról beszél, parancsol, egy olyan 

területen, ahol Péter a szakember. Mert Péter, a halász, aki 

ebből él, aki tudja, hogy csak éjszaka lehet halat fogni, 

ráadásul most még akkor sem sikerült. Péter nem is titkolja. 

Sem azt, hogy értelmetlennek tűnik a kérés, sem a kudarcát, 

mert milyen kérés ez már, Jézus? Péternek tehát döntenie 

kellett, hogy meddig veszi komolyan Jézust, mennyire veszi 

komolyan őt. De a te szavadra mégis. Ez a hit kockázata: 

bizalommal lépni, akkor is, ha nem értem miért. De Isten az 

ilyen tiszta engedelmességet gazdagon megjutalmazza. 

Annyi halat fognak, hogy szakadoznak a hálóik, két hajót 

töltenek meg teljesen. Túlcsordulóan.  

Mennyivel egyszerűbb lett volna kint maradni a part 

mellett? Sokkal, de sokkal. Mennyi mindenről maradt volna 

le Péter, ha így tesz? Hát igen sokról. Szeretett Testvéreim! 

Amikor valaki már egy ideje hallgatja, olvassa, keresi Isten 

igéjét, amikor már ismer belőle valamit, akkor minden 

bizonnyal eljön az a pont, amikor döntenie kell. Amikor 

már nem kényelmes, mert Isten abba is beleszólna, amiben 

mi vagyunk a szakik. Amit mi tudunk jobban. Ami a mi 

életünk. Amikor már nem csak általánosnak tűnő igazságot 

hallunk, amit a jó emberek amúgy is megtartanak, hanem 

egészen személyessé váló kérést, parancsot, ami döntésre 

hív. Lehet, hogy a családi életben, vagy a munkahelyen, 

vagy a hivatásunkban, a mindennapokban. Merünk-e a 

mélyre evezni? Mert, a parton maradva nem lehet halat 

fogni.  

 

3. az új élet kezdete 

Az engedelmesség eredményeképpen átélt csodában, a 

halfogásban, Péter sokkal többet tapasztal meg a 

kézzelfoghatónál. Isten gazdagságából, szeretetéből lát meg 

valamit Jézusban, ezért retten meg. Jézust már nem csak 

Mesternek látja, hanem Úrnak, Istennek! Akinek tényleg 

van hatalma. Aki mellett ő aprócska. Akinek a jelenlétében 

megérzi, mennyire tehetetlen. Aki mellett felszakad belőle: 

"Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!" Őszinte, 

mélyről jövő bűnbánat ez, Péter egész lényéről beszél. 

Jézus azonban felemeli őt: "Ne félj, ezentúl emberhalász 

leszel!" Eddig távol voltál Istentől, most már közel lehetsz, 

mert megbocsáttattak a bűneid. Új életet élhetsz. Velem. 

Mondja Jézus. Ez az igazi tanítványság kezdete.  

Szeretett Testvéreim! Voltatok-e már csodák tanúi? 

Néztétek-e már a csillagos eget? Figyeltétek-e már a 

tulajdon testeteket, milyen bonyolultan, csodálatosan 

működik? Tapasztaltátok-e már, hogy a szeretet miként tud 

vigasztalni, bátorítani, erőt adni? Hogy egy imádságnak 

milyen ereje van? Isten teremtő és újjáteremtő munkájáról 

beszélnek mindezek, amik fényében éppúgy megélhetjük 

azt, milyen kicsit vagyunk hozzá képest, mint Péter a 

halfogás hatására. Nem könnyű ezt elismerni! Mert, ha 

elismerjük, a tökéletlenségünk, a hibáink, a bűneink azt 

mondatják velünk, hogy menj el tőlünk! A lelkiismeret-

furdalás után születő szégyen az embert egy nagyon-nagyon 

üres térbe kényszeríti. Kiszolgáltatottá teszi. A bűn nem 

enged mást a közelbe. Elszigetel, bezár. Azt üzeni, hogy 

egyedül vagy és egyedül kell lenned! De Jézus Krisztus ma 

éppúgy fel akar emelni, életet, új életet akar adni, mint 

akkor ott a csónakban Péternek! Ma éppúgy hirdeti: ne félj! 

Mint, ahogy akkor és ott tette. Mert tőle nem választhat el a 

bűnünk sem. Mert ő maga, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, 

amikor a keresztfán az életét adta értünk – nincs tehát olyan 

mélység, amibe ő ne tartana velünk. Amiben ne tudná 

hatalommal azt mondani: ne félj, nem kell félned, mert 

veled vagyok.  

 

Szeretett Testvéreim! Péter elhívásának történetét követve 

talán magunkra is ismertünk. Talán még csak ismerkedünk 

Jézussal, a tömegből hallgatva: engedjünk a vonzásának! 

Talán már régóta a közelében vagyunk, és azt érezzük, 

hogy személyesen szól: legyünk bátrak, engedelmeskedni! 

Fedezzük fel, milyen hatalmas Istenünk van! Merjünk 

Rácsodálkozni, még akkor is, ha ezzel együtt észrevesszük, 

mennyiszer vétünk ellene, hogy bűnösök vagyunk. Így 

szólhat nekünk is: ne félj! Ha pedig így találkoztunk már 

vele, és tanítványának hívott, kövessük őt, mindent kezébe 

téve! Mert így lesz a híres tanítóból Mester, a Mesterből Úr, 

az Úrból pedig Megváltó, akivel együtt csodákat élhetünk 

át! Ámen 
 

 Jani Lívia 


