
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

Miért „hullámok” vesznek körül? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 
 

   Keresztelés: Miski Zoé és Hajabács Alíz 

Igék: 1Kor 3,11  ill. 1Kor 3,10 
 

  Fő ének: KÉ 3 („Egyedül csak Te vagy…”) 

 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetésre előtt: 119:1  

(„Az oly emberek nyilván boldogok…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 

  Záróének: KÉ+ („Az ismeretlen óceán…”)   

szövegét ld. túloldalon 

  ÁLDÁS  

  HIMNUSZ 

BUDAPEST-RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: keresztur.wbi.hu  
   Bank: OTP 11784009-22222820      Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban  szabadnap: csütörtök  

 Jani Lívia  06-30-835-4917;  szoborka@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban   szabadnapja: szerda  

   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  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 Szabó Zsuzsánál  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 

 

 Beszámolók a heti alkalmakról, találkozásokról, 

a szombati templom takarításról, a Sasfészek 

délutánról illetve az Ifi vezető képzésről 

 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  

 Április 8. 1830: Presbiteri gyűlés 

 Április 14. 1530-1800-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) 

 Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor: 

Szajol. július 14-19. Jelentkezni lehet 10 000 Ft/fő ill. 

15 000Ft/család előleggel Rácz Kornéliánál és Hidasi 

Zsoltnál 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 

 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2019.  MÁRCIUS 31.   

Péter apostol-sorozat/3. rész 

„Hullámok között…” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

  O L V A S M Á N Y :  M t  1 4 , 22 - 3 3  

 
22 Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy 

szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, 

amíg ő elbocsátja a sokaságot. 23 Miután elbocsátotta a 

sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor 

beesteledett, egyedül volt ott. 24 A hajó pedig már messze 

eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, 

mert ellenszél volt. 25 Már hajnalodott, amikor Jézus 

odament hozzájuk a tengeren járva. 26 Mikor pedig a 

tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, 

és ezt mondták: Kísértet ez! És ijedtükben 

felkiáltottak. 27 De Jézus azonnal megszólította őket, és 

ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 28 Péter 

ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold 

meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! 29 Ő pedig így szólt: 

Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és 

elindult Jézus felé. 30 Amikor azonban az erős szélre 

figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: 

Uram, ments meg! 31 Jézus pedig azonnal kinyújtotta a 

kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, 

miért kételkedtél? 32 És amint beszálltak a hajóba, elült a 

szél. 33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt 

mondták: Valóban Isten Fia vagy! 

 
  A L A P I G E :  M t  1 4 , 27 - 3 1  

(ld. kiemelve az Olvasmányban) 

 

 

Ma, Egyházmegyénkből A BUDAPEST-

POZSONY I Ú TI  REFORMÁTU S  GYÜLE KE ZETÉ RT  

imádkozzunk 
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ÉLETÜNK ÉS HITÜNK IS HULLÁMZIK… 
 

Hullámzik az életünk. Hol fent, hol lent, hol még lejjebb, hol 

meglepően fent. Ez még nem volna akkora baj, ha emellett a 

hitünk nem hullámozna – de a hitünk (annak intenzitása, éltető 

ereje) is hullámzik. 
Péterről tanulunk – benne magunkról, Istenről, Istennel való 

kapcsolatunkról. Péter egész története nagy hullámzás: nagy 

magasságok, nagy mélységek. 

Hol általa jelenti ki először a Szentlélek, hogy Jézus az Isten 

Fia, hol nem érti Jézus személyét, küldetését, és olyan rosszul 

szól, hogy azt mondja neki Jézus, hogy „távozz tőlem, sátán”... 

Hol ott van a Megdicsőülés hegyén, hatalmas szentségben, 

megsejtve a misztikum igazi örömét; hol teljesen földhöz ragadt, 

és még a kérdése is rossz. 

A mi hívő életünkben is olyan „vegyesen” vannak együtt hitünk 

tiszta-széppillanatai és a legsötétebb gondolatok, szavak, tettek – 
ráadásul sokszor érthetetlen egymás utániságban. Ez fáj, és emiatt 

gyakran vádoljuk magunkat… 

Miért tapasztaljuk ezt mi így – ahogyan Péter is? Normális ez? 

Nem kellene ennek másképp lennie? Ez nem is lehet máshogy? 

A szél tehet róla? A hullámok? A túl nagy szel? A túl haragos, 

nálunknál sokszorta nagyobb hullámok? Jó lenne, mert akkor 

lenne mire fogni! Sőt, akkor széttárva kezeinket, feladhatnánk..., 

úgyis reménytelen... Normális tehát ez az állandó hullámzás…, 

vagy egyáltalán az, hogy hatalmas lelki magasságok után szédítő 

mélység jöhet…? 

Normális. Mert tanítványok vagyunk – és nem kész mesterek. 

Mert úton vagyunk – és még nem érkeztünk meg!  
Mert épülünk – de még nem épültünk fel. Mikor válunk kész 

mesterekké? Mikor érkezünk meg? Mikor épülünk fel? 

[Ahogy valakitől tanultam:] Amikor megérik a gyümölcs és 

leesik a fáról. Amikor az Atyánk úgy ítéli meg. Majd…, amikor 

hazamegyünk. 

A hívő ember – ahogy Péter is –, hajlamos „super man”-nek 

képzelni magát. Elbizakodik. Övé a szupererő, a szuperfelszerelés 

– és így már minden rendben kell legyen, minden sikerül. Aztán 

nekilendülve repül, és időnként valami mégsem működik. 

Elfogyott a szupererő? Valaki kicserélte a felszerelést?  

Kiderül, hogy minden „álom volt” – és igazából csak egyszerű, 
földön járó, botladozó, nyomorult emberek vagyunk, mint a 

többiek… Nem vagyunk szuperhősök. „Csak" TANÍTVÁNYOK! 

 

A TANÍTVÁNY IDŐNKÉNT VÍZEN JÁR 
 

Péter Jézusra néz, És hisz, hiszi, hogy neki is megy a vízen 

járás! És ki mer lépni a hajóból a vízre. És jár a vízen – mint egy 

szuperhős, mint Jézus! 

Olyan jó, amikor mi is...! Amikor úgy, mint Jézus, mi is... 

Járunk a vízen... Erősek vagyunk... Vannak szavaink... Valamit 

látunk és értünk... Kérünk és megadatik... Tiszták tudunk 

maradni... Amikor szeretni tudunk, úgy, mint Jézus! 

Ehhez lépni kell! Nekünk kell kilépni. Bátran. Ehhez hinni 

kell! Megismerni és felismerni Jézust – meghallva: „Bízzatok, én 

vagyok, ne féljetek!” Rá tekinteni és BÍZNI BENNE! 

Mert a tanítvány BÍZVA Mesterében férfiasan ki mer lépni... 

Kilépni a megszokottból [**], a jól ismertből [**], a 

biztonságosból [**]! Csak azért, mert Mestere ott van, arra jár, és 
HOZZÁ KÍVÁNKOZIK: „ott legyek, ahol a Mesterem van!” 

Mondjátok meg: ki akarna tanítvány lenni, ha az nem ígérne 

ilyen (szándékosan mondom ezzel a szóhasználattal [**]) 

„élményeket"? Ez része a keresztyén életnek! Ha a tanítvány nem 

él át csodákat (akár a legegyszerűbb, leghétköznapibb hitbeli 

megtapasztalásokra is gondolhatunk!!!), valószínűleg nincs 

Mestere közelében, mert Jézus csodákat tesz, Jézus különös 

utakon jár. 

Éppen ezért hívja magával Jézus mindig a tanítványait: hogy 

ott legyenek, ahol Ő van, éljék át Vele a csodákat, lassanként 

legyenek tevékeny részesei azoknak. Ez a megtapasztalás 
„részegíti meg” Pétert, ezért meri kérni lelkesedésében: 

„Parancsold meg, hogy odamenjek Hozzád!”  

Ezt sosem szabad kihagyni a hívő életből! Az ilyen apró és 

nagy élmények, ezek a tapasztalások adják a hívő élet ízét, 

lendületét, sőt a bizonyosságot, hogy „van Istenem”! 

Mert ezeket nem lehet elvenni tőlem – ezek nem vitatható 

hittételek, hanem a személyes, meghitt bizonyságai annak, hogy 

Jézus kicsoda...! Péter is bizonyosan sokat beszélt ezekről később 

a jövendő tanítványoknak. 

Persze nem ezekért hiszünk, nem az élményt kell hajszolni, nem 

a megtapasztalástól függ, hogy van-e Isten, szeret-e... Csupán 
örülni kell ennek, hogy része a tanítvány életének, de nem ez a 

lényeg, sőt... 

A TANÍTVÁNY IDŐNKÉNT SÜLLYED 
 

Péter is a próbákban, mélységben érlelődik igazán jó 

tanítvánnyá! Éppen ezért fontos részei a tanítványi életnek a szél, 

a hullámok, a süllyedés! Igen, a tanítvány időnként süllyed. Péter 

is, mi is. 

Mert gyakran azt hisszük, már egyedül is megy, hogy minden 

belőlünk fakad… 
Mert gyakran a szélre, az általa gerjesztett hullámokra nézünk, 

és megijedünk. Sokszor erősebbnek tűnik a „probléma”, az 

„ellenszél”, a „sötétség”…! 

Mert gyakran elfelejtjük a lényeget, a csoda, az erő forrását: 

Jézust – és nem RÁ tekintünk. Mit jelent ez hétköznapi 

értelemben? Azt, hogy nem gondolunk Rá, nem jutnak eszünkbe 

szavai, nem szólunk Őhozzá, nem kérjük előbb Őt… Másképpen: 

hagyjuk, hogy minden más „túlharsogja” Őt! 

Vagy csak „simán” elbizonytalanodunk… Hiszen együnk 

objektívek: nem megszokott a tengeren járás! ☺ Bizony a 

keresztyén élet a rendkívüli, a nem hétköznapi, a csodálatos… 
 

A TANÍTVÁNY MINDIG KIÁLTHAT MESTERÉVHEZ 

(AKI KEZÉT NYÚJTJA) 
 

Ez a történet bíztat minket a hullámok között: van kihez 

kiáltanunk! Ott van velünk a hullámok között Mesterünk. Kiment 

minket, ha végre kiáltunk Hozzá! 

Olyan tanítványaival Mesterünk, mint egy jó tanár: a cél, hogy 

megtanuld a „leckét”, és ad lehetőséget mindig a „javításra”. Mert 

Jézus tudja: még „csak” tanítvány vagy, nem szuperhős. Bár néha 

megcsillan rajtunk a „szupererő”, a „szupertudás”, a 

„szuperruha”… 
Bár itt, a „földi pályán” mi „csak” tanítványok maradunk, 

amint majd látjuk Péter életében: van azért fejlődés, a tanítvány 

egyre inkább emlékeztet Mesterére, egyre jobban formálódva… 
 Sóskuti Zoltán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az ismeretlen óceán ez,  

Amelyre hívsz, hullámhegyek. 
A csónakból kilépek, érted,  

Félek nagyon, nézd, süllyedek! 
 

Refr. 
Itt csak hozzád kiáltok én, felnézek 

Hisz van még remény! 
(Ha vihar tombol.) Féltő karod nyújtod felém. 

Tiéd vagyok, és Te enyém! 
 

Kegyelmed mélyebb nagy vizeknél, 
Nincs hely ahol, nem érne el. 
Az egyre zúgó szélviharban, 

Csodálom Őt, Ki felemel. 
 

Vezess arra, merre bármi megtörténhet, 

A vízen járni engedj kérlek. 
Én itt vagyok, hát hívj el. 

Vigyél ki a mélyre, hadd remegjen lábam. 

S neved friss hittel hadd áldjam! 
Dicsérjem teljes szívvel! 

 


