
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

 Szereted, elfogadod magad? 
 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 47: 1  

(„No, minden népek…”) 

  Fő ének: 226 („Krisztusom, kívüled…”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetés előtt: KÉ+ 
(„Esdve kérlek…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: KÉ+  („Esdve kérlek…”) 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

 Édesanyák és gyermekeik megáldása 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 466 („Rád tekint már…”) 

  Áldás  

  HIMNUSZ 
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P É T E R  A P O S T O L - S O R O Z A T / 5 .  

 „ M E G R O S T Á L V A ”  
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

Olvasmány: Lk 22, 14-65 

Alapige: Lk 22, 31-34 
31 Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, 

mint a búzát, 32 de én könyörögtem érted, hogy el ne 

fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a 

testvéreidet! 33 Ő így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni 

akár a börtönbe, akár a halálba is! 34 Jézus azonban ezt felelte: 

Mondom neked, Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg 

háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem.” 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Beszámolók: építési munkálatok 

 Istentisztelet után a Házi Biblia Körök 

vezetőivel beszélgetünk, imádkozunk együtt 

 Hétfő este 1830-kor Presbiteri gyűlés 

 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  

 Sajnos a  Káptalanfüredre tervezett 

hittantábor: elmarad 

 Június 2 1800: Zsongom-koncert a templom 

felújítás javára 

 XVI. Református Zenei Fesztivál május 24-

26. 

 Kérünk segítséget a templom bejáratnál 

lévő pad felújításához 

 Július 28. közös gyülekezeti program: 

Károlyi palota + séta (Batthyányi Lajos 

emlékek), jelentkezés máj.15-ig (csak kb. 

10 fő jelentkezése esetén) 

 Adó 1%-ok: Református Egyház: 0066; 

alapítványunk adatait lásd alul 

 A templomfelújítás alatt, 

várhatóan június második 

felétől, Istentiszteleteinket  

a Szent Pál Katolikus 

Templomban tartjuk a 

megszokott időpontban. Hálásak 

vagyunk a befogadásért! 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/#31
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/#32
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/#33
https://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/22/#34
mailto:lp.rkeresztur@gmail.com
mailto:szoborka@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com


FELVEZETÉS. Ma arról fogok beszélni veletek, hogy az 

életünk történései felett van egy nagy harc a lelki-szellemi-
transzcendens dimenzióban, amivel nemigen törődünk, 

pedig komolyan kell venni: a sátán el akarja rontani Isten 

tervét bennünk és körülöttünk! Időnként „kikér” minket a 
sátán... Különös! [Már az elején hangozzék el ehhez a 

kibontásra váró üzenet váza:] Az Úr valóban időnként 

megengedi, hogy egy időre „kikérjen” minket a sátán. De 

közben imádkozik értünk – így bukás helyett próba, 
tisztulás lesz belőle. Az Úr egybe látja a történetet. Így 

tudja, mi jön és mit-miért enged. 

RÁHANGOLÓDÁS. [Kezdjük kicsit távolabbról!] Az elmúlt 
ünnepen újra „végigéltük” a Nagycsütörtöktől Húsvétig 

tartó eseményeket. Hogy telt a Húsvét idén (benned!)? Mi 

érintett meg, mi vált hangsúlyossá számodra? Most még 
időzzünk el Péter személyén keresztül, az eseménysor 

mélységein újra! 

Hat lépcsője került elénk a Házi Biblia Körökben: 
 Péter és János megbízatása: a  páskavacsora el(ő)készítése 

(8-13. vk.).  Végig élni, végig hallgatni, a  vacsorát úgy, hogy 

Jézus közben a rá váró szenvedésről és árulásról beszél (14-23. 

vk).  A tanítványok közötti versengésről szóló részt ide illeszti 
be Lukács (nem véletlenül). Az árulás szóba kerülésével 

kapcsolja össze. Jézus ezt felhasználva, tanít az Övéi közti új 

rendről, majd csodálatos uralkodói ígéretet tesz tanítványainak. 

Péter személyiségformálódása szempontjából fontos részletek 

ezek. (24-30. vk.)  Pétert és tanítványait kikéri a sátán – és ezt 

Jézus elmondja neki Péternek, ő pedig fogadkozik, kardok 

kerülnek elő... (31-38.vk.)  A Gecsemáné kertben Péter látja 

gyötrődve imádkozni Jézust (más evangélisták arról is írnak, 

hogy Pétert, Jánost, Jakabot maga mellé hívja ebben, és 

elalszanak többször is), imára hívja tanítványait... Majd jön a 

különös kardvágás (Péter kardot ragad) és gyógyítás 
következik, miközben Jézust árulással elfogják. (39-53.vk.)  

Péter háromszor megtagadja Jézust, majd keserves sírásra 

fakad...  

Ezekből most egyet ragadtunk ki Alapigénkben – azt, 

amelyik egybefogja és egy másik látószögből láttatja ezt 
az egész eseménysort! 

I.) 

Döbbenetes kijelentést tesz Jézus Péternek: „a sátán kikért 

titeket...”. (Ez a szó csak itt fordul elő az Újszövetségben. 
A fordítások egységesek, nincs sok támpontjuk.) Mintha 

Jób történetének bevezetőjét olvasnánk. 

Péternek ez rettenetes mélység lesz – melyet végigjárva, 
végül keserves sírásra fakad, szinte totálisan összeomlik. 

Mert a sátán keze rajtunk iszonyú súly…! Borzasztóan 

nehéz elviselni, főleg, amikor már kinyílik a szemünk és 
tudatosul bennünk, hogy kivel van dolgunk, hogy ez most 

az, igen az, amikor kikért minket... A sátán jól ismer 

minket. Tudja a gyenge pontjainkat – és éppen ott támad… 
Látja a múltunkat, a jelenünket, hogy kik vagyunk,  

félelmeinket, vágyainkat… 

II.) 

Azonban ilyenkor rögtön meg kell halljuk ezt is: „...hogy 
megrostáljon, mint a búzát.”  

Láthatjuk, hogy ennek célja van, hogy jót hozhat, hogy 

elmúlik, hogy javunkra lehet! Megrostál: az újszövetségi 
görögben ez a szó is csak egyszer, itt szerepel. Mit jelent? 

Jókai írja egy helyen: „E műveimet… rendezve és 

megrostálva adom által a nyilvánosságnak." Szokták 
mondani: „megrostálják a jelentkezőket". Mondhatjuk, ez 

valamiféle megvizsgálás, ki-/szétválasztás, (le)tisztulás. 

A Mennybe már csak tökéletes, tiszta mehet be. Péter még 

nem volt az. Te sem, én sem. De elkezd készítgetni, 
tisztítgatni már a földi életben minket Urunk. 

A próbák alatt kiderül, kik vagyunk. Elsősorban a magunk 

számára. (Isten tudja, mi van bennünk.)  A próbák nekünk 
mutatják meg, hogy hol állunk az itt és mostban. A „igazi 

nagy rosta” – a végső, az utolsó ítélet, mutatja majd meg 

igazán, ki kihez tartozik. De amíg élünk van lehetőségünk. 

Ha nem lenne, nem kísértene a sátán. 
Péter rettenetes mélységen megy át: megpróbáltatik, hogy 

tisztán lásson, ki ő, ki Jézus... 

Az övéi tehát el-elbukhatnak, de ezen a rostán nem esnek ki, 
akik ki vannak választva. Éppen Jézus miatt – mert Ő 

könyörög értünk, és mert erős a keze, onnan nem lehet 

„csak úgy” kiragadni minket! 
III..) 

Ezt a küzdelmünket tehát Isten nem „kívülről” nézi! 

Velünk van, velünk harcol, nekünk drukkol. Sőt! Péternek 

mondott szavai után rögtön hozzáteszi ezt a bátorító drága 
mondatot: „De én könyörögtem érted, hogy el ne 

fogyatkozzon a hited”. 

Veled, érted imádkozik Jézus! Micsoda ereje van! Milyen 
nagy bíztatás, vigasztalás ez! Mert a szellemi világban 

nemcsak a gonosz foglalkozik velünk, hanem, amint a 

földön járt Isten Fia, úgy a Mennybe visszament 
Feltámadott Úr is könyörög értünk az Atya jobbján. Így a 

próbák alatt ezt mond magadnak: „ezen át kell mennem, a 

gonosszal van dolgom, erős nagyon, de Jézus erősebb, Ő 

velem van, drukkol nekem, imádkozik értem.” 
IV.) 

Még „szinte egy levegővel” Péter küldetést is kap, hogy 

erősítse a testvéreket, ha majd túl lesz rajta, helyére kerül. 
Ezt is, mint oly sok mindent, csak később érti meg Péter. 

Hiszen nem érti még, mi minden áll előtte. Ezért minderre 

magabiztosan reagál: „Uram, kész vagyok veled menni akár 

a börtönbe, akár a halálba is!” (Majd kész lesz erre is, de 
még nem, ehhez még át kell menni ezen a próbán!) 

Ahogy a vízenjárást, ahogyan a füllevágást, ezt is komolyan 

gondolta! Önbizalma volt. Csak éppen hamis önbizalom! 
Még nem ismerte a gonosz erejét. Még nem tapasztalta 

meg, hogy nálánál erősebb ellenséggel van dolga! (Vagy 

ha valamit látott is belőle, ezt Jézus mellett, védettségében 
élte meg, „puhára esett”.) Még nem tapasztalta meg így a 

maga gyengeségét sem. Ez azt is jelenti, hogy a Jézussal 

való szeretetkapcsolatának erejét sem ismerte igazán, ez a 

forrás még nem fakadhatott fel. Aki még magában bízik, 
annak NEM. Ahhoz, hogy vezetni tudja a testvéreket Péter, 

másfajta önbizalom kell: egy józan, Jézusra alapozó 

önbizalom, hit, mely jóval erősebb, mint ez a fogadkozó, jó 
szándékú, de csak magában bízó, magára alapozó 

"hősködés-lufi": „Uram, kész vagyok veled menni akár a 

börtönbe, akár a halálba is!” 

Ez a mondat még a tanítványok közti versengés talaján 
termett. Még Péter és társai nem értik a közösség új, jézusi 

rendjét! „Aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál” – pedig 

éppen azon az estén a lábmosással elmagyarázta Jézus... 
Lassan tanulunk, mi tanítványok, bizony lassan! 

V.) 

Ahogy a szülő nézi gyermekei nagyotmondásait, 
versengéseit, fogadkozásait, terveit, gyermeki 

gondolkodásából adódó szavait, céljait – messzebb látva, 

felülről, a felnőtt bölcsességével, reménnyel –, úgy néz 

Péterre Jézus, és így néz ránk is Urunk. Ilyenkor szeretne a 
szülő kijózanítva, máshonnan láttatni, szeretettel helyre 

igazítani a naiv, légvárakat építő gyermekét - de hiába, sok 

mindentől nem tudja megóvni a gyermeket, végig kell 
járnia annak a maga útját, hogy tanuljon.  

Így volt ez Péterrel is. Tanuljunk Péter történetéből...! 

 sóskuti zoltán 


