
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

➢➢ Ráhangoló kérdések: 

 Elhiszem mélyen és igazán, hogy Jézus 

szeret engem? 
 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 32:1  

(„Ó mely boldog…”) 

  Fő ének: KÉ 28  

(„Uram, közel voltam hozzád…”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

   Igehirdetés előtt: 166:1 

(„Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: 338 („Lelki próbáimban…”) 

  Áldás  

  HIMNUSZ 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
  2019.  MÁJUS 26.   

 

P É T E R  A P O S T O L - S O R O Z A T / 6 .  

 „ A  K Á L Y H A ”  
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  

Olvasmány: Jn 21,1-14   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!  
 

Ma, Egyházmegyénkből a 
 BUDAPE ST -KÁPOSZTÁ SMEGYE RI 

REFORMÁTUS  GYÜLE KE ZE TÉ RT  

imádkozzunk 
 

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 óra: 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 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 

 Beszámolók: Egyházmegyei Közgyűlésről, 

Felnőtt Hittanóra 

 A héten búcsúztunk: +Kovács Sándortól. 

Isten adjon vigasztalást! 

 Jövő heti alkalmaink:  

 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  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  

 Május 30. 1800:  

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI ISTENTISZTELET 

 Június 1. 8, 10, 12, 14 óra: Margitsziget, 

MRSZ által szervezett önkéntes; 

árvízvédelmi képzés, ingyenes étkezés 

 Június 2. 1800: Zsongom-koncert a templom 

felújítás javára 

 Június 16. 1000: Hittanos tanévzáró 

Istentisztelet 

 Június 17-18: templomfelújítás kezdetén 

székek, padok pakolása – segítséget 

kérünk! 

 Kérünk segítséget a templom bejáratnál 

lévő pad felújításához 

 

 

 

 

 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

A templomfelújítás alatt, 

várhatóan június második 

felétől, Istentiszteleteinket  

a Szent Pál Katolikus 

Templomban tartjuk a 

megszokott időpontban. Hálásak 

vagyunk a befogadásért! 

 

Pünkösdi alkalmak rendje 

Június 8. szombat 1500: 

KONFIRMÁCIÓS BESZÁMOLÓ 

Június 9. vasárnap 1000: 

PÜNKÖSDI ÚRVACSORÁS KONFIRMÁCIÓS ISTENTISZTELET 

Június 10. hétfő 1000: 

PÜNKÖSDI ZENÉS ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET,  

utána A HÁZI BIBLIA Körök záró alkalma 
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1. 

 

Mi jön a Szentírásban a négy evangélista írása után? 

Az Apostolok Bukásai? Vagy az Apostolok 

Kesergései?  Netán az Apostolok Halásztörténetei? 

Nem! Az Apostolok Cselekedetei – melyek 

tulajdonképpen a Szentlélek cselekedetei. Csodálatos 

könyv – benne Jézus munkájának egyenes 

folytatásával! 

Ennek egyik fő alakja Péter apostol. A felolvasott 

történetben Jézus nem így szólítja, hanem csak így: 

„Simon, Jóna fia". Nem Péter, nem kőszikla, nem 

oszlop... Csak egy halász. Abban is sikertelen. Tele 

bűntudattal, szégyen-érzettel. 

Jézus nem vádol, még csak nem is prédikál – csak 

kérdez, a lényegről. Kérdez az "ITT és MOST"-ban. 

Azt kérdezi, aki éppen ott és akkor Péter. 

Ez a beszélgetés egyedül azért lehetséges, mert Jézus 

jön – újra jön. Hajlandó ismételni. 

Már rég hazamehetett volna, oda, az Atya jobbjára; 

ehelyett még a Földön maradt negyven napig! 

Tamásért, Jánosért, Nátánaelért és tanítványaiért – 

így Péterért is. 

E negyven nap és majd Pünkösd nélkül valóban csak 

az Apostolok Bukásai, az Apostolok Kesergései, vagy 

az Apostolok Halásztörténetei következtek volna 

csupán! 

Simon, Jóna fia, a halász, hogyan vált valóban Péter 

apostollá, Pünkösd igehirdetőjévé, kősziklává, az első 

idők oszlop vezetőjévé? 

 

2. 

 

„Dehogy kezdek új életet! Örülök, ha a régit folytatni 

tudom.” – mondta egyszer valaki.  

Miért nem kezdődik el sokszor valami radikálisan új 

élet bennünk, amikor már mozdultunk Jézus felé? A 

Jézussal átélt csodák után Péter apostol is a régit 

folytatja: „Elmegyek halászni.”  

 

Alaphibánk, hogy a régi módon a régivel próbáljuk 

Jézust követni. Pedig legelőször azt kell megértenünk, 

hogy a réginek teljes csődöt kell mondania. Mert a 

régi énünkkel nem tudjuk Jézust követni, nem 

sikerülhet. 

Ha visszatekintünk Péter addigi életének egy-egy 

mozzanatára, látjuk a régi csődjét és alkalmatlanságát. 

Ne a régiben bízz (tengeren járás története)! 

Ne a régi szerint gondolkozz ("távozz tőlem sátán" )! 

Ne a régi erőforrásból (nagycsütörtöki fogadkozása)! 

Ne a régi módszerekkel (kardot ránt Jézus 

elfogatásakor)! 

Itt egy cezúra van! Választóvonal.  

Alázatos belátás és mély-őszinte bűnbánat. A Régit le 

kell tenni Jézus elé, vállalva Előtte – tudva, hogy 

tudja, hogy tud mindent. 

Péter a legnagyobbat akkor tanulja, amikor a 

feloldozó, megszabadító, megbocsátó Krisztussal 

találkozik. Amikor a bűntudat bűnbánattá érik.  

Jézus azért ismétel ilyen különlegesen. Csodálatos 

halfogással kezdődött minden – kudarc után, meglátva 

Jézust, bűnbánattal térdre hullva, átélni a csodát és az 

elhívást. 

A kezdet, az indulás – ahová vissza lehet térni. Az a 

bizonyos "kályha"... 

 

3. 

 

Azonban nem nulláról kell ilyenkor kezdeni! Nem 

ezt jelenti a visszatérés a kezdetekhez. Nem az 

időutazó múltat átíró, kijavító cselekedete ez! 

Péter nagyot esett; de nem kell elölről kezdenie. 

Mindaz, amit átélt, amire eljutott már az övé!  

Csak „kisodródott”, és a kisodródottság 

tapasztalásaival, mielőbb vissza kell állnia az útra. 

Úton járunk, s a visszaesés nem azt jelenti, hogy 

minden "lenullázódott"! Amikor erről annak idején 

Henri Nouwen-nél olvastam, nagyon felszabadító volt! 

Sőt, sokszor éppen vereségeink válhatnak győzelmünk 

előrevivőivé... 

 

4. 

 

Mi segíthet ebben?  

A Jézussal való találkozás, amiben nemcsak mi 

vagyunk azok, akik tényleg vagyunk, hanem Jézus is, 

ha annak látjuk, aki Ő valójában. 

Nemcsak arra kell tehát figyelnünk, amit kérdez, 

hanem Jézusra magára. 

Ritkán szólunk róla, mert nem nagyon vannak rá 

szavaink, hogy Jézusnak kisugárzása volt! (Ahogy a 

kipróbált, bölcs, Lélekkel betöltött hívő embereknek 

ma is [**])! Ez hatott, nem csupán szavai, tettei! Voltál 

már így Vele – hogy erre is figyelsz...? 

Mit sugárzott jelenléte Péter felé? Mit sugároz felénk 

Jézus?  

Azt, hogy szeret. A szeretete erejét. Ennek 

erőterében beszélgettek.  

Nagy baj, ha nem számolunk azzal, hogy Jézus 

nagyon szeret minket kudarcainkkal együtt.  

Ezt érezhette meg ott a tóparton Péter.  

Hát te? Érzed? Érted? 

Már csak azt kellett hozzá megértenie, hogy ne 

legyen olyan szigorú magához, hogy vegye észre: 

szereti Jézust.  

A lelke közepén ez áll: 

„Szeretsz-e engem?” „Szeretlek." 

Azért kell háromszor elmondania, hogy Péter maga 

meghallja a saját szívét – hogy a lényeget lássa, amit 

Jézus is néz, hogy ebből éljen. 

Ebből táplálkozik a krisztusi vezető, szolgáló! 

 

„A követés a szeretettel kezdődik. Nem pusztán 

heves fellángolás, csöpögős érzelem, hanem tartós, 

folyamatos cselekvés (...) a Jézushoz tartozás 

felvállalása minden körülmények között." /J.L./  

Kapcsolat, egység, összetartozás, nyomába lépés: 

követés és szolgálat. Ezek, mint a láncszemek 

összetartoznak! 

Befejező történet… [**] 

 sóskuti zoltán 


