
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 Mit tudok adni másoknak? 
  Köszöntés 

  Fennálló ének: KÉ 52  
(„Lelkem áldd az Urat…”)

  Keresztelésre készülő ének: KÉ 39  
(„Jézus, véred megtisztít…”)

 Keresztelés: Kotlár Liza Júlia; Kotlár Nóra Zoé 
és Kotlár Kamilla 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Ének (bűnbánat): KÉ 10  

 („Boldog ember az…”)
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
  Igehirdetés előtt: KÉ 60  

(„Oly messzire mennék…”)
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
  Ráfelelő ének: KÉ 54  

 („Mikor lábam kőbe botlott…”)
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Ének: KÉ 85  

(„Úristen, útjaid oly gyönyörűek…”)
  Születésnaposok köszöntése 
  Záróének: KÉ 7  

 („Atyám, két kezedben…”)
  Áldás  
  HIMNUSZ 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT  
Új Kiegészítő Énekeskönyvünk 

bemutatásával 
 

 2019. SZEPTEMBER 29.  
 

P é t e r  a p o s t o l - s o r o z a t / 9 .  

„Péter, aki Jézusra mutat” címmel 
 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  Keresztel: Jani Lívia lp. 

 

O L V A S M Á N Y :  A P C S E L  3 , 1 -2 6  
 

A L A P I G E :  A P C S E L  3 ,  4 - 8  
 

„ 4. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és 

azt mondta: Nézz ránk! 5.Ő felnézett rájuk, 

remélve, hogy kap tőlük valamit.6. Péter így 

szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de 

amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus 

Krisztus nevében kelj fel, és járj! 7. És jobb 

kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal 

megerősödött a lába és a bokája,8.felugrott, 

talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, 

járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent." 
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó óra: szerda 15.00-18.30 +megbeszélt időpontban  szabadnap: kedd  
 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 
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

Elindultak a Házi Biblia Körökök illetve a 
KonfIFI… [még lehet csatlakozni 
mindkettőhöz…] 

A konfirmandusok mentorainak rövid 
megbeszélése: jövő vasárnap, Istentisztelet 
után… 

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  

Elkészült új Kiegészítő Énekeskönyvünkről 
Megszületett Kozák-Bella Virágék (korábban 

nálunk szolgált lelkész) gyermeke: Eliza 
Hajnal. Velük örülünk! 

 
 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 



BEVEZETÉS 
 

A Pünkösd csodája után a „Nagy Történet folytatódik” Péterék életében. Mit 
tesznek, hogyan élnek? Egyszerűen, ahogyan az akkori szokások formát adtak, 
felmennek a templomba imádkozni.  

Péter és János: két igencsak különböző személyiség, más-más előzményekkel… 
Krisztus mégis összekapcsolta őket – és ennek „erőterében”, velük, általuk Jézus csodát 
tesz. 

AZT ADJÁK, AMIJÜK VAN – és AMIRE SZÜKSÉGE VAN a velük 
„szembejövő” (szemben ülő, koldus) FELEBARÁTNAK. [Erről a kettőről tanít ma 
minket Péterék története.] 

AMINK VAN 
 

Aranyunk és ezüstünk nekünk sincs. Vagy talán nem sok. DE: mi az, amink van? 
Van Krisztusunk? Tudunk gyógyítani? Általánosabban fogalmazva: Van mit, van miből 
adnunk? 

Annyi mindenünk van… Kosztolányi leltárverse juthat eszünkbe (Boldog szomorú 
dal). Vajon rendelkezünk-e azzal a kinccsel, amivel gyógyíthatunk, amit érdemes 
továbbadni? 

Megint másképpen (ugyanaz a kérdés): Amink van, azt érdemes továbbadni? 
Használna másoknak valamit is? Attól lehet gyógyulni? Azok adhatnak igazi megoldást 
valakinek? 

 
Elillannak drága órák, elszaladnak a napok, elrohan az életünk – és ezt csak 

öregedve, visszanézve látjuk: akkor, amikor már megsejtjük, hogy minden perc drága, 
minden nap ajándék…  

Mivel illannak el? Mivel szaladnak el? Eltelik az életünk vagy csak elmegy? Így is 
mondhatnánk: MEGtelik az életünk – azzal, ami maradandó? 

A Prédikátor könyvének írója arra jut, egy hosszú, gazdag, „kipárnázott életet” 
leélve: „minden hiábavaló”. 

Ha Péter halászként tengette volna tovább életét, anélkül, hogy Jézussal találkozik, 
bizonnyal ezt mondhatta volna ő is. Azonban MINDENT MEGVÁLTOZTATOTT (a 
felismert pillanatoknak, megélt napoknak, egész áldott életének) AZ, HOGY 
JÉZUSSAL MEGTELT AZ ÉLETE! 

 
Nekünk mivel van tele a lelkünk, az életünk? Ha ez így túl általános, 

megválaszolhatatlan – legyen konkrétabb a kérdés!  
Mivel telnek el leginkább hétköznapjaid, vasárnapjaid – „mennyi hely jut” ezekben 

Jézusnak?  
Mi foglalkoztat leginkább, miken „kattog az agyad” legtöbbet – „mennyi hely jut” 

ezekben Jézusnak? 
Annak a „szokásos napnak”, „természetes mozdulatnak” is új é r t e l m e t  a d o t t , 

hogy „Péter és János együtt felmentek a templomba”. 

AMIRE SZÜKSÉGE VAN A FELEBARÁTNAK 
 

Lássuk hát, mit adtak! 
A sánta koldus pénzt kért. Kevéssel is beérte volna. Így vagyunk ezzel sokszor mi 

is. Csak a túlélésre „gyűjtünk”… Kevés is elég. Nem ilyenek a mi imádságaink is? Nem 
csupán ennyit várunk napjainktól is? [**] 

Az Apostolok cselekedeteinek írója, Lukács, megjegyzi, hogy, amikor Péterékre 
nézett a koldus, remélte, hogy kap valamit.  

Kapott is – de nem azt, amit várt, hanem jóval többet. 
A pénz arra lett volna elegendő, hogy azt a napot túlélje, adjon belőle azoknak, akik 

ott letették… Ennyi sem volt Péterék „zsebében”. De volt valami más, valami jóval 
több ennél! 

Az irgalmas samaritánus példázata tanít minket eleve az irgalomra, a 
felebaráti létre – és arra is, hogy először is fizikailag kell segítünk valakin, 
amennyire lehetőségünk van rá. Tulajdonképpen Péterék is ezt teszik, hiszen 
fizikailag segítenek a rájuk reménnyel tekintő születése óta sánta kolduson.  
Azonban ők azt is meglátják, nem arra van szüksége, amit kér, hanem többre. Pénz 

helyett gyógyulást kap… Egy egész világ nyílik meg előtte… 
Ám ezután jön a bizonyságtétel Jézusról (nem is akármilyen – bátor, komoly beszéd 

JÉZUSRÓL!). Sőt már a gyógyításban is ott van Jézus: „a názáreti Jézus nevében”!  
A cél: JÉZUSRA MUTASSANAK. A fizikai segítség, a bizonyságtétel értelme is 

egyaránt ez: J é z u s t  m e g m u t a t n i . „Nézz ránk!” – hangzik – mert, amikor ránk 
nézel, Jézust láthatod meg!  

Te elmondhatod: „Nézz rám, mert amikor rám nézel, Jézust láthatod meg”? 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Péter és János AZT ADJÁK, AMIJÜK VAN – és AMIRE SZÜKSÉGE VAN a 
velük „szembejövő” (szemben ülő, koldus) FELEBARÁTNAK. 

Életük fókuszában Jézus áll – és Vele, Általa, Benne a felebarát – akinek szüksége 
van Jézusra, mint nekik is.  

Sőt, hadd mondjam így: JÉZUSRA VAN SZÜKSÉGE a felebarátnak!  
Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy végső soron minden „koldusnak” (mert mind azok 

vagyunk!) igazából Jézusra van szüksége, mert Ő adhat megoldást minden szükségeink 
közepette? 

Ha hiszed – akkor van-e „muníciód”?  
Azt a kincset gyűjtöd-e minden nap, amiből érdemes adni, ami túlnyúlik ezen a 

sokszor tényleg hiábavalónak tűnő földi életen?  
Péter, beszéde végén, felüdülésről, áldásról és bűnbocsánatról szól. Önhitt, önfejű, 

csupán „földszintes életet élő”, magában bízó halászból Jézusra mutató tanítvány, 
Szentlélekkel telt apostol lett. Járjuk be vele mi is ezt az utat!  

 sóskuti zoltán 


