
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r e f k e r e s z t u r . h u  
INTERNETES  

ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

 

  Kezdőének: 304:1 („Kapuk emelkedjetek…”) 

  Fő ének: 89:1 („Az Úrnak irgalmát…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 
  Imádság 
 

  Igehirdetés előtti ének: 151  
(„Uram, Isten siess…”) 

 

  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 

  Ráfelelő ének: KÉ 4 („Áldott légy, Uram…”) 

  Imádság 
  Miatyánk 

 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

 Csutoros Orsolya, Kovács Lajosné, Nagy 
Sándorné, Rákóczi Emese, Alföldi Attila, 
Verebes János ifj. 

 
 

  Záróének: 264:1 („Áldjad én lelkem…”) 
  Áldás  
 
  HIMNUSZ (imádságként) 
 

II SS TT EE NN TT II SS ZZ TT EE LL EE TT   
k a r a n t é n  i d e j é n  

 

22 00 22 00 ..   áá pp rr ii ll ii ss   55 ..   
 
 

„KIÁLTS A KÖVEKKEL!” címmel 

Igét hirdet: Kisturi Eszter th.gyakornok 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
Az Úr legyen gyülekezetünk  

őriző Pásztora! 
 

 

 Sajnos nemcsak templomunknak kell zárva tartania a 
járvány miatt, hanem Presbitériumunk döntése alapján 
már Urnatemetőnk is ZÁRVA tart. Sürgős ügyintézés 
telefonon Sóskuti Zoltánnál, információk Szabó 

Zsuzsánál (szintén telefonon, mailben). 
 Elhunyt Kónya Józsefné testvérünk. A gyászoló családot 

imádságainkban hordozzuk! 
 Honlapunk refkeresztur.hu tartalmából: 

(illetve youtube-csatornánkról) 
o Istentiszteletek képpel, hanggal, írásban 
o Gyerekistentiszteletek 
o Napi Zsoltáros Gondolatok, Gyülekezeti Híradó; 

aktuális információk, Theológiai előadások 
o Egyéb gyülekezeti anyagok, lelki javak… 

 Ünnepi alkalmaink a gyülekezet honlapján és Youtube 
csatornáján: 

o Nagycsütörtök 18.00 Áhítat 
o Nagypéntek 18.00 Istentisztelet 
o Húsvét vasárnap reggel 8.00 Reménység liturgia és 

9.00 Kárpát-medencei Úrvacsorás Istentisztelet  
Ft. Bogárdi Szabó István püspök úr vezetésével a 
Duna Televizió csatornáján. 

o Húsvét hétfő 10.00 Áhítat  
 Véget ért Keresztkérdések sorozatunk, kérjük a 

testvéreket, hogy továbbra is hordozzák imádságban az 
alkalom résztvevőit! 

 A KonfIFI és az Ancora IFI, illetve egy-egy HBK-csoport 

az Internet különböző formáin keresztül tartják meg 
hetente alkalmaikat. 

 Bárkinek bármilyen segítségre van szüksége keresse 
diakónusainkat, lelkipásztorainkat! 

 Keresztelések, esküvők, temetések ügyében a válság 
alatti információk lelkipásztorainknál 

 A gyülekezet PASZTORÁCIÓJÁT, A 
KAPCSOLATTARTÁST, LELKIGONDOZÁST A 
LELKIPÁSZTOROK TOVÁBBRA IS VÉGZIK, telefonon, e-
mailben, Messenger-en elérhetők, sőt bátran keressük 
őket! 

 A nettel nem rendelkező tagjainknak eljuttatjuk 
litlapot - ebben szolgáló testvéreink révén 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  A P C S E L  1 9 , 2 8 - 4 0  
 

  A L A P I G E :  A P C S E L  1 9 , 3 9 - 4 0  
[ld. az Olvasmányban kiemelve] 

 

28 Miután ezeket elmondta, továbbhaladt Jeruzsálem 

felé. 29 Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az 

Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt 

mondta nekik: 30 Menjetek a szemben fekvő faluba, és 

amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, 

amelyen még nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek 

ide! 31 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok 

el? – mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá. 32 Amikor 

a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan 

megmondta nekik. 33 Miközben eloldották a szamárcsikót, 

gazdái ezt kérdezték tőlük: Miért oldjátok el a 

szamárcsikót? 34 Ők így feleltek: Mert az Úrnak van 

szüksége rá. 35 Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, 

ráterítették felsőruhájukat, és felültették rá Jézust. 36 Amint 

ment tovább, az emberek az útra terítették felsőruhájukat. 

37 Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének 

lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve 

fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, 

amelyeket láttak, 38 és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az 

Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a 

magasságban! 39 A sokaságból néhány farizeus ezt 

mondta neki: Mester, utasítsd rendre a 

tanítványaidat! 40 De ő így válaszolt: Mondom nektek, 

ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. 
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Könnyű a nagy tömegben, a császár győzelmi bevonulásához 

hasonló jelenetet látva hozsannát kiáltani Jézusnak. Mert 
együtt erősebb az ünneplő tömeg hangja. Hiszen az én 

hangom bele tud kapaszkodni a mellettem álló hangjába, a 
mellettem álló hangja pedig az enyémbe, és így, ketten máris 

erősebbek vagyunk, mint egy magunkban. Együtt kiáltani jó! 
Együtt kiáltani erő! Együtt ünnepelni a virágvasárnapi 

eseményeket valódi közösség. 
Az üres templomra gondolva újra és újra megfogalmazódott 

bennem a kérdés az idei húsvéttal kapcsolatban: ugye 

nemcsak a templom, a  kövek kiáltanak ezen az ünnepen 
majd? Ugye mi is kiáltunk majd? Ugye lesz erőnk külön is 

együtt kiáltani: Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön! 
Mi is kiáltunk, nemcsak a kövek, ugye? 

És ez a mai virágvasárnapunk első és talán legnagyobb 
kérdése: Mi is kiáltunk, nemcsak a kövek, ugye? Te is 

kiáltasz, nemcsak a kövek, ugye? Ebben az új helyzetben, 
megmutatjuk-e a világnak, hogy nekünk reménységünk van: 

Isten megtart bennünket: reményeink szerint a földi 

életünket, gyülekezetünket is. De ha a földit nem is tartaná 
meg, az örökkévalót, akkor is megtartja! És mi bízunk benne! 

A farizeusok felszólításának, “Mester, utasítsd rendre a 
tanítványaidat!”, nyomós oka volt. Az ünnepre összegyűlt 

zsidó népet egyébként is nagyon komolyan figyelte a római 
hatóság, hiszen minden alkalom, mikor a nép összegyűlt 

Jeruzsálemben fenyegetettséget jelentett számukra. Ebben a 
nem túl pozitív kitüntetett figyelemben pedig, igen 

veszélyesen hatott a római császár győzelmi ünnepéhez 

hasonló csődület Jézus körül.  
Ha a rómaiaktól való félelmet kivesszük a képletből, akkor is 

értjük a farizeusok kérését: nem szeretik Jézust, mert feldúlja 
a vallásos életüket, mert nem azt mondja, amit ők, mert 

másképp mutat Istenre, mint ők, mert megbotránkoztatja 
őket Jézus jelenléte a társadalomban. De a rómaiaktól való 

félelem még nyomósabb indokkal szolgált a kérésre: “Mester, 
utasítsd rendre a tanítványaidat!” 
Vajon hányszor vagyunk mi is ilyenek az életünkben? A 

vallásos, a templomos életünkben? Hányszor próbálunk meg 
mi - közvetlenül vagy közvetetten - rendre utasítani valakit, 

aki Istent hirdeti, aki Istent keresi, aki róla kiált, aki másképp 
kiált Istenhez, mint mi tennénk?  

És vajon hányszor hasonlítunk abban a farizeusokra, hogy 
félelemből, egy harmadik személytől való félelemből akarunk 

inkább csendet Jézus körül? Hányszor maradunk csendben, 
mikor hozsannát kellene kiáltani?  

És ha őszintén ránézünk a mai ünnepünkre, a mai 

virágvasárnapunkra: benne van a mi hozsannánk a mai 
ünnepben? Tudunk ma hozsannát kiáltani? Vagy a félelem - 

egy egész más módon bár - de minket is megbénít? Meg tud-

e bennünket bénítani ez az új, kényelmetlen, félelmetes 

helyzet? El tud-e bennünket némítani? Vagy arra késztet, 
hogy gyenge hangon is kiáltsunk? Mert a mai ünnepünk, és a 

mai igeszakaszunk kérdése nem az, hogy van-e ünnepi 
kiáltás húsvétkor, hanem hogy részesei vagyunk-e ennek a 

kiáltásnak?!  
Jézus válasza ugyanis egyértelmű: “Mondom nektek, ha ezek 
elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani!” A kiáltó kövek képe, 
egy nagyon megrázó kép. Megrázó, mert Jézus szavai 

néhány napon belül be is teljesülnek. A nagy tömeg elhallgat, 

a tanítványok szétszélednek, tagadnak, félnek, Jézust pedig 
keresztre feszítik. Az ég elsötétül, a kárpit meghasad, és 

csend lesz Jeruzsálemben. Nincs senki, aki hozsannát kiált. 
Aztán harmadnapon, Jézus sírjánál az a bizonyos elmozdított 

kő kiált! Feltámadt! Valóban feltámadt! Húsvét vasárnap az 
elhengerített kő az első kiáltás: Jézus él. Olyan kiáltás, mely 

2000 éve tart, melyet az elmúlt 2000 év történelmének 
viszontagságai sem tudtak elhallgattatni: sem háború, sem 

betegség, sem üldözés, sem tiltás, sem fenyegetés, sem 

hátratétel! Hányan tapasztaltátok ezt ebben a gyülekezetben 
is! Hogy a Lélek nem hagyott Titeket csendben maradni, 

hogy a Lélek akkor is szólt, mikor Ti még hallgattatok, és a Ti 
szátokat is megnyitotta!  

Mit kiáltunk? 
És ha kiáltunk, akkor felmerül a kérdés: Mit és hogyan 

kiáltunk? Mert nem mindegy! A nép is hitből kiáltott 
virágvasárnap. Ám a saját hitéből, a saját meggyőződéséből. 

Úgy tekintett Jézusra, mint politikai szabadítóra, és abban 

ahogy ünnepelte a Jeruzsálembe érkezését, ezt mutatta meg: 
királyként, győztes hadvezérként ünnepelte Őt. Mintha már le 

is győzte volna a rómaiakat, és fel is szabadította volna a 
népet. Azt ünnepelte, amit látni akart, és nem azt, akit látott. 

Ebből pedig hatalmas csalódás lett. Mert Jézus nem az volt és 
nem is vált azzá, akit a nép dicsőített. 

És igen, tudom, ezt a leckét már mind jók tudjuk: Mi már 
nem esünk a zsidó nép hibájába, mi már húsvét felől látjuk a 

virágvasárnapi történetet, mi már értjük, hogy Jézusnak miért 

így kellett bevonulnia Jeruzsálembe, és értjük, hogy miért 
nagyobb dolog a kereszthalál a politikai szabadításnál. Mert 

örök életet ad. És értjük azt is, hogy ez az örök élet, ingyen 
kegyelemből a miénk is lehet! DE! 

Vajon akkor is ilyen jól tudjuk a leckét, mikor a mindennapi, 
földi életünket érintő kérdésekben van Istenről szó? Akkor is 

ilyen biztos, és megalapozott a szavaink háttere, mikor 
belemegyek egy-egy hitvitába? Mikor Istenről beszélek egy 

másik embernek? Hányszor kaphatnánk azon magunkat, 

hogy hopsz, már megint azt kiabálom/mondom, amit én látni 
akarok Istenből, és nem azt, aki Ő valójában! Ezzel pedig 

megfosztom magamat is, a mellettem állót is attól, hogy 

Istent annak lássuk, aki Ő valójában. Pedig az Ő gondolatai 

nem az én gondolataim, az útjai nem az én útjaim. És én 
soha nem érthetem meg Őt igazán! Csak azt érthetem meg 

belőle, amit megenged nekem. Például azt, hogy Jézus 
Krisztus miattam is meghalt. Meg azt is, hogy Jézus Krisztus a 

többi emberért is meghalt. Azokért is, akik nem értik Őt, akik 
másnak látják, akik mást kiabálnak felé, mint azt, hogy “Ő az 

én Megváltóm!” 
Istenről beszélni felelősség! Istennek nyilvánosan hozsannát 

kiáltani, az még nagyobb felelősség! Mert azt más is hallja, 

azt más is átveszi, és más is kiabálja, és a kettőnk hangja 
még messzebbre elhallatszik! Gondolhatunk a jelenlegi 

helyzetünkre is: mennyire fontos, hogy ne a vágyainkat 
kiáltsuk Istenről a világnak, hanem azt, amit megismertünk 

belőle, amit biztosan tudunk róla! Figyeljétek csak, milyen 
veszélyes lenne most azt hirdetni, hogy Isten mindannyiunkat 

meg  fog szabadítani ebből a helyzetből! Mert bár ez a 
mondat Isten valós hatalmáról beszél, mégis nagyon komoly 

félreértést eredményezhet! Mert ha valaki ezt szószerint 

értelmezi, akkor könnyen várhatja azt Istentől, hogy ne is 
kapja el a vírust. Vagy, ha el is kapta, maradjon tünetmentes. 

A megbetegedésben már ott lapulhat a kérdés: miért nem 
szabadítottál meg tőle korábban? Egy rossz kimenetelű 

betegség után pedig örökre ott marad a kérdés (mint minden 
más betegség esetén is): Miért? Miért pont ő? És miért nem 

szabadította meg őt Isten úgy, ahogy ígérte is? Pedig Isten 
megszabadít! Elsősorban nem úgy, ahogy az ember azt 

elképzelni! Hanem annál sokkal hatalmasabb módon! A 

bűntől, a halál hatalmától szabadít meg! Másodsorban pedig 
hatalma van a betegségektől is megszabadítani. De ez nem 

jelenti azt, hogy Ő ezt a mi akaratunknak megfelelően fogja 
megtenni. Mert a virágvasárnapi történet is tűpontosan 

megmutatja, hogy mennyire más tud lenni a vágyaink 
kivetítése és Isten munkája!  

A világban kialakult helyzet az egész világot önvizsgálatra 
hívja. A böjt, a nagyhét és húsvét eseményei keresztyén 

életünkben az önvizsgálat hangsúlyos napjai! Ebben a 

különös, otthoni ünnepben pedig még inkább az Istennel való 
kapcsolatunk megvizsgálására hív bennünket Jézus Krisztus 

passiója, és az ezt megelőző virágvasárnapi és nagyheti 
történetek. Arra hívlak Titeket, hogy a következő héten a 

beszélgetéseinkben, az imádságainkban, a 
bibliaolvasásainkban, a munkánkban, a családi életünkben 

keressük az őszinte választ egyen-egyenként is közösségként 
is a mai igehirdetés két kérdésére: Ugye az idei húsvétban 

nemcsak a kövek, hanem mi is kiáltani fogunk? Ugye nem a 

kivetített vágyainkat, hanem azt kiáltjuk Istenről, amit Ő is 
kiált magáról? Ikhtüsz. Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. 

         kisturi eszter, gyakornok 


