
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  Melyik sokasághoz tartozol? Az 
érdeklődő, Jézus elébe menő sokasághoz? Vagy a 
csodát látott, lelkesedő, de még értetlen ünneplő 
tömeghez? Vagy te azok közé tartozol, akik értik már 
az élet paradoxonját, akik meghaltak és élnek, 
elvesztettek és megtaláltak, elfogynak mint gyertyák 
fényt és meleget adva? 
 
 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 65:1 („A Sionnak hegyén…”) 
 

 A Soli Deo Gloria Kórus szolgálata 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Préd. előtti ének: KÉ 14 („Krisztus enyém…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: 230  

(„Áll a Krisztus szent keresztje…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 

 A Soli Deo Gloria Kórus szolgálata 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: KÉ 8 („Isten velünk…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Péntek 1630 Konfirmációs óra  Péntek 1800: IFI 2.  
Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben négy korosztályos 
csoportban gyermekistentisztelet); Házi Biblia Körök; 
hittanórák ovikban, iskolákban… 

 

Az elmúlt héten búcsúztunk Rónai Andrásné sz. 
Szikszai Ilonától - Istenünk vigasztalja meg a 
megszomorodott családot! 

Köszönjük a Soli Deo Gloria Kórus szolgálatát! 
Március 19 - KeReT-Konfi délután. kirándulás  
Március 20 1500 : Húsvéti gyermekdélután 
Ma 1500 : Gyerek- és ifjúsági munka koncepciót 

előkészítő gyűlés 
 

GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 
MÁR lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál 

 

Újra indul a KERESZTKÉRDÉSEK evangélizációs 
sorozat MÁRCIUS 30-TÓL 8 SZERDA ESTÉN ÁT. Azok 
jöjjenek rá illetve azokat hívjuk, akik szeretnének 
megismerkedni az Evangéliummal, készek és 
nyitottak arra, hogy a hit alapjairól halljanak, 
beszélgessenek! Imádkozzunk mindezért - idén 
különösen a "NÖVEKEDÉS ÉS TOVÁBBADÁS ÉVÉBEN"! 
Jelentkezés: Szabó Istvánnál. 

 

Adó 1%: Magyarországi Református Egyház: 0066, 
Alapítványunkat ld. bal felső sarokban 

Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 
keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

 
 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 

 OLVASMÁNY: JN 12, 12-26 
 

"Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság 
meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat 
fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! 
Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy 
szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: „Ne 
félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” 
Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus 
megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami 
meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely 
vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a 
halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy 
ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: 
Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt 
követi! Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az 
ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, 
aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel 
fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, 
és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt 
Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy 
megdicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom 
nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az 
életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök 
életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha 
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." 

 
 

 ALAPIGE: JN 12, 24-26 
 [ld. az Olvasmányban kiemelve] 

Budapest-Rákoskeresztúri 
Református Egyházközség

Bp. 1173 Pesti út 31.  
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu

Bank: 10700615 44644905 51100005 
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:

 18195998-1-42 

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 6 .  M Á R C I U S  6 .  

János evangéliuma-sorozat/30.  
„S O K A S Á G ” címmel 

Igét hirdetet: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

Diakóniai munkacsoport:  Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  Fiatal házasok, kisgyermekes családok 
segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com  anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284;  palasthyc@t-online.hu  Imacsoport, imakérések: 
Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com  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    
Urnatemető ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 ügyintéző  Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  szzsueva@gmail.com       Istentiszteleti zene: Gyimesi Bence kántor ill. Sunday Band 
 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30  
+ megbeszélt időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  

Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 
Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 Szabadnapja: csütörtök. 

Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 



 

1. 
Mi a kevés? Mi a sok? 
A jeruzsálemi bevonuláskor Jézus népszerűsége 

csúcspontján áll. Sokaság jön vele – és sokaság megy ki 
elébe. A „világ” Őt követi, Őrá figyel – jegyzik meg 
keserűen, irigykedéssel vegyes felháborodással a nép vezetői. 
A „nép, az Isten adta nép" elpártolt tőlük egy jött-ment 
názáreti prófétához. Márpedig, aki pedig a népet befolyásolja, 
annak kezében van minden. A nép veszélyes is lehet: a tömeg 
félelmetes, ha ellenünk jön! Ma is tudják ezt a hatalomra 
törők, ahogy mindig is a történelemben. Aki a népet 
befolyása alá tudja vonni, azé a teljes hatalom, azé az 
irányítás! [A fogyasztói masszát így gyúrják ma is...]** Ma a 
média: hatalom. Megy is érte a küzdelem: hirdetőtáblák, a 
TV, a Facebook, az internetes portálok fontos eszközök – 
ahogyan régebben az újságok, és ott volt mindig is a híres 
alapvetés, miszerint a "cirkusz és kenyér" kell a népnek…; 
valamint mindenkor az ígéretek és pénz! 

A népnek pedig ugye aztán mindig igaza van. 
Legalábbis, ha sokan vannak. Minél többen, annál inkább. Ez 
lett a modernkori demokráciák megfellebbezhetetlen 
alapvetése. A többségnek mindig igaza van. Ezért harc folyik 
a népért, a sokaságért! Így van ez ma is, így volt ez Jézus 
korában is. 

A felolvasott történetben Jézus így nemcsak 
népszerűsége, hanem a hatalma csúcsán is áll! Látszólag 
sokan vannak a hívei... Mit kezd Jézus ezzel a népszerűséggel, 
hatalommal? Mire használja? Használja? Ezen a ponton 
hangzik el Jézus egyik legfontosabb (kijózanító, 
megdöbbentő) mondata: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha 
a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha 
meghal, sokszoros termést hoz.” Jézus páskabárányként jön – 
és nem népvezérként. Ez azután hamar kiderül mindenki 
számára (nagy csalódást okozva még a tanítványainak is! ). 

 
2. 

Mi a kevés? Mi a sok? 
Jézus nem sokkal később egyedül marad. A Gecsemáné 

kertben, aztán vallatáskor, majd kereszten és a halálban. A 
nép „feszítsd meg”-et kiált, vagy csak hallgatva, bámuldozva 
veszi tudomásul a názáreti próféta kivégzését – és a „nép, az 
Isten adta nép" sosem téved, a sokaságot komolyan kell 
venni. Legfőképpen uralni! A nép hangulata, véleménye, 
igazsága pedig gyorsan változik. Főleg, ha ügyesen kézben 
tartják. Akkor Jézus ezek szerint nem volt elég ügyes, nem 

volt „jó politikus”? Gyors népszerűség vesztése tanítványait 
is elbizonytalanította... Kevesen maradtak... Ebből hogy lesz 
"keresztyénség!"?  

Még nem értették szavait, melyeket ezzel vezet be: 
„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem 
nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros 
termést hoz.” János „reflexiós evangéliumot” írt. Nemcsak 
elmondja Jézus történetét, hanem személyes megjegyzéseivel, 
reglexióival is ellátja azokat. Úgy beszél, mint aki maga is 
átment az értetlenségen, de végül "összeállt a kép". Jézus 
nagy mondatai értelmet nyertek, személyessé lettek, valóra 
váltak. (Bár így olvasnánk és így adnánk tovább mi is az 
Evangéliumot, személyes jegyzetekkel, személyes reflexiókkal! 
[**]) 

 
3. 

Sokaság vette körül Virágvasárnap Jézust.  
Akik jöttek vele, csodáinak tanúi; akik jöttek elé, mert 

hallották hírét – ünneplő sokaság! Igen, a csodák és a 
kíváncsiság Jézushoz vihet. De mi tarthat ott? Mert e kettő 
kevés hozzá, látjuk! Nem elég a lelkesedés! Azért nem elég, 
mert nem tart ki. [Példák]** Éppen ezért többre van szükség! 
Alapigénk többre hív! Bár itt még nem látszott, de van egy 
harmadik sokaság, aki majd megérti Jézus szavait! 

Három különös igazság rajzolódik ki előttünk ebből a 
részből (melyek tulajdonképpen egyek).  
1.) Istennél az élet a halállal kezdődik! Krisztus keresztje és 
feltámadása erről beszél! Mi is erről tehetünk sokan 
bizonyságot, hogy valami kicsiny apró szívünkbe hullott 
maggal kezdődött minden, amíg aztán meghaltunk a régi 
életünknek, és felragyogott a világosság új életet adva 
nekünk! Ahogyan egy mai dalban hallottam: „Mindenki 
meghal, de nem mindenki él”! (Kovács Ákos) Csak az él, aki 
meghalt a régi életének. 
2.) Istennél a kevés a sok! Már így volt ez Gedeon idején a 
sereggel, Illés idején is az olajjal, Jézus kezében az öt 
kenyérrel, és így lett ez a tizenegy egyszerű férfivel, majd 
azzal a háromezerrel Pünkösdkor (mi volt az csak a Római 
birodalom népességéhez képest!). Így folytatódott ez az 
Anyaszentegyház történetben számos mozgalom estében 
(benne Lutherrel vagy Sztáraival)! Így volt ez 
Rákoskeresztúron azzal a 20-30 hívővel a kilencenes évek 
elején...! 
3.) A vesztes nyer. Aki el tud engedni, az tud 
megkapaszkodni. Ma gúnyszó: looser. A vesztes. Akin 

nevetni kell. Itt másfajta elvesztésről beszél az Ige: „Az élet 
paradoxonjáról van itt szó. Arról, hogy minél görcsösebben 
ragaszkodik valaki a maga érdekeihez, minél tekintet 
nélkülibb mások letaposásában, hogy a maga céljait 
keresztülvigye, minél jobban rohan a maga boldogsága után, 
annál jobban szalad ki a keze közül az igazi élet. (...) Azt a 
fajta életet, amit érdemes élni, egyedül és kizárólag 
önmagunk szeretetben odaáldozása révén lehet megtalálni. 
Jézus ezt a fajta életet nem csak tanította, de meg is 
valósította, és ezért nevezzük őt a világ Megváltójának, mert 
valóban ez a fajta élet az igazi, az isteni élet. " (P.T.B. ) 

Aki ezt az életet éli, csak az érti meg, hogy az élet a 
halállal kezdődik, hogy a kevésből sok lehet, és azt, hogy a 
veszteség nyereség. Jézus ezt a forradalmat hozta el. 

Halál, elvesztés, követés, szolgálat, megbecsülés – ezekre 
hív az Úr! 

4. 
Ebből lesz ama igazi sokaság, az egyetlen tartós, igazi 

sokaság, mely ott lesz majd a Mennyben. Erről szintén János 
így ír a Jelenések könyvében: „Ezek után láttam: íme, nagy 
sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és 
nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt 
és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig 
pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi 
Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!” (Jel 7, 9-10) 
Minden más sokaság elfogy: pártok vagy facebook csoportok; 
tüntetések vagy forradalmak tömegei; szurkoló táborok vagy 
fan-klubok... 

Az földbe esett elhalt gabonamag gyümölcsöt hozott: ez a 
láthatatlan Egyház [**] tagjainak hosszú sora, sokasága! Ez 
az Igazi Élet létrejöttének isteni törvényszerűsége! Így lehet 
neked életed! Így adhatsz te magad is életet, így teremhetsz 
igazi gyümölcsöt!  

Melyik sokasághoz tartozol? Az érdeklődő, Jézus elébe 
menő sokasághoz? Vagy a csodát látott, lelkesedő, de még 
értetlen ünneplő tömeghez? Vagy te azok közé tartozol, akik 
értik már az élet paradoxonját, akik meghaltak és élnek, 
elvesztettek és megtaláltak, elfogynak mint gyertyák fényt és 
meleget adva? 

Ez utóbbi sokaság nem befolyásolható! Szabad, mivel 
egyedül Istentől függ! Szemben áll a mindenkori ellene 
acsarkodó, értetlen, hatalmaskodókkal és az általuk 
befolyásolt sokasággal – de egyben mégis értük van, értük 
imádkozik! (Ez is bizony különös paradoxon! De már csak 
ilyen Krisztus követése! )                              Sóskuti Zoltán 


