
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Hogyan lehetséges, hogy valakik nem térnek 

meg, hogy ennyire kemény szívűek maradnak 
sokan?  Egyáltalán: mitől függ, hogy valaki 
hisz, valaki pedig nem? 

 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 118:13  

(„Áldott, aki az Úr nevében…”) 
 Főének: 167 („Jöjj, mondjunk hálaszót…”) 
 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek éneke: „Vezess, Jézusunk…” 
 

 Préd. előtti ének: 331:1  
(„A nagy király jön…”) 

 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 11 („Jöjj, az Úr vár reád…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: KÉ 14 („Krisztus enyém…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

NAGYHETI ALKAMAINK: 
 Szerda 900: Bibliaóra  
 Csütörtök 1800: Nagycsütörtöki Áhítat és Úrv. 
 Péntek 1000 Nagypénteki áhítat 
 Péntek 1800 Nagypénteki Úrvacsorás Passióolvasás 
 Vasárnap 900 Reménység Liturgia az Altemplomban 
 Vasárnap 1000 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet 
 Hétfő 1000 Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet 

 
 

Az elmúlt héten búcsúztunk Varga Árpádné Péterffy 
Ildikótól – Isten vigasztalása legyen családján! 

A liturgiai változtatásról… 
Beszámoló a- KeReT-Konfi kirándulásról  
Beszámoló lelkipásztorunk a Teológián végzett 

szolgálatáról 
Beszámoló a Keresztkérdések Munkatárs Képzésről 
Beszámoló az Imacsoport mai alkalmáról 
 
Ma 1530 : Húsvéti gyermekdélután 

 
 

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

 
 

Május 22. Munkatárs Képző Nap 
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 
 
 

 ALAPIGE: JN 12, 24-26 
 
 

37. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, 
38 hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely 
így hangzik: „Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az 
Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá?” 39. 
Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: 
40. „Megvakította a szemüket, és megkeményítette a 
szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne 
értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam őket.” 41. Ezeket mondta Ézsaiás, mert 
látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. 42. Jóllehet a 
vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem 
vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják 
őket a zsinagógából; 43. mert többre becsülték az 
emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. 

 
 

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 március 22-ig: Szabó Istvánnál. 
 

Budapest-Rákoskeresztúri 
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VIRÁGVASÁRNAPI  ISTENTISZTELET  
2 0 1 6 .  M Á R C I U S  2 0 .  

János evangéliuma-sorozat/31.  
„M É G S E M  H I T T E K ? ” címmel 

Liturgia: Szabó István exm. teol.   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. 
Virágvasárnap van: Jézus jeruzsálemi bevonulásának 

ünnepe. Tudjuk, hogy élesen különbözik az ünnepi jelenet és 
az, ami azt követi. Mai Alapigénk Jézusnak, már 
Jeruzsálemben mondott szavait adja elénk, méghozzá 
nyilvános szolgálatának utolsó mozzanataként örökíti meg 
azt. Úgy teszi ezt János evangélista itt is, hogy igyekszik 
reflektálni a történésekre, hozzáfűzve magyarázó 
megjegyzéseket, melyeket idősen, sok mindent megértve, 
visszanézve lát. Ugyanakkor korára is reflektál. Hiszen 
kortársainak írja le Jézus történetét. 

Egyfelől az első keresztyén nemzedék csodálatos 
tapasztalata volt, hogy Pünkösd után rengeteg embert érintett 
meg az Evangélium, gyülekezetek jönnek létre, 
bizonyságtevők sokaságán nyilvánul meg a Szentlélek. 
Másfelől azonban megdöbbenve tapasztalták sokak 
hitetlenségét, megkeményített szívét vagy éppen fel nem 
vállalt, meg nem vallott hitét. 

Az egyik magyarázó szerint könnyen lehet, hogy az 
Alapigénkben található megjegyzésével az első keresztének e 
szomorú tapasztalatára is reagál János: bizony sokak nem 
mégsem hittek Igehirdetésüknek. Bizony a kívül valók 
hirtelensége akkor is elkeserítő lehetett! Ahogy bennünk is, 
bennük is felvetődött a kérdés: hogyan lehetséges, hogy 
valakik nem térnek meg, hogy ennyire kemény szívűek 
maradnak sokan? Egyáltalán: mitől függ, hogy valaki hisz, 
valaki pedig nem? 

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv is így végződik: 
„Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek.” 
Tehát Pál apostol is szembesül ezzel. Érdekes, hogy erre 
maga Pál is Ézsaiás szavaival reflektál: „Helyesen szólt a 
Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról: Menj el ehhez a 
néphez, és mondd meg: Hallván halljatok, de ne értsetek, 
látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép 
szíve..." (ApCsel 28, 26-27) Úgy tűnik sem Pál apostol 
Igehirdetése, sem Jézus jelenléte és szavai nem hozták el 
mindenki megtérését. 

Környezetünkben bizonyságot téve hitünkről, mi is 
látjuk, mennyi elutasítás, értetlenség, gúny, ellenállás a 
részünk! Lelkipásztorként látom, hogy ugyanaz az Igehirdetés 
némelyeket mélyen megérint, megindít – mások meg se 
rezzennek rá, sőt elalszanak rajta. Hány konfirmandust 
tanítottam huszonnégy év alatt! Hány maradt meg fogadalma 
útján? Hány ifis hallotta hívő vezetőik bizonyságtételét! És 

vajon hány tesz ma bizonyságot Krisztus mellett? Mitől lehet, 
hogy egyik családtagunk eljött velünk a templomba és hitre 
jutott – a másik legyintett rá, vagy el sem jött? 

Miért fogadja örömmel egyik ismerősöd a 
Kereszkérdések sorozatra való invitálásodat, a másik pedig 
miért utasít el olyan hidegen? Miért lehetnek olyanok a 
templomban, akik évek, évtizedek óta hallgatják azt, amire 
többek élete megnyílik, megváltozik, miközben az ő életük mit 
sem változik, az Evangélium még csak meg sem érinti őket? 
Folytathatnám a sort... 

Mi a személyes válaszod a környezetedben tapasztalt 
hitetlenségre? Miért? Miért hisz az egyik szinte azonnal, a 
másik sok-sok impulzus, sok idő után sem? Miért nyitott az 
egyik szíve, a másiké minden kérlelésre is inkább csak még 
jobban bezárul? 

 
2. 

Jézus a vele szemben értetlenül viselkedő embernek újra 
felajánlja a benne és általa adott lehetőséget. Kérdésükre nem 
elméleti fejtegetéssel válaszol, hanem számukra megoldást 
jelentő útmutatást ad, érzékeltetve azt, hogy a lehetőség ideje 
rövidre szabott. Az életre vezető utat Jézus világosságnak 
nevezi. Aki vele jár, a világosság részesévé lesz, védetté a 
sötétség hatásától. Jézus nélkül viszont kiszolgáltatottak 
vagyunk az ellenség hatalmának.  

Az Ézsaiás-idézettel nem azt mondja, hogy a nép ugyan 
hinni akart, hitt volna, de Isten nem engedte – hanem arról 
szól, hogy AZ ISTENI KIJELENTÉS MINDIG FELSZÍNRE HOZZÁ 
AZT, AMI AZ EMBER SZÍVÉBEN VAN! Ahogy a próféta 
Igehirdetését, úgy most Jézusét is, sőt Jézust magát is 
visszautasítják. Nem determinizmusról beszél tehát János, 
hanem inkább hitre akarja hívni olvasóit. Jézus beszéde 
ugyanis, az Igehirdetés, az Evangélium kegyelem vagy 
ítélethirdetés – kinek mi. Attól függ, ki hogy fogadja! Aki 
Jézusban hisz, az döntő változást tapasztal önmagában. Nem 
marad a bűnben, hanem felveszi a harcot ellene. Nem marad 
távol Istentől, hanem küzd az istenellenes, sötét hatalom 
ellen. Aki viszont Jézus beszédét elutasítja, ítéletet von a 
fejére. Az utolsó napon az ige, amely nem talált nyitott 
fülekre, ítéletté lesz. 

Még egyszer hangsúlyozom tehát: az Isteni Kijelentés 
mindig felszínre hozzá azt, hogy mi van az ember szívében! 
Ettől függ, hogy ki miként reagál Isten Szavára, a hívásra! 
Tehát nem valami kárhoztra történő eleve elrendeléséről van 
itt szó! Ezért minden a szívünktől állapotától függ! Már Káin 

és Ábel történetében is ezt látjuk. [**] Azt is az érti meg, aki 
ezt észreveszi a történetben – és persze önmagában! 

 
3. 

Milyen az a szív, amely befogadja Jézust, amely érzékeny 
Isten Igéjére? Másképpen: mi köti össze Zákeust, a pogány 
asszonyt, a megtérő latort; vagy az Ószövetségben Naámánt, 
Jósiást vagy a niniveieket; vagy az ApCsel-ben az etióp 
kincstárnokot, Barnabást, a filippibeli börtönőrt? Megint 
másképp: miben különbözik az ő szívük a gazdag ifjúétól, a 
fogság előtti megátalkodott jeruzsálemiektől, vagy éppen a 
Pált megkövező lisztrai zsinagógai néptől? 

Az a Szív, ami megtelt mindenféle kincsnek vélt lommal, 
és ezektől érzi magát biztonságban: nem tud nyitva lenni 
Isten Igéjére! Az a Szív, mely magát jónak látja, telve 
önigazultsággal: nem tud nyitva lenni Isten Igéjére! Az a 
Szív, melyet elborítanak a bűnök: nem tud nyitva lenni Isten 
Igéjére!  

Akik befogadták az Igét, azok mind meglátták 
elesettségüket, hiányaikat, végtelen Istenre szorultságukat. 
[Gondoljuk át az előző példákat!]** Ezek mind alázattal 
fogadták Istent! Az alkoholisták példája beszédes. Azt 
mondják, hogy akkor indulnak el a gyógyulás útján, ha 
elismerik a teljes tehetetlenségüket, hogy nem tudják 
irányítani az életüket, függők, gyengék (mélypont),és átadják 
életük irányítását Istennek. Akkor kezdődhet el a gyógyulás. 
Igaz ez minden függőségre! [**] Azt mondja az igazságról 
írott híres könyvében Hallesby, hogy az ima kezdete: 
tehetetlenségünk elismerése. 

 
4. 

Szólni kell az Igét! Mert az hozza ki az a Szívből, ami 
benne van: kinek a keresést és a hitet, kinek a 
megkeményedést! A kemény szívnek is eljöhet azonban az 
ideje (kairosza), hogy egyszer mégis megnyíljon. Eljöhet az 
ideje ennek mindenki életében – csak halogatni nem érdemes, 
nehogy késő legyen… A virágvasárnapot ünneplő 
Jeruzsálem sorsa is erre figyelmeztet! 

Jézus is ezért tanít és hív még az utolsó pillanatban is! 
Szólnunk kell nekünk is, hívni lankadatlan! Azzal a 
szabadsággal, hogy nincsenek hatalmunkban a Szívek – ám 
az ima és a bizonyságtétel a mi dolgunk! Ne csodálkozzunk a 
megkeményedett Szíveken! És csodálkozzunk, adjunk hálát a 
megnyíló Szívekért! 

 Sóskuti Zoltán 


