
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND  
 Vajon miért örökítette meg János apostol a 

lábmosás jelenetét, miközben a másik három 
evangélista meg sem említi? Mit jelent nekem? 

 

 Köszöntés 
 Fennálló ének: 329:2  

(„Nem éltem még e föld színén…”) 
 Keresztelés: Szabó Boldizsár 
 Főének: 134 („Úrnak szolgái mindnyájan…”) 
 
 

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

 Préd. előtti ének: KÉ 6 („Immánuel…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
 

  Csend 
 Ráfelelő ének: KÉ 18 („Olyan Istenem van…”) 
  Imádság  
  Miatyánk  
 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: KÉ 25  
(„Tégy, Uram, engem áldássá…”) 

  Áldás 
 HIMNUSZ 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Kedd 1000: Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra 
Szerda 1830: Keresztkérdések  Péntek 1630 Konfirmációs óra
 Péntek 1800: IFI 2.   Vasárnap 1000: Istentisztelet (közben 
négy korosztályos csoportban gyermekistentisztelet); Házi 
Biblia Körök; hittanórák ovikban, iskolákban… 

 

Beszámoló a Keresztkérdések első (különleges!) 
alkalmáról 

Beszámoló lelkipásztorunk Békési Ref. Egyházmegye 
Konfirmációs Találkozóján végzett szolgálatáról 

Néhány szó a nyári tábor helyszínéről… 
Gyülekezetünk három tagja (Csordás János, 

Kelemen Zoltán, Dancsics Gábor) munkatársként 
szolgált a legutóbbi Cursillo-n! Hálás a szívünk értük!

Beszámoló a- KeReT-Konfi szombat délutáni
alkalmáról  

Ma Istentisztelet után: Gyülekezeti Nap 1. 
megbeszélés (a megbeszélés nyitott, ahogyan ez a 
nap is az lesz…) 

Hétfőn: Csoport Vezetők Köre 
Jövő vasárnap 1500: HÁZAS KÖR!!! 
Imádkozzunk különösen most betegeinkért! 
Ha szeretnénk Pünkösdre gyülekezeti újságot

(ahogy minden évben), írjunk bele! A cikkeket 
Sóskuti Zoltán mail-címére küldjük!) 

A RÁCUK hirdetése: 2016.04.17. szombat 9-1300 
GYÜLEKEZETI TÖBBGENERÁCIÓS HÉT: JÚLIUS 10-15. 

MÉG lehet jelentkezni Hidasi Zsoltéknál 
Gyerekek között szolgálóknak Munkatárs Képző Nap: 

május 21. 900  
Kérjük az iskolába készülő gyermekek szüleit ill. 

keresztelési patrónusait, hívják fel a figyelmet a 
kötelező hit- és erkölcstanra való jelentkezésre 

 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 OLVASMÁNY: JN 13, 1-20 
 

„Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, 
amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e 
világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög 
már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el 
őt,  Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az 
Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette 
felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, azután vizet öntött a 
mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára 
kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te 
mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, 
most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: 
Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem 
moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta 
neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is! Jézus 
így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a 
lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de 
nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok 
mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a 
felsőruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: Értitek, 
hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól 
mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az 
Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát 
adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, 
bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött 
sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok 
lesztek, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, 
kiket választottam ki, de be kell teljesednie az Írásnak: „Aki velem 
együtt eszik, az támadt ellenem.” Már most megmondom nektek, 
mielőtt megtörténik, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy én vagyok. 
Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit elküldök, 
engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem 
elküldött.” 

 ALAPIGE: JN 13,7 
(ld: kiemelve az Olvasmányban) 

 

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:
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János evangéliuma-sorozat/32.  
„E M L É K E Z E T ” címmel 

Keresztelés: Bella Virág th.h.     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. 
 

Amióta a vizuális Biblia Apostolok Cselekedeteit 
megnéztük (szó szerint és csakis a bibliai szöveg!), 
jobban el tudom képzelni, hogy adhatták tovább a 
szent történeteket az első kereszt(y)ének. A rendező 
egy olyan keretbe helyezte azt, ahogy egy hajón, 
hosszú utazáson, az öreg Lukács beszél az utasoknak, 
felidézve a saját emlékeit, egyben meggyőzően 
bizonyság téve Krisztus Urunkról… 

 
Vajon miért örökítette meg János apostol a 

lábmosás jelenetét, miközben a másik három 
evangélista meg sem említi? Mégis különös, nem? 
Valamiért fontosnak tartotta. 

A válasz: nem tudjuk. Csak találgathatunk… 
 
Érdekes, hogy általában, hogy mikre emlékszünk a 

múltból, miket idézünk fel többször, mit mondunk el 
részletesebben, milyen részletekkel bíbelődünk, mi 
lesz fontos visszanézve. 

 
Mostanában Márai Sándor zseniálisan megírt 

Naplójával szívesen töltök időt. Lenyűgöz! Nála 
mindez művészi kivitelben, a művész 
érzékenységével, figyelmével, még inkább 
elgondolkoztatott. Nagyon érdekesnek és tanulságos 
találtam! 

 
Mindezek szólnak az emlékezőről és persze arról is, 

kikhez szabja a múltidézést... 
 
Hogyan is áll ez a lábmosás történetére nézve? Ki 

emlékezik? János.  
Ki emlékezteti őt? A Szentlélek Isten! (ez teszi 

egészen különlegessé és szentté ezt az emlékezést!!!)  
Kikhez szabja? Az első keresztyén nemzedék 

számára. 

Jegyezzük fel azt is: mint hajdani szemtanú, 
szereplő teszi ezt! János az első keresztyén 
nemzedékben olyan, mint az idősebb rokon, aki már 
csak egyedüli, aki ismeri a család múltját, emlékeit, 
az ősöket, aki még látta „élőben” ezt vagy azt a 
rokont... [**] 

 
Az érti meg jobban a János evangéliumot, aki 

mindezeket érti, és figyelembe veszi. 
Még gyorsan elmond pár fontos dolgot, amit csak ő 

tud jól felidézni.  
Nem azért, réved a múltba, mert nem érdekli a 

jelen, sőt éppen úgy áll, hogy azért teszi, mert nem 
érdekli a jelen, szólni akar, összekapcsolni a múltat a 
jelennel!  

Mint egy gyorsfolyású tiszta, formáló folyót 
engedne bele egy eltűnőben lévő folyóárokba... [**] 

Azt teszi János ezzel a történettel, amit is Pál is, 
amikor beemeli a Filippi levélbe, az ottani emberi 
egyenetlenségekkel küszködő testvérek számára a 
Krisztus himnuszt, emlékeztetőül (Fil 2); vagy a 
széthúzó, úrvacsorával rosszul élő, kegyelmi 
ajándékaikkal dicsekvő kereszt(y)ének számára 
ébresztőül a Szeretet himnuszát szerkeszti bele a 
nekik írott levélbe (1Kor13). 

 
2. 

 
Beszél ezzel a történettel az öreg János arról, mi a 

SZOLGÁLAT, mit jelent az ALÁZAT, mit jelent 
MEGMOSATTATNI, MEGTISZTULNI Jézus által, mit 
jelent ÁTÉLNI és TOVÁBBADNI – de mindezek között: 
KICSODA JÉZUS VELÜNK, BENNÜNK ÉS ÁLTALUNK. 

E m l é k e z z ü n k  é s  e l m é l k e d j ü n k  
ezekről most egymás után – a történet alapján, 
csendesen! [**] (Hiszen nem csupán az első 
kereszt(y)ének voltak értetlenek, éretlenek és az 
előbbiek "inverzei", hanem mi is, itt és most.) 

 
 

 

SZOLGÁLAT 
 
 

ALÁZAT 
 
 

MEGMOSATTATNI 
 
 

MEGTISZTULNI 
 
 

ÁTÉLNI 
 
 

TOVÁBBADNI 
 
 

KICSODA JÉZUS  
VELÜNK,  

BENNÜNK  
ÉS ÁLTALUNK? 

 
 
 
 

 Sóskuti Zoltán 


