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h ó  e l s ő  v a s á r n a p i  Ú r v a c s o r á s  

I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  Á P R I L I S  2 .  

J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 4 2 .  

„Feldúlt kert” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.           Ágenda: Jani Lívia teol. gyakornok 

 

 OLVASMÁNY: LK 22, 39-53 
 

 

 

 ALAPIGE: JN 18, 1-12 
 

„Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-
patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival 

együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert 
gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát 

maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a 
farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, 

lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami 

reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: Kit kerestek? Azok így 

feleltek: A názáreti Jézust. Én vagyok – mondta Jézus. Ott állt 

velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: Én 

vagyok – visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra 

megkérdezte tőlük: Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: A 
názáreti Jézust. Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én 

vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! 
Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: 

Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. 

Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap 
szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus 

volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: Tedd hüvelyébe a kardodat! 
Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott 

nekem? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók 
templomszolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték.” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) >> Mi veszélyezteti leginkább az 

Istennel töltött meghitt csendjeimet? 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 15 („Mint szarvas…”) 

  Fő ének: KÉ II. („Jézus véred megtisztít…”)  
[ szövegét lásd a túloldalon] 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 

  Igehirdetés előtt: 161:1 („Siess keresztyén…”) 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 

  Ráfelelő ének: 440:2-3 („Jer, lássuk…)  

  Imádság  
  Miatyánk 

  Hirdetések röviden [ ld: jobboldalon]  
  Áldás 

  Úrvacsora előtt: 440: 9-11  
(„Ez egyszerű vendégségben…”)  

  Úrvacsorai közösség – közben énekek: 436; 165; 

264; 274; 370; 392; … 
 

  Záró ének: 440: 12-14  
(„Ha meghaltunk Úr Jézussal…”) 

   Születésnaposok köszöntése  

  Áldás  HIMNUSZ 
 

Szolgálat felelősök: Dr. Hajdú Csaba (főgondnok)  30-618-7651 Kelemen Zoltán 
(gondnok, honlap)  30-691-8098  kelemenzo@gmail.com; Horváth 
Kálmán (templomépület)  20-497-3354; Soltész Sándor (misszió)  
sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5427 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; Szabados Ádámné (pénzügyek)  30-485-
4056  drjutka@gmail.com 

További elérhetőségek: Kovács Lászlóné (Idősek és betegek 
segítése)  06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com; 
Kovács Zsófia (fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése)  
06-30-485-2623;  paszkal4@gmail.com; Cieklinski Sándorné 
(Imacsoport)  06-70-615-9149;  eva470313@gmail.com; 
Szabó Zsuzsa (urnatermi ügyintézés)  707-2630;06-70-

3216838  szzsueva@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 ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 
sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 

+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Férfi Kör: Kivételesen 2. azaz jövő vasárnap 1530-tól  
Isaszegre megyünk sétálni és beszélgetni – aki tud, 

autóval jöjjön, találkozás a templom előtt. 

 Köszönjük mindazok lelki-, fizikai- és anyagi fáradozását, 

akik lehetővé tettek altemplomi temetőnk megújítását! 

 Április 9-én KonfIFIs Szülői értekezletet majd ezt 

követően rövid  Presbiteri gyűlést tartunk az 

Istentiszteletet után… 

 Istennek hála elindulhatott a KERESZTKÉRDÉSEK sorozat, 

imádkozzunk érte! 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés 8000 Ft/fő vagy 

15000 Ft/család előleggel Hidasi Zsoltnál és Rácz 
Kornéliánál) Árak: Fb-on ill. honlapon. Kevés hely maradt 

– így kérjük, aki jelezte, hogy jönne, fizesse be az 

előleget is mielőbb! 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 

 Rákosligeti Kálvária átadási ünnepsége: április 8. 1000 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 

adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

ÜNNEPI ALKALMAINK: 
 

04.13. 1800 NAGYCSÜTÖRTÖKI ÁHÍTAT ÉS ÚRVACSORA 

04.14. 1700 NAGYPÉNTEKI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
04.16.  900 FELTÁMADÁS LITURGIA AZ ALTEMPLOMBAN 

04.16. 1000 HÚSVÉTI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 
04.17. 1000 HÚSVÉTI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET 

 

 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 

 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda 
 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 

Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 

ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

BEVEZETÉS 

 

Ez a hely már sosem lesz olyan, mint volt.  

Az a hely, ahol a tanítványok olyan sokat voltak 

együtt Jézussal. 

Az a hely a kert, ami az evangélisták szerint, 

magába eresztette az imájában tusakodó Jézus véres 

verítékét; Júdás és a vele jövő hatalmas csapat 

lábnyomait; és egy Málkus nevű templomszolga 

levágott füle helyéből felszökő vért... 

Ebbe a kertbe nem jön többé Jézus – 

csendességét, meghittségét durva katona csapat és 

kardcsörgés rázta meg... 

Azok a helyek, ahol Krisztus Urunk járt, sosem 

maradnak nyugodt helyek. Csak egy darabig… 

Csendjükbe, meghittségükbe mindig betör a gonosz. 

Így tört be ama első kertbe is a gonosz: az Éden 

nyugalmába, békéjébe… [**] 

 

1. 

 

Így tört be a Gecsemáné kertbe Júdás fáklyákkal, 

katonákkal. Így történhetett meg, hogy „zsigerből” 

kardot rántson Péter, a hirtelen, még értetlen, 

Mesterét önerőből követő tanítvány. 

Jézus önmaga (önazonos) marad. Úton marad. 

Erősen. Eltéríthetetlenül. 

Így Jézus enged és gyógyít.  

Engedi, hogy elfogják, mert tudja ez a küldetése 

(„most ez jön”).  

Gyógyít, mert tudja, nem Péter kardjával jön el a 

győzelme! 

Enged és gyógyít szelíden. A szelídség erejével. 

Az erősek alázatával. 

Látszólag Jézus a kiszolgáltatott: csak elszenvedi 

az elárultatást, az elfogatást – pedig Ő irányít, Ő 

tartja kézben aktívan a történéseket (konkrétan és a 

cél felé haladást illetően). 

Júdás nem értette meg Jézust, ezért elárulja.  

Péter sem értette meg a Mestert, ezért karddal 

védelmezi. 

Júdás a katonákkal, a főpap szolgáival veri fel a 

Gecsemáné meghitt csendjét – míg Péter 

vérontással... 

Mikor történik mindez? Tudjuk a többi 

evangéliumból: az utolsó vacsora után! János a 

búcsúbeszédeket tárja elénk, benne a lábmosás 

meghitt közösségével, és a főpapi imája után! 

Micsoda csendes meghittség! Milyen fontos órák 

ezek Jézus és tanítványai közösségi történetében!  

Ebbe gázolnak bele a ma felolvasott szakaszban a 

fáklyák és a kard! Mint, amikor... [példák]** 

Veled és köztünk sincs ma másképpen – még ha a 

Jn 18 történései egyszeri, kiemelt, különleges 

történések is. 

Nem tapasztaltuk még? Amikor a Krisztus-követés 

útján elindultunk, és ...? Amikor templomba indulunk, 

és ...? Amikor imádkozni kezdünk, és...? Amikor 

böjtbe kezdtünk, és...? Amikor szolgálatot vállaltunk 

vagy épp már sok örömünk volt abban, már-már 

gyümölcsöt hozott, és ...? Amikor épp 

Úrvacsoráztunk, és …? És: jött a Kísértő... 

A bennünk élő Krisztussal is ez történik! A 

köztünk élő Krisztussal is ez történik 

közösségünkben! 

Számítsunk rá, készüljünk fel! [alkalmazás **] 

 

2. 

 

Jézus figyelmeztet: van, amit el kell szenvedtünk 

szelíden. 

Jézus még arra figyelmeztet, hogy, ha Őérte 

harcolunk, akkor ezt olyan módon, olyan eszközökkel 

tegyük, amik Őszerinte valók. 

Jézus arra is figyelmeztet, hogy nem kell 

erőszakoskodnia annak, aki tudja, végső soron ki fog 

győzni, kié minden hatalom...! 

Ne engedjünk hát a haragnak, nem krisztusi 

indulatnak magunkban! [alkalmazás **] 

 

3. 

 

Jézus az Őt elfogó főpapi szolgát is meggyógyítja – 

ahogyan a golgotai kereszten megfeszítőiért is 

imádkozik. 

Sőt, gondoljunk bele, mennyire megdöbbentő: hogy 

még erre is van gondja, még Málkusra is jut 

figyelméből, még egy számára ennyire nehéz és döntő 

órában is! 

Észreveszi, megszánja irgalommal a levágott fülű 

ellenséges szolgát, könyörül rajta, és meggyógyítja!  

Egészen különös ez! Szembe megy minden, az 

emberből zsigerileg, „természetesen” jövő reakcióval! 

Ilyen Mesterünk van! Ha Őt követjük, mi is ezt 

tesszük!  

Példát ad számunkra ezzel – a legnehezebb időkre 

is. [alkalmazás **] 

 

SUMMA 

 

1.) A meghittség Jézussal mindig veszélyeztetve 

van.  

2.) Jézusért csakis szelíden, az Ő módján és 

eszközeivel harcolhatunk!  

3.) Jézus az irgalom, a könyörület embere / Istene!  
 

             Sóskuti Zoltán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jézus, véred megtisztít, 

véred ad új életet 

Véred tesz ma szabaddá, 

értem folyt e drága vér 

Így a lelkem fehér mint a hó (mint a hó) 

Úr Jézus, Te megölt Bárány. 


