
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest-Rákoskeresztúri  

Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: ke resz tu r .wb i .hu  

Bank: OTP 1178400-922222820  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   

 

V I R Á G V A S Á R N A P I  

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  9 .  

J á n o s  e v a n g é l i u m a - s o r o z a t / 4 3 .  

„Ismered a Királyt?” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  

 

 OLVASMÁNY: JN 12, 12-19 
 

 

 

 ALAPIGE: JN 18, 13-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től)  

>> Ismered Jézust mint Királyt? Milyen 

fogadtatásban van része köztünk ill. a 

lelkedben, életedben? 
 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 331:1 („A nagy király jön…”) 
  Fő ének: 468:1-3;6 („Zengd Jézus nevét…”)  

 

 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül 
 

 

  Igehirdetés előtt: 165:1 („Itt van Isten köztünk…”) 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

 

  Csend 

  Ráfelelő ének: KÉ 9 („Jézus életem, erőm…)  

  Imádság  
  Miatyánk 

 

 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

 

  Záró ének: 367 („Emeljük Jézushoz szemünk…”) 
  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: 
 

 BESZÁMOLÓK: Keresztkérdések; Kérdések órája;  
GYEREKDÉLUTÁN 

 Férfi Kör: Kivételesen ma 1530-tól  Isaszegre megyünk 
sétálni és beszélgetni –találkozás: 1515 a templom előtt. 

 Köszönjük mindazok lelki-, fizikai- és anyagi fáradozását, 
akik lehetővé tettek altemplomi temetőnk megújítását! 

 Ma, Istentisztelet után előbb KonfIFIs Szülői értekezletet 
tartunk – majd ezt követően rövid  Presbiteri gyűlést lesz 

 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 –
aki jelezte, hogy jönne, fizesse be az előleget is mielőbb! 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 

 Nagykeddi Passiókoncert a Rákoshegyi Bartók Zeneházban 
este fél hétkor 

 Egyházközségünknek ÚJ BANKSZÁMLÁJA van [ld: bal felső 
sarokban!] 

 Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és adószáma a 
liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 Urnaterem ünnepi nyitva tartás ld.: hirdetőtáblán, honlapon 

 A SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

 
 

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 

 

 [ráhangolódás: „Ismered…?” Mit jelent ismerni?]** 

Királyi bevonulásra emlékeztető fogadtatásban van része 

Jézusnak, amikor szamárháton bevonul Jeruzsálembe. 

[Kicsit több mint egy évvel ezelőtt szólhattam itt a Jn 12 

alapján a Virágvasárnapról „Sokaság” címmel.]  

Virágvasárnap van ma is. Milyen fogadtatásban van 

része Jézusnak közöttünk? Királyként fogadjuk Őt most 

Istentiszteletünkön? Királyként vonul be szívünkbe, 

otthonunkba, életünkbe? Vajon értjük-e igazán, miféle 

király Jézus Krisztus? 

 

1. 

 

Az Alapigeként sorra kerülő jánosi szakasz már 

Virágvasárnaphoz képest egy héttel későbbi eseményeket 

tár elénk. Jeruzsálemben, az ünnepi bevonulás után 

csupán néhány nappal, kellemetlenné, kínossá vált e 

„virágvasárnapi király” jelenléte. Kézről-kézre adják: 

előbb Annás, majd Kajafás, majd Pilátus hallgatják ki – 

mígnem lassan kijut a nép elé, megalázva, megütlegelve, 

kigúnyolva, megostorozva, töviskoronával (!) véresen és 

ELUTASÍTVA a Király… 

Péter apostol mindezeket átéli Jézussal. Ott vonul 

vele az ünneplő tömeg éljenzése között…, és ott van vele, 

amikor megkötözve beviszik vallatni. Micsoda 

kontraszt…! Milyen nehéz lehetett ez neki! Hiszen átéli: 

milyen az ünnepelt királyhoz, illetve az elfogott királyhoz 

tartozni. Nagyon erőteljesen reflektál is mindarra, amit 

Mesterével átél… [**] 

Kinek látja Jézust a virágvasárnapi tömeg, a vallási 

vezetők, köztük Annás (és szolgái), Kajafás; kinek látja 

Pilátus; mit lát Jézusból Péter, és mit lát a nép? Hát 

milyen király ez a Jézus? VAJON MIT LÁTUNK MI ITT 

ÉS MOST? 

Testvéreim, nem az a kérdés igazán, hogy ki mit 

mond Jézusról, és milyennek látja! Jézusról akkor is, 

azóta is sok mindent mondtak, mondtunk… Hol 

ünneplik, hol fújolják; hol dicsőítik, hol tagadják még a 

létét is; hol ellenségnek nézik, hol nevetségessé teszik; 

hol fogadkoznak Mellette, hol megtagadják… Nem az a 

kérdés igazán tehát, hogy ki mit mond Jézusról, és 

milyennek látja (még az se, hogy te milyennek látod!) – 

hanem az a kérdés, JÉZUS MIT MOND MAGÁRÓL. 

2. 

 

E szorongattatott helyzetben a következőket mondja: 

 „Én nyilvánosan szóltam a világhoz…” Ezzel azt is 

mondja, hogy ennek fültanúi voltak, akiket meg lehet 

kérdezni; de azt is jelenti: érthetően, egyszerűen és 

világosan beszélt.  „…ha jót mondtam, miért ütsz?” – 

kérdezi az Őt megütő főpapi szolgától. Azaz nem mond 

semmi helytelent, igaztalant, hazugságot… E kettőből árad 

az egyértelműség, az igazság és a nyíltság! Pilátus 

királyságáról kérdezte Jézust, mire Ő visszakérdezett:  

„Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked 

rólam?” Pilátus kívülálló akar maradni minden szavával, 

és kívülről kérdezi Jézust arról, hogy mi rosszat tett. Kapja 

is a különös jézusi választ:  „Az én országom nem e 

világból való: ha ebből a világból való volna, az én 

szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De 

az én országom nem innen való.” Jézus itt egyértelműen 

megnyilatkozik arról, hogy kicsoda Ő és miféle király. 

Majd Pilátus értetlenkedésére így folytatja:  „Én azért 

születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot 

tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, 

hallgat az én szavamra.” Jézus ezzel egyértelművé teszi, 

mit akar, és kik fogják ezt fel igazán. [Érdekes 

megfigyelni: Jézus nagy mondatait igen gyakran éppen a 

kétkedőknek mondja el – lásd Nikodémussal, vagy a 

samáriai asszonnyal, vagy éppen később a Tamással 

folytatott beszélgetéseket!] 

ÖSSZEGEZVE: Jézus tehát egyszerűen, világosan, 

tisztán és nyíltan beszélt az Igazságról, amely nem evilági, 

hanem Istentől jövő – de csak azok előtt nyílik ez meg, 

akik maguk is „kapcsolódnak a túlnanival (a világon 

túlival)”. 

 

 

3. 

 

Pilátus kívül akar maradni – bizonyos értelemben 

kívül is marad. Hát te? [**] Ám Jézus esetében nincs 

semlegesség, nem maradhatunk kívül, valamelyik oldalra 

bizony beállunk…  

A főpapok süketek, önmaguk igazságának foglyai – nem 

is értik meg Jézust, ellenségessé, ellenséggé válnak. Hát te? 

[**] A nép, a tömeg könnyen felejt, megtéveszthető, könnyen 

változik a véleménye – Barabbást választva bűntársakká 

lesznek Jézus kivégzésében. Hát te? [**]  

És Péter? Érti, hogy Jézusnál van az Igazság, érti, hogy 

Jézus mellett ki kell állni; azonban azt nem érti, hogy 

Mestere nem evilági királyságról beszél…. Értetlensége 

pedig a döbbenettel társulva a félelemig sodorja, kirántva így 

„bizonytalanul álló” lábait, és elesik… Bizony Péterre is hat 

a környezet nyomása és a történések sodra…! Hát te? 

Péterekként, ránk is hathatnak még a környezet és a 

történések, és ezek alapján mondunk ezt vagy azt Jézusra. 

[**] 

Ezt is ÖSSZEGEZVE: Nagypéntekre nem marad senki, aki 

értené Jézus Királyságát, és így kiállna Őmellette… 

 Nekünk szilárdan, mozdíthatatlanul áll-e a lábunk?  

Értjük-e, megnyílt-e előttünk az, hogy Jézus miféle király?  

Ünnepeljük-e Jézus Krisztust mint Királyt – nemcsak 

„virágvasárnapi módon”, hanem „nagypénteki és húsvéti 

módon” is?  Kitartasz a Király mellett mindig és 

mindvégig? 

Mit jelent ismerni? – kérdeztem az elején. Ahhoz, hogy 

ezekre jó válaszokat adhassunk, meg kell kérdezzem a 

következőket is:  Tudod, miket mondott Jézus, ismered az 

Ő beszédeit? [**]  Magadtól mondod, hogy király, vagy 

csak azért, mert mások mondták neked? [**]  Ismered az Ő 

Igazságát, vagy csak a magad igazságához „tapasztod oda”, 

amennyire kényelmes? [**]  Túllátsz e világon, vagy csak 

földi királynak látod Jézust? [**] 

E világban Jézus nem evilági királyága még láthatatlan – 

csak a kiválasztottak, azaz a hívők számára válik 

érzékelhetővé. Ám közeleg a nap, amikor eljön a Király az ég 

seregeivel ítélni élőket és holtakat. Vajon, igazságában járva, 

ismerősként fogod-e köszönteni Jézus Krisztust a Mindenség 

Győztes Királyát? 
 Sóskuti Zoltán 


