
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Beszámoló az evangélizációról és további 

terveinkről: Keresztkérdések-sorozat: április 

20-tól 8 szerda estén át Hívogassuk rá 

ismerőseinket! 

 Véget ért az Apostoli Hitvallás kurzusunk... 

 Istentisztelet után a CSALÁDI KIRÁNDULÁSRA 

regisztráltakat a Szombathy Gyula teremben 

várjuk egy ebédre, és ezután indulunk 

Gödöllőre. 

 Tervezett ünnepi alkalmaink: 

18.00 NAGYCSÜTÖRTÖKI ÚRVACSORÁS 

ÁHÍTAT  

18.00 NAGYPÉNTEKI ÚRVACSORÁS 

ISTENTISZTELET  

10.00 HÚSVÉT VASÁRNAPI ÚRVACSORÁS 

ISTENTISZTELET 

10.00 HÚSVÉT HÉTFŐI ÚRVACSORÁS 

ISTENTISZTELET 

 

 Tervezett táboraink: 

◦ Tavaszi IFI tábor: május 6-7-8. Piliscsaba 

◦ Napközis tábor: június 27-július 1. 

◦ Nyári gyülekezeti hét: SZAJOL – júilus 10-15  

◦ Idősebbek Nyári Hete: július 27-31- 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

 

  O L V A S M Á N Y :  J N  1 2 ,  1 2 - 1 9  
 

„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!” 

 

  A L A P I G E :  J N  1 2 , 1 6  

(lásd: az Olvasmányban kiemelve) 
 

 V i rágvasárnap i  

I S TENT I SZTELET  

2022. április 10.
„Először nem értették...”  

címmel  
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 81:1-2 („Örvendezzetek….) 
  Énektanulás 
 

 2x Hozsánna, hozsánna 

  Hozsánna Dávid Fiának 
 

 refr.  Hozzád száll énekünk 

  Szívünkből szeretünk 

  Nincs kőszikla senki más 

  Csak Te vagy a mi Istenünk 
 

 2x Dicsőség, dicsőség 

  A feltámadott Úrnak 
 

  Fohász 
  Olvasmány (ld. középen  )  
  Imádság 
   Gyermekek az ÚrAsztala körül 
 

   Ének: 331:1 („A nagy Király jön..”) 
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 

Záró ének: KÉ 35  
(„Jézus életem, erőm, békém…”) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 
 
 

 
Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség  Bp. 1173 Pesti út 31.     weblapunk: http://refkeresztur.hu   ADÓSZÁMUNK: 18192232-1-42   

Hivatalos e-mail cím: budapest-rakoskeresztur@reformatus.hu  Bank: OTP 11784009-22222820  Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 18195998-1-42 

 

Lelkipásztorunk:  Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435 lp.rkeresztur@gmail.com  Fogadó ója: kedd 15.00-20.00; szerda 15.00-18.30 + telefonon vagy neten át  ; 
szabadnapja: csütörtök     Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651   Urnatemető ügyintézés:  Szabó Zsuzsánál    06-70-3216838   szzsueva@gmail.com 

 Urnatemetőnk nyitvatartása  :  kedd 15.00-18.00; szerda 15.00-18.00; vasárnap 8.00-12.00 szerda 9.00-11.00   péntek 16.30-20.00 Ügyintézés kedden és szerdán 
 



 

„NEM ÁLL ÖSSZE A KÉP” 
 

Van úgy, hogy „nem áll össze a kép” – nem értjük 
azt, ami velünk, körülöttünk történik. [Példák]**  

A hívő lélek számára ez Isten kérdés: Miért 
engedi…? Hol van…? Mit akar ezzel…? Miért nem…? 

Bizony sokszor nem értjük… Isten „más kottából 
játszik”, ami számunkra ismeretlen... 

 
Jézus első tanítványai is csak „kapkodták a 

fejüket”, mi minden tesz, mond Mesterük…! 
Sok-sok részletet láthattak. Legutóbb például Lázár 

feltámasztását, vagy azt, ahogy egy bűnös nő olajjal 
megkeni Jézust.  

Virágvasárnap pedig részük lehet egy nagy 
ünneplésben: Jézus „népszerűsége csúcsán” – de 
furcsamód szamárháton vonul be Jeruzsálembe.  

Majd néhány nap múlva egy különös vacsora után 
elfogják Mesterüket, és minden összeomlani látszik… 

Értik? Nem értik. Tényleg csak „kapkodják a 
fejüket”… 

 
KÉT PÉLDA 

 
Ők hittek Jézusban – azért követték. Virágvasárnap 

azt élik meg, hogy érdemes volt, beteljesül három év 
előkészítő munkája! 

Hasonlóak a családhoz, ahol az apát évek 
megfeszített munkája után előléptetik, végre lesz nagy 
elismerés, több fizetés, a családra fényes idők jönnek. 

Hasonlóak egy sportoló mögött álló stábhoz, ahol a 
tehetséges neveltjük, hosszú, megfeszített felkészülés 
után, megy az olimpiára, és ott majd megmutatja az 
egész világnak: érmek, himnusz, dicsőség! 

Úgy érzik mindkét esetben: ez kell következzen, ez a 
logikus: egy egyenes, felfelé kúszó vonal a 
grafikonon… 

El sem tudja képzelni a család ekkor, hogy napokon 
belül, kirúgják a cégtől a családfőt, megszégyenítve, 
éppen a csúcson. 

El sem tudja képzelni a stáb, hogy a sportoló 
csúfosan megszégyenül az olimpián, és már az elején 
utolsó helyen kiesik. 

Miért? Mert az ő logikájuk szerint nem ez 
következik. Mert az ő váradalmaik másról szólnak. 
Mert az nem történhet meg, hogy… 

Nem így vagyunk mi is a velünk, körülöttünk történő 
dolgokkal, és velük, bennük Istennel…? 

 
ISTEN „ELKÉPZELÉSEI” 

 
A tanítványok sem értik Jézus útját… Ők a saját 

elképzeléseik alapján ítélnek és várakoznak. [Jézussal 
szinte minden kortársa így van...]**  

Sokszor látjuk ezt korábban is – például, amikor 
Péter így szól Jézus kijelentésére (mert sokszor 
elmondta, mi következik majd): „Távozz tőlem, Sátán, 
mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az 
emberek szerint.” (Mk 8,33) 

Már a szamár is „gyanús”! :) János egyedül, aki ezt 
a magyarázatot hozzátette az elbeszéléshez: „először 
nem értették mindezt”. 

El kell fogadjuk, hogy megtörténhet: először nem 
értjük. Mert Istennek „mások az elképzelései”.  

 
Aki azonban megérti Jézus Krisztus keresztjét – a 

maga elképzelhetetlen mélységében és magasságában 
[**], az egyrészt „kezdi kapizsgálni” Isten 
„elképzeléseit”, másrészt bízni kezd Istenben! 

Istennél megtörténhet, hogy a (látszólagos!) diadal 
hirtelen mélységgel folytatódik – és a (látszólagos!) 
mélység igazából diadal, diadallal folyatódik!  

Ez Jézus Krisztus keresztje! Ez ISTEN TERVE!  
 

 

BEJÁRVA ÉS VISSZAEMLÉKEZVE 
 

Azonban van itt még valami: „de miután Jézus 
megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt 
vele, ami meg volt írva róla.” 

Általában is igaz, hogy megtörténik velünk, hogy 
később megértjük, hogy tényleg „mind jó, amit Isten 
tészen”…  

Most, az ünnepet mi már úgy „járhatjuk be”, hogy 
értjük, mi  miért „kellett megtörténjen”. 

 
Sőt, mi is megkaphatjuk azt a csodát, amit a 

tanítványok átéltek, amit Jézus meg is ígért nekik: „A 
Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld 
az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe 
juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26) 
[**] 

 
Isten Lelke tud bennünk hitet, bizalmat gerjeszteni, 

akkor is, amikor nem értjük. 
Ugyanő tud megvilágosítani minket, emlékeztetni, 

megértetni, látni…!  
Legfőképpen Jézus útját! [Erre való minden Húsvéti 

ünnepkör évente!]** 
Mert, aki ezt az utat „bejárta” Jézus Krisztussal, 

megértette, annak egyrészt lesz mire 
visszaemlékeznie a „nehezekben”, a 
„nemértemekben”; másrészt annak van 
bizony(os)sága, reménye; harmadrészt pedig nem 
téveszti meg sem a látszólagos diadal, sem a 
látszólagos veszteség – mert bízik Isten tervében! 

 
sóskuti zoltán 


