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 ISTENTISZTELET 2017. SZEPTEMBER 17.  
 

Római levél-sorozat/1. 

„Hatással lenni” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. Liturgia: Jani Lívia th. gyakornok 

 

 O L V A S M Á N Y :  A p C s e l  1 ,  2 6 - 4 0  
 

 A L A P I G E :  R ó m  1 ,  1 - 7  
 

 „1. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten 

kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, 

[elválasztva az Isten evangéliumára] 2. amelyet prófétái 

által a szent iratokban előre megígért. 3. az ő Fiáról, aki 

test szerint Dávid utódaitól származott, 4. a szentség Lelke 

[Szentlélek] szerint pedig a halottak közül való 

feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Jézus 

Krisztus a mi Urunk, 5. általa kegyelmet és apostolságot 

kaptunk arra [kegyelmesen apostoli megbízást kaptunk; 

az apostolság kegyelmi ajándékát], hogy az ő nevéért 

hitre és engedelmességre [hitből fakadó 

engedelmességre; hitben való engedelmességre] hívjunk 

fel minden népet: 6. akik közé tartoztok ti is, mint Jézus 

Krisztus elhívottai. 7. Mindazoknak, akik Rómában 

vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek [akiket 

elhívott és megszentelt]: Kegyelem néktek és békesség 

Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.” 
 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Vajon rajtad keresztül látszik-e Krisztus, amikor 
bemutatkozol?  Akarod-e, fontos-e, hogy 

látszódjon, kinek a gyermeke vagy? Hiszel-e 
Annak erejében, amit, akit hordozol? 

 

  Köszöntés 

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

  Fő ének: KÉ+ („Találkozni jöttem...”) 
 

  Fohász  

  Olvasmány [ld. középen] 

  Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetés előtti ének: 180 

(„A töredelmes szívet...”) 

  Alapige [ld. középen] 

 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 

  Ráfelelő ének: 463:1 („Isten élő Lelke jöjj…”) 

  Ima 

  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 

  Záróének: 89:4-5 („Boldog a nép, amely…”) 
  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)  70-597-
5395  sosan279@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-
835-5427  gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  

70-418-3745  anita.o.nagy@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)   70-457-8043  dancsicsg@gmail.com; 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 17.30-20.00  ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 

Lelkipásztorunk: 
Sóskuti Zoltán  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 sürgősebb levelekre: lp.rkeresztur@gmail.com  
 soskutizoltan@gmail.com  
Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban 

Gyül-i tagok írásait  ide várjuk: 
 refkeresztur@gmail.com 

 
 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Ezen a héten búcsúztunk Tuba Sándortól – családja 

számára Isten vigasztalását kívánjuk! 

 A Munkatársi Napról és a lelki folytatásáról… 

 Elindultak a KonfIFI alkalmak és a Kánon Kör is 

 A presbiter választásról 

 A 7 különböző Házi Biblia Köri csoport elindulásáról illetve az 

ehhez készült, kitett ELMÉLKEDÉSRŐL… 

 Rendszeres alkalmaink ld. jobb felső sarokban  

 A rákoshegyi reformátusok harangtornyot építhettek 
imaházuk mellé, ennek ünnepélyes átadása jövő vasárnap 
1500-kor kezdődő istentiszteleten lesz, menjünk el, örüljünk 

velük! 

 szept. 28. csüt. Kőbányai ref. templom megtekintése. 
Helytörténeti sétára jelentkezni lehet (Szabó Zsuzsánál vagy 
Budavári Évánál) 

 Gyülekezeti buszos kirándulás OKTÓBER 7.* 

* már két busz megtelt – így csak várólistára lehet jelentkezni 
 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 

 

RENDSZERES ALKALMAINK:  
 Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900: Bibliaóra  

 Péntek 1630 KonfIFI   Péntek 1800 IFI   
 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet és 

gyerekistentisztelet 4 csoporban; valamint óvodai- és iskolai 
hittanórák; korosztályos gyerek-istentiszteletek 

hamarosan  újra indulnak: Házi Biblia Körök; Imaalkalom 

Találkozni jöttem Veled, Istenem / Te jól ismersz engem, én kitárom a szívem 
Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem 

 Itt vagyok, Istenem, leteszem életem 
 Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat 

 Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat 
Vágylak megismerni Téged, Istenem / Szent Lelkedben járni és élni szüntelen  

 

mailto:anita.o.nagy@gmail.com
mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


BEVEZETÉS 

 
Amikor valaki megoldást keres betegségére, minden 

gyógyszer és módszer esetében a fő kérdés mindig ez: „Hatni 

fog?” Egyszer egy idős néni egy kelenföldi idősek 

otthonában kérdezte meg tőlem, amikor vittem neki 

Úrvacsorát: „Tessék mondani, ez hatni fog?” – 

meghökkentett, de tanított is ez a váratlan kérdés. 

A Bibliáról sokféle vitát lehet folytatni – de azt mégsem 

lehet elvitatni tőle, hogy bizony hat. Méghozzá évszázadok 

óta, megszámlálhatatlanul sok ember életére hatott…! Az Ige 

tanulmányozásának és megértésének életet átformáló hatását 
láttuk a mai Olvasmányban is. Mert az Ige bizony „élő és 
ható”, ha megnyílik előttünk! 

A Szentíráson belül a Római levél – aminek 

tanulmányozásába most belekezdünk, Isten Lelkét segítségül 

hívva – hatása óriási! Olvasása, újrafelfedezése, megértése a 

lelkiségtörténet különböző korszakaiban többször hívott elő 

óriási lelki-, közösségi-, theológiai „robbanásokat”, ébredést, 

reformációt, áldást… 

Talán nem véletlen, hogy éppen a XVI. századi Reformáció 
500 éves évfordulóján kezdünk mi is bele. Hiszen az egyik 

legnagyobb hatást éppen Lutherre gyakorolta – ennek 

olvasásával és megértésével indult el minden benne és 

körülötte! Ott állnak ebben a sorban még sokan – így két 

nagy theológus is: Ágoston a IV-V. században (aki eleve 

ennek hatására tér meg), vagy éppen a XX. század elején Karl 

Barth. [**] Több hívő embert ismerek, akinek a Római levél 

olvasása jelentette a megtérés vagy lelki megújulás kapuját. 

Pál apostol persze nem azért írta, hogy legyen egy nagy 

összefoglaló theológiai mű, ami majd minket is megmozgat, 

hiszen minden levelét azért írta meg, mert arra egy adott 
közösségeknek, adott időben szüksége volt. Isten Lelke mégis, 

azóta is csodálatosan használja ezt a könyvet! 

 

HOGYAN HAT? 

 
Pál bemutatkozásában igyekszik jól alátámasztani 

tekintélyét. Azonban félreértjük őt, és így üres, gyorsan 

átugrandó formalitásnak, netán „kitüntetésekkel” való 

dicsekvésnek címkézzük mindezt, ha nem látjuk ennek 

forrását és célját. Nem a saját tekintélye fontos számára, 

hanem annak tekintélye, amit, akit hordoz: tanításának 

hitelessége, az Evangélium ereje, a misszió érdekelte, mert 

ebben állt a hatása – ő mindig missziói leveleket írt! Igen, az 

Evangélium embereken át érkezik meg hozzánk. A mi Urunk 

ezeknek az embereknek – ahogy Pálnak is – használja a 

neveltetését, személyiségét, tanultságát, sok mindent… 

Levelei tényleg nagy meggyőző erővel bírtak. 

Ám félrecsúszunk, ha nem látjuk meg, hogy a hatásuk abban 

van, AMIT és AKIT HORDOZNAK: Jézus Krisztusban, az 

Evangéliumban! Ez figyelmeztet akkor, amikor mi visszük az 

Üzenetet, és akkor is, amikor mi vagyunk a befogadók! Vajon 
eljutsz-e Krisztusig, az embereken, hordozóin túl – vagy csak 

embereket látsz? [**] Vajon rajtad keresztül látszik-e 
Krisztus, amikor bemutatkozol? Akarod-e, fontos-e, hogy 

látszódjon, kinek a gyermeke vagy? [**] Hiszel-e Annak 

erejében, amit, akit hordozol? [**] 
Hatni akar Pál – de nem ő, hanem benne Krisztus! Ezt 

akarja biztosítani tehát a bevezetőben. Hogyan hat? Pontosan 

azzal, amire a rómaiakat hívja az apostol: hitből fakadó 

engedelmesség. Ez az isten iránt való egyetlen helyes emberi 

„reakció”, viszonyulás. Ha ezt a kettőt külön választjuk, célt 
tévesztünk. Ebből van a sok baj: hit és engedelmesség 

szétválnak egymástól… [**] A hit és engedelmesség: itt 

birtokos szerkezet – az engedelmesség a hité (nem a 

törvényé).  

Minden a HITből fakad! Pál missziói lelkületének forrása, 
célja ezért nem csupán az elhívásnak való engedelmesség, 

vagy nem csupán a bűnösök iránti mentő szeretet, még csak 

nem is a hála – hanem legfőképpen „Jézus Krisztus dicsősége 

iránti lángoló, szenvedélyes buzgalom” (John Stott), hogy az 

Ő neve dicsőítessék, mert az Ő neve, Ő maga olyan tiszta, 

szent, hatalmas, gyönyörű…! 

 

KIKRE HAT? 

 
Hatni akar tehát Pál – de kikre? A bemutatkozása ezt is 

elárulja. Pál egyesítő személyiség, a békéltetés embere. 

Először is az embert Istennel szeretné megbékéltetni, 

összekötni, közösségbe (communióba) egyesíteni –  

ugyanakkor hasonlóképpen a hívő embereket is egymással!  

Ez utóbbi a Római levél megírásakor két irányt is jelentett. 

Egyrészt kihallatszik a levélből, hogy a római 

gyülekezet(ek)ben viszály, ellenségeskedés, feszültség volt. 
Ennek oka különösképpen a zsidókból- illetve pogányokból 

lett keresztyének közötti feszültség – hiszen vegyes közösség 

lehetett e tekintetben (is). Másrészt, amikor Pál írja ezt a 

levelet Korinthusból – ahol három hónapot töltött 56/57 telén 

–, sok minden terheli. Jeruzsálembe készült, hogy átadja a 

pogányokból (is) álló gyülekezetek adományát – vágyva arra, 

hogy ezzel egységet munkáljon, békességet hozzon a 

jeruzsálemi hívők és a pogány világban élő keresztyének 

között. Ugyanis, ami Rómában a közösségen belül megvolt, 

az „nagyban” is, ebben az ellentétben is. Mivel ekkoriban a 

Jeruzsálem forrongott a rómaiak ellen, radikalizálódott, 

ennek nyomása alatt a jeruzsálemi keresztyének is 

deformálódtak, és egyre gyanakvóbbak voltak Pál pogány 

missziója iránt. Nem is beszélve arról, hogy Pál tudja, hogy 

merényletet készítenek ellene a nem keresztyén zsidók, 

iszonyú ellenségesség, elutasítás övezi Pált és munkáját. 

Mindeközben Pál egységről és békéről beszél! Azonban ő 

tudja, hogy nem az ő akarása ennek forrása! De sokszor szem 

elől tévesztette ezt a keresztyénség (ilyen volt a keresztény 

békemozgalom a kommunizmus idején és sok más tévút…), 

vagy mi magunk egy-egy helyzetben [**], és lett belőle 

humanizmus, megalkuvás, csalódás…  

Pál nagyon is tudatosan fogalmazva (tőle kissé szokatlan 
kifejezésekkel), mind a zsidó-, mind a pogányokból lett 

keresztyéneknek, egyszerre üzen bemutatkozásában. Az első 

négy versben az előbbieket, azt követően utóbbiakat igyekszik 

megszólítani. Így előbb az Ószövetségben a prófétákra, 

Mózesre, Jozsuéra, Dávidra is használatos szóval Isten 

szolgájának (rabszolgának) nevezi magát, sőt hivatkozik a 

szent iratokra, igyekezve elhárítani azt a róla szóló vádat, 

hogy megtagadta volna a mózesi törvényeket, ószövetségi 

gyökereit. Majd Isten kegyelemből kapott apostolnak nevezi 

magát minden népek felé (tehát a pogányok felé is!). A kettő 

együtt nagyon szép és erős bemutatkozás is. 

Ehhez hozzátehetjük, hogy Pál ezt a levelet csupán két 

évvel Claudius császár halála és „megistenülése”, „istennek 

nyilvánítása” után írta. Ezt annak idején, a római 

társadalomban, bizonyítani kellett. Pál is kettős módon 

bizonyítja Jézus Isten voltát (dávidi származással ill. a 
feltámadással).  

Minden figyelmet, mindenkinek a figyelmét Jézusra akarja 

irányítani – mert így lehet élet, békesség és egység. Ezt erővel 
és alázattal; tapintattal és határozottsággal; körültekintően, 

de mégis bátran teszi.! Jó lenne ezt tőle eltanulni, így 

bizonyságot tenni, ilyenfajta bemutatkozással a mi időnkben, 

a mi körülményeink és a minket körülvevő feszültségek között! 
Hadd nevezzek meg csak néhány területet, ahol mi is 

átgondolhatnánk ezt: a mai posztmodern gondolkozású 
embertársaink között [**]; a kereszt(y)én(y) felekezetek 
közötti kapcsolódásban [**]; a mi színes gyülekezeti 

közösségünkben [**]; és végül szűkebb-tágabb családunkban 

[**]… 
         Sóskuti Zoltán 


