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 ISTENTISZTELET 2017. SZEPTEMBER 24.  
 

Római levél-sorozat/2. 
„Elváltozás” címmel 

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

 

 O L V A S M Á N Y :  L K  1 9 , 1 - 1 0  
 

 A L A P I G E :  R ó m  1 2 , 1 - 2  
 

„1. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten 
irgalmasságára, hogy * okos istentiszteletként (* Ez 

legyen szellemi hódolatotok. R.Kat.SzIT) (* értelmes istentiszteletetekként. P.O.) 
szánjátok oda * magatokat élő, szent és Istennek * 
kedves (* tetsző R.Kat.SzIT) áldozatul, (* testeteket élő és szent 

áldozatul, amely tetszik az Istennek ÚF) 2. és * ne 
igazodjatok (* ne szabjátok magatokat Károli) (* Ne 

hasonuljatok R.Kat.SzIT) e világhoz, hanem * változzatok 
meg értelmetek megújulásával (* változzatok el a ti 
elméteknek megújulása által Károli) (*gondolkodástokban 

megújulva alakuljatok át R.Kat.SzIT), hogy * megítélhessétek 
(megvizsgáljátok Károli), mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 

ami * neki tetsző (*kedves Károli) és tökéletes.” RÚF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlott könyvek a Római levél olvasásához: 
 

 John Stott: Pál levele a rómaiakhoz. In. Biblia ma sorozat. Bp. 
Harmat Kiadó, 2006. 

 Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak. Bp., Kálvin Kiadó, 2009. 
 Kálvin János: A rómaiakhoz írt levél magyarázata. In. 

Református Egyházi Könyvtár. Bp., Kálvin Kiadó, 2010. 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Megtértem már?  
 Ennek fényében is élek?  

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 488:1 („Örök élet reggele…”) 
 A Házi Biblia Körök vezetőinek megáldása 
  Fő ének: 226 („Krisztusom kívüled...”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány [ld. középen] 
  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
 

  Igehirdetés előtti ének: KÉ 26 
(„Uram, itt vagyok...”)

  Alapige [ld. középen] 
 Igehirdetés [ld: túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: KÉ 24 („Tégy újjá…”) 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

  Záróének: 80:1-2; 6 („Hallgasd meg…”) 
  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 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
Rendszeres alkalmaink ld. jobb felső sarokban  
A tegnapi KERET-Konfi délutánról 
A presbiter választásról… 
Jövő vasárnap hó eleji Úrvacsorás Istentisztelet lesz –

szombaton 1800-tól Úrvacsorai előkészítő! 
Jövő héten továbbképzésen lesz Sóskuti Zoltán lp. 
A 7 különböző Házi Biblia Köri csoport elindulásáról 

illetve az ehhez készült, kitett ELMÉLKEDÉSRŐL… 
Protestáns testvéreinkkel KÖZÖS REFOMRÁCIÓS 

ISTENTISZTELET: október 29. vasárnap 1000–kor a 
Bakancsos utcai evangélikus templomban. 

A rákoshegyi református harangtorony átadása ma 
1500-kor kezdődő istentiszteleten lesz, örüljünk velük! 

 szept. 28. csüt. Kőbányai ref. templom megtekintése. 
Jelentkezni lehet Szabó Zsuzsánál vagy Budavári Évánál. 

 Igéző Hímzőkör 1. alkalma: szeptember 29-én 
pénteken délelőtt 9 órakor. Várunk minden kedves 
hímezni szerető testvérünket Csordás házaspár 
lakásán, a Vackor utca 29-ben. Az alkalmak 2 hetente 
lesznek, ugyanebben az időben. A hímzőkör célja, hogy az 
így elkészített hímzett remekműveket (Biblia és Énekeskönyv 
borítók, stb) a könyvterjesztésnél értékesítve a Diakóniai 
persely bevételét szeretnénk gyarapítani! Csordás Klári 
elérhetősége: +36 30 835 4624 

A Szülők Szombatjáról… (rákoscsabai alkalom) 
Gyülekezeti buszos kirándulás OKTÓBER 7.* 

* már két busz megtelt – a várólistások is beférnek
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

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

 Kéthetente Péntek 900 Himzőkör   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 IFI   Kéthetente: Házi Biblia Körök  

 Vasárnap 900: Kánon Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet és 
gyerekistentisztelet 4 csoportban; valamint óvodai- és iskolai 

hittanórák; Imaalkalom 



Hadd kezdjem summásan és egyszerűen: Ma (is) arra kérlek, 
hívlak Benneteket, hogy térjetek meg, térjetek vissza Istenhez – 
szívből, igazán és egészen! Az Evangélium, benne Jézus szavai 
és keresztje, és ugyanígy Pál levelei (köztük a Római levél is 
azért íródott) is erre hívnak minket. 

Nem tudom, ki hogy van a sósmogyoró (mások a chips-) 
evéssel – de nagyon nehéz abbahagyni… Miért? Mert éhesek 
vagyunk? Mert finom? Talán még akkor is esszük, amikor már ég 
szánk a sótól és már egyáltalán nem vagyunk éhesek – csak 
nyúlunk utána őrülten… 

Így van ez a bűnnel, az Isten hátat forduló élettel is! Nehéz 
NEMet mondani! Ám a megtérés, a hívő élet elsősorban egy 
(boldogító) IGEN kimondása inkább – és csak emellett NEMet 
mondás. Akkor tudok NEMet mondani a bűnre és az Isten 
nélküli életre (akár vágyom rá, akár csak már megszoktam, akár 
érzem, hogy rabja vagyok), ha előtte megszületik bennem egy 
nagy IGEN. Erre hív minket mai Alapigénk. 

 
1.) ISTEN IRGALMÁRA NÉZZ! 

 
Jelentősége van annak, hogy Pál mire hivatkozva terjeszti 

kérését a rómaiak felé. „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten 
irgalmasságára…” Irgalmai – az eredeti szövegben többes 
számban szerepel, azaz Isten kegyelmének, szeretetének, 
irgalmának sokféle megnyilvánulására utal. Igen, erre nézve, 
Istenre nézve, ennek ismeretében, ezen elmélkedve, ezzel 
elidőzve, erre rácsodálkozva, tudom (sőt szinte természetes 
következményeként!) odaszánni magam! Istennek erről az 
irgalmáról, „irgalmairól” beszél az egész Római levél!  

Látjuk, hogy Pál nem valami külső kényszerrel, 
ijesztgetéssel jön, hanem arra hív, „hogy ne szolgai félelemmel. 
hanem az igazság önkéntes és vidám szeretetével kössön 
bennünket Istenhez, az Ő kegyelmének édességével csalogat 
minket…” (Kálvin) 

Az IGEN mögött tehát Isten megismerése és az erre való 
rácsodálkozás áll. (Mint a szerelemben… Mint egy hivatás 
esetén…) Csak azért nem térnek meg az emberek, mert még nem 
ismerték meg, ismerték fel Istent! 

Minden „csak úgy magától jön” hitünk szerint. Isten 
elindítja ezt a lélekben, aztán Szentlelkével tovább munkálja, és 
elkezdünk hinni, hitben élni! Ahogy valaki fogalmazta: „Az 
Újszövetségben a vallás: kegyelem; az etika: hála” (Thomas 
Erskine) (Ráadásul az újszövetségi görögben ugyanaz a szó 
fejezi ki mindkettőt!) 

Az okos („”)Istentiszteletünk ebből fakad. Logikus. 
azaz egyetlen értelmes válasz, amit adhatunk értelmünket is 
átjárva, miután meggondoltuk mindazt, amit Isten értünk tett. Az 
I. században ezt így fogalmazta meg valaki: „Ha csalogány 
lennék, csalogány módra élnék, ha pedig hattyú volnék, hattyú 

módjára élnék. De logikosz [t.i. gondolkodó lény] vagyok, így 
hát dicsőítenem kell Istent.” 

 
2.) KÖSD MEG A FELKÍNÁLT SZÖVETSÉGET ISTENNEL! 

 
Tulajdonképpen egy szövetségkötés leírása a Róm 12,1-2. 

Teljes odaszánásról beszél – válaszul Isten felénk nyújtott 
„békejobbjára”, értünk tanúsított odaszánásra. Hiszen Ő a 
kezdeményező: Krisztus Keresztjében Ő lépett felénk. 

Amíg az Úrral nem kötünk szövetséget, addig egy másik 
szövetségben vagyunk: szövetségben a bűnnel, a világgal, a 
sátánnal. „Meghalni a bűnnek azt jelenti, hogy nem vagyok 
szövetségben vele. Magamtól idegennek érzem, és nem jelent 
életet, hanem halált.” (Sarkadi Nagy Pál)  

Nem elméleti dolgokról van szó! Ahogy az Egyház, a hit nem 
csupán tanítás, az Ige sem csak szó, hanem testté lett; így kell 
testünket-lelkünket, egész valónkat odaadni. 

 
3.) ENGEDD, HOGY EZ A SZÖVETSÉG ÁTFORMÁLJON! 

 
Mire szól ez a szövetség? Egységről – benne azonosulásról, 

átváltozásról… Hagyjuk, hogy ez szövetségkötés első perctől 
hasson ránk – hogy át-/elváltozzunk, amint Pál írja! 

„Változzatok el” – a  egy elvont, földi szemmel 
nem látható változás; átformálódik, átalakul; csak passzív alakja 
létezik!. Ez csoda, nem emberi igyekezet (ez a legkevésbé az) – 
Krisztus szemlélve elváltozunk (2Kor 3,18). Ezért jobbnak 
tartom az „elváltozás” szót, mert ennek nagyobb része 
misztérium (titok), és mert nem mi változunk meg, hanem ez 
történik velünk, bennünk.  

Érinti ez testünket-lelkünket, egész valónkat (. Vannak 
magyarázók, akik azt emelik ki, hogy Pál (sok görög bölccsel 
szemben) nemcsak a lélekről beszél, hanem éppen a test 
odaszánásáról. A test, amely nem börtön, nem leértékelendő 
„tok”, nem is lényegtelen, amivel bármit lehet csinálni, hanem a 
Szentlélek temploma. Ahogy az Ige is testté lett, bennünk is, a 
testünkön át is, Jézus él. Mások azt mondják, itt nem a test-lélek 
dualista felfogásáról van szó, nem ezért különbözteti meg a 
pszychétől vagy a pneumától, hanem ószövetségi értelemben az 
egész emberről beszél. Akárhogyan is, az egész valónkban benne 
van testünk-lelkünk, személyiségünk, beszédünk, kinézetünk, 
érzelmeink, gondolataink…, minden együtt, elválaszthatatlanul. 

Így ez nem elmélet, hanem közben nagyon is gyakorlati: 
megváltozó gondolkodás, értékrend, alapelvek, életstílus, 
megoldási sémák, lelki működés, figyelem-orientálás, célok…  

Hívjuk segítségül Heidelbergi Káténk 87-90. kérdés-feleleteit 
annak mélyebb megértéséhez, mi is történik bennünk e szövetség 
hatására!  

Isten tehát arra hív, hogy „hozzá hasonlókká legyünk” – a sok 
kapott jóért hálás szívvel Őt dicsőítsük, a jót cselekedve, 

bizonyosságot nyerjünk élő hitünkről, sőt, hogy másokat is 
megnyerjünk. (86.kf.) 

A 87. kf. figyelmeztet: nem mindegy, hogyan élünk! A 
„hálátlan” és „bűnben megátalkodott” életűek nem 
üdvözülhetnek! 

Arról is beszél a Káté nagyon világosan, hogy megtérésünk két 
részből áll: az óember megöldöklése és az új ember felöltözése. 
(88. kf.)  

Nagy változás ez – erre az átváltozásra (más páli levelekben: 
átöltözésre) hív az apostol. E kettőt „nagyítják ki” a 89-90. kf-ek. 
Egyrészt ez azt jelenti, hogy „bűneinket szívből fájlaljuk, egyre 
jobban gyűlöljük és kerüljük azokat”. Másrészt történik egy nagy 
lelki folyamat bennünk: „Istenben való szívbéli öröm Krisztus 
által, és az Istenakarata szerinti jócselekedetekben gyönyörködő 
szeretet.” 

 
4.) ISTEN LEGYEN ÉS MARADJON SZÁMODRA AZ „ORIGO”! 

 
A „ne igazodjatok” kifejezés kétszer fordul elő az 

Újszövetségben: Alapigénkben illetve az 1Pt 1,14-ben („ne 
igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek 
tudatlanságotok idején voltak bennetek”). Az egyik katolikus 
fordítás nagyon beszédesen úgy fordítja ezt a szót, hogy „ne 
hasonuljatok”. A Károli-fordítás pedig különleges képpel adja 
vissza jelentését: „ne szabjátok magatokat”. Mint a szabó. aki 
hozzáalakítja valamihez a ruhát, kiszabva azt. Kérdezhetjük: 
Mihez szabjuk az életünket? A világ modelljeihez, tanácsaihoz, 
mintáihoz szabom, alakítom ki, valósítom meg az életemet; vagy 
az Isten által adott mintához (mely maga Krisztus, az Ő élete, 
személye, értékei, lénye, parancsolatai, az áldozat maga)?  

Miért fontos ez? Azért „hogy megítélhessétek (=megvizsgálni, 
megtanulni), mi az Istennek jó, kedves (Istennek tetsző) és 
tökéletes akarata. Ugyanis a hívő ember egyik leggyakrabban 
feltett kérdése épp ez: Ez jó vagy rossz? Tehetem vagy nem 
tehetem? Ezt akarhatja Isten? Ez Isten szerint való vagy sem? 
Nem mindegy, mihez-kihez igazodsz! 

Református válaszunk az ilyen kérdésekre ez: Vizsgáld meg te, 
mi a helyes – hisz újjászülettél, a Szentlélek benned él, uralja 
lelkiismereted; van Bibliád, ismered belőle Istent és az Ő 
akaratát; tudsz imádkozni, Isten vezetni fog; van Egyházad, 
gyülekezeted, a Szentek Közössége [**] utat mutat.” 

Miért fontos még? Azért, hogy le ne térjünk az útról! Kálvin 
így figyelmeztet minket: „a tisztátalanságba való visszaesésünk 
mindig bizonyos szentségtörést jelent, mert hiszen ez nem egyéb, 
mint a megszentelt dolgok megszentségtelenítése.” Másként: 
új(jászületett) önmagunk megtagadása. Azért fontos, hogy amit 
elkezdtünk, abban meg is maradjunk mindhalálig!    

 

 Sóskuti Zoltán 


