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  ISTENTISZTELET   
 megemlékezve elhunyt szeretteinkről 

illetve presbiter választó Egyházközségi Közgyűlés 
2 0 1 7 .  N O V E M B E R  5 .  

RÓMAI LEVÉL-SOROZAT / 3. 
„…HOGY A Mennybe menj” címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  
 

 O L V A S M Á N Y :  R ó m  1 , 7 - 1 7  
 
 

 A L A P I G E :  R ó m  1 , 1 6 - 1 7  
 

 „7. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott 
szentjeinek: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és 
az Úr Jézus Krisztustól. 8. Először is hálát adok az én Istenemnek 
Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész 
világon híre van. 9. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok Fia 
evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem 
rólatok, 10 mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából 
egyszer már el tudjak menni hozzátok.11. Mert szeretnélek 
meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki 
ajándékot adjak át nektek, 12. azaz hogy együtt nyerjünk vigasztalást 
nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. 13. Tudjátok 
meg, testvéreim: sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek 
hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy 
munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép 
között is. 14. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és 
tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. 15. Azért szívem szerint kész 
vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. 
16. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az 
minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a 
görögöknek. 17. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki 
hitből hitbe, amint meg van írva: >>Az igaz ember pedig hitből fog 
élni.<<” 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Vágyakozol a Mennybe?  
 Be fogsz jutni? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 90:1 („Tebenned bíztunk…”) 
  Fő ének: 276 („Egyedüli reményem…”) 
 

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

  Igehirdetés előtt: 151 („Uram, Isten, siess…”) 
 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: KÉ 1 („A MENNYBEN FENT…”) 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének: 421:1 és 4  
(„Tudom az én Megváltóm él…”)

  Áldás    
  Himnusz 
 
 Egyházközségi Választási Közgyűlés 

Urnatemetőnk nyitva tartása :vas. 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 (Szabó Zsuzsa  707-2630;06-70-3216838  

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Beszámolók: a REFORMÁCIÓ 500-ról ill. a közös 
reformációs Istentiszteletről; Urnatermünk Halottak Napi 
nyitvatartásáról (köszönet a sok szolgáló testvérnek!); 
az „After School” nevú új csoportunk első alkalmáról 

A kézbe adott ill. Fb-ra kitett ELMÉLKEDÉS/3.-ról 
A DIAKÓNIÁRÓL… 
A gyülekezeti naptár használatáról 
November 19-én, vasárnap 14 órától Férfi-Női Napot 

tartunk, melyen meghívott vendégeink többek között 
az önértékelésről, én-képről fognak beszélni speciális 
szempontok alapján… 

KeReT-Konfi Délután legközelebb: November 18-án lesz
Úrvacsora legközelebb Advent 1. vasárnapján lesz 

(december 3.), előtte szombaton este 6rától 
Úrvacsorai előkészítő 

Rákosligeten EVANGÉLIZÁCIÓ lesz november 13-14-én, 
este 6 órától Végh Tamás ny.lp. szolgálatával 

Őszi Ifi hétvége 2017.11.10-12. Gárdony 
Köszönjük az Alapítványunknak tett 1%-os 

felajánlásokat  (idén 315 000 Ft) 

Istentisztelet után: PRESBITER VÁLASZTÓ Egyházközségi 
Közgyűlés 

SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 
 

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  

 

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 
gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

Juhász Ferenc - Rónai Andrásné sz. Szikszai Ilona - Varga Árpádné sz. Péterffy Ildikó - Pressmayer Józsefné sz. Bogdán Anna Margit - Burai Kálmánné sz. Kovács Róza Ilona - 
Erdei György - Kovács József - Szabados Ádám  - Kárándi János - Holbis Ferencné sz. Rácz Piroska - Bene Lászlóné sz. Papp Edit - Gulyás Benedek - Dichter Jánosné - Némedi 
Istvánné sz. Herman Ibolya - Bogya János  - Déry Adorjánné sz Szederkény Olga - Délczeg József Sándorné sz. Nedelcu Eugénia Doina - Horváth Lajos - Mezei Lajos - 
Baumgartner Imréné sz. Imre Erzsébet - Kovács Zoltán - Mátyus Károly - Szabó Margit sz. Péntek Margit - Kuna Jánosné sz. Dóczi Mária Amália - Nt. Szombathy Gyula, 
templomépítő lelkipásztorunk - Szabó Ernő - Lakatos Andrásné sz. Csáki Borbála - id. Makai László - Kovács Ferenc – Dr. Hodossy Lajos - Tuba Sándor - Dávid János - Bokros 
Károly Istvánné sz. Bencze Ida - Kacsó Margit - Szabó Gábor Krisztián - Plesovszky Mihályné sz. Novák Ilona 



K I IN D U L Á SI  P O N T O K  
Rómába vágyakozik Pál. Mi is… Hiszen ki ne utazna 

szívesen Rómába az „örök városba”? Ráadásul könnyű is, hiszen 
minden út úgyis odavezet… Komolyabbra fordítva a szót: Miért 
vágyakozott Pál Rómába? Miért hangsúlyozta ezt annyira 
levelének elején? Három oka is volt rá.  

Először is azért, mert az ott elő keresztyénekkel is szeretett 
volna találkozni. Óriási dolog, hogy a híres, hatalmas és romlott 
Rómában is vannak Jézusnak hívei, van gyülekezet! Az 
Igehirdető és a pásztor (aki imádkozik és vágyik a személyes 
találkozásra) Pálban egyszerre megvan!  

Másodszor azért is, mert a Rómában élő hívőkből többekkel 
már ismeretségben volt a keleti misszió kapcsán, várta a 
viszontlátást ezen testvéreivel.  

Harmadszor azért is, mert aki abban a korban „bevette” 
Rómát, célhoz jutott (hasonlóan, mint ma Hollywood, New York 
esetében, vagy a '20-as évek Párizsát tekintve). Pált az mozgatta 
ebben, hogy az Evangélium terjedjen, Isten Országa növekedjen, 
és ebben Róma fontos állomásnak tűnt [és ahogy látjuk az 
egyháztörténetben, így is volt!]. 

Ma, gyászoló testvéreinkkel együtt, mind halottainkra 
emlékezünk. Emlékezünk, ami fájdalmas és szép is… 
Ugyanakkor a halállal van dolgunk: a magunk halálával is – 
érzésekkel, félelmekkel, sokféle gondolattal…  

A Római levél e szakasza – melyről azt mondják, e levél 
„textusa”, lényege, summája – mindebben eligazít minket: sok 
illúziót szertefoszlat, ugyanakkor sok bátorítást ad. Pál, ahogy 
Rómára néz, ahogy Róma után vágyakozik, végső soron a 
Mennyre néz és a Menny után vágyakozik. Azért fut, hogy minél 
többeket megnyerjen a Mennynek, hogy még egy és még egy 
elveszett ember, közösség, város, nép bejusson a Mennybe! 
Szeretné, ha „tele lenne a Menny”. Más szóval: az üdvösség áll 
számára a középpontban – erre hívja a rómaiakat is, erről tanítja 
őket is. 

1. )  EG Y ÜT T  LEN N I  A  T E ST VÉ RE K K E L  
Amikor Nagymamám hazajött az Istentiszteletről, gyakran 

mondta, hogy olyan volt, mintha a Mennyben lett volna – hallva 
Isten Szavát, találkozva a testvérekkel, együtt énekelve, 
imádkozva, dicsőítve az Urat.  

Jézus szeretett együtt lenni az öveivel itt a Földön, és ma is 
szeret együtt lenni a Benne hívőkkel. Meg is ígérte, velünk lesz a 
világ végezetéig, hogy, ha ketten vagy hárman együtt vagyunk az 
Ő nevében, Ő is köztünk lesz. A Menny lényege, hogy Jézussal 
lehetünk – de közben annak is az öröme, hogy végre mind együtt 
vagyunk, szeretetben, örömben, békességben, tisztaságban… 
Tedd fel magadnak a kérdést: VAJON VÁGYÓDOK EZUTÁN IGAZÁN? 

Mert ennek az előíze itt a Földön a testvérek találkozása – ezt 
kellene jelentse az Egyház, a gyülekezet…! Rómában sem ment 
túl könnyen. Pált elszomorítja, hogy a különböző nyomások alatt 

(mert sokféle akkori történelmi körülmény, esemény nyomásként 
nehezedett rájuk – és persze minden időben vannak ilyenek azóta 
is… [**]) a zsidókból lett vagy zsinagógai háttérből jött 
keresztyének illetve a pogányokból Krisztus-követőkké lett 
testvérek között nincs egység – sőt lenézés, ítélkezés, 
ellenségeskedés van… Ezt próbálja feloldani, összekötözgetni 
Pál sokféle megfogalmazásban, szavakkal és teológiai 
érvelésekkel – ahogy azt a mai Igeszakaszban is látjuk. 

Ezzel együtt, vágyakozik arra az apostol, hogy egymás hite 
által (kijavítja írás közben: nemcsak ő akar adni valami lelki jót, 
hanem kölcsönösen történik ez, ha testvérek találkoznak!) 
egymást építhessék. 

2. )  V ISZO N T L ÁT N I  A Z IS M ER Ő S  T EST V ÉR E KET  
A másik, ami számomra a Mennyhez mindig „kedvet csinál”, 

hogy majd ott találkozhatok azokkal a testvéreimmel, akik hitben 
haltak meg. Vannak testvéreink, akikkel összefűz már sok hitben 
megélt esztendő, sok lelki harc, közös imák, közösségben megélt 
szolgálat. Velük van egy olyan fonál, ami mélyebben összeköt. 
Pál is így volt a Rómában tartózkodó, már számára ismerős 
testvérekkel, szolgatársakkal. Csodálatos kötelék ez már itt a 
Földön! [**] Ezt érezzük Pál soraiban is, olvasva a levél vége 
felé található köszöntéseket majd… 

Ahogy múlnak a hitben átélt éveink, egyre szaporodnak majd 
azok, akik már hazamentek és a Mennyben vannak. Jó lesz majd 
újra együtt velük! Én is találkozhatok majd az én kedves elment 
testvéreimmel: Hilda nénivel [**], Imre barátommal[**], Tibivel 
[**], Mikó Laci bácsival [**], Ildikó nénivel [**], Gyuszi 
bátyánkkal [**]… Hangsúlyozom: akik hitben haltak meg! 
(Akinek hitét ismerjük, ott talán egyértelmű. A többiek lelke, 
Istennel való találkozása titok előttünk, hagyjuk Istenre, mi 
senkit „ne zárjunk ki a Mennyből”, az nem a mi dolgunk…!) 
Mindesetre óvatosan az illúziókkal! 

Újra mondom: ennek az előíze itt a Földön a testvérek 
találkozása – ezt kellene jelentse az Egyház, a gyülekezet…! 
Tedd fel, hát újra, magadnak a kérdést: VAJON VÁGYÓDOK EZUTÁN 
IGAZÁN? 

3. )  IST EN  IG A Z S ÁG Á N A K  G Y Ő ZE L ME  
Az elején arról hallottunk, hogy Pál azért is vágyódik Rómába, 

mert fűti őt az Evangélium továbbadása – most hadd mondom 
így: Isten Igazságának hirdetése, győzelme. Fűzzük fel egymás 
mellé három szavát Pálnak: "Adós [Károli: „köteles”] vagyok" - 
"kész vagyok" - "nem szégyellem": Az Evangélium továbbadása 
nem opcionális, ez a hitből következik! Nem tarthatjuk meg csak 
magunknak az Evangéliumot, akkor sem, ha nagy a Kísértés: 
nem mondani el, nem vallani meg, nem vállalni fel, nem hirdetni. 

Sokak erre összerezdülnek: „Már megint azt akarja a pap, 
hogy én misszionáljak, meg menjek oda fűhöz-fához a hitemmel, 
de nekem ez nem megy, ez ma nagyon nehéz, én nem vagyok 
Pál…” Igen, ma nagyon nehéz, belátom… 

Azonban Pálnak sem volt könnyű! Az akkori filozófusoktól, 
művelt tanítóktól hemzsegő fényes fővárosba lépve mondja Pál: 
nem szégyelli az Evangéliumot, hiába tűnhet provinciális kis 
misszionáriusnak amazokhoz képest egy ilyen környezetben. 
Nehéz dolog ez ma is: elhozakodni „egyszerű” református 
hitünkkel a sok korszerű, új, izgalmas, kényelmes vallási- és 
életvezetési irányzat közepette. Ahogy nehéz volt ez korábban is, 
a racionalizmus, a materializmus és a tudomány 
mindenhatósának hirdetése korában nem is olyan régen. 

Akkor nem fogom szégyellni az Evangéliumot, ha meg vagyok 
győződve annak igazságáról és egyben megtapasztaltam annak 
erejét! Kálvin kifejezésével itt „az evangélium méltóságának 
magasztalásáról" olvasunk. Emelje fel a szívünket! Mindez ott, 
a Mennyben teljesül be, amikor a GYŐZTESEK SEREGE 
magasztalja majd az Urat! Ide az Evangélium vezet minket el! 

Az Evangélium ugyanis Istennek ereje! Az Evangélium azért 
Istennek ereje, mert abban Isten nyilatkoztatja ki igazságát! 
„Isten igazsága” itt egyfajta ajándékot jelent, melyet hit által 
kapunk meg Istentől, hogy megállhassunk Őelőtte. Kálvin 
világosan „definiálja” az igazságot: Az az isteni igazság, ami 
Isten ítélőszéke előtt is annak bizonyul, ami Isten ítélőszéke előtt 
helyeslésre talál. 

Önmagából ad nekünk: Ő az igaz nekünk romlott bűnösöknek. 
Mint, amikor valaki odaadja az igazolványát, hogy azzal 
léphessünk be valahová, ahová mi nem mehetnénk be. 
Pontosabb példa: valaki a maga szervéből ad oda, hogy a másik 
élhessen!  

Így jött el közénk Jézus, életét adva értünk, hogy mi is 
beléphessünk a Mennybe, ahová mi egyébként nem mehetnénk 
be! A héten voltunk egy kiállító helyen, és ahogy a gyönyörű, 
nagyon értékes festményeket csodáltuk, felfigyeltünk rá, hogy 
bennfentes emberek egy számzáras kilincsen át bemehettek 
olyan helyre, ahol további festmények és vidám társasági élet 
zajlott.... Ahová én csak vágytam, de nem volt jogosultságom, 
hatalmam belépni, nem ismertem a kilincs kódját. Az 
Evangélium ezt a "kódot" hirdeti meg: „Jézus Krisztus Isten Fia 
Megváltó”! 

Jézus magáról mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Ezt is 
jelenti, hogy magából ad nekünk Jézus! Utat mutat, úgy, hogy 
úttá lesz számunkra. Az Ő igazságát (igaz voltát) adja nekünk is, 
úgy, hogy maga átkozottá lesz értünk, magára véve bűneinket 
(igaztalanságunkat). A Benne lévő életet adja nekünk, úgy, hogy 
meghal értünk, hogy mi élhessünk! Azt adja oda, ami nekünk 
nincs, ami belőlünk hiányzik – ami kell ahhoz, hogy 
beléphessünk a Mennybe. 

Mindezt HITTEL fogadhatom el! [**] 
 Sóskuti Zoltán 


