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 Alapige: Róm 1,18-25 (26a) 
 

„18 Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a 
mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden 
hitetlensége és gonoszsága ellen, 19 mert ami 
megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten 
nyilvánvalóvá tette számukra. 20 Láthatatlan valóját, azaz 
örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem 
a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, 21 mert 
bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint 
Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak 
gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. 22 
Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, 23 és a 
halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, 
sőt madarak, négylábúak és csúszómászók 
képmásával. 24 Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük 
vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás 
testét. 25 Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték 
fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő 
helyett, aki áldott mindörökké. Ámen.  (26a Ezért 
kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek…”) 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Isten és a harag összefér? 
 Vajon én haragja alatt vagyok? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 329:2 („Nem éltem még…”) 
 

    Keresztelés:  
Dugár Dóra és Kolozsvári-Nagy Nóra Csenge

 

  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Fő ének: KÉ 5 („Eljött hozzám…”) 
 

  Fohász  
   Imádság 
  Alapige [ld. középen] 
 

  Igehirdetés előtt: 19:1 („Az  egek beszélik…”) 
 Igehirdetés [ld: vázlata a túloldalon] 
 

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: 8:1 („Ó, FELSÉGES ÚR…”) 
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének: 462 („Csak vezess, Uram, végig…”) 
  Áldás    
  Himnusz 
 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
A presbiter választás eredményének kihirdetése  
Beszámolók: Urnatermőnket az ünnep alatt majdnem 

1000 gyászoló látogatta meg…; a Házi Biblia Körökről 
Ezen a héten temettük el Bozsányi Zsigmondot. 

Hozzátartozóinak Urunk vigasztalását kívánjuk! 
A HBK vezetőknek holnap este 6-kor lesz találkozó 
Őszi Ifi hétvégén vesznek részt – imádkozzunk értük! 
Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/4. – a Gyülekezet 

Facebook oldalán is letölthető! 
Még néhány szó a  DIAKÓNIÁRÓL… ill. a honlapról 
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
A Sasok számára induló ÚJ plusz havi szombati alkalom 

szintén november 18-án lesz.  
Úrvacsora legközelebb Advent 1. vasárnapján lesz 

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

Rákosligeten EVANGÉLIZÁCIÓ lesz Végh Tamás ny.lp. 
szolgálatával… 

Az idei Károli Gáspár díjat lelkészünk feleségének 
édesapja Kovács I. Gábor kapta. 

Köszönjük az Alapítványunknak tett 1%-os 
felajánlásokat  (idén 315 000 Ft) 

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 gyerek-Istentisztelet 4 csoportban;  

valamint óvodai- és iskolai hittanórák; Imaalkalom 

 

  ISTENTISZTELET   
2 0 1 7 .  N O V E M B E R  1 2 .  

RÓMAI LEVÉL-SOROZAT / 4. 
„ISTEN HARAGJA” címmel 

Igét hirdet és keresztel: Sóskuti Zoltán lp.  

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 

 

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 16.30-20.00  ügyintézés: a kedden ill. szerdán 15.00-18.30 
 



BEVEZETÉS. Az ember mindig szereti, ha valamiben van 
rendszer, ha valamilyen módon [**] fel tudja vázolni 
logikusan, miből-mi következik. Pál korának római rétorai 
ezt professzionálisan csinálták, megtanulták. Ebbe a 
közegbe ír az apostol – maga is igyekszik érthetően 
megfogalmazni az Evangélium üzenetét.  

Ahogy a múlt vasárnap már belekóstoltunk, Pál 
belekezd egy hosszú fejezeteken át tartó érvelés-folyamba 
– úgy, hogy sokszor nem fejez be mondatokat, 
gondolatokat, újabb és újabb témákat nyit, igyekezvén 
megfelelni valószínűleg az Evangéliumot vitató korabeli 
kritikákra. [**] Szerteágazó, sok témát érintő, sajátos 
logikával diktált, rendszerező kifejtés ez. Szeretném a ma 
felolvasott szakasz logikus láncolatát egyszerűen elétek 
tárni! [a tanítói prédikációról]** 

 A Pál azzal kezdi [folytatva az előzőket, de új 
gondolatba is fogva], hogy Isten haragszik: Isten 
ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját…”  

Miért haragszik Isten? Mit jelent ez? Mit jelent ez ránk 
nézve? És egyáltalán: hogy haragudhat Isten? 

 Pál arról beszél, hogy az ember nem látja, nem 
ismeri fel, nem tiszteli az örökkévaló (örök hatalma) [**], 
Végtelen [**] és Mindenható [**] Istent! 

Zsidók és pogány rómaiak számára is érhető volt az a 
két szó, melyek súlyos következményekkel járnak: 
istentelenség (Isten-felejtés, Isten visszautasítása, 
az „istenfélelem” hiánya, helytelen Istentisztelet) és 
igazságtalanság (a hitből, Istentiszteletből fakadó 
életvitel, erkölcs). 

 Mégis maradt valami a megromlott ember 
számára is, tehát mindenki számára: a láthatatlan és 
megismerhetetlen Isten „láthatóvá” és megismerhetővé 
(felismerhetővé) tette önmagát alkotásaiban, a 
természetben, amint a művész műveiben felismerhető. Igen, 
Isten felismerhető a csillagos égboltot szemlélve, de egy 
sejtet mikroszkóp alatt tanulmányozva is, vagy akár az 
élőlények rendszerét vizsgálva, vagy az őszi falevelek 
színpompájában, sőt az agy működésén elámulva, netán az 
emberi lélek titkán merengve… Az ember mégsem ismeri 
fel, ismeri el Teremtőjét. Nemcsak általában, vagy ma is a 

többség – hanem konkrétan a szeretted, a szomszédod, az 
iskolatársad, a tanárod, a munkatársad…!)  

 Ebből a lelki vakságból adódik tehát, hogy az 
ember nem dicsőíti Teremtőjét (!), nem ad hálát 
Teremtőjének, Gondviselőjének. 

 Pál szavai beláttatják velünk, hogy az embernek 

így aztán nincs semmiféle mentsége 
hitetlenségére és mindarra, ami ebből következik. 

 Az előzőkből aztán az következik, hogy az így 
keletkező hiányt, azaz Istent, helyettesíti mással! 
„FELCSERÉLTÉK” (lecserélték [**]) Istent 
mulandó emberekre [**], tárgyakra [**], különböző 
„izmusokra” [ld. materializmus, kommunizmus…**], sok 
minden másra, így például [a mai bálványokra] a pénzre, 
jólétre, fogyasztásra, kényelemre és élményekre... [**] 
Hiábavalók és okoskodók (magukat bölcsnek tartják): 
magabiztosan vezetnek bele a szakadékba. 

 Ennek földi következménye, hogy Isten 
kiszolgáltatja az embereket a bűnöknek (a 
következményeknek)… [A 24. verstől egy látlelet 
következik a világról, az Istentől való elfordulás 
következményeiről – erről jövő vasárnap beszélünk majd, 
ha Urunk megengedi.] 

* * * 

SUMMÁZVA az eddigieket: Az emberben tehát igenis 
van kapcsolópont Isten felé, csak az úgy elhomályosult 
belülről és annyi torzítás nyomja el kívülről, hogy NEM 
ELÉG MINDAHHOZ, HOGY IGAZÁN ISTEN FELÉ FORDULJON! 

() Ezen a ponton térhetünk vissza a 

kiindulópontra: Isten haragszik az emberre.  
Ám tegyünk egy KITÉRŐT, mert egy kérdést 

tisztáznunk kell: HARAGUDHAT ISTEN? A 
válaszadásban két elkerülendő véglet hangzik el általában: 
1.) Isten nem haragudhat, istenségével, jóságával ez 
összeférhetetlen! 2.) Isten úgy haragszik, mint egy ember. 

Isten haragja egyedül a gonosz, a gonoszság ellen 
irányul, az váltja ki - de nincs benne indulat, büszkeség, 
hiúság, személyes sértődöttség... Más, mint az ember 
haragja. (Lásd: Jézus a templomban az árusokat látva...) 
Vigyázzunk tehát, ez nem bűnös emberi indulat!  

Bővebb részletezés nélkül, itt hadd jegyezzem meg: 
Kutatások bizonyítják, hogy milyen káros az elnyomott, 
meg nem élt harag [**] vagy a verbális- vagy fizikai 
agresszióvá váló harag [**]. A harag az ember lelkének 
önvédelme: jelzés, hogy támadják a határaimat. Ezt 
nekünk is meg kell élni megfelelő módon – csak a bűn 
miatt eltorzult ember ezt sem tudja úgy megélni, ahogy ez 
Istenben megvan… [**] 

Isten haragja eltökélt és tökéletesen igazságos 
kérlelhetetlen harc a gonosz ellen. Isten méltán haragszik: 
haragvó, ítélkező arcát mutatja. Isten haragja a világban 
sokszor nem a beavatkozása, hanem éppen be nem 
avatkozása által jelenik meg: nem ment meg bennünket 
tetteink következményeitől – „egyétek meg, amit 
főztetek”... Ahogy Ravasz László sokkal szebben írja: 
„saját bűneinkből van fonva az ostor, amivel Isten ver 
bennünket”... Isten haragjának teljes kitöltése azonban 
még csak lesz: az utolsó ítéletkor! Amit most átélünk, 
annak csak „előíze” [**] vagy inkább „előszele”... 

 Azért is szükség volt az ún. általános kijelentés 
(kinyilatkoztatás) mellett a különös kijelentésre: 
Jézus Krisztusra, hogy az ember végre lásson! Azért volt 
és van Megváltónkra szükségünk, mert, habár a természet 
elvezethet Isten valamiféle felfogásáig, felismeréséig, sőt 
egyfajta megismeréséig, DE AZ ÜDVÖSSÉGIG NEM. Azt csak 
Krisztus megismerése, Kereszt titkának, a Kegyelemnek a 
felismerése és elfogadása után kaphatjuk meg! 

 Ha Krisztus igazsága a miénk: akkor valami új 
kezdődik el. Isten mélyebb megismerése szeretetének 
biztonságában – és ebben a bizonyosságban és 
biztonságban formálódni kezd az ember szíve, élete, 
és általa környezete is. A hívőkön keresztül is láthatóvá, 
megismerhetővé lesz Isten. Ahogy Isten természetben való 
felismerhetősége némelyeknek segít, Istenhez közelebb 
visz – úgy ez történik a hívők megszentelt élete által. 
Ugyanakkor, ahogy Isten természetben való 
felismerhetősége némelyeknek ítélet, mert vakon 
elutasítják azt – így ez történik a hívők megszentelt 
életének elutasítása által is. 

* * * 

SUMMÁZVA az utóbbiakat is: Amíg el nem fogadjuk 
Isten Kegyelmét, addig Isten haragja marad rajtunk. Ez a 
Római levél egyik legfőbb üzenete!                Sóskuti Zoltán 


