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 O L V A S M Á N Y :  Róm 1,18-25 
 
 
 

 Alapige: Róm 1,26-32 
 
 

 „26 Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos 
szenvedélyeiknek: mert asszonyaik felcserélték a 
természetes érintkezést a természetellenessel, 27
ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való 
természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy 
bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik 
tévelygésük méltó büntetését önmagukban. 28 És mivel 
nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, 
Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, 
hogy azt tegyék, ami nem illik. 29 Tele vannak mindenféle 
hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, 
tele irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, 
csalással, rosszindulattal; besúgók, 30 rágalmazók, 
istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, 
találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, 31
kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. 
32 Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely 
szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek; mégis 
nemcsak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is 
egyetértenek, akik ilyeneket tesznek.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Tapasztalom magamban a  változást: hogy 
„kopnak” a bűnök és formálódik bennem az új,  a 
„krisztusi ember”? 

 

  Köszöntés 
  Fennálló ének: 68:1  

(„Hogyha felindul az Isten…”)
  Fő ének: 168 („Ó, Atya Isten…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány  
   Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül  
  Igehirdetés előtt: 180 („A töredelmes szívet…”) 
 

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

  Csendes ima 
  Ráfelelő ének: KÉ 10  

(„Jézus, neved oly csodálatos…”)
  Ima 
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon] 
 

 Záróének: 469 („Jézus nyájas és szelíd…”) 
  Áldás    
  Himnusz 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 
 

Beszámolók: az IFI-hétvégéről; a KeReT-Konfi 
Délutánról; a Házi Biblia Körök vezetőinek 
találkozójáról; az Imacsoport alkalmáról 

Ezen a héten temettük el Szabóné Barabás 
Katalint. A temetésen elhangzott Ige vigasztaló 
erejét kívánjuk! 

Elkészült és elvihető az  ELMÉLKEDÉS/4. – a 
Gyülekezet Facebook oldalán is letölthető! 

Ma délután 14 órától Férfi-Női Napot tartunk, 
melyen meghívott vendégeink többek között az 
önértékelésről, én-képről fognak beszélni speciális 
szempontok alapján… 

Közös gyülekezeti programot szervezünk nov. 25.-
én, szombaton az Országos Széchenyi könyvtár 
Családi napjára. Gyerekekkel, unokákkal lehet 
jönni. Jelentkezni lehet: Szabó Zsuzsánál vagy 
Budavári Évánál 

Úrvacsora legközelebb Advent 1. vasárnapján 
lesz (december 3.), előtte szombaton este 6rától 
Úrvacsorai előkészítő 

A váli Csendes Hétvégéről (csend, böjt, 
elmélkedés…) 

 
 

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 9 .  

RÓMAI LEVÉL-SOROZAT / 5. 
„AMI NEM ILLIK” címmel 

Igét hirdet : 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 
„Ezt nem illik!” – szól rá a szülő a gyerekére, aki vagy 

elfogadja ezt, beépíti a viselkedéskultúrájába; vagy 
értetlenül visszaválaszol („Hol van ez előírva?”); vagy 
fellázad ellene („Engem nem érdekel, hogy mi illik…”). 
Az ún. „íratlan szabályok”, az etikett, a „polgári-” vagy 
„úri” viselkedéskultúra kiveszőfélben van (…) már nem 
sok, mindenki által tiszteletben tartott, norma maradt 
korunk európai társadalmában. [**] 

Így aztán Pál szavai kicsit „nagymamásnak” tűnhetnek 
– amikor azt mondja: azt teszik, ami nem illik. Azonban itt 
nem etikettről, polgári normákról van szó, nem etikáról 
önmagában – hiszen azok mindig is korhoz kötöttek! A 
teremtettség rendjéről, az ember teremtett normájáról 
beszél az apostol – a fő kérdés ez: „Mi illik eredendően az 
emberhez?” Ahhoz az emberhez, akit Isten tervezett, 
alkotott, teremtett a maga képére, hasonlatosságára! Azt 
igyekszik Pál megértetni velünk, hogy ehhez képest „mi 
illik”, ehhez képest mi történt az emberrel, ehhez képest 
milyen világban élünk. Látjuk tehát: nem üres 
moralizálásról van szó! Ráadásul különös, ahogy az egész 
szakaszt bevezeti az apostol: „Ezért kiszolgáltatta őket 
Isten…” Mit jelent ez? Akkor Isten a hibás? 

ISMÉTLÉS, EMLÉKEZTETÉS, ALAPGONDOLAT 
A múlt vasárnap a ma Olvasmányként felolvasott, 

megelőző szakaszról beszélgettünk [**]. A fájdalmas 
diagnózis lényege az volt, hogy az ember a teremtett 
világból megismerhetné Teremtőjét, az örökkévaló, 
Végtelen és Mindenható Istent – mégis „Isten felejtővé” 
lett. Ezért aztán nincs semmiféle mentsége hitetlenségére 
és mindarra, ami ebből következik. Az emberben tehát 
igenis van kapcsolópont Isten felé, csak az elhomályosult 
belülről és a rengeteg torzulás „nyomja el” kívülről. 

Így istentelenségéből (Isten-felejtés, Isten 
visszautasítása, az „istenfélelem” hiánya, helytelen 
Istentisztelet) és igazságtalanságából (a hitből, 
Istentiszteletből fakadó életvitel, erkölcs) adódóan nem is 
dicsőíti Teremtőjét, sőt az így keletkező hiányt, azaz Istent, 
mással helyettesíti! Ezért haragszik Isten az emberre. Ez a 
harag más, mint a bűnös emberé: eltökélt és tökéletesen 
igazságos kérlelhetetlen harc a gonosz ellen. 

Mindennek pedig következményei vannak a 
mindennapjainkra nézve! Ez a fontos hangsúly végigvonul 
a teljes Szentíráson [**]: a társadalomban, az emberi 

kapcsolatokban és önmagunkban fellelhető bűn csak a 
felszín, c s a k  k ö v e t k e z m é n y . Mindezek alatt ott 
van a társadalom, annak sokféle közösségeinek és 
önmagunk szívének is elfordulása Istentől! 

Ennek korabeli jeleit sorolja fel Pál a rómaiaknak – 
mintegy bizonyítékul arra, mi is lett az emberből. Ám nem 
ez a lényeg, nem itt kezdődik, ahogy mai Alapigénk is az 
előzőkből következik, benne áll a Római levél jól felépített, 
hosszú gondolatmenetében. 

A „TÜNETEK” 
Egyébként az itt felsorolt jelenségek nem állnak 

messze a mi korunktól! [Amúgy is azt látom, hogy a Római 
Birodalom kontextusa sokban emlékeztet a mi időnkre!]** 

Lássuk tehát ezeket a „tüneteket”, de csak annyira, 
hogy magával a „betegséggel” tudjunk foglalkozni, és arra 
keressünk „gyógyírt”! 

A 26-27. versekben a homoszexualitás leírását látjuk. 
Furcsamód, durván „átszexualizált” korunk egyik 
központba állított kérdése ez. Polarizálja a társadalmat, 
közösségeket, lassan az egyházakat is – aszerint, ki mit 
gondol e jelenségről. (Csendben mondom, más a 
jelenségről általában beszélni, távolról – és más ennek 
konkrétsága környezetünkben… [**]) Betegség ez? Egy 
hibás gén áll mögötte? A neveltetés miatt lesz valaki 
„meleggé”? Társadalmi divat? Nem szeretnék mély 
elemzésbe belekezdeni [megteszem ezt más alkalmakkor 
többször is…]. Röviden, az Ige alapján most csak ennyit 
mondok: bűn! („Hol van ez előírva?” – kérdezik sokan. A 
református válasz ez: Isten Igéjében!) Ez is az Istentől 
elfordult világ „terméke” – arról beszél, valami nincs 
rendben az emberrel. A ’90-es években nagy téma volt az 
AIDS – és itt vannak Pál sorai: „el is veszik tévelygésük 
méltó büntetését önmagukban…” Még csak annyit teszek 
hozzá: a jelenség bűnnek „bélyegzése” nem egyenlő azzal, 
hogy megvetjük, bántjuk, gúnyoljuk, kilökjük azokat, akik 
ezzel küszködnek, ebben vannak… Ahogy azt sem jelenti, 
hogy normálisnak és természetesnek és egyenrangú, 
választható opciónak tartjuk – ha egyszer a Biblia, a 
Teremtő és teremtettségünk szerint nem normális! 

A 28. vers arról szól, hogy Isten „hagyta”, hogy 
megbízhatatlan gondolkozásunkból következően, elveszítve 
az irányt, azt tegyük, ami nem illik (hozzánk, 
teremtettségünkhöz, sőt „rangunkhoz” [**]. Olyan ez, 
mintha az „iránytűnk meghibásodott volna”… Érdekes, 

hogy a bibliai görögben a bűn egyik kifejezése így 
fordítható: „céltévesztés”. 

A 29. verstől pedig egy „húzós” felsorolás következik: 
hamisság, gonoszság, kapzsiság, rosszaság, irigység, 
gyilkos indulat, viszálykodás, csalás, rosszindulat; 
besúgás, rágalmazás, istengyűlölés, gőg, fennhéjázás, 
dicsekvés, „találékonyság a rosszban”, szülőknek való 
engedetlenség, kíméletlenség, szószegés, szeretetlenség és 
irgalmatlanság. Ezekkel vagyunk tel(v)e… Ezt olvasva, 
„behúzzuk rendesen a nyakunkat”…! Hozzáteszi Pál azt is, 
hogy az emberek „nemcsak teszik ezeket a dolgokat, 
hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek…” 
Súlyos „diagnózis” ez! Ez van ma. Sőt: mindig is ez volt. 
Akkor is, most is. Ilyen az ember. Sőt: ilyen vagyok én… 

A „GYÓGYÍR” 
Nem fáj ez nekünk…? Nem szomorít el egészen…? 

Nem ijeszt meg bennünket az Ige szava, hogy Isten 
igazságos rendje szerint mindezek miatt „halálra méltók 
vagyunk”? Mind a Római levél, de az egész Szentírás – és 
így Hitvallásaink is –, azt a logikát követik, hogy ha ezt 
látva, ezekre a kérdésekre szív szerint IGENnel felelünk, 
akkor ez a megoldás, a „gyógyír” felé vonz, indít, siettet 
bennünket. Ezt a gyógyírt a Római levél is JÉZUS 
KRISZTUSBAN ISTEN FIÁBAN MEGVÁLTÓNKBAN ismeri 
fel! E sötét háttér mögött felragyog Krisztus, aki meghalt a 
bűneinkért – és ELÉNK ÉLTE, MEGMUTATTA, hogy „MI 
ILLIK”, MI ILLIK AZ EMBERHEZ: milyen élet, milyen emberi 
kapcsolatok, milyen tisztaság, milyen békesség, milyen 
kapcsolat az Atyával; egyszóval: milyen Szeretet! 

Igen, ha Isten Kegyelme felragyog előttünk, 
újjászületünk, és elkezd kiformálódni, lassan-lassan, de 
egyre inkább Krisztus, a krisztusi ember (homo christianus 
– ahogy Gyökössy Endrétől tanultuk). Ennek is vannak 
következményei: lassan-lassan a „tünetek” is szűnnek, 
mind kevesebb dolog utal majd bennünk arra, hogy 
töredékes, bűnös emberekként születtünk, és ezzel 
párhuzamosan egyre több jel mutatja majd: valami 
bennünk, mélyen, a lényegünknél megváltozott.  

Ahogy a Galata levélben fogalmaz Pál: „… többé 
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 
pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” 
(Gal 2,20)         Sóskuti Zoltán 


