
&  O L V A S M Á N Y :  R Ó M  1 2 ,  9 - 2 1
„9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, 
ragaszkodjatok  a  jóhoz, 10 a  testvérszeretetben  legyetek 
egymás  iránt  gyengédek,  a  tiszteletadásban  egymást 
megelőzők, 11 a  szolgálatkészségben  fáradhatatlanok,  a 
Lélekben  buzgók:  az  Úrnak  szolgáljatok. 12 A  reménységben 
örvendezzetek,  a  nyomorúságban  legyetek  kitartók,  az 
imádkozásban  állhatatosak. 13 A  szentekkel  vállaljatok 
közösséget  szükségeikben,  gyakoroljátok  a 
vendégszeretetet. 14 Áldjátok  azokat,  akik  üldöznek  titeket; 
áldjátok és ne átkozzátok. 15 Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a 
sírókkal. 16 Egymással  egyetértésben  legyetek,  ne  legyetek 
nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne 
legyetek bölcsek önmagatok szerint. 17 Ne fizessetek senkinek 
rosszal  a  rosszért.  A  tisztességre  legyen  gondotok  minden 
ember  előtt. 18 Ha   lehetséges,   amennyire   tőletek   telik, 
éljetek   minden   emberrel   békességben. 19 Ne   álljatok 
bosszút   önmagatokért,   szeretteim,   hanem   adjatok 
helyet az  ő  haragjának,  mert  meg van írva: „Enyém a 
bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr. 20 Sőt „ha 
éhezik  ellenséged,  adj  ennie,  ha  szomjazik,  adj   innia; 
mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére”.  21 Ne 
győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a 
rosszat."

&  A L A P I G E :  R Ó M  1 2 ,  1 7 - 2 1
[ld. kiemelve az Olvasmányban]

     AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:  

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló  kérdés:   Hiszünk-e  abban,  
hogy Isten majd igazságot tesz?

(  Köszöntés
¯  Fennálló ének: 68:  1   

(„Hogyha felindul az Isten…”)
  Ének: KÉ 65   („Ragadj magaddal…”)

ê  Fohász 
&  Olvasmány (ld. középen  )
ê   Imádság
  Gyermekek az Úr asztala körül 

¯  Igehirdetés előtt: 180 („A töredelmes 
szívet…”)
&  Alapige (ld. középen  )
$ Igehirdetés (ld: a túloldalon)

¯  Ráfelelő ének: 445:  1   
(„Szólsz hozzám, Istenem…”)

;  Csendes imádság
ê  Imádság
ê  Miatyánk

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

  Záróének: KÉ 73 
(„Te vagy az, akiből az élet árad…”)
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     GYÜLEKEZETI HÍREINK:  
 Hosszú betegség után elhunyt Kiss Károlyné Rózsika. 

Temetése: nov.26. 1200

 Beszámolók:   Presbiteri gyűlés; külső szolgálatok…
 Az  Ancora csoportunk  őszi  hétvégén  van  – 

imádkozzunk értük!
 November 23. szombat de-re ffi segítőket várunk a 

kertrendezéshez
 November 23. 1500: KeReT-Konfi Délután
 Várjuk  készülő  újságunkba  a  cikkeket: 

refkeresztur@gmail.com Lapzárta hamarosan.
 2020  februártól  (9  alkalom):  Keresztkérdések!!! 

Jelentkezzünk  mi  magunk,  hívogassuk  barátainkat, 
családtagjainkat! MEGHÍVÓK a kijáratnál!

 Jövő heti alkalmaink:    Kedd 1000 Baba-Mama Kör 
 Szerda 900:  Bibliaóra   Péntek 1630 KonfIFI   
Péntek 1800 Ancora IFI Vasárnap 900: Kánon Kör 
illetve  Imakör   Vasárnap  1000:  Istentisztelet  és 
gyerek-Istentisztelet;  Házi Biblia Körök 

 Jövő péntek 1800 : a Magvetők találkoznak
 Idén  élelmiszer  utalvány formájában  szeretnénk 

támogatni  rászoruló  tagjainkat  –  várjuk  azok 
jelentkezését, akik szeretnének adni vagy kapni

 Adventi  elmélkedés   Bonhoeffer-rel  –  dec.8.  
Istentisztelet után

 Időseink adventi ebédje  : december 11. 1200

 HÁZAS  HÉTVÉGE  :  Vác,  február  8-9.  Jelentkezés 
Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő).

 Elkészült  új  Kiegészítő  Énekeskönyvünk  javított   
változata.  Akik  a  hibás  változatból vettek,  ingyen 
kicseréljük, illetve lehet most már vásárolni is belőle. 
A templomi példányokat ne vigyük el!

 Megkérjük  gyermekeinket,  hogy  (ha  lehet),  ne  a 
karzatra üljenek – majd csak konfirmálás után ! Ha 
csak  lehet,  éljünk  a  fűtött  Baba-Mama  szoba  ill. 
gyerekistentiszteletek lehetőségévell (megbecsülve a 
szolgálók odaszánt idejét, készülését)!

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

a Magvetőkért 
(gyerekek közt 
szolgálók)
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 „Majd én megmondom neki a magamét!”; „Na várj  
csak…!"; „Ezt velem nem teheti…!”; „Ezt nem felejtem  
el neki…”;  „Jössz te még az én utcámba…!”; „Ha te  
így, én akkor úgy…"; „Nem fogom hagyni magamat…!”

Amikor bántanak, az fáj. 
Akkor megtelünk szomorúsággal, csalódottsággal…
Ilyenkor  sebeket  kapunk  –  a sebek  pedig  égnek,  

kínoznak.
Az igazságérzetünk ilyenkor jelez – elégtételt kíván.
Ebben az erjedésben hamar megjelenik a harag.
A harag nyomában pedig a b o s s z ú v á g y .
A bűn büntetést kíván – hogy helyreálljon a mérleg.

KINEK A DOLGA EZ?
„Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az  

Úr.”
Mi inkább szeretnénk magunk intézni…
Hogy levezessük a haragot…
Hogy megnyugodjunk végre…
Hogy minél hamarabb…
Hogy biztos meglegyen a bosszúállás…
Hogy jó kemény legyen a bűnhődés…
„Mert meg tudom magam védeni…”

Ha  máshogy  nem,  legbelül,  gondolatban  mennek 
végbe ezek bennünk… [**] Mindezek a belőlünk fakadó,  
természetes emberi reakciók. 

De NEM Jézus Krisztusból fakadó reakció! Ha pedig 
Jézus él bennünk és  követői vagyunk, akkor  belőlünk is 
más következHET! Már szabad vagy arra, hogy másképp 
reagálj!  Miért?

Ez  a  fejezet ugyanis  így  kezdődik:  „Kérlek  azért  
titeket,  testvéreim,  az  Isten  irgalmasságára,  hogy  okos  
istentiszteletként  szánjátok  oda  magatokat  élő,  szent,  
Istennek tetsző áldozatul,  és ne igazodjatok e világhoz,  
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,  hogy  
megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami  
neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1-2)

Az  Evangélium pedig  azzal  végződik,  hogy  Jézust 
meg lehet feszíteni (és közben imádkozik megfeszítőiért), 
majd három nap múlva győztesként támad fel! 

Kiderül,  a  legnagyobb  veszteség  a  legnagyobb 
győzelem!  Kiderül,  hogy  minden  Jézus  kezében  van, 

hogy  valóban  mindenki  és  minden  felett  (még  a  halál 
felett is!) van hatalma, Ő a Király, Övé az utolsó szó!

Mert  még  előbb,  már  az  Ószövetségben Isten  úgy 
mutatkozik  be,  mint  Akinek  minden  a  kezében  van: 
emberek (Saul  király,  Naámán vagy  éppen 
Nabukonodozor,,,),  városok (mint  Sodoma,  vagy 
Jeruzsálem,  sőt a pogány  Ninive…),  országok és népek 
(Egyiptom, Edóm, babiloni birodalom…). 

Ehhez az erős Istenhez folyamodnak a  zsoltárok írói 
bizalommal – imádságban kérve az Úrtól az igazságot, a 
bosszút. [Érdekes e tekintetben például a 137. Zsoltár!]**

Ebben az Istenben hiszel? 
Ebben az Úrba vetetted reménységedet? 
Hiszed, hogy MA IS mindent kezében tart?

Isten vágya az emberi létre, a világra,  országunkra, a 
családodra, a kapcsolataidra nézve a béke, az egyetértés, 
a harmónia, a tisztelet, az együttérzés…, a jó, a szeretet. 

Ezt  kezdi  el  helyreállítani,  megízleltetni  –  ezek 
mennyei valóságáig – a keresztyén közösségeken át!

Te is ezekre vágysz – vagy nem?
Ezeket munkálja a te életed is – vagy nem?
Már te is átformálódtál és él benned Krisztus – vagy  

nem?

[Kössük össze most már az eddig mondottakat!]
 Isten békére teremtett minket.
 Ezt az ember bűnössége szüntelen rombolja.
 Isten újjászüli, átformálja azokat, akik Krisztusban 

hisznek,
 Így lehetnek a békesség követei.
 Nekik is fáj, ha bántják őket, ők is sebeket kapnak, 

bennük  is  olykor  dúl  a  harag,  ők  is  igazságért  
kiáltanak…  DE:  hiszik  és  vallják,  hogy  minden  és  
mindenki Isten kezében van! 

 Ez pedig  erőt kölcsönöz nekik,  szelídséget nemz, 
tűrni segít, mégis-békességet ad. 

 Ezért  törekednek  arra,  hogy  a m e n n y i r e  
r a j t u k  á l l  [**],  minden  emberrel  igyekeznek  
békességben  élni,  és  nem  állnak  bosszút  önmagukért. 
Mert jól tudják: majd Isten (ha akar) bosszút áll, akkor és 
úgy, amikor és ahogy akar! Hiszik és vallják: MAJD Ő!

 Sőt éppen ezért arra a képtelennek tűnő mozdulatra 
is  képesek,  hogy  az  ellenségnek  enni  és  inni  adjanak,  

hogy szeressék ellenségüket… Mert Jézustól ezt látták, és 
a  bennük  élő  Úr  már  szinte  „természetesen”  (új 
természetükből  adódóan)  ezt  cselekszi  általuk.  A 
bocsánatkérés és a  megbocsátás már „alapfelszereltség” 
lesz! [**]

 Ők  már  arra  vigyáznak,  hogy  „ön-azonosak” 
maradjanak,  megmaradjanak abban,  amit  bennük  Jézus  
elvégzett. Így ők  értik és élik az intést:  „Ne győzzön le  
téged a rossz,  hanem te győzd le a jóval  a rosszat."  – 
tudják már, hogy „nem babra megy a játék”…!

Testvéreim!  Mennyi kisstílű  csatározásba  megyünk 
bele!  Mennyire alantasan,  önigazolásokkal  teletűzdelt,  
minden gesztust nélkülöző módon igyekszünk magunkat 
védeni,  megbosszulva  sérelmeinket!  Mennyire nem 
tudunk  elnézőek  lenni,  megbocsátani!  Milyen  túlfejlett 
(sokszor  egyoldalúan!) az  igazságérzetünk!  Milyen 
nyomorultak vagyunk!

De Krisztus nem erre hívott el minket! Jézus meg tud 
szabadítani  ebből!  Jézus  ki  tudja  formálni Önmagát 
bennünk, rajtunk!

A hívő élet a l a p h a n g j a  ez: Igen: „a bűn büntetést  
kíván  –  hogy  helyreálljon  a  mérleg” –  ahogy  ezt 
kimondtuk ma is.  Isten  pedig  önmagáért  önmagán állt 
bosszút HELYETTÜNK a golgotai kereszten! 

Pedig  de  sokat bántottuk  Őt!  De  sokszor voltunk 
igazságtalanok Vele! Erről szól Jézus keresztje – benne 
rólad! Isten mégis a békességet keresi veled.  Ő megtette 
és megteszi ma is, ami Őrajta áll…

Azonban  eljön  az  ÍTÉLET  NAPJA  –  és  aki  nem 
fogadja  el  Krisztus  érte  bemutatott  áldozatát,  aki  nem 
borul térdre hálából Előtte, aki nem követi Jézust és nem 
az Ő útján jár, azon beteljesedik ez az igazság:  „a bűn 
büntetést kíván – hogy helyreálljon a mérleg”. 

Megtérésre hívó szó ez azoknak, akik még nem tértek  
meg! Figyelmeztetés, buzdítás azoknak, akik Krisztusban 
hisznek,  hogy  kövessék  is  Őt!  Azonban  reménység  és 
vigasztalás  is  ez  Isten  Hívő  Népének  bántások, 
igazságtalanságok, egyenetlenségek és sebek között: Isten 
majd bosszút áll, MAJD Ő kiegyenlíti a számlát…!

MAJD Ő – ezért NE TE…!
 sóskuti zoltán
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