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 OLVASMÁNY: HÓS 1, 1-9 
 
 
 

 ALAPIGE: HÓS 2,18; 19; 21; 22; 25B 
 

 „Azon a napon férjednek fogsz hívni – így szól az Úr –, és nem 
hívsz többé a Baalodnak. Kiveszem szájából a Baalok nevét, 
nem emlegetik többé nevüket. (…) Eljegyezlek magamnak 
örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a 
szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak hit 
ajándékával el, és megismered az Urat. (…) és akit „Nincs 
irgalom”-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”-
nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én 
Istenem!” 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 173 („Nem vagyunk mi magunkéi…”) 
 Fő ének: 65:1-3 („A Sionnak hegyén…”) 
 
  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: KÉ 4  

(„Egyedül csak Te vagy…”) 
 Alapige [ középen] 
   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk 
 Ráfelelő ének: KÉ (II.) („Nekem nincs más…”) 
 
  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 A Lónyay utcai Református Gimnázium diákjainak 

bemutatkozó szolgálata 
 
 

 Záró ének: 447 („Uram, bocsássad el…”) 
  Áldás 
 HIMNUSZ 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

Ezen a héten temettük Bogya Jánost. Szeretettei számára 
Urunk vigasztalásáért imádkozunk 

BESZÁMOLÓ: imaestekről, Zárszámadás ill. Költségvetés 
készítésről… 

A Választói Névjegyzékről… 
A Diakóniai persely mai adományait a Lónyay utcai 

Református Gimnáziumnak szánjuk. 
ÖKUMENIKUS IMAHÉT keresztúri alkalma: 2017. január 

17 kedd 1800 a mi templomunkban közösen evangélikus 
és katolikus testvéreinkkel – ezt követően 
szeretetvendégséget tartunk, melyre kérjük, hozzunk 
süteményeket! Köszönjük!  

Ökumenikus teremtés védelmi előadás és beszélgetés: 
január 22. 1700, XV. u. 2. (Katolikus Kör épülete) 

Férfi Kör: Ma du. 1530  ill. Női Kör: jövő vasárnap du. 1530 
Szerda 1830: Kérdések órája… 
Házas Hétvége: Vác, február 11-12. Jelentkezés jan. 

végéig! 
A Könyvterjesztés hírei… 
Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23 
NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés később) 
Az adó 1%-hoz: A Magyarországi Református Egyház 

technikai száma: 066; az Alapítványunk neve és 
adószáma a liturgiás lap bal felső sarkában található… 

 SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

RENDSZERES ALKALMAINK:  Kedd 1000: Baba-Mama Kör 
 Szerda 900: Bibliaóra  Szerda 1830: Kérdések órája *1. és 3. szerda

 Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800 IFI  Vasárnap 900: Kánon 
Kör   Vasárnap 1000: Istentisztelet felnőtt ill. gyerek (4 csoportban) 

valamint  Házi Biblia Körök *4 csoportban kéthetente   Férfi ill. Női Kör 
havonta vasárnap du.  KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. ill. óvodai-
és iskolai hittanórák 

 

Nekem nincs más Rajtad kívül Jézus 
Életem forrása vagy 

Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal 
Dícsérlek Uram. 

 
Ez a Hús-Vér templom Érted épült, 

Neked ég a tűz bent oltárainál. 
Ez a Hús-Vér templom Téged dícsér, 

Szívem minden húrja rólad 
muzsikál... 

 



 

RÁHANGOLÁS 
A kiválasztottság: csoda, méltóság és kötelez. [bevezető 

példák]** Isten akár a bűneset után, akár Noé vagy a Bábel 
tornya idején eltörölhette volna az emberiséget. Igaza lett 
volna.  

Ám igazánál nagyobb a szeretete az ember iránt. Ez az 
Isteni M É G I S  életben tartja a világot és benne téged és 
engem is! 

Bábel után, egy szörnyű szomorú korban, kiválasztott 
hát egy házaspárt (Ábrám és Szárai) és utódaikban egy 
népet. Valahogy úgy, mint amikor nősül az ember: valakit, 
akivel azt reméli, boldog lesz, hogy majd ők együtt..., majd 
mindent szépen, jól, másképp tesznek, mint mások, és lesz 
majd boldog családjuk, utódok, akik ebből a szerelemből 
születnek, és majd tovább viszik az ő értékeiket... Isten is 
valami hasonlót „álmodott”, tervezett Izrael népével. 

Egy népet választott ki azért, hogy az elcsodálkozva 
ezen, átélje hálával méltóságát, Őt tisztelje, Vele éljen, Őt 
szeresse. Csak Őt tisztelje, csak Vele éljen, csak Őt szeresse. 

A nép azonban M É G I S  azt mondta: ez kevés! Ez az 
emberi M É G I S  teszi tönkre a világot, benne téged és 
engem is!  

Hűtlenné, paráznává lett a kiválasztott nép! Nem élte 
meg a kiválasztottság felemelő csodáját, méltóságát, nem 
adott számára ez tartást, nem gyümölcsözött belőle hála, hit 
és hűség. A „hitvesi ágyba becsempészett másokat is” – 
mondván: minden vallásban van valami jó, és bálványokkal 
rakta tele életét. 

Tehát: Izrael és Isten kapcsolata olyanná lett, mint egy 
házasság házasságtörés idején, amikor az kiderül. 

Ekkor (Kr.e. VIII. sz. közepe) szólal meg Hóseás 
hangja, pontosabban Hóseás prófétán át Isten Szava. 

Yancey azt írja, hogy ennek a könyvnek egy-egy 
részletét felolvasva olyan érzésünk támadhat, mintha „egy 
házaspár veszekedésébe hallgatnánk bele”. 

 
1. 
 

MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT kell ezt a harcot 
megvívnia Hóseásnak?  

Az északi országrészben II. Jeroboám uralkodását (41 
évig) viszonylagos jólét jellemezte. A gazdagodás meghozta 
rossz gyümölcseit is… [**] Ám a gazdagok önző életmódja 
romlást hozott, az ország kezdett belül széthullani, 
anarchiába veszni, erkölcsileg, politikailag lezülleni. (Ez 
ellen emel szót előbb Ámosz próféta, majd később Mikeás, 

akik az igazságosság és a törvény ügyében állítva tükröt 
Izrael elé.) 

A bűnök hozadéka lesz utána a következő húsz év, 
melyben hat király, váltja egymást, abból négy az előző 
meggyilkolásával került hatalomra. Elképzelhetjük az akkori 
állapotokat...! A határok pedig folyamatos veszélyben voltak 
(korábban Damaszkusztól, majd küszöbön állt a nagy asszír 
birodalom hódítása).  

Ennek pusztító betörését – mely több hullámban történt – 
és a nép elhurcolását talán végig is kellett néznie annak a 
Hóseásnak, aki azt megjövendölte. Ő tudta, hogy a vereség 
nem politikai vagy katonai akciókkal kezdődött, hanem 
hűtlenséggel, Isten kezének elengedésével. Neve is ezt jelenti: 
„Jahve a szabadítás / segítség”. A letelepedett nép a 
kánaánitáktól tanulta a földművelést, és azzal átvette 
szokásaikat és isteneiket is, így a termékenységet biztosító 
Baál kultuszát is… „Szépen” lassan: Jahve mellé, majd 
helyette… [**] 

Képzeljük csak el, Istennek mindez hogy fájhatott! 
Milyen drága volt ez a kapcsolat az Úr számára! Mennyi 
„energiát tett bele”!  

Hány és hány férj vagy feleség beszámolóját, szenvedését 
hallottam, ismerem, akiknek hasonlót kellett átszenvednie! 
[**] Olyan történetet is sokat láttam, melyben valakinek azt is 
végig kellett néznie, hogy az őt elhagyó hűtlen vagy iszákos 
házastárs hogy süllyed lejjebb és lejjebb, sokszor a halálig... 
[**] Hogy tud ez fájni! Hisz nem így kezdődött, nem erről 
álmodtak...! 

 
2. 
 

ISTEN HARAGSZIK EZÉRT! Sokan ezt nem szeretik hallani, 
mert nem fér bele a maga-gyártotta Isten-képükbe. Pedig 
Isten igenis tud haragudni! Tud „fájni” és haragudni! Azért, 
mert tud szeretni! Szeretete lett elutasítva.  

Haragjában pedig sokféle dolgot mond, üzen Hóseás 
prófétán át. [Részletek az 1. és 2. részből, Isten fájdalmáról és 
haragjáról]** 

„Hóseás könyve a Biblia egyik legérzelmesebb írása. 
Isten szenvedélyes szeretete és fájdalma tükröződik abban, 
ahogy a szerző gondolatról-gondolatra csapong.” – írja 
Yancey. Igaza van. Isten szereti népét, választottjait. Ezért 
szörnyű is végignéznie népe hűtlenségét. 

M É G I S  (!!!) ragaszkodik hozzájuk, komolyan veszi 
ígéretét, hűséges marad. „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, 
mert önmagát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13) 

Ezt az Istent ábrázolja ki Hóseás próféta, amikor parázna 
feleségét, M É G I S , még mindig szereti. Pedig előtte a 
szennyből kaparta ki: parázna nőt vesz feleségül, választ ki 
magának – és mindent megad neki, kiemelve őt, méltóságot adva 
neki. Tartás és hála helyett, az újonnan kapott tisztaság 
megőrzése helyett, „viszonzásul” az ott folytatja, ahonnan férje 
kiemelte. 

Hóseás jelként éli mindezt Izrael elé, vagy ahogy ő nevezi 
az északi országrész lakóit: Efraim (József egyik fiának neve) 
elé. 

 
3. 
 

JÉZUS közénk küldése, szeretete és keresztre feszítése 
ugyanezt mutatja, még fájdalmasabban. Isten szenvedélyes 
szeretete és fájdalma ott tükröződik Jézus keresztjében.  

Ezért sírt Jézus Jeruzsálem felett: nem ismerte fel az 
újrakezdés lehetőségét, az Atya olthatatlan szerelmét, 
meglátogatásuk idejét. [**] 

És erre válaszul Isten megint nem azt teszi, amit a terveiben 
bele nem látó ember gondolna... Jézus Krisztus által minden nép 
számára kitárja szélesre ajtaját Isten: Kegyelméből közülünk is 
lehetnek olyanok, akik a kiválasztottak közé tartozhatnak! 

Mi történne csere esetén: ha mi hűségesek lennénk egészen 
Istenhez, mindenen át, újra és újra megújulva ebben, miközben 
Isten úgy lenne hűséges, ahogy mi hozzá (azaz hűtlen)? 

Erre sem kötelezte semmi Istent – ahogy Izrael népének 
kiválasztására sem. Ő döntött így, szabad szeretetből! Nem mi 
érdemeltük ki! El kellett volna pusztítania a Földet, ha még a 
választott nép is megöli Egyszülött Fiát! Isten M É G I S  szereti 
az embert és hív minden nép gyermekei közül szentjei közé, 
választottjai közé! 

 
SUMMA 

 
Hogyan is kezdtük? A kiválasztottság csoda, méltóság és 

kötelez. Ki vagy választva? Ha igazán hiszel az Úr Jézusban, ha 
megtértél az elő Istenhez, ha igazán meghallod Igéjét, abból 
tudhatod, hogy igen, ki vagy választva.  
A „nem népem" Isten népe lehet, a „nincs kegyelem" kegyelmet 
kap. Ezt az üzenetet hozta el legteljesebben Jézus Krisztusunk! 

A hitetlen nagyvilágban ez nagy méltóság, felemelő és 
tartást adó, hálára indító csoda, nem a defenzívába menekülő, 
kisebbség vagyunk, hanem kiválasztottak – és ez kötelez: 
hűségre, tisztaságra.  

        Sóskuti Zoltán 


