
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest-Rákoskeresztúri  
Református Egyházközség 

Bp. 1173 Pesti út 31.   
weblapunk: k ere sz tu r .wbi .hu  

Bank: 10700615 44644905 51100005  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány: 

 18195998-1-42   

Ú R V A C S O R Á S  I S T E N T I S Z T E L E T  
2 0 1 7 .  F E B R U Á R  5 .  
H ó s e á s - s o r o z a t / 2 .  

„ A  S z ö v e t s é g  n é p e ”  címmel 
 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.  Ágenda: Kozák-Bella Virág lp. 

 

 OLVASMÁNY: HÓS 4, 1-19 
 
 
 
 
 
 

 ALAPIGE: HÓS 4, 1 ILL. 12. 
 

„1. Halljátok meg az Úr igéjét, Izráel fiai! Pere van az 

Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, 
és nem ismerik Istent az országban.  
12. Népem a fától kér tanácsot, és a bot ad neki 
kijelentést. A parázna lelkület miatt tévelyegnek, 

paráznává lettek, elhagyták Istenüket.” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 178 („Dicsőség…”) 

 Hálaadás és áldás 50. házassági évforduló 

alkalmából (Sóskuti Ferenc és Lőrinczi Katalin) 

  Fő ének: 168 („Ó, Atya Isten…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 
  Imádság 
  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Igehirdetés előtti ének: KÉ 15 („Mint szarvas…”) 
 

 Alapige [ középen] 

    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
  Csend 
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  

  Áldás 
 

  Úrvacsora előtt: KÉ 24 („Kenyered és borod…”)  

  Úrvacsorai közösség 

Énekek: 165; 264; 274; 370; 392; 458; 459; 
461; 462; 463; 464; 466; 467;,,, 

 

  Záró ének: 32:1 („Ó mely boldog…”) 
  Áldás 

 HIMNUSZ 

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)  
sosan278@gmail.com; Janiné Vakulya Gabriella (pasztoráció)  30-835-5423 
 gabijanine@gmail.com; Oláhné Nagy Anita (gyerekszolgálat)  70-418-
3745  o.nagy.anita@gmail.com; Dancsics Gábor (házasság-, 
családgondozás)  70-457-8043; 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 
 

Lelkipásztoraink: Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-
5435; parókia: 209-4267;  soskutizoltan@gmail.com ill. 
sürgősebbekre: lp.rkeresztur@gmail.com Fogadó órája: 
szerda 15.00-18.30 + megbeszélt időpontokban;  
Kozák-Bella Virág beosztott lelkész:  06-30 581 7315; 
 bellavirag@gmail.com Fogadó órája: kedd 15.00-18.30 
+ megbeszélt időpontokban 
Honlapra írt cikket ide várjuk:   refkeresztur@gmail.com 
 

 

 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 BESZÁMOLÓ: Presbiteri gyűlésünkről; a Kérdések órájáról; 
az úrvacsorai előkészítőről… 

 Rendszeres alkalmaink (ld.: jobb felső sarokban!) 

 A Leprások Világnapja alkalmából meghirdetett diakóniai 
persely adományok: 63 500 Ft. Köszönjük! Istené a 
dicsőség! Újra indul a KERESZTKÉRDÉSEK sorozat, 
március 28-tól 10 kedden át. Hívjuk el Istent még nem 
ismerő szeretteinket, ismerőseinket! 

 Február 1-től Egyházközségünkben Jani Lívia teológus 
hallgatóval immár két gyakornok is tanul és szolgál. 

 Jövő hétvégén: Házas Hétvége lesz – imádkozzunk érte! 

 A Könyvterjesztés hírei… 

 Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23 

 NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés február végétől) 

 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 
minden hó 3. ill. 4. vasárnap du. 15.30

 KeReT-Konfi Délutánok havonta szombat du. 
ill. óvodai- és iskolai hittanórák 

mailto:szzsueva@gmail.com
mailto:soskutizoltan@gmail.com


 

"Sistergős", "ostorozós" prédikációt lehetne 

„kerekíteni” mai Olvasmányunk alapján. Akik szeretik a 
kemény szót, megnyugtatásul mondom, azért egy 

kevéske részük lesz benne! ☺ 

Azonban látnunk kell egy fontos különbséget! A 
bűneinket ugyanis nemcsak Isten emlegeti, hanem a 

Kísértő is. A kettő egészen más – mert más a céljuk! 

Ennek megértése nélkül félreértjük a prófétai könyveket. 

„Mert a gonosz az, aki vádol és rombol, nem az Isten. 
Isten szeretet, és ő magát nem tagadja meg, minden 

feddésével kiutat mutat és önmaga felé hív, nem pedig 

rombol.” (Kovács Endre) Amikor a próféta keményen 
ostorozza a népet, nemcsak bűneivel és azok szörnyű 

következményeivel akarja szembesíteni őket, hanem 

egyben megtérésre hívni, segítve a kapcsolat 
helyreállítását!  

1. 

„Pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs 

igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az 
országban." Olyan ez, mintha egy nyilvános tárgyaláson 

lennénk, amelyben kirajzolódik előttünk a vád, a bűn – és 

közben látjuk, halljuk a szereplőket, eljut hozzánk, a 
tényeken túl, a szereplők személye, lelkiállapota, érzései. 

Hát ránk. Beállunk egyik vagy másik oldalra. 

Három szó summázza a helyzetet az első versben –

mindhárom alapvetően Isten tulajdonsága, azonban ezt 
várja szövetséges társától is.  

Először is: „Nincs igazság”. A szó eredeti 

értelmében: nincs szilárdság, állandóság – ezért nincs 
igazság, megbízhatóság. [**] 

Másodszor: „Nincs hűség” Isten kitart szövetsége és 

ígéretei mellett, miközben népe folyamatosan semmibe 
veszi, „sárba döngöli” ezt. Míg az ember 

bizonytalankodik, Isten hű: ez az Ő mégis szeretete és 

kegyelme.  

Harmadszor: Nincs istenismeret. Valóban 
megbízhatatlan, hűtlen az a nép, akinek Isten már 

bemutatkozott sok-sok tettén, gondviselésén, prófétái 

szaván át, és ezt így elfelejti, negligálja. Itt nem egy 
intellektuális istenismeret hiányáról van szó, hanem egy 

tudatos elfordulásról, nemtörődömségről, gyakorlati, 

erkölcsi magatartásról! [**] 
 

2. 

Hadd forduljon a „bíróság” most a hallgatóság felé: És 

mi vajon hogy állunk megbízhatóság, szilárdság, hűség, 
szeretet, istenismeretet tükröző életvitel dolgában? Akár 

lehetnénk mi is a vádlottak? 

Istennél leginkább a lelkületünk számít, ezt nézi, ezt 
látja, ebből ítél – nem lehet külsőségek, szavakkal 

„átverni”. Igaz ránk, hogy „a paráznaság lelkülete” van 

bennünk? Hogyan érint minket ez a per, a próféta szava – 

benne a nép állapota, viselkedése, vagy Isten fájdalma, 
haragja? Nem rettent meg? Pere van Istennek velünk: 

veled és velem! 

Mit jelentett akkor és ott a paráznaság lelkülete? 
Szörnyű istentelen állapotok jellemezték akkor a 

társadalmat, annak minden részét… Látszólag él a kultusz, 

amivel szöges ellentétben az életvitel. Ám a kultusz is 
fertőzött, tele van idegen istenekkel, tiltott szokásokkal, 

bálványokkal, kultuszi paráznasággal! [**] 

Ki tehetett ott és akkor erről? A 2Kir vagy a 2Krón 

értékelése szerint elsősorban a hűtlen királyok tehetnek a 
szörnyű elfordulásról – így különösképp II. Jeroboám. Mai 

Olvasmányunk szerint a hűtlen, nyerészkedő, dőzsölő 

papok, a hamis próféták is fő bűnösök. Ugyanakkor 
Hóseás egyértelművé teszi: az egész nép ellen van pere 

Istennek! 

Bizony kemény a prófétai szó! De miért ilyen kemény? 

Mivel is kezdtük ma? Isten „minden feddésével kiutat 
mutat és önmaga felé hív, nem pedig rombol.” Tehát Isten, 

amikor „vádlottak padjára ültet”, nem „lecsukatni” akar, 

hanem felébreszteni, pontosabban: RÁÉBRESZTENI arra, 
ami vagy, ahol vagy. Különösen erőteljes a prófétai szó a 

papokkal szemben, akikre rá volt bízva a nép, a tanítás 

(nemcsak a kultusz) !Annál erősebb és keményebb a Szava, 
minél nagyobb a tévelygés, minél süketebb az ember! [**] 

Nagy alvót csak nagy hanggal lehet felébreszteni. 

3. 

Hogyan is lehet felébredni, kiszabadulni a bűn 
fogságából? A 12.vers így kezdődik: „Népem...” Micsoda 

szomorúság van ebben! Ennek az isteni szomorúságnak a 

megsejtése összetörheti a kemény szívet. „A gyermekem..., 
az unokám..., a szüleim..., a diákjaim...” – sóhajtunk fel, 

amikor valami rosszat sejtünk, látunk, hallunk felőlük: 

azzal van baj, aki az enyém, akit szeretek! Így van az Úr az 
Ő népével, így van az Egyházzal, így van veled és velem 

egészen személyesen! Az Övéi vagyunk: hiszen Ő alkotott 

minket és Ő váltott meg! Szomorú miattunk! Gondoljunk 

csak bele! Hogy eshetett Istennek az, hogy botokkal jósolva, 
kultuszi paráznákkal fertőztetve, magaslatokon bálványok 

előtt leborulva keresték a jövőt, élték vallásos életüket, azok 

után, hogy az Úr megmutatta nekik oly sokszor hatalmát, 
szabadítását, gondviselését, szeretetét! Így áll ez velünk 

kapcsolatban is! [**] 

 Ha elér hozzánk Teremtőnk szava: „Népem..., fiam..., 

leányom..." – és így az Ő s z e r e t e t é n e k  f á j d a l m a  
is!  Akkor ezt kérdezed a saját lelkedtől: Miért szomorítod 

bűneiddel, hűtlenségeddel, nemtörődömségeddel Atyádat, aki 

megmutatta magát neked? Azaz megszületik bennünk az 
őszinte bűnbánat.  Ha erre ráérzünk és ezt átéljük, a 

szívünkből szinte magától feltör a kérdés: Hogyan küzdhetjük 

le tehát a bűnt?  Ekkor beárad a Szívbe Isten kegyelme, 
szeretete újra, elborít és megtölt minket.  Ennek nyomán a 

Szívünk újra vágyódni kezd Gazdája, Ura után.  Erre a 

vágyakozásra Isten felel: jön és betölt lelki jókkal, helyre 

állít.  Ennek következménye pedig az, hogy kiszorul a bűn 
belőlünk, aztán pedig, ahogy annak helyét is eltölti Isten 

javaival, nem lesz helye bennünk, újabb bűnöknek. Ezért szól 

a prófétai szó! 
4. 

A Kísértő fő célja: szétrombolni Isten és ember, ember és 

ember között a kapcsolatot! Sajnos ismer az embert, tudja 

gyenge pontjainkat, ravasz, kitartó és türelmes – egészen 
addig, amíg le nem teper, le nem győz! Utána pedig vádol és 

rombol: „Add fel! Bűnös vagy! Nem vagy te hívő! Amúgy is 

túl sok mindenre kell figyelned, túl sok a tilalom, úgyse megy 
neked!” Ennek nyomán pedig vagy megkeserít és elszakít 

Istentől; vagy, ha ez nem megy, elringat egyfajta langyos és 

így erőtlen vallásosságban, „kettős életben”. Akár így, akár 
úgy: ennek folyományaként elönt minket a „paráznaság 

lelkülete”. Ez történt Izrael népével Hóseás idejében. 

A bűn tényleg erősebb nálunk. Azonban – hadd szóljak 

most már egészen újszövetségi módon – Krisztus viszont 
erősebb a bűnnél: legyőzte a bűnt, a halált, a kárhozatot, sőt 

a Kísértőt is. Ezzel az Úrral vagyunk szövetségben! Ha 

Krisztus lakik bennünk, akkor VELE erősebbek lehetünk a 
bűnnél. Mert Őbenne egy drága kapcsolatot kapunk, amely 

mindennél fontosabb lesz – ezt féltjük, ez fontos lesz nekünk. 

A Szövetség ereje, védelme ez: ez őrizte (volna) meg az 
Ószövetség népét, és ez őrzi meg az Újszövetség népét is. 

 Sóskuti Zoltán 


