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Igét hirdet: Horvát Evelin th.h.. . 
 

 OLVASMÁNY: HÓS 5, 1-15 
 
 
 

 ALAPIGE: HÓS 5,3-6, 13 
 

  
„Ismerem én Efraimot, Izráel nem titkolhat előlem semmit: Most 

is paráználkodsz, Efraim, tisztátalan lettél, Izráel! Tetteik nem 
engedik, hogy megtérjenek Istenükhöz, mert parázna lelkület 

van bennük, nem ismerik az Urat. Izráel ellen saját gőgje 
tanúskodik, és elbukik Izráel és Efraim a maga bűne miatt, Júda 

is elbukik velük együtt. Juhokat és marhákat áldozva mennek 

keresni az Urat, de nem találják: elzárkózott előlük. (…) Látta 
Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába 

járt, a nagy királyhoz küldözgetett. De az nem tud 
meggyógyítani benneteket, nem orvosolja fekélyeteket.” 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
 

 Köszöntés 
 Kezdő ének: 47 1,5 („No minden népek…”) 

 Fő ének: 164 („Kegyes Jézus itt vagyunk…”) 
 

  Fohász 
 Olvasmány [ középen] 

  Imádság 

 Gyermekek az Úr asztala körül 
 Igehirdetés előtti ének: KÉ 2  

(„Csak benned…”) 

 Alapige [ középen] 

   Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Imádság  

  Miatyánk 

 Ráfelelő ének: KÉ 24 („Tégy újjá lelkem mélyén…”) 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 
 

 Záró ének: 475 („Imádkozzatok és buzgón 
kérjetek…”) 
  Áldás 
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 GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK: 
 

 Ezen a héten temettük Délczeg Józsefné testvérünket. 

Szeretettei számára Urunk vigasztalásáért imádkozunk 

 BESZÁMOLÓ 

 Csatorna-ügy: Elkezdődtek a munkálatok 

 Imacsoport: február 19. 845-kor találkozunk, hogy 

közösen imádkozzunk gyülekezetünkért 

 Férfi Kör: február 19. 1530  ill. Női Kör: február 26. 1530 

 Szerda 1830: Kérdések órája… 

 Házas Hétvége 

 Könyvterjesztés 

 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 
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Lelki értelemben sokszor hasonlítjuk magunkat gyerekekhez, akik úgy fordulnak Istenhez, mint Atyjukhoz, 
de sokszor abban is hasonlítunk, hogy pontosan úgy hagyjuk figyelmen kívül Isten szavát, mint ahogy egy 
kisgyerek a szülei szavát. Hóseás próféta könyvének a most felolvasott fejezetében ez az egyik probléma, 
amivel találkozunk. Isten népe nem vette komolyan Őt. Hangzott a megtérésre hívó prófétai szó, de a nép 
nem törődött vele. Isten számtalan módon próbálta figyelmeztetni népét, hogy ne forduljanak el tőle, de a 
nép nemes egyszerűséggel figyelmen kívül hagyta ezeket. Hogy ha mélyebben keressük ennek a háttarét, 
akkor meglátjuk, hogy egyenesen Isten személyét nem vették komolyan. A nép ugyanúgy folytatta a 
kultuszhoz kapcsolódó cselekedeteket, mint eddig. Hallhattunk arra való utalást, hogy pl. ugyanúgy 
mutattak be áldozatokat. De a szívük mélyén nem vették komolyan Istent. A „biztos, ami biztos” elv alapján 
mutattak be áldozatokat, de igazából már nem ismerték az Urat. A vallás rutinszerű gyakorlattá vált 
számukra, mögöttes lelki tartalom nélkül. A vallási hagyományok betartása mellett ugyanúgy mutattak be 
áldozatokat a mindenféle más isteneknek, sőt, a különböző más vallások egyre inkább teret hódítottak 
maguknak a nép között. 

Megdöbbentő, hogy idáig jutottak! Isten csodát csodára halmozva hozta ki népét Egyiptomból, az ottani 
fogságból és szenvedésből, utána szintén csodálatos módon vezette őket a pusztában, amíg otthont nem 
adott nekik. Most pedig, néhány évszázaddal később ott tartanak, hogy teljesen elfordultak tőle. Hogy 
lehetséges ez? Tényleg ilyen feledékeny lenne az emberi szív? Sajnos igen. Elfelejtették azt, hogy Isten 
egy személyes Úr, aki személyes kapcsolatra vágyik. Megfeledkeztek arról, hogy Isten számára nem a 
mechanikusan elvégzett vallásos gyakorlat a lényeges, hanem az, ami a szívben van. Emellett 
elfeledkeztek arról, hogy az a szerető Isten, aki kihozta őket a különböző nyomorúságokból, aki 
szövetséget kötött velük nem csak szerető Isten, hanem egyben teremtő, szent, igazságos, mindenható 
Isten. Az izraeliták, akikről azt olvassuk Mózes második könyvében, hogy a törvényadásnál egyenesen 
reszkettek, mielőtt Mózes felment volna a hegyre, hogy találkozzon a mindenható Istennel, Hóseás korára 
már természetesnek vették, hogy azt tesznek, amit csak akarnak, mert majd Isten úgyis mindent 
megbocsát. Eltűnt szívükből az istenfélelem, az Isten iránt való tisztelet, hűség, a mellette való 
elköteleződés, a neki való odaszántság. Nem vették komolyan a mindenható és szent Istent. Elkezdődött a 
szívükben egy folyamat, amely odáig vezetett, hogy Isten nem hogy nem az első helyen volt az életükben, 
hanem egy lett a sok minden más mellett. 

Sajnos ez a könnyelmű lelkiállapot tőlünk sem áll távol. Isten ma is ugyanúgy személyes kapcsolatra 
vágyik velünk, és azt szeretné, hogy teljes szívből kövessük őt. Jézus Krisztus kereszthalálában megtörtént 
a bűneinkért bemutatott egyszeri és tökéletes áldozat, így bennünket már egészen más szempontból 
fenyeget ugyanaz a veszély, mint az izraelitákat. Ha nem is kell rendszeresen áldozatot bemutatnunk és 
mindenféle rituális szertatáson részt vennünk, a lelki életünk mégis könnyen válhat ugyanolyan 
mechanikussá és kiüresedetté, mint az akkori nép lelki élete. Ha itt is vagyunk minden vasárnap a 
templomban, és látszólag keresztény életet is élünk, és minden más vallástól el is zárkózunk, a szívünk 
ugyanolyan feledékeny tud lenni, mint az izraeliták szíve volt. Sokszor sokféle képpen találkozhattunk már 
Istennel, sok megtapasztalhattunk már az ő jelentlétét az életünkben, de ha a szívünkre nem figyelünk oda, 
ha nem ápoljuk igazán az Istennel való kapcsolatunkat, akkor könnyen odajuthatunk mi is, hogy azon 
kapjuk magunkat, hogy nem vesszük komolyan Őt, hogy elfordultunk tőle. Ezt a legkönnyebben a 
döntéseinken érhetjük tetten, mert a különböző döntések meghozásakor derül ki az, hogy igazán ki is van 
az első helyen a szívünkben. Nem feltétlenül nagy döntésekre gondolok itt! Ha pl. tudom, hogy Jézus azt 
mondta, hogy „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”, de én úgy döntök, hogy figyelmen kívül hagyom azt, 
akiről tudom, hogy segítségre, szeretetre, vigasztalásra lenne szüksége, akkor már kiderül, hogy fontosabb 
a saját kényelmem, mint Isten parancsa. Számtalan példát hozhatnánk még, de minden ilyen helyzet 
gyökere az, hogy sokszor mi sem vesszük komolyan Isten személyét. Isten valóban végtelenül kegyelmes 
és szerető Isten, aki Jézusban önmagát adta, de ő emellett egyben a szent, tökéletes, igazságos és 
mindennél hatalmasabb Isten is, aki hűséget és teljes odaadást vár tőlünk. Ha a kettőt egymás mellett 
látjuk, akkor ismerjük Őt igazán. Ha Istent így látjuk, akkor őt követni már nem azt jelenti, hogy semmivel 

sem törődve élünk, tudva azt, hogy Isten „úgyis mindent megbocsát”, hanem meglátjuk, hogy Isten 
könnyelműség helyett követésre hív bennünket. Arra hív, hogy Krisztusban hálás szívvel kötelezzük el 
magunkat mellette hűségesen, mindenünket odaadva. 

Isten népe tehát nem ismerte már Isten és ezért nem vette komolyan őt, így egyre mélyebbre süllyedt 
lelkileg és egyre távolabb került tőle. Azonban igénk nem áll meg itt, hanem beszél arról, hogy a nép idővel 
felismerte a helyzetét és azt is, hogy segítségre szorul. (13. vers) Isten népe tehát felismerte azt, hogy 
egyre rosszabb állapotban van és segítséget is kért. 

Nagyon érzékletes az, ahogyan Isten ezt a tőle elszakadt és egyre inkább eltávolodó állapotot 
betegséghez hasonlítja. Ilyenkor télen talán még frissebb emlékeink vannak arról, hogy milyen az, amikor 
lebetegszünk. Először nem olyan jó az ember közérzete, végül pedig, amikor a betegség eléri a 
csúcspontját, akkor az ember – ha teheti - leginkább tehetetlenül, kiszolgáltatottan, legyengülve fekszik, és 
csak alszik. Ha nem fordul orvoshoz, akkor pedig nagy valószínűséggel egyre rosszabbul lesz, esetleg még 
szövődmények is kialakulhatnak. A betegség képe nagyon jól megvilágítja azt a folyamatot, amelyen 
keresztülmentek az izraeliták. Elkezdődött egy egyre romló lelki folyamat, amely a végén már nem csak 
lelkileg mutatkozott meg, hanem magát az országot is egy rosszabb állapotba hozta. Minden szempontból 
kiszolgáltatottá váltak, legyengültek, szenvedtek, már-már magatehetetlenné váltak. Azonban ahelyett, 
hogy megkeresték volna a probléma gyökerét, azt, hogy honnan is indult el ez a romlás, és segítséget 
kértek volna attól, akinek van hatalma arra, hogy segítsen, az országot fenyegető nagyhatalom királyához 
fordultak, amelynek köszönhetően hosszabb távon még rosszabb helyzetbe kerültek, mint azelőtt voltak.  

A nép tehát szenvedett, legyengült, kiüresedett, de ahelyett, hogy bűnbánattal Istenhez fordult volna, 
másban keresett segítséget és biztonságot, és így még mélyebbre süllyedt.  

Az Istentől való elszakítottság állapota, a bűn állapota mindannyiunk számára jelen valóság, hiszen 
mindannyian ebbe születünk bele. A bűn egy nagyon személyes dolog. Tönkretette az Istennel való 
személyes kapcsolatunkat, és akárhányszor bűnt követünk el, ártunk vele magunknak és/vagy másoknak. 
Ennek köszönhetően mindannyian nagyon sok sebet szerzünk, és ezek a sebek nagyon tudnak fájni. Ezek 
a sebek azonban csak a felszínen vannak. Ahogy egy vírusos fertőzésnél is a kórokozó okozza a bajt, és 
annak köszönhetően alakulnak ki a különböző tünetek, úgy a lelki életünkben a bűn a fájó sebek forrása. 
Mint ahogyan egy testi betegségnél, vagy egy sebnél is fontos, hogy kezeljék, úgy a szívünkön levő 
sebeknek is gyógyításra van szüksége. Fontos azonban, hogy jó helyen keressük a gyógyulást, mert 
különben olyan sorsra jutunk, mint amiről az igeszakaszunk beszél.  

Ahogyan egy testi betegségnél is lehet csak tüneteket kezelni, úgy a lelki sebeinkre is használhatunk 
különféle „fájdalomcsillapítókat”. Ilyen fájdalomcsillapító lehet a házastárs, a gyermek, egy barát vagy 
családtag, a munka vagy éppen a szórakozás, az életmód… stb. Számtalan helyen találhatunk ideiglenes 
segítséget, amelyek a jelenben, rövidtávon kellemesek, hosszabb távon azonban csak még távolabb 
visznek Istentől és a tényleges gyógyulás lehetőségétől. Mert ha nem a tüneteket nézzük, ha nem a szív 
fájdalmára összpontosítunk, hanem megkeressük a baj gyökerét, akkor meglátjuk, hogy valóban nincs más 
út, amely a gyógyulás és a helyreállás felé vinne, csakis az Istenhez való visszatérés, mert egyedül neki 
van hatalma arra, hogy gyógyítson. Azt gondolhatjuk, hogy kézenfekvő dolog Istenhez fordulni a bajban, de 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a mindennapok egyik legnagyobb küzdelme az, hogy jó helyen keressük a 
gyógyulást, a segítséget. Sokkal könnyebb fájdalmat csillapítani, mint felvállani azt, hogy mennyire össze 
vagyunk törve, hogy mennyire kiszolgáltatottak és gyengék vagyunk, és hogy mennyire szükségünk van 
arra, hogy Isten segítsen nekünk. A szívünk betegségének mértékét mutatja, hogy az ember természete 
szerint hamarabb fordul máshoz, mint ahhoz az Istenhez, aki gondosan megalkotta, aki annyira szereti, 
hogy önmagát adta érte, akinek van hatalma maradéktalanul legyőzni a bűnt minden következményével 
együtt, és akinek van hatalma arra is, hogy szíveket, életeket teremtsen újjá. 

 

        Horváth Evelin 


