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 ALAPIGE: HÓS 14, 2-10 
 

„2. Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt 
buktál el! 3. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor 
megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden 
bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk 
neked! 4. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. 
Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak 
nálad talál irgalmat az árva. 5. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, 
szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. 6. 
6 Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret 
ver, mint a Libánon fái. 7. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az 
olajfa, és illatos, mint a Libánon. 8. Akkor majd ismét Isten 
oltalmában élnek, gabonát termesztenek; virulnak, mint a szőlő, 
híresek lesznek, mint a libánoni bor.9. Efraimnak nem lesz köze 
többé a bálványokhoz. Én majd meghallgatom, és törődöm vele. 
Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapod majd a 
gyümölcseidet! 10. Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az 
megérti. Mert egyenesek az Úr útjai: az igazak járnak rajtuk, a 
vétkesek elbuknak rajtuk.” 
” 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

   CSEND (9 55-től) 
Mit jelent megtérni?  
Honnan tudhatom, hogy megtérem? 

  Köszöntés 
  Kezdő ének: 47:1 („No, minden népek…”) 
  Fő ének: KÉ 21 („Rejts most el…”) 
 

  Fohász 
  Gyermekek az Úr asztala körül 
  Imádság 
 Alapige [ középen] 
    Igehirdetés [ ld: túloldalon] 
 

  Csend 
  Ráfelelő ének: KÉ 14 („Krisztus enyém…”)  
  Imádság  
  Miatyánk 
 

  Hirdetések [ ld: jobboldalon]  
 

  Záró ének: 460 („Amint vagyok…”)  
 

  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) 
sosan279@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: 
BESZÁMOLÓK: Imakör; Férfi Kör; ételosztás, a KeReT-KOnfi 

alkalom; az IFIsek a Csordás-hp-nál jártak; csatorna ügy 
Istentisztelet után rövid közös vagy személyes 

beszélgetésre hívjuk azokat, akiket megérintett az Ige 
vagy szeretné, hogy személyesen érte imádkozzunk… 

Ma 1530: Női Kör 
NYÁRI TÁBOR július 9-14. (jelentkezés Hidasi Zsoltnál és 

Rácz Kornéliánál) 
Jövő héten, hó első vasárnapján Úrvacsorás Istentisztelet 

lesz. Erre előkészítő alkalmat szombaton 17 órakor 
tartunk. 

Jövő hét:BIBLIA vasárnap is. Erre az Istentiszteletre 
hozzuk el Bibliánkat (névvel ellátva), ebből lesz egy kis 
„kiállítás”. 

Március 28-tól  indul 10 kedden át a KERESZTKÉRDÉSEK 
sorozat is, melynek SZÓRÓLAPJÁT, meghívóját a 
kapuban elvehetjük és kézbe adhatjuk annak, aki felé 
Isten indít minket. 

Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen hoznának 
autóval testvéreket Istentiszteletre, vagy maguk 
örülnének egy ilyen segítségnek. 

Kérjük a közösség tagjait, aki teheti, hívja el magához 
egy-egy beszélgetésre teológus gyakornokainkat! 

Tavaszi KONFIFI Hétvége: április 21-23. 
 

 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 



 

RÁHANGOLÓDÁS 
[Bevezető történet] Nehéz, kemény könyv volt előttünk 

néhány alkalommal. De mi a vége? Hogy végződik? – ez 
mindig foglalkoztat minket. Most a végéhez lapozunk.  
Hóseás könyvének témái [a rettenetes helyzetről**] újra 
megszólalnak – de már győzelmes hangnemben. Olyan 
ez, mint egy lakodalmi ének – a beteljesedés boldog 
ünnepe. Hasonlít a hangulata, a szövegben lévő képekkel, 
az Ószövetség egy másik könyvére: az Énekek énekére, 
amely első rétegében egy különleges ókori szerelmi ének. 
Erő és szépség árad a szövegből – ennek fő kifejezése a 
Libánon hegyének képe. 

Hadd tegyek itt még az elején két megértést segítő 
megjegyzést! Az Ószövetség (általában a héber 
gondolkodás) képekben fejez ki mindent, nem 
fogalmakban. A képek alapvetően nem megfejtésre 
hívnak, hanem arra, hogy azok fejtsenek meg minket úgy, 
hogy mi „ugrunk bele”, mi helyezkedünk bele azokba, 
időt töltve azokkal, átélve – és így hatnak! Az 
üdvjövendölés (a helyreállíttatás, a boldog idők ígérete) 
Isten alapszándéka, eredeti terve, „vágya” – akkor is, 
amikor ítéletet hirdet. Azzal is az a célja, hogy 
megtérésre hívjon! A megtérés alapkövetelmény. Ez az 
alap. 

AZ IGAZ MEGTÉRÉS 
Sokan sokszor megkérdezik tőlem: Mit jelent 

megtérni? Vagy egészen személyesen teszik fel a kérdést: 
„Én meg vagyok térve? Honnan tudhatom?” 
Segítségképpen a mai Ige alapján hadd mondjak tehát pár 
mondatot arról, mit is jelent megtérni!  

Az igaz megtérést Istennek elmondott ŐSZINTE 
SZAVAK jellemzik. Úgy élte meg vallásosságát az 
Ószövetség embere, hogy a hatalmas Isten elé nem mehet 
üres kézzel: áldozatot vitt Istennek. Hóseás azt mondja, 
hogy „ajkunk gyümölcsét” vigyük áldozatul az Úrnak 
[szó szerinti fordításban: „ajkaidnak bikáit”]. Egyszerű 
és őszinte szavakat vár Isten. Ilyen értelemben csak üres 
kézzel mehetünk elé – nincs mit vinni neki, csak azt, akik 
vagyunk, vele beteg bűnös szívünket… 

Az igaz megtérés része ELESETTSÉGÜNK 
ELISMERÉSE. Nehéz meglátni, kimondani, elismerni a 
csődöt – még akkor is nehéz, amikor már egészen 

világos, amikor már alig van mentség [**], önhazugság 
[**], hamis illúzió [**]…  

Az igaz megtérés része az is, hogy BELÁTJUK 
CSŐDÜNK IGAZI OKÁT: nem Teremtőnknél „kerestünk 
árnyékot”, sőt fellázadtunk Isten ellen. A 13,9-ben ezt 
olvassuk: „Az vitt romlásba téged, Izrael, hogy ellenem, 
segítőd ellen lázadtál” – mondja az Úr. A lázadás tényének 
elismerése ez. Az árnyék képe nagyon beszédes. A 
védelmet jelenti – ahova az ember menekül. A zsoltáríró 
így imádkozik: „Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el 
szárnyaid árnyékába.” (Zsolt 17,8) Izrael ezt a védelmet 
nem Istennél kereste! Ugyanakkor a zöldellő fák alatt űzött 
Izrael parázna idegen kultuszt. Ez maga a lázadás! Most 
pedig Isten maga lesz a fa – az élet és a termékenység 
jelképe. (A Szentírás egyedül itt használja Istenre a fa 
képét – nyilván az ellentételezés kedvéért!) Nagy dolog 
belátni: amazokban nincs erő! Az eddig megoldások nem 
hoztak eredményt! A bajban nem vigasz, nem árnyék, nem 
tart meg sem a pénz, sem a siker, sem a testem kultusza, 
sem a munka… 

Az igaz megtérés része a BŰNBÁNAT. A bűnbánat 
egyrészt mindig konkrét (miben vétkeztem?). Izrael 
számára ez konkrétan azt jelentette, hogy idegen isteneket, 
bálványokat imád, illetve feladta önmagát azért, hogy 
idegen népek katonai erejétől várhassa a védelmet. 
Másrészt az igaz bűnbánatban mindig benne van a változás 
szándéka – egyébként nem igazi.  

Az igaz megtérés jele, hogy IGENT MONDUNK 
ISTENRE és az Ő útjára, parancsaira, és NEMET MONDUNK 
AZ ISTENTELENSÉGRE, a bűnre. Olyan ez, mint a 
házasságkötés. (Egyébként itt Izrael számára is tiszta új 
házasságot ajánlj Isten, annak ellenére, hogy megcsalta, 
elhagyta Őt a nép.) 

Hogy állsz ezekkel? Átmentél rajtunk? Vagy most készen 
állsz rá? Be mered járni mindezeket? 

ISTEN „RÉSZE” 
Isten szabad elhatározásból fogadja vissza, szereti az Ő 

népét. Az 5.versben használt szó [Károli: „Szeretem majd 
őket ingyen kegyelemből”; RÚF: „szívből szeretni fogom 
őket”] azokat a korabeli önkéntes ajándékokat jelentette, 
amelyeket valaki jószántából, önként hozott, nem pedig a 
törvény előírásának alapján.  

Isten így adja, szabadon, minden kényszer nélkül, 
szívből, ingyen kegyelemből az Ő szeretetét. 

A megtérés megfordulást, visszafordulást, visszatérést 
jelent. Itt is szójátékot találunk Hóseásnál, amikor azt 
mondja, ha a nép visszafordul, az Úr haragja is elfordul, 
visszafordul.  

Milyen jellemző ez Istenre! Gondoljunk csak Ninive 
történetére: ezt nem érti Jónás. Ezt nem érti az ember. Ez a 
„Kegyelem világa”. Az ember sokkal kegyetlenebb, 
makacsabb, könyörtelenebb ítéletében Istennél! [**] 

A VISSZATÉRÉS SZÉPSÉGEI 
Hóseás könyvének felolvasott, utolsó része a visszatérés 

csodáját gyönyörű képekkel érzékelteti. (Szinte az Énekek 
énekének pompás, illatos képei között találjuk magunkat.)  

Az Istenhez való visszatérés olyan, mint a harmat, amely 
az esőtlen félév forróságában szinte az egyetlen táplálója a 
növényeknek, amely láthatatlanul és hirtelen egyszeriben 
leszáll… [**] 

Az Istenhez visszataláló ember úgy virul ki, olyan szép 
lesz, mint a „liliom a tövisek között”. 

Az újjáteremtett nép, ember olyan szilárd, mint a 
hatalmas Libánon hegye. 

A visszatértek örökzöldek és olyan illatosak [akkoriban 
az illat jóval fontosabb volt], és olyan értékesek, mint az 
olajfák. 

A gabona és a szőlő a bőség, a gyümölcstermés jelképei: 
micsoda bőség, micsoda gyümölcsözés indul el, ha egy lélek 
megtér Urához, Teremtőjéhez, Gondviselőjéhez, 
Megváltójához! 

A bor pedig vígságot, örömet, az ünnepet, a mosolyt 
jelent! Igen, a keresztyén élet alaphangja ilyen örömteli, 
ünnepes, mégis-mosolygós. 
 

Hadd foglaljam össze a ma oly divatos szóval: a 
visszatérők „majd kicsattannak az egészségtől”! Milyen más 
mindez, mint a jelen megtapasztalt valósága! Ez az igazi 
nagy feszültség – amiből menekülni kell: vissza Istenhez, az 
egészséges élethez! Hát menekülj Istenhez…! 

* * * 
Akkoriban és ott sajnos nem hallotta meg az Úr hangját 

a nép, és tudjuk, ennek következményeként ítélet, pusztulás, 
bukás következett. Hát most halljátok, hallod? A távoli 
jövőben jöhet majd egy új korszak, amire vonatkozik az 
ígéret. Ennek is előfeltétele a megtérés, a visszatérés. Ebben a 
korszakban élünk: miénk ez a lehetőség. 

 Sóskuti Zoltán 


