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Úrvacsorás igeliturgia: Zólyomi Mátyás, Bence Imre 
 

Homiletika – Nagypéntek, Hós 6,1-3 – Donáth László 
 

1Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.2Két nap 

múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 3Ismerjük hát meg, törekedjünk 

megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely 

megáztatja a földet.  

Textus felolvasása: Luther német szövege, magyar és héber nyelven, Martin Buber fordítása 

Hóseás könyve a nyelvileg legnehezebben felfejthető szöveg, mert az 1-3 fejezeten kívül a többi töredék szöveg, 

ahogyan textusunk is.  

Az Isten által elvetett imádságnak tekinti Wolff.  

A szakasz tragikus szakasz, azt remélik van jövő, de nincs jövő. 

Az eredeti kontextus a Kr.e 740-720 közötti, a másik kontextus a mienk (mi köze nagypéntekhez…) 

Hóseás működési ideje alatt 6 király uralkodott.  

Hóseás az antik zsidóság Shakespeare-je, tulajdonképpen a szakasz egy királydráma, Izrael népének boldogtalansága.  

Bizarr kontextus a miénk, mert 2019 nagypéntekjét és ezt a néhány verset egybe kell szerkeszteni. 

Nyelvi érdekesség, hogy 6,4.kersétől tegező forma van. Az Örökkévaló a hozzá imádkozó népet tegezi, a héber nem 

tud, csak tegezni, ha nem tegez, akkor E/3. személybe helyezi a mondanivalót. Isten kikényszeríti, hogy tegezzük őt – 

mondja Buber – nem akarja, hogy dologként beszéljünk róla. (A nyelvi kapcsolat egy intim kapcsolat – idősotthon) 

A Hóseási mű legvégén van csupán valami vigasztaló, egyébként a könyve a töménytelen gazságról szól.  

A Dávidi Salamoni virágzó birodalom ideje óta, csupán 150 év telik el, van, aki Asszíriában reménykedik: 

Saját történeti háttér, és az aktuálpolitika kapcsolata. Ruszkik haza – vs. Putyin Magyarországon évente. Oroszország 

– Asszíria (nem EU, nem Németország...)  A másik reménység éppen ennyire bizar volt: Egyiptom. 

A háborúban súlyos sebesülést szenvedett ember tetszhalott állapota lehetett a 2-3 nap.  

Wolff és Luther is a 6,2-t idézi. Az Egyház Babiloni fogságáról szóló iratban a szerzetesek és papi nőtlenség témájához 

kapcsolja. Önmagában a vallás és a vallásosság, az imádság az áldozat, haszontalan tett, ha nem következik belőle 

tett. Ha nem mennek vissza a pusztába és nem kezd újra mindent.  

Hozzászólások:  

Keczkó Pál – temetési liturgia… 
Bence Imre – megismerhetjük az Urat.  
Enedreffy Géza – Jn 17, aki ismer engem… 
Zólyomi Mátyás – Zsid 11.  
Donáth László: első két szó fordítása: nosza rajta., vadásszuk le, kerítsük meg az Isten ismeretét.  



 
 

Esperesi hirdetések 
(ld. https://buda.lutheran.hu/index.php/lelkeszi-munkakozosseg/62-marcius) 

Következő LMK május 22-e. Táma: diakónia.  

Cegléd Busz: Donáth László tud buszt ha szükséges  

GAS szószékcserék zajlanak 

Az egyházmegyei ifi találkozó jól sikerült. Várják a következő alkalmat. 

OLMK témák. 

Homiletika – Húsvét, 1Kor 15, 47-53 Bencéné Szabó Márta 
Mellékelve. 
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