„Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most
sem látjátok, és kimondhatatlan,
dicsőült örömmel örvendeztek,
mert elértétek hitetek célját,
lelketek üdvösségét.”
(1Pt 1,8-9)
(1Tim 6,11)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 05. Advent második vasárnapja Szőnyis istentisztelet

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük 2021. december 5-én a HódmezővásárhelyÓtemplomi Református Egyházközség nevében mindazokat, akik hallgatják,
nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket.
Alkalmunk
írott
anyaga
a
gyülekezet
honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Mai
istentiszteletünket Péter apostol első levelének szavai fűzik egybe: „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek
üdvösségét.” (1Pt 1,8-9) Az apostol szavaival köszöntelek titeket: „Kegyelem
néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól
a Szentlélek közösségében.” Ámen.
Kezdőének: A 301. dicséret 1. versét énekeljük: „Új világosság jelenék…”
Főének: Énekszóval magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a 312. dicséret
1-2. versét: „Várj ember szíve készen…”
Fohász: A mi istentiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az
Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz, örök Isten.
Ámen.
Lekció: Halljátok Istenünk Igéjét, amint így szólít meg minket Ézsaiás próféta
könyvében az 58. fejezetének 6-14. verseiben a következőképpen:
6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! 7Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a
szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne
zárkózz el testvéred elől! 8Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és
az ÚR dicsősége lesz mögötted. 9Ha segítségül hívod az URat, ő
válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem
raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10ha falatodat
megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben
világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 11Az ÚR vezet
majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti.
Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a
víz. 12Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott ala-

pokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. 13Ha
nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után az én szent napomon, ha
a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, 14akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én
pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak
örökségében. – Az ÚR maga mondja ezt. Ámen.
Prófétai Imádság: Isten tegye áldottá az Ő Igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg
fejünket és imádkozzunk.
Mennyei Atyánk! Hatalmas Istenünk!
Urunk elcsendesedünk előtted és kérünk, hogy te vezesd
gondolatainkat is feléd. Annyi minden eltereli a figyelmünket, annyi feladat szívja az erőnket, de most afelé a feladat felé szeretnénk
fordulni, amelyet te mutatsz nekünk. Tégy minket értővé és reményteljessé! Szeretnénk meglátni akaratodat az életünkben. Tedd ezt a gyülekezetet
erőssé és ragyogóvá a Te áldásoddal. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: Énekeljük a 304. dicséret 5. versét: „Az Illésnek

lelkével…”

Textus: Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szólít meg minket
Isten igéje Péter apostol első levelében az 1. fejezet 8-9. versében, a következőképpen:
„8Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem
látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” Ámen.

Igehirdetés:
Kedves Gyülekezet!
A mai ószövetségi igeszakaszunkból három szót, illetve kifejezést hívunk
segítségül, hogy megértsük a mai üzenetet: Böjt, Fölépítik fiaid, Gyönyörködni fogsz.
I. Böjt
Az advent a kisböjt ideje az egyházi év kezdetén. A nagy ünnepekre
készülést test-lelki megújulásra való törekvés előzi meg. Természetes,
hogy mi is készülünk adventi koszorúval, az ünnepi menü megtervezésével, az alapanyagok beszerzésével, lakókörnyezetünk rendbe tételével.
Eddig mindenki eljut. De ki emlékszik már arra, hogy a mézeskalácsot
nem az adventben koptatjuk el, hanem félre tesszük az ünnepre. Kibírnád, hogy nem eszel a sütiből, amit karácsonyra sütöttek szorgos kezek?
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A mi esetünkben már ez is böjt lenne. Egy kis önmegtartóztatás, magunk megpróbálása. Ura vagyok-e saját testemnek? Az advent egy út az
ünnep felé, amely magunkba mélyre vezet és az Istenhez közel. Az
ézsaiási ige arra a sürgető kérdésre ad választ, hogy hogyan tudjuk Isten jelenlétét magunk mellé állítani. Hogyan kérjünk, mire fel, és mit vár
el tőlünk az Úr. A böjti szokások a bűnbánat külső megnyilvánulásai, a
rituális öltözet, a zsákruha, a hamu szórása azt fejezi ki, hogy az ember
nem tiszta, és csak Istentől várhat megbocsátást, tisztulást. Ennyi azonban nem elég. Akkor se, ha éves rendszerességgel elvégezzük a bűnbánati szokásokat. A mi Urunk nem jelképes mozdulatokra kíváncsi, hanem
a konkrét tettekre. A cselekvő Isten az embert tettekre sarkallja.
Tedd meg, amit kér! Tégy jót, ha tudsz.
„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” ( Jak 4,17) Az
pedig természetes, hogy a rosszat nem teszed többé. Ez a keresztényi
létedből fakad. Nem beszélsz többé csúnyán, nem intrikálsz, nem mutogatsz újjal, nem csúfolódsz, nem szítasz viszályt. Mert az Isten nem az
évenkénti bűnbánatodra kíváncsi, hanem a jellemedet akarja formálni.
Ha Jézusé vagy akkor a jóra törekedjél. Lehetsz jó ember. Adakozzál
adventben, vedd észre, hogy hol tudsz segíteni, de ne csak ilyenkor,
egész évben, mostantól egész életedben legyen gondod azokra, akiken
segíteni tudsz. Ha ez sikerül, hogy elfordulsz magadtól és mások felé
képes leszel önzetlenül megnyílni, akkor meglátod a hajnalhasadást.
Meg fogod érteni, hogy ezért élsz, hogy tehess valamit az Isten dicsőségére. Az előtted járó igazság ekkor már nem a te igazságod lesz, hanem
az Istené, te pedig elölről és hátulról védve leszel. Az Isten ereje diadalmasan vonul veled.
II. Fölépítik fiaid
Az ótemplom védfalát a hatvanas években elbontották. A templomkert
nem az egyházé azóta. Az ide tervezett sétautak a lelkészsírok felett
rajzolódnak. Talán meghallgatják a szavunkat, talán ésszerű döntés születik. A falakat pedig az alapokra az utódok, a mi fiaink építik majd viszsza. Az egyház azonban nemcsak téglából áll, hanem emberekből, és
azok hitéből. Akkor lesz jövőre is itt ember, ha nem fogy el közülünk a
hit. A mi hitünk lesz a jövő hitének alapja. Milyen a hitünk, van-e egyáltalán? Ha egy gyermek gazdag családba születik, tudja, hogy ő lesz az,
aki majd tovább viszi a nevet, a céget. Nincs más, neki kell az ősök he3

lyébe lépni. A mi cégünket úgy hívják, egyház, és a nagy név, amely
fenntartja, Jézus Krisztus. Mi itt mindannyian nagy kincs örökösei vagyunk. Itt minden a tiétek, a templom, az orgona, a padok, a hősök
névsora a falakon, a festett régi bútorzat és a modern üvegajtó, de leginkább az azon olvasható bibliai citátum, amely itt Vásárhelyen történelmi tapasztalat: Erős torony az Úr neve. Az erős torony a miénk. Ide oltalomért jöttek mindig a hívek. Az isteni örökség a miénk. A mi örökségünk a dicsőség, amelyet Jézus Krisztus által kapunk.
III.
Gyönyörködni fogsz az Úrban
Az advent idején négy óra előtt lehanyatlik a nap, besötétedik és lehűl a
levegő. Semmi kedvünk sötétben és hidegben ténferegni. De tudjuk,
hogy karácsonykor fordul az idő, egyre hosszabbak leszenek a nappalok.
Amikor reggel csörög az óra, még teljes a sötétség, ha majd bejut egy
fénysugár reggel, jobban megy az ébredés. Az advent az első fénysugarat jelenti. Még nem süt a nap. Nem is látjuk a felkelő napot, csak azt a
reménykeltő világosságot. Már közel van. Már itt az öröm ideje. „Őt sze-

retitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és
kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek
célját, lelketek üdvösségét.” Nem láttuk és most sem látjuk, de a jeleket

látjuk, amelyek biztosan mutatják, hogy közel van. Adventben lecsendesedünk, magunkba nézünk, alkalmunk nyílik a számvetésre. Lassítanunk
kell a tempón, de nem tétlenségre hív minket a mi Urunk, hanem határozott tettekre. Ha közeledünk célunk felé, egyre eltökéltebbek leszünk,
és egyre inkább meglátjuk a szépséget a küzdelemben. A kimondhatatlan, dicsőült öröm a lelkünk mélyén a jele annak, hogy megnyugodott
lelkünk megváltottságunk tudatában. A nap ragyogását nem látjuk még,
de gyönyörködhetünk fényében, és várhatjuk teljes ragyogását. Krisztust
várjuk az ünnepben minden évben, de a várakozás az ünnep után is
folytatódik. Hitünk célja a végső találkozás, amikor teljes fényében ragyogva gyönyörködhetünk az Úr dicsőségében. De ez már a keresztyéni
lét legelragadottabb szintje, amikor szívből kívánjuk, és mondjuk: Marana Tha! Jövel, Urunk! Ámen. (Kun Ildikó intézményi lelkész)
Ráfelelő ének: Feleljünk Istenünk megszólító igéjére a 312. dicséret 3-4.
versét énekelve: „Az Úr elé, ha tárod…”
Papi imádság: Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket válaszoljunk
Isten igéjére imádsággal:
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Urunk, Jézus Krisztus! Megváltó Istenünk! Nem láttunk
Téged és most látunk. Te azt mondtad, hogy boldogok,
akik nem látnak és hisznek. Mi vagyunk azok, kik így hiszünk Benned, mert arcodat nem ismerjük, de hozzánk
lehajoló szeretetedet, szelíd és halk hangodat igen. Kérünk
Téged, hogy ezután is hallgasd meg imáinkat, segíts meg
mindet munkánkban, tanulásunkban, feladatainkban. Mutasd meg,
hogy mit vársz tőlünk, erősíts meg minket elhatározásunkban. Hadd
legyünk mi épülő és építő, Benned gyönyörködő gyülekezet. Ámen.
Úri imádság: Együtt mondjuk fennhangon az Úrtól tanult imádságot:
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED,
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA,
ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG
A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13)
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét,
hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által
meggazdagodjatok. (2Kor 8,)
1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Veszelovszi Eszter
2021.12.23.
930
b) esküvő: Nem volt!
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Nagygyörgy Margit Ingrid
(Hmvhely 1972.09.16., Damjanich u. 37. sz. alatti lakos. Temetése
2021.11.29.-én 13:00-kor, hétfőn volt a Kincses temetőben. Vigasztalást
kívánunk a gyászban járóknak!
d) Elmúlt héten temetés nem volt!
születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt
héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „10Mert közel
van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” (Zsolt 85,10-11)
Rózsa Villő Valentina

11.29

Börcsök Liza

12.02

Varga Bulcsú Lajos

11.29

Baranovszky Judit

12.02

Fejes Péter

11.29

Dávid Alexandra Réka

12.02

Kovács Vilmos Péter

11.29

Krumesz Adrienn Dr.

12.02
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Imre Sándor Lajos

11.29

Csendesné Szécsényi Katalin
Beáta

12.02

Asztalos Gyula

11.29

Nagy Ferencné Berecki Teréz

12.03

Mátés Amanda Dominika

11.29

Márton Albertné

12.03

Farkas Evelin

11.29

Pappné Czuczi Orsolya

12.03

Dékány Márk

11.29

Fekete Árpád

12.03

Harmati Gréta

11.29

Nagy Gergő István

12.03

Kornyik Tímea Anita

11.29

Nagy Lilla Erzsébet

12.03

Spissákné Bognár Judit

11.30

Fehér Zsolt

12.03

Sós Andrea

11.30

Baráth Nikoletta Rózsa

12.03

Kerekes Andrea

11.30

Sági Luca

12.03

Kutasi Sándor

11.30

Túróczki Judit

12.04

Botka Gerda

11.30

Kiss Benedek

12.04

Héjja Karina

11.30

Szűcs Petra Barbara

12.04

Mártha Kristóf Márk

11.30

12.05

Juhász Gábor
Kanton Attila Zsoltné Eszter
Adrienn Eszter

12.01

Lipták László
Móroczné Keresztesi Ildikó
Katalin

12.01

Csanki István

12.05

Dura Tímea

12.01

Balog Róbert Ádám

12.05

Harcsás Lilla

12.01

Katona Hunor

12.05

Horváth Levente

12.01

Rácz Patrik

12.05

Leléné Kanász Erika

12.02

12.05

2. Hírek:
a) Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon
viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a
padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
b) „Asztalt terítesz…” – gyülekezetünk az idei évben is elindítja karácsonyi
szeretetszolgálati adománygyűjtését, amellyel a rászoruló vásárhelyi
családok ünnepét kívánjuk meghittebbé tenni. Pénzbeli adományokat a holnapi naptól kezdődően december 5-ig várunk banki átutalással az egy6

házközség bankszámlájára: 11735067-20056821 (Közlemény: „Asztelt terítesz”) vagy készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzöszszegből a tavalyi akcióhoz hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk
össze 7-8 ezer forint értékben.
c) Gyülekezetünkben almalevet lehet vásárolni. A háromliteres 900,- forint.
A gyümölcslé Rakazmazról származik és a vásárlással a Békési Református
Egyházmegyét támogatjuk.
d) A Magyar Református Szeretetszolgálat adventi gyűjtőakciókat
szervez novemberben, amelyről tájékozódni a jobbadni.hu oldalon lehet. A
1358-as telefonos adományvonal tárcsázása 500 Ft segítséget jelent. Gyülekezetünk kapcsolódási pontjairól a későbbiekben leszünk tájékoztatással.
e) Tiszta Szívvel Egyesület 13 órától itt az Ótemplomban Szeretetsüti akciót
szervez!
f) Az istentiszteletet a Youtube csatornánkon ÉLŐ-ben követhetik az alkalmat.
Hétvégi alkalmunk a szokott rendszerint az Üzenet igehirdető lapon, illetve írásban
a gyülekezet honlapjáról letölthető.
3. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
b) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
c) Hétfő 1500 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
d) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
e) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas
Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb
illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
f) Csütörtökön 1500 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
g) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
h) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt Hivatali órák: Hétfő,
kedd, csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; Szerda szünnap. A
lelkészi hivatalt telefonon és e-mailon is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben
4. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
i) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
j) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
k) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti
termünkben.
l) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
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mindig változó helyszínekkel.
m) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakóparkban. A
bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
n) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
o) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
p) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
5. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt Hivatali órák: Hétfő,
kedd, csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; Szerda szünnap. A
lelkészi hivatalt telefonon és e-mailon is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! Vigyázzunk saját
és egymás egészségére!
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
Ótemplomi lelkészi hivatal:
62/241-817
Bán Csaba lelkipásztor:
30/695-4254
6. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református
Ótemplom Soukenik –Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve …”
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban.
Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban
(Zrínyi u.5)
Záró ének: Énekeljük a 309. dicséret 3-4. verseit: „Világosítsd meg elménket…”
Áldás: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és
békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” Ámen.
(Róm 15,13)
A Hódmezővásárhely- Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője.
Adószám 19982201-1-06 Számla szám: OTP Bank Rt. 11735067 -20056821. Az igehirdető lap megjelenik minden vasárnap, az
értesítő esetenként. Alapította és szerkeszti Bán Csaba lp. Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi u. 5.
Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy
06/30/688-8197
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