„Ellenben törekedj igazságra,
kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.”
(1Tim 6,11)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. november 07.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük 2021. november 7-én a Hódmezővásárhely-Ótemplomi 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 Pál apostol Timóteushoz írt első
levelének szavai fűzik egybe: „Ellenben törekedj igazságra,

kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.” (1Tim 6,11)
Az apostol szavaival köszöntelek titeket: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében.” Ámen.
Kezdőének: A 225. dicséret 1. versét énekeljük: „Nagy hálát
adjunk…”
Főének: Énekszóval magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a
80. zsoltár 1, 3-5. versét: „Hallgasd meg Izráel pásztora…”
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 a
Zsoltárok Könyvének a 85. fejezetének 1-14. verseiben a következőképpen:
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karmesternek:

ra.

2Megkegyelmeztél,

Kórah
fiainak
a
zsoltáURam, országodnak, jóra fordí-

tottad Jákób sorsát. 3Megbocsátottad néped bűnét, elengedted
minden vétkét. (Szela.) 4Elfojtottad felindulásodat, megfékezted
izzó haragodat. 5Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj
ránk többé! 6Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? 7Nem akarsz új életet adni nekünk, és
örömöt szerezni népednek? 8Mutasd meg, URam, hogy szeretsz
minket, és adj nekünk szabadulást! 9Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek,
hogy ne legyenek újra oktalanok. 10Mert közel van a szabadulás
az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet
és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. 12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. 13Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését. 14Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.
Prófétai Imádság: Isten tegye áldottá az Ő Igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását.
Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.
Mennyei Atyánk! Hatalmas Istenünk!
Itt állunk előtted, és kérünk, hogy irgalmazz nekünk. Azt gondoltuk, hogy saját erőnk is elég ahhoz, hogy
megmaradjunk. Feszülünk, aggódunk, de nem jutunk előbbre. Itt az ideje, hogy belássuk, csak Te vagy az, aki ebben a
helyzetben cselekedni tud. Urunk, lépj közbe, ments meg
minket! Forgasd a mi gondolatainkat újra feléd, s Te is fordulj
felénk! Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk bűnösökön! Gyógyítsd meg betegeinket! Szabadíts meg minket félelmeinktől! Hozd el ne nekünk újra a rettegés nélküli napokat.
Hadd áldjuk és magasztaljuk ma együtt a Te háromszor szent
nevedet. Jöjj Lelked által, emeld fel szíveinket! Ámen.
Igehirdetés előtti ének: Énekeljük a 225. dicséret 2. és 5.
versét: „Hála tenéked, mennybéli nagy Isten…”
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Textus: Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szólít
meg minket Isten igéje Pál apostolnak a Timóteushoz írt első
levelében az 6. fejezet 11. versében, a következőképpen:
„Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.” Ámen.
Igehirdetés:
Kedves Gyülekezet!
Három kifejezést hívunk segítségül a mai igemagyarázathoz a felolvasott zsoltárból: Megkegyelmeztél, Nemzedékről nemzedékre,
Igazság jár előtte.
I. Megkegyelmeztél
A 85. zsoltár a szerzők megnevezése után így indul, ezzel a szóval:
megkegyelmeztél. Rögtön megkapaszkodhatunk mi is ebben a
szóban, amely az Isten előtt álló ember egyetlen reménysége, a
múltban megtapasztalt szabadítás. A zsoltár szövege a fogság
utáni hazatérés után keletkezett már az ország földjén, így átérezhetjük az első sóhajtásban az élményt: Itt vagyunk! Hazaértünk.
Isten jóra fordította Jákób sorsát, hazafordította népét. Hatalmas
sorsforduló ez a zsidóság történetében, amikor a megmaradtak
hazamehetnek a babilóni fogságból. Letelt Isten haragjának időszaka, és bekövetkezett a kegyelem ideje. A fogságból való szabadulás mellé még a nép bűneit is elengedi az Úr. Vége a testi-lelki
megkötözöttségnek. A hazatértek azonban otthon majdnem elveszítik a reményt. Az ország kiszolgáltatott ellenségeinek, a belső
intrikák pedig akadályozzák az újjáépítést. Lehet, hogy mégsem
múlt el Isten haragja? Miért nem megy egyszerűen a megújulás?
Az elmúlt héten a reformáció emlékünnepén mi is a megújulásról
gondolkodtunk. Miért jár a változás lemondással, elhatárolódással,
szakítással és fájdalommal? Ha változtatni akarunk a közösségünk
megítélésén, ha új feladatokat találunk, ha meghatározzuk a fejlő3

désünk irányát, akkor konszenzusra kell jutnunk egymással. Meg
kell határoznunk, hogy kihez, mihez kívánunk igazodni és kihez,
mihez nem.
Azonosulni tudunk-e azzal a ténnyel, hogy szabadításunk és megváltásunk már megtörtént? A kegyelem ingyen van, az Isten adja,
az ember csak elfogadja.
A zsoltáros hitetlen hittel szólítja meg Urát, hullámzik benne a hittapasztalat és az aggodalom.
Tekintsünk végig magunkon, múltunkon, jelenünkön. Itt vagyunk!
Túléltük! Ez a megváltottságunk bizonyítéka. Isten kegyelmében
pedig ne kételkedjünk!
II. Nemzedékről nemzedékre
A következő versekben a panasz és a könyörgés váltakozik. Az
imádság az egész nemzet panaszát viszi Isten elé. Fordulj felénk,

szabadító Istenünk!

A múltra hivatkozás azért hangsúlyos, mert meg kell történnie a
jelenben is Isten közbelépésének. Ha egyszer sikerült, újra sikerülni fog. Az emberek nem képesek összefogni teljes létszámban,
mindig lesznek kerékkötők. A szent ügy akadozik. Istennek is érdeke, hogy most már lépjen közbe! Nem tűr halasztást. Térj hozzánk, Isten! Gyere el! Isten haragja többször is említésre kerül
néhány versen belül. Az első szakaszban a zsoltáros még bizonyos
abban, hogy az Úr visszatartotta, elfojtotta haragját, azaz megszűnt haragudni népére. Az imádság kétségektől gyötört részében
már kérleli Istent, hogy ne haragudjék, és reménykedve kérdez:
Ugye, nem tart örökké haragod?
A nagy kérdés, hogy mit örökölt és visz tovább a jelen nemzedéke: a haragot, vagy a megbocsátást? Haraggal, bosszúvággyal
nem lehet új életet kezdeni, ahhoz megbocsátás kell. El kell kezdeni gyakorolni a megbocsátást, és a bocsánatkérés elfogadását.
Az új élethez kell a régi alap, a szövetségi hűség Isten és a népe
között. Beleszövődtünk az isteni hűségbe. Mi is részesei vagyunk
ígéreteinek, amelyek a mi életünkben már be is következetek. Jó
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lesz példát venni elődeinkről, akik nem szakították még meg az
emlékezet láncolatát, akik még mertek és tudtak szólni, hagyományozni, örökíteni az üdvösségünk szempontjából elengedhetetlen
értékeket.
Ne szakadjon meg a láncolat! Örökítsük mi is tovább a fordulat
után nyert értékeinket!
III.
Igazság jár előtte
De mi is ez a fordulat? Isten pördített Maga felé. Megtértél. Ne térj
el! Pál azt tanácsolja ifjú tanítványának: „Törekedj az igazságra!”
Maradj Jézus közelében. Ha nem tágítasz, hasonlítani is fogsz Rá.
Az Úr megjelenése a megtérés pillanata. Így érkezünk a zsoltár
legszebb szakaszához, amikor költői képekben láttatja velünk a
szentíró, milyen az, amikor Isten megjelenik. „Szeretet és hűség
találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” Ha a szeretet
és a hűség találkoznak, akkor a kapcsolat erős és elválaszthatatlan. Ha az igazság és a béke eggyé válik, az már egy új királyság
korszaka, amikor Izráel Szentje uralkodik. Karasszon Dezső professzor ezt úgy magyarázza, hogy Isten nem egyedül jön, jön
vele a szeretet, a hűség, az igazság és a béke. Ezek a felsorolt tulajdonságok, fogalmak isteni attribútumok. Az ókori keleti
istenpanteonokban külön isteni személyek testesítik meg ezeket az
értékeket. Jahve mindezt egyesíti magában. Csodálatosak a képek. A szerelmesek elvesznek egymásban. Nem számít már, hogy
én ki voltam, most már csak a szerelmesem számít nekem. Nem
tudom már hol végződöm én, és hol kezdődik a másik. Isten nem
jön üres kézzel, elhozza nekünk, ami az övé, amivel Ő önazonos. Ha az Úr megjelenik, még a földből is hűség sarjad, még a
föld is megmutatja, hogy termékeny. Ha Isten megjelenik, az
élet minden területén meglátszik rajtunk az Ő áldása.
„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Mi így ismertük meg a
Szabadítónkat. Az igazságra törekedni tehát azt jelenti számunkra,
hogy nem maradunk el Jézus Krisztus mellől, aki megajándékoz
minket az Ő igazságával, mert magunknak olyan nincsen. Ha fi5

gyelünk a Mesterre, ha követjük Őt, ha engedjük, hogy munkálkodjon rajtunk keresztül, akkor a szeretetkapcsolatban mi is fel
tudunk oldódni. Ha sok időt töltök valakivel, egy idő után átveszem a beszédstílusa elemeit, a hangsúlyozását, a modort, szófordulatait. Így működik ez Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban is.
Megkapjuk az igazságát, de lesz egy kis kitartásunk, türelmünk is.
Szelídséget is tanulhatunk, nyerhetünk mellé akár hűséget is. Az
ige közellépésre biztatja az Urat és minket is. „Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok!” Ámen. (Kun Ildikó intézményi
lelkész)
Ráfelelő ének: Feleljünk Istenünk megszólító igéjére a 80. zsoltár 9, 11. versét énekelve: „Uram, ismétlen térj mihozzánk…”
Papi imádság: Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket
válaszoljunk Isten igéjére imádsággal:
Urunk, Jézus Krisztus! Megváltó Istenünk! Köszönjük Neked, hogy közel jöttél. Köszönjük, hogy megállsz a betegágyak mellett. Kérünk, segíts, adj még
nekünk erőt, hogy ezt az újabb nehéz időszakot túléljük. Azután add meg nekünk a felszabadulás érzését, a visszatérés
örömét, hadd sóhajtunk fel, hogy vége. Te légy velünk ezentúl is,
segíts meg, ahogyan eddig is megsegítettél. Legyen áldott a Te
neved. 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)
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Adakozás-hirdetés: Hirdetem az adakozást, tudva azt, hogy jobb

adni, mint kapni!

1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Máriás Júlia

2021.11.28.

b) esküvő: Nem volt
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Jánosi Istvánné Uzonyi
Margit (Hajdúböszörmény, 1935.06.25.) Hódmezővásárhely, Móricz Zs.
u. 1. 3 lph. II/5. sz. alatti lakos. Temetése november 05-én 13:00 órakor,
pénteken a Katolikus temetőben volt. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „törekedj
igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök
életet, amelyre elhívattál,” (1Tim 6,11-12)
Kónya Zsófi

11. 1. Császár Zoltán

11. 4.

Baksics Zsombor

11. 1. Csíkos Enéh

11. 4.

Csende Sándor

11. 1. Égető Zoltán Imre

11. 4.

des Fontaine Márk

11. 1. Fazekas Réka Zsuzsanna

11. 4.

Dratsay Gézáné

11. 1. Hegedűs Hanna Sára

11. 4.

Horváth György

11. 1. Hegedűs Sándor ifj.

11. 4.

Makai Zsolt

11. 1. Miklósné Erdei Judit

11. 4.

Miklós Szilvia

11. 1. Papp Péter Milán

11. 4.

Sós Abigél

11. 1. Asztalos Levente

11. 5.

Varga Róbert

11. 1. Katona Szibilla Damarisz

11. 5.

Vörösné Oláh Veronika Júlia

11. 1. Kis Zsuzsánna

11. 5.

Hetényi Bence

11. 2. Kovács Krisztián Péter

11. 5.

Ambruzs Margaréta

11. 2. Majsainé Szénási Tímea

11. 5.

Bánfi Aliz

11. 2. Mészáros Manó Csaba

11. 5.

Kónya Dénes Márk

11. 2. Oskovics László

11. 5.
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Nagy Hédi

11. 2. Újvári Attila

11. 5.

Pappné Szénási Emőke Sarolta

11. 2. Víg Áronné

11. 5.

Setény Gellért

11. 2. Pauli Bence András

11. 6.

Bujdosó Zsófia

11. 3. Bácsván Viktor Tamás

11. 6.

Bauerné Farkas Bernadett

11. 3. Baranyi Brigitta

11. 6.

Botka Botond

11. 3. Bozsér Zsolt

11. 6.

Csanki Sándor

11. 3. Fehér Lili

11. 6.

Faragó Tamás

11. 3. Kádár Lotti

11. 6.

Gál Boglárka

11. 3. Nemecz Ágnes

11. 6.

Garas Rebeka

11. 3. Varga Rebeka

11. 6.

Kardos Erik Márk

11. 3. Vida Adrienn

11. 6.

Szabó- Bordás Anita

11. 3. Benkné Gesztesi Zsuzsánna

11. 7.

Tót Zsófi

11. 3. Árva Szonja

11. 7.

Zvolenszki Kincső

11. 3. Bálint Henriett

11. 7.

Nagy Odett

11. 4. Barta Péter ifj.

11. 7.

Borsos Ildikó

11. 4. Köpe Brigitta Réka

11. 7.

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 egyházközség
bankszámlájára: 11735067-20056821 (Közlemény: „Asztalt terítesz”) vagy
készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzösszegből a tavalyi
akcióhoz hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk össze 7-8 ezer forint
értékben.
c) 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.
a) Presbiteri gyűlést tartunk november 8-án, hétfőn 17 órától a gyülekezeti teremben Napi rendi pont: Véleménynyilvánítás az Ótemplom körül építendő járdáról!
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b) 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 1600 - 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 1600 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
g) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
h) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
4. 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
5. 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.
6. Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi u. 5.) nyitva tartás szerint, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet
11735067-20056821 számú bankszámlájára.
Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámlaszám: 11735067-20057107 KÖSZÖNJÜK!
Könyvtáraink számára könyvgyűjtést tartunk. Hagyatékból származó könyveket könyvtáraink (Parókiális, Bethlen, Szabó, Szőnyi, Aranyossy) számára elfogadunk. Könyvtárosunk válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.
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Záró ének: Énekeljük a 225. dicséret 7. és 8. verseit: „Adj igaz hi-

tet a te szent Fiadban…”

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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