„De helyesnek tartom, hogy
míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel
ébresztgesselek titeket. ” (2 Pt
1,13)
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 19. Advent negyedik vasárnapja.

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Kegyelem nektek és békesség Istentől a mi
Atyánktól és Jézus Krisztustól! Szeretettel köszöntjük 2021. december 19én, advent negyedik vasárnapján a Hódmezővásárhelyi Református
Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai
istentiszteletünket.
Alkalmunk
írott
anyaga
a
gyülekezet
honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén Fennállva énekeljük
a 89. zsoltár első versét. A 89. zsoltár 1. verse így kezdődik: „Az Úrnak
irgalmát…”
Közének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi
Urunkat, egyetlen Istenünket, a 303. énekünk 1-4 versével! A 303. ének 1.
verse így kezdődik: „Jöjj népek Megváltója…”
Fohász (gyülekezet áll): Istentiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az ÚRtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen
Lekció - Olvasmány (gyülekezet ül): Olvassuk és hallgassuk az Igét, amint
azt megírva találjuk a Szentírásban, Péter apostol második levelében,
annak is a 1. fejezetében, az 12-21 tartó verseiben, a következőképpen:
Az apostoli prófécia bizonyossága
12 Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. 13 De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. 14 Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi
Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. 15 Igyekszem azonban,
hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. 16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi
Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17 Mert amikor az Atya Istentől tisz-

tességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges
dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18 mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. 19 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre
jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20 Mindenekelőtt
tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia,
hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.
(2Pt 1,12-21)
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek Testvéreim, hajtsuk meg fejünket
és fennállva imádkozzunk a 30. zsoltár szavaival:
1 Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 2 Magasztallak, Uram, mert
megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek
bajomon. 3 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. 4 Uram, kihoztál engem a holtak hazájából,
életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 5 Zengjetek az Úrnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét! 6 Mert csak egy
pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a
sírás, reggelre itt az ujjongás. 7 Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem
tántorodom meg soha. 8 Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál.
De mikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. 9 Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz: 10 Mit használ neked a vérem,
ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? 11 Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre,
Uram! 12 Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 13 Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem! Ámen (Zsolt 34)
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Énekeljük a 303. dicséret 5. versét:
Atya Isten Szent Fia…
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az Ő
Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje
írva található az 2 Pt 1,13-ben
„De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban
vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. ” (2 Pt 1,13)
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Igehirdetés (gyülekezet ül):
Kedves Gyülekezet!
Az elmúlt héten több szívet melengető és meghitt, gazdag élményekkel
teli pillanatokat élhettem át. Hétfőn, nagytiszteletű úr vezetésével, a gyülekezet és az iskolák küldöttsége testvérgyülekezetünknél, Torontálvásárhelyen járt. Az elmúlt napokban pedig a gimnáziumban, a kollégiumban a
szalagavatók és karácsonyi műsorok, készülődések forgatagában éltünk.
Különleges élmény volt számomra a torontálvásárhelyi látogatás. Mindig
valamilyen megmagyarázhatatlan izgalommal és várakozással voltam
korábban is a határon túlra szakadt magyar testvéreink meglátogatásakor.
Így történt ez hétfőn is, amikor a Délvidék határterületén, majdnem Belgrád mellett, a lehullott hó takarásában megláttuk Torontálvásárhely hatalmas, éppen felújítás alatt álló református templomát. Különleges érzés
ilyenkor magyarnak lenni – a határtól sok száz kilóméterre kiszálltunk és
magyarok, reformátusok, magyarul (természetesen „ö-vel” beszélve), szívük teljes szeretetével köszöntöttek bennünket. Lehet, hogy őseink ismerték egymást, egymástól néhány méterre laktak, ugyanabba a templomba
jártak. Most, évszázadokkal később egy másik országban, egy másik kulturális környezetben mégis az Úristen összehozott bennünket.
Azt hiszem, ez az egyik lényege, üzenete mai Igénknek. Péter apostol második levele tévtanítások ellen szólal fel, azokra hívja fel az ősgyülekezet
figyelmét. Ez a gyülekezet egy hívő, Krisztus tanítványságában kitartó és
hűséges közösség volt. Minden bizonnyal a levél megírásakor már messze
járunk Krisztus földi tartózkodásától. Éppen ezért felütötték már a fejüket
az első tévtanítások, nikolaiták, doketisták, gnosztikusok, akik nem a teljes
evangéliumot hirdették, nem olyan formában és nem olyan módon, mint
ahogyan azt az apostolok tették.
Ezen a ponton érezte az apostol azt, hogy meg kell szólalnia az egészséges
és igaz tanítás hirdetőjeként. Mai részünk központi gondolata, hogy az,
hogy a Jézus Krisztusról szóló apostoli bizonyságtétel a magva, az esszenciája az egész keresztyén hitnek. Péter apostol sok más mellett három
olyan lényeges pontot emel ki az apostoli tanítás lényegéről, amellyel mai
istentiszteletünkön mi is foglalkozunk – az apostoli tanítás emlékeztet
Isten kegyelmére. Másodjára, hogy ez a tanítás maga az igazság, végül
pedig, hogy az apostoli bizonyságtétel utat mutat nekünk is.
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1, Péter mai részünk elején három alkalommal is használja az emlékezni,
emlékeztetni kifejezés görög megfelelőjét a szövegben. Az apostol nem
véletlenül szeretné kiemelni és elmélyíteni ennek a fogalomnak a tartalmát és üzenetét az ősgyülekezet számára. Ahogyan említettem már jócskán a Krisztus esemény után járunk, így a gyülekezeti tagok, de talán sok
esetben a szolgálók sem találkoztak személyesen már Krisztussal. Ők a
tanítást az apostoloktól kapták – ők tanították meg Jézus Krisztus keresztjének jelentőségét, az örök élet és a reménység mindent felülíró kegyelmét.
Péter erre csodálatos tanításra szeretné emlékeztetni tanítványait.
Az apostol ugyanis remek képet használ, amely sajnos igaz lehet mai korunkra is. A keresztyén életben el lehet aludni. Péter azt fogalmazza meg,
hogy az emlékeztetés, a Krisztusról szóló apostoli bizonyságtétel ébresztő
hatással bír. Talán az apostol is megtapasztalta azt, hogy a megfáradt,
megszokott, elerőtlenedett keresztyén hit könnyebben fog nyitni a tévtanítások, a „kitalált meséknek”, bölcselkedő, filozofáló mítoszoknak. Ennek
csapdájába akár a legkiválóbbak, a legnagyobb odaadással élő keresztyének is belekerülhetnek. Éppen ezért Péter, mint Isten Igéjének hirdetője,
Isten szóvivője és eszköze a bizonyságtétel, az igehirdetés erejét hozza az
ellankadás legyőzésére. Péter egy aktív, élő, bátorsággal és tűzzel teli hitben szeretné tudni a rábízott keresztyéneket. Még akkor is, ha már közel a
halál gondolata az apostol számára, az igehirdetést mindvégig csinálni
szeretné.
Testvéreim, ezt tapasztaltam meg Torontálvásárhelyen. Isten Igéje ma is
tud erővel hatni. A bizonyságtétel Krisztusról, ma is tud kapcsolatok megtölteni élettel. Krisztus által a gyülekezet hívására adományokat tudtunk
gyűjteni. Ezt el tudtuk vinni és fel tudtuk melegíteni a testvéri kapcsolatokat. Ez csodálatos és szívet melengető esemény mindannyiunk számára.
Életünkben is megtapasztalhatjuk ezt. Főleg ilyenkor adventben, karácsony közeledtével nagyon könnyű elveszni az ünnepi készülődésben.
Ilyenkor törnek ránk a leggyakrabban a szürke, nosztalgikus gondolatok,
az év végi megfáradtság érzése. Mind fizikailag, mind lelkileg belefásulunk a körülöttünk lévő világ eseményeibe. Éppen ezért hitünk is meggyengül. Talán már nem lesz annyira fontos eljönni vasárnap, hálánkat
Isten felé kifejezni, vagy éppen szólni két kedves gondolatot ahhoz, aki
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mellettünk ül. Megfárad életünk, megfáradnak kapcsolataink, ezzel együtt
Krisztus képe is elhalványul életünkben.
Isten Igéje ilyenkor lép közbe. Ilyenkor harsog mindannyiunknak az apostol tanítása, akár ma általam is: Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy
életét adja váltságul értünk. A megfáradt, elszürkült életünkért. Töltsön el
bennünket melegséggel, reménnyel és bátorsággal Isten bátorító Igéje:
maga Jézus mondja, hogy „Jöjjejek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” A bizonyságtétel, az Igehirdetés erre emlékeztet – arra, hogy Krisztus által az
életünk legyen aktív. Bátran éljük meg hitünket a gyülekezetben, ne elégedjünk meg a kevéssel, próbáljuk minél jobban életünket Jézus Krisztus
és a gyülekezet felé fordítani.
Testvéreim, bizalmunk van – amíg ez a templom áll és abban Isten Igéje
szól – addig maga Isten próbál felébreszteni bennünket az álomból – keljünk tehát fel, vegyük észre a megszólító szavakat.
2, Péter továbbá megfogalmazza azt is, hogy az apostoli bizonyságtételnek
komoly elhívás, személyes megélés az alapja. Az apostol erőteljes képpel
teszi ellentétbe a tévtanítók gondolatait az apostoli tanokkal – az egyik
oldalon kitalált mese – a másik oldalon a személyes megtapasztalás, a
szemtanúság. A görög szöveg ebben az esetben egy nagyon nehezen lefordítható kifejezést használ arra, amit mi kitalált mesének fordítunk le.
„Bölcselkedő, szofisztikált” mítosz – szó szerint ezt olvassuk a levél eredeti szövegében. Mire utal ez? Arra, hogy a tévtanítók remek filozófiai és
retorikai eszközökkel, bölcselkedő köntösbe öltöztették romboló gondolataikat. Az ő tanításuknak az alapja éppen ezért közel sem Isten valódi kijelentése. Péter azonban azt mondja, hogy az ő bizonyságtételük alapja az,
hogy személyesen megtapasztalták, látták Krisztus Isteni hatalmát és erejét. Személyesen megélték mit jelent az, amikor maga az Atya szólt, hogy
„ez az én szeretett fiam”. Péter számára nem kérdés, hogy ez a kijelentés
az igaz, a valódi, a Lélek általi kijelentés.
A mai korunk bizonyságtételeinek, igehirdetéseinek és bármilyen hitbeli
gondolatának alapja ez kellene, hogy legyen. A Lélek általi kijelentés.
Nem a puszta bölcselkedés, vagy áltudományosság. Bármilyen vonzó is
ez, a legkísértőbb tévútra csal bennünket.
5

Sajnos mai korunk tele van olyan emberekkel, akik hasonlóan az akkori
korhoz, el akarják téríteni Krisztus népét az igazi kijelentéstől. Ma is sokszor színes és jól becsomagolt, de álságos üzenetek vehetnek körül bennünket a közéletben, hitéletünkben is. Számunkra, hitvalló, református
magyarok számára komoly feladat, hogy ezeknek ellen tudjunk állni. Ezek
a tévtanítók ma kettőzött erővel támadnak ránk – ezért nekünk különösen
is ébernek lenni. A hitünk szerint kitartani amellett, amit Isten Lelke a
Bibliában kinyilatkoztatott nekünk, és amit őseink a Lélek által leírtak
legfontosabb hitvallásainkba. Feladatunk és felelősségünk van – őrizni és
megvédeni Krisztus bizonyságtételének igazi tartalmát. Erre hív ma bennünket Péter által az Úristen.
3, Végül pedig figyeljünk Péter azon szavaira, amikor a bizonyságtételét a
sötét helyen világító lámpásra utalva említi. Gyönyörű kép, amelyet kiegészít azzal, hogy a lámpás felvirrad, és felkel a hajnalcsillag a szívünkben. Igazán személetes képpel erősíti meg gondolatait Péter. A bizonyságtétel erejét, a hit lendületét a sötétben pislákoló lámpáshoz hasonlítja. A
kép magában tartalmazza azt az üzenet, hogy ezt a bizonyságtételt, hitet a
világ sötétsége veszi körül. A sötétség mindig is az Istentől elszakadt világnak a szimbóluma volt a Bibliában. Ezt a sötétséget tudja a Krisztusról
szóló igazi bizonyságtétel, igehirdetés legyőzni. Gondoljuk tovább ezt a
képet – ha egy helyen több ilyen lámpás van, akkor együtt sokkal nagyobb
fényt adnak. Segítik egymás munkáját, sőt akár ki is egészíthetik, helyettesíthetik a másikat. Ezek a lámpások utat mutathatnak a sötétben, ahogyan
teszi azt az apostol által említett hajnalcsillag is az éjszakai ég sötétségében. Ezek a lámpások világítják meg a helyes utat, vele együtt a célt is.
Ez a lámpás testvéreim, az életünk. Az új életünk, amelyet Krisztus által
kaptunk Mennyei Atyánktól. Ez a hit fog segíteni bennünket. Bennünket
is a sötétség erői ostromolnak – a Világ Világosságának erejével tudunk
fényt hozni, megoldást hozni a saját életünk bűneire, rossz döntéseire és a
világunk gonosz cselekedeteire is. Életünk, hitünk magában is csodálatos
érték – de ha a gyülekezet közösségében ez összeadódik, az lesz igazán a
fény. Az lesz, amit a világ is meglát, ami valóban minden sötétséget el tud
űzni. Együtt erősebben vagyunk a hitben is, mint minden másban. Ezért
fontos a közösség, ezért fontosak a kapcsolataink, ez a gyülekezet, a testvérgyülekezeteink is. Ezért hoztam fel többször Torontálvásárhely példá6

ját is, mert velük egy még világosabban tudunk lámpásként világítani.
Külön-külön lehet, hogy erőtlenek vagyunk – de tudjuk egymást segíteni,
felváltani, ha arra van szükség. Gyülekezetünk, iskoláink közösségében
sokkal nagyobb erő van, mint amit gondolnánk elsőre. Isten ezeken a kapcsolatokon keresztül tud munkálkodni életünkben is.
A világosság eljön karácsonykor, ezt ünnepeljük majd. A világosság Jézus
Krisztus által tud utat mutatni nekünk az örök élet felé. Néhány nap még
van adventből – töltsük el ezt azzal, hogy készítsük fel a saját életünket,
lámpásunkat, ennek a világosságnak a befogadására. Ámen (Szabó Ákos
intézményi lelkipásztor)
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, és énekeljük a 303.
dicséret 6-7. versét. A 303. dicséret 6. verse így kezdődik: „Jászolod immár
fénylik…”
Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és közösen fennállva
adjunk hálát Istennek, imádkozzunk:
Mennyei Atyánk!
Hálásak vagyunk kegyelmedért, amellyel megszólítottál bennünket. Kérünk, hogy meggyengült, elszürkült életünket és
hitünket erősítsd meg, adj számunkra lelki bizonyosságot.
Imádkozunk, hogy életünk lehessen valódi fény a világban,
tudjuk a Világ Világosságát átadni a körülöttünk lévő sötét
világnak.
Segítsd meg adventi várakozásunkat és majdani karácsonyi ünneplésünket, hogy az ünnep csodája elérjen szívünkig. Adj békességben, szeretetben és valódi meghitt hangulatban eltöltött ünneplést. Áld meg gyülekezetünket, gyülekezünk szolgálatát, iskoláinkat, minden szolgálót. Segíts
bennünket, hogy rajta maradhassunk a Te követésed útján.
Áld meg betegségben lévő testvéreinket, városunkat, országunkat, nemzetünket. Ámen. (Szabó Ákos intézményi lelkipásztor)
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk 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 VÉTKE7

INKET, 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)
1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Veszelovszi Eszter
2021.12.23.
Grezsa Lukács István
2021.12.26.
b) temetés / megemlékezés: Elhunyt Olasz Pálné, Kasza Hódi Rozália
(Hmvhely 1927.08.03., Rigó u. 9. sz. alatti lakos. Temetése 2021.12.17.-én
09:00-kor, pénteken volt a Kincses temetőben. Isten vigasztaló szava így
szólt: 7Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.
(1Pt 5,7) Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
c) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt
héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég.” (Zsolt 89,3)
Kovács Boróka Elizabet

12.13

Ligorovics Márta

12.15

Kiss Levente Richárd

12.13

Farkas Máté Barnabás

12.16

Kristó Imre Bálint

12.13

Nagy Roland

12.16

Ludescher Lea Szofi

12.13

Bozóki Roland

12.16

Kristó Ádám Balázs

12.13

Török Vivien

12.16

Nagy Péter András

12.13

Radics Richárd Botond

12.16

Lehegyi Zalán

12.13

Oláh Krisztián Márk

12.16

Nagy Viktor

12.13

Joó Anita

12.17

Bodor Gergely

12.13

Borsos Boglárka

12.17

Kiri Petrik

12.13

Búza Réka

12.17

Ludescher Lea Szofi

12.13

Elek Jázmin Liána

12.17

Karácsonyi Miklós

12.13

Erdei András ifj.

12.17

Kaszás Ernő
Faragóné Szénásy Emese
Mária

12.14

Szűcs Blanka Adél

12.17

12.14

Búza Réka

12.17

Sipter István ifj.

12.14

12.18

Égető Péter

12.14

Kis Mihály
Bányainé Kiss Beáta
Rozália
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12.18

Szabó Ákos

12.14

Bánfalvi Éva

12.18

Csáki Sámuel Zsolt

12.14

Bán Csaba Sándor

12.18

Hodoniczki Richárd

12.14

Baranyi Vanda Irén

12.18

Kiss Gergely

12.15

Banga Dániel Máté

12.18

Arany Zétény

12.15

Dékány Kolos

12.18

Bernáth László Márk

12.15

Somogyi Vivien

12.19

Bera Hanna

12.15

Tábi Benedek Péter

12.19

Vörös Rebeka

12.15

Halmai Tamás

12.19

Banga Sándor

12.15

Tóth Emma

12.19

Farkas Valéria

12.15

Donka Dorottya Borka

12.19

Mágori Hajnalka Erzsébet

12.15

Donka Janka Zsuzsanna

12.19

Tóth Márton
12.15
2. Hírek:
a. Köszönjük a „Nyilas Misi pakk” programunkban összegyűjtött mesekönyveket,
amelynek száma 760-770 darab volt. Ajándékunkat eljuttattuk a Mezővári Tündérkert
Református Óvodának, valamint a Torontálvásárhelyi Őrláng Református Játszóház
és Óvodának! Köszönjük Dr. Grezsa István miniszteri biztos úr segítségét!
b. Köszönjük az „asztalt terítesz” programunkban gyűjtött adományunkat, amelynek
értéke: 1.790.890,- forintot. 367 csomagot állítottunk össze, amelynek szétosztása a
napokban zajlik! Köszönjük a csomagolásban És a kihordásban nyújtott segítséget!
c. Köszönjük nagyáruházunkban a Magyar Református Szeretetszolgálat számára
gyűjtött adományokat, annak szervezését és lebonyolítását!
d. Bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk 15 órai kezdettel:
12.20. hétfő
Gyülekezeti terem
Kun Ildikó
12.21. kedd
Gyülekezeti Terem
Dr. Kádár Péterné
12.22. szerda
Gyülekezeti terem
Bán Csaba
12.22. szerda 17 óra
Ótemplom
Énekes advent
12.23. csütörtök
Ótemplom
Szabó Ákos
e. Ünnepi istentiszteleti rendünk:
12.24. szenteste 1100 Ótemplom szőnyis karácsony Szabó Ákos
12.24. szenteste 1500 Ótemplom. áhítat.
Dr. Kádár Péterné
12.25. karácsony I. 830 Tarján
úrvacsora
Bán Csaba
30
12.25. karácsony I. 9 Ótemplom úrvacsora
Bán Csaba
9

12.26. karácsony II. 930Ótemplom ker. úrv.
Kun Ildikó
12.31. Óév 1500
Ótemplom hálaadó alk.
Dr. Kádár Péterné
01.01. Újév 930
Ótemplom istentisztelet
Bán Csaba
30
01.02. vasárnap 8
Tarján
istentisztelet
Kun Ildikó
01.02. vassárnap 930 Ótemplom istentisztelet
Kun Ildikó
f. Évi
körlevelünket újság formájában, minden általunk ismert gyülekezeti
tag címére eljuttattuk! Amennyiben valaki nem kapott, kérjük, jelezze. Az esetleges ügyviteli hibáért elnézést kérünk! Ez egyben lehetőség azok számára, akik
még az idei évben nem tették meg akkor rendezni tudják egyházfenntartói járulékukat. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!
A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai számára az áldozatvállalás mértékéről a következő:
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok
számára évi 3.000,-Ft (havi: 250,-Ft)
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 10.000,-Ft (havi:
835,-Ft)
- a nyugdíjasok számára évi 6.000.-Ft (havi: 500,-Ft).
Az éves egyházfenntartói járulék átutalással, (Hódmezővásárhely - Ótemplomi
Református Egyházközség OTP Bank: 11735067 - 20056821) vagy személyesen
befizethető a Lelkészi Hivatalban.
g. December 28-án St. Martin hangverseny 18 órakor az Ótemplomban. Jegyek
munkaidőben a Lelkészi Hivatalban kaphatók.
h. Egyházaink nyilatkozatot adtak ki a házasság és a család védelmében. Kérjük,
olvassák el a nyilatkozatot.
i. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
j. Az istentiszteleteinket a Youtube csatornánkon1 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag
is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető
lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról2 letölthető!
3. állandó gyülekezeti alkalmaink:
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)

1
2

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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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 várjuk 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 a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
4. Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 –
14.00; szerda szünnap. A lelkészi hivatalt telefonon3 és e-mailon4 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket!
Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
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) nyitvatartás 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. Bankszámla szám:
11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK!
Könyvtáraink számára könyvgyűjtést tartunk. Hagyatékból származó könyveket
könyvtáraink (Parókiális, Bethlen, Szabó, Szőnyi, Aranyossy) számra elfogadunk.
Könyvtárosaink válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.

Záró ének (gyülekezet ül): Énekeljük 304. dicséret 1-2. verseit. A 304. dicséret 1. verse így kezdődik: „Kapuk emelkedjetek…”
Himnusz (gyülekezet áll):
3
4

Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Áldás (gyülekezet áll) „A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem
múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Ef 6,24
Kivonulás, adományozás, orgona utójáték:
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 Saját youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
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