„Aki tulajdon Fiát nem kímélte,
hanem mindnyájunkért odaadta,
hogyan ne ajándékozna nekünk
vele együtt mindent?”
(Róm 8,32)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 26.
Karácsony második napja

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2021. december 26-án karácsony első napján 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 329.
dicséret 1. versét, amely így kezdődik: Itt állok jászolod felett…
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, és
énekeljük a 318. dicséret 1-8. verseit. A 318. dicséret 1. verse így kezdődik: Jer,
mindnyájan örüljünk…
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen.
Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Lukács evangéliuma 2. fejezet 8-20.
verséig olvasom:
8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik,
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt
rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert
íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme
lesz: 11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban. 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr
tudtunkra adott. 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták őt, elmondták mindazt,
amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta,
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20A pásztorok pedig vissza-

tértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy,
ahogyan ő megüzente nekik.
Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,14)Ámen.
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá az Ő Igéjét,
hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva
imádkozzunk.
Könyörülő Istenünk! Köszönjük Neked, hogy megbékélték velünk
Fiadban mivelünk, akit karácsonykor nekünk adtál. Az Ő születésében azt mutattad meg, hogy mindannyian fontosak vagyunk neked.
Itt állunk előtted és kérünk, hogy fogadj be minket kegyelmedbe, és
engedd értenünk a mai üzenetedet. Jöjj közénk Szentlelked megjelenése által, Fiadért
kérünk. Ámen.
Keresztelésre készülő ének: 329. dicséret 2. verse, amely így kezdődik: Nem éltem
még e föld színén…
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 323. dicséret 3. verse. A 329. dicséret 3.
verse így kezdődik: Halálban, éjben vártam én…
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk Isten Igéjét, amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, és amely írva található Pál
apostolnak a Rómaiakhoz írt levelében az 8. fejezet 32. versében, a következőképpen:
„32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”
Igehirdetés (gyülekezet ül):
Kedves gyülekezet!
Karácsony második napján el kell gondolkoznunk arról, hogy mi
lesz karácsony elmúltával, ehhez hívunk segítségül három szót a felolvasott
evangéliumi szakaszból: angyal, jel, elmentek.
I. Angyal
Lukács evangélista Jézus születését igen hangsúlyosnak tartja. A történet
előzményeit is részletezi, majd magát az eseményt is több nézőpontból mutatja
be. A mai felolvasott rész Isten ege alatt játszódik a lakott területtől távol, ahogy
egy helyi zenekar fogalmazza, a társadalom és a város peremén. A hidegben,
fizikai és lelki sötétségben fény gyúl, és megjelenik egy angyal az Úr dicsőségével
és megszólítja a legegyszerűbb embereket. Döbbenetes, hogy az Isten nem a városi embert, az elöljárót, a tekintélyest keresi fel. Istennek a legutolsó sorban állók a
legfontosabbak. Az angyal feladata, hogy tudtul adja, eljött a pillanat, Isten dön2

tött, megszabadítja az emberiséget. Az üdvtörténet szövetén a bűnesettel egy szál
megbomlott, hasadás keletkezett Isten és ember között. Azon az estén, amikor
Jézus megszületett, Isten beleszúrta a tűt ebbe a szövetbe, hogy összeöltse a
szakadást. A karácsony ez a tűszúrásnyi pont, amivel elkezdődik a helyre állítás.
Az angyal bejelenti, hogy Isten megajándékozza önmagával a világot.
Ma pedig arról beszélünk, hogy karácsony napján ne feledkezzünk meg ennek a tűszúrásnyi pontnak a jelentőségéről. Ma nem feltétlen angyalok, inkább
emberek szólnak nekünk, de Isten szól általuk. Figyeljetek, mert ez a bejelentés
nektek is szól.
A tegnapi igehirdetésben szó esett a dózis görög szóról, amely adományt jelent, és elhangzott egy mondat, amelyhez újra visszakanyarodhatunk. Hány dózis
kell Jézus Krisztusból? Egy, de az emlékeztetés sokszor kell. Az emlékeztetéshez
elég egy csomó is, amelyet a zsebkendőnkre kötünk. Vagy egy szignál, amelyet
egy készülék hallat. Kell egy jel, hogy eszünkbe jusson, hogy megváltottak vagyunk.
II. Jel
Az angyal azon kívül, hogy elmondja a jó hírt, hogy megszületett az Üdvözítő,
segítséget ad, hogy felismerjék a gyermeket, a jel az, hogy jászolban fekszik. A jel
segít azonosítani. A jel önmagánál többet jelent, túlmutat önmagán és hozzátesz
még valamit a jelenséghez. Több gyermek is születhetett azon az éjszakán, de
csak egy feküdt jászolban. A jelek segítenek tájékozódni, hogy merre induljunk,
hol kanyarodjunk, hol álljunk meg. A karácsony a zöld jelzés számunkra, indulhatunk átvenni az ajándékunkat. A Szabadító Isten megajándékozza Fiával a bűnös emberiséget. Vele együtt mindent nekünk ajándékoz, az Ő jelenlétét, a kegyelmét, a szabadítást. Maga az emberré születés is jele annak, hogy az Isten nagyon akarja, hogy az ember megértse Őt. Az Isten földig lehajol, és emberré lesz,
hogy közösséget vállaljon mivelünk. Porig alázza magát értünk. A jelek ma is
segítik a hívő embert a tájékozódásban a lelki fejlődés útján. Szűcs professzor
hangsúlyozza, hogy csak a hitetlen ember megy el a jelek mellett. Ma neked milyen jelet ad az Isten? A keresztségben a vizet, amely Isten megtisztító kegyelmét
jelzi. Átmenve a vízen a megváltott ember lép elő. Az úrvacsorában pedig a kenyér és a bor a jel, amely a megváltottságunk biztos jele. Isten megtisztít és asztalához ültet. Olyan ez, mint a lakodalom előtt a próbavacsora, ahová a vendégeknek csak a szűkebb köre kap meghívást, hogy véleményt mondjon a tervezett
menüről. Mindenből egy falat, és kiderül, hogy ízlik-e a vendégeknek. A próbavacsorára a meghívás azt jelenti, hogy én egészen biztosan ott fogok ülni a terített
asztalnál.
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A jelek magukba sűrítik a titkokat, amelyeket nem vagyunk képesek megérteni.
Az Isten emberré lett. Ez lett a jel számunkra. Isten annyira szeret, hogy önmagából ad nekünk.
III. Elmentek
Mai bibliai történetünkben fontos a hír a maga, a jel is, de mindezeket azért
mondja el az angyal, hogy még valami történjen. Az Isten mozdult, most az emberen a sor. Kelj fel, menj el! Ha ülve maradsz, nem fogod meglátni. Ha kívül
maradsz a városon, kimaradsz. A pásztorok elindulnak, és ők maguk is jellé lesznek, mert az szent család előtt elmondják az angyalok jelenését, ezzel pedig az ő
kiválasztottságukra kapnak egy újabb megerősítést. Így működik ma is Isten kegyelme. Téged megszólít az Isten, lehet nem angyal által, de Igéje által, hirtelen
azt érzed, hogy jelek vesznek körül, sőt időnként olyan, mintha az egész életed
egy tanmese lenne. Először bizonytalanul indulsz el, de megtapasztalod, hogy
Isten mindenütt veled van. Az utad pedig nem öncélú, neked is szólnod kell, el
kell mondanod, hogy megszületett az Üdvözítő. Észre se veszed talán, de már jel
lettél mások számára. Az Istenhez vezető jel. A karácsony ugyan egy otthon ülős,
szűk körű ünnep, de egy magányos ünnep is, mert akkor érted meg, ha útra indulsz magadba, Isten üdvözítő kegyelme felé. Először csak egy kósza, bizonytalan ötlet pattan ki a fejedből, amely nem hagy nyugodni, és elhatározássá erősödik benned. Majd megteszed az első lépést, és rájössz, hogy ez nem is a te ötleted
volt, hagytad magad vezetni. Később az is feltűnik, hogy nem is vagy egyedül
ezen az úton, ott vannak a társak, akik ugyanazt ötlötték ki, mint te. A végén öszszeáll a kép, és kiderül, hogy a Szentlélek indított mindannyiónkat útnak. Minannyian kapunk feladatot, ha ebbe a templomba komoly szándékkal lépünk be.
Fogadjuk el Isten békítő jobbját, lépjünk be a szentek gyülekezetébe, legyünk
Krisztus testének részesei. Ámen. (Kun Ildikó intézményi lelkész)
Ráfelelő/úrvacsorára készülő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, készüljünk az úrvacsorai jegyek vételére és énekeljük a 458. dicséret 1. versét, amely
így kezdődik: Aki értem megnyíltál…
Úrvacsoraosztás:
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket
válaszoljunk Isten igéjére imádsággal:
Úri imádság (gyülekezet áll): 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 FÖL4

DÖN 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 (gyülekezet áll): 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 (gyülekezet ül):
a) keresztelés:
Grezsa Lukács István
2021.12.26.
Budácsik Szilvia
2021.12.26.
Burkus Anita
2021.12.26.
b) esküvő:
Az elmúlt héten nem volt.
c) temetés / megemlékezés:
Az elmúlt héten nem volt.
születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten
születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Megőrzi ő híveinek életét,
kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a
tiszta szívűekre.” (Zsolt 97,10.11)
Dobó Botond

12.20

Barta Benjámin

12.23

Fekete Áron

12.20

Barta Gergő

12.23

Májer Péter

12.20

Borsi Noémi Kinga

12.23

Móza Bálint Hunor

12.20

Fejes Imréné

12.23

Radicsné Nagy Andrea

12.20

Korcsik Levente Ádám

12.23

Zsubreczki Péter

12.20

Kürtösiné Földesi Erzsébet

12.23

Baricsa Bernadett

12.21

Molnár Rebeka

12.23

Benyhe Boróka

12.21

Simon Tünde

12.23

Bereczki Barnabás

12.21

Sztancsik Péter

12.23

Csuka Zsolt

12.21

Tódor Brigitta

12.23

Filip Nóra Stefánia

12.21

Tódor Erzsébet Krisztina

12.23

Gubacska Zsombor

12.21

Tódor Péter

12.23

Gyapjas Dóra

12.21

Udvari Felícia Kitti

12.23
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Hegyiné Kmegy Veronika

12.21

Bánvölgyi Bendegúz

12.24

Horváth Hanna

12.21

Juhász Sándor

12.24

Kiss Sándor Mihály

12.21

Prókai Andrásné Dr.

12.24

Lugasi Armand

12.21

Szabó Kata

12.24

Lugasi Linett

12.21

Varga Bea

12.24

Diószegi Tamara

12.22

Lugosiné Varga Nóra

12.25

Gera János

12.22

Sipos Csanád

12.25

Mérai László

12.22

Turóczky Márta

12.25

Nagy Edit Júlia

12.22

Barna Szilveszter

12.26

Németh Arnold

12.22

12.26

Pósa Bence Levente

12.22

Bozsér Eszter
Égetőné Nagygyörgy Teréz Sára

Rácz Sándor

12.22

Nyolczas Tímea

12.26

Tót Péter Mihály

12.22

Oláh Kende Máté

12.26

Tóth Andrea Judit

12.22

Papdi Nándor

12.26

Balogh Árpádné

12.23

Újszászi Márk

12.26

12.26

Balogh Gabriella
12.23
2. Hírek:
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik adományukkal, segítő munkájukkal
rész vettek szeretet szolgálati akciónkban. Istené a dicsőség!
a. Ünnepi istentiszteleti rendünk:
12.25. karácsony I. 830 Tarján
úrvacsora
Bán Csaba
12.25. karácsony I. 930 Ótemplom úrvacsora
Bán Csaba
30
12.26. karácsony II. 9 Ótemplom 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
b. 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
6

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.
c. December 28-án St. Martin hangverseny 18 órakor az Ótemplomban. Jegyek
munkaidőben a Lelkészi Hivatalban kaphatók.
d. Egyházaink nyilatkozatot adtak ki a házasság és a család védelmében. Kérjük,
olvassák el a nyilatkozatot.
e. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
f. 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.)
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.
1
2

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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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) számára elfogadunk.
Könyvtárosaink válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.
Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 329. dicséret
4-5. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten
áldását. A 329. dicséret 4. verse így kezdődik: „Csak nézlek boldog szívvel…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet
felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által.
Ámen.
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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Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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