„19Ezért 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.”
(2Pt 1,19)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője 2021. december 19., - „Bethlenes” vasárnap; Advent negyedik vasárnapja

Orgona előjáték: …
Az alkalomról: Az epifánia utáni utolsó vasárnap gyakorlatilag a katolikus
„Krisztus színeváltozásának” (augusztus 6.) protestáns megfelelője. Ezért tartozik
a vasárnap teológiai üzenetéhez szorosan Krisztus megdicsőülésének a története. 1
Köszöntés Nagy Hanna (11.A):”Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,
és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen
minket a jelenvaló gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint! Övé a dicsőség örökkön örökké! Ámen.”
Kezdőének Nagy Hanna (11.A): Istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az
„Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő…” kezdetű énekünket, melyet a többi énekkel együtt a kiosztott éneklapon is megtalálunk.
Főének Nagy Hanna (11.A): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat,
egyetlen Istenünket, a 302. dicséretünk minden versével! A 302. ének így kezdődik: „Ó népeknek megváltója…”
Fohász Tóth Vince (10.C): Istentiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az
ÚRtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
Vers Tóth Vince (10.C): Hallgassuk meg Ürögdi Ferenc: Minden advent című
versét
Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent ítélet:
Minden advent vigalom:
így kellene – s így élek!
Isten Úr a viharon!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent ima is:
Minden advent alkalom:
Uram, fogadj be ma is!
győzhetsz saját magadon!
Lekció Gáll Sarolta (10.B): Olvassuk és hallgassuk az Igét, amint azt megírva találjuk a Szentírás újszövetségi részében, Péter második levelében, annak is az 1.
fejezetében, a 12-21. tartó verseiben, a következőképpen:
1

Ld. BIERITZ: Das Kirchenjahr, 229−230.

Az apostoli prófécia bizonyossága
12Ezért

ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek
mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdan ragaszkodtok. 13De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban
vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. 14Mert tudom,
hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. 15Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. 16Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg
veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy
szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18mi hallottuk ezt a mennyből jött
szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. 19Ezért 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. 20Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered
önkényes magyarázatból, 21mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek. Ámen
Prófétai Imádság Gál Petra Júlia (10.C): 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!
Mindenható Mennyei Atyánk!
Életünket eléd visszük, és várjuk, hogy reánk tekints. Mindennnapi
rohanásban morzsolódnak el napjaink és örömtelenségünkből keressük a kivezető utat. Te vagy a mi teremtőnk és oltalmazónk születésünktől fogva. Irányítsd lépéseinket, hogy a Te akaratodat valósítsuk meg minden napon.
Igéd világosságát gyújtsd fel bennünk, hogy abból meríthessünk erőt, és hogy advent idejében, a karácsony küszöbén Reád tekinthessünk. Örömmel készülődünk
ünnepelni a Te egyszülött Fiad Földre jöttét. Megváltó jött közénk, hogy életünket
oltalmazza, megtartsa, megváltsa. Add Urunk, hogy az ünneplésünk teljes legyen!
Ne ragadjunk le a világ csillogó díszeinél, hanem szívünkben készítsünk helyet a
Megváltónknak. Tudjuk, hogy örök adventben kell élünk, hogy várjuk a Te ígéreted
beteljesülését. Tégy alkalmassá erre minket!
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Várjuk Urunkat, hogy velünk legyen életünk minden napján. Megváltót várunk,
hogy életet szerezzen. Urat várunk, hogy minket is kegyelmében részeltessen. Áldásoddal végy körül Atyánk minket az ünnep forgatagában, és teremts világosságot
bennünk. Kérünk, segíts meglátni azt a világosságot, amit Jézus Krisztus által teremtettél, hogy a halál árnyékának völgyében járva is boldog reménységünk legyen az
élet ajándékozójában.
Légy velünk Szentlelkeddel, és hallgass meg ezen az ünnepen is bennünket. Jézus
Krisztus nevében kérünk! Ámen.2
Igehirdetésre készülő ének énekkari kórusszolgálattal: Karai József feldolg.
Csillagoknak teremtője… (erdélyi népi dallam, szövege latin ádventi himnusz alapján) Karai József feldolg. Vár minket most egy tiszta szó… (ádventi ének a Cantus
Catholiciből, szövege Sík Sándor alapján) Vezényel: Csorba Emese tanárnő, zongorán kísér: Cseri Liza (10.A)
Textus: Hallgassuk Isten Igéjét, amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül
hívásával szólni kívánok, és amely írva található 2Pt levelében az 1. fejezet 19.
versében, a következőképpen:
19Ezért 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.
Igehirdetés:

Kedves Diákjaink, Tanáraink! Tisztelt Szülők! Ünneplő
Gyülekezet!
Advent negyedik vasárnapja van, amit nemcsak lelkünkben érzünk,
hanem látható módon is meggyújtottuk az úrasztalán lévő adventi
koszorú mind a négy gyertyáját. Az idei év karácsonyának kapujában vagyunk, talán a jövő hét első felében még lesz néhány tanítási
nap, de tudjuk ezeknek a tanítási értéke nem fog már vetekedni,
akár az egy héttel ezelőtti tanítási napok értékével.
Ez az ünnep a karácsony előtti bibliai történetekhez kellene, hogy
vezessen bennünket: pl. Mária és Erzsébet találkozásához3, Keresztelő János és Jézus születésének ígéretéhez4, Keresztelő János édes2

(A https://www.szatmar.ro/Adventi_imadsag/hirek/36471 felhasználásával)
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Lk 1,39-42
Lk 1,5-33

4
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apjának, Zakariásnak megnémulásához5, vagy akár még egészen
korábbra, azokra a prófétai igékre, amelyek a várakozásra és a Messiás megjelenésére utalnak6.
Mi most közösen együtt vagyunk itt és a megszokott módon a Református Bibliaolvasó Kalauzunk napi újszövetségi igéjét olvastam
fel, hallgattuk meg közösen Péter apostol második levelének első
fejezetéből. Ez legkorábban a Krisztus halála és feltámadása után
legalább harminc-negyven évvel keletkezhetett7, amikor természetesen az adventi ünnep még nem alakult ki. Ráadásul nem is Jézus
születése előtti időkbe vezet bennünket, hanem sokkal inkább már
Jézust Krisztusként, Messiásként mutatja be az Eljövendőt. Olyan
jézusi történetre emlékezteti hallgatóit, amit inkább majd január 6.
után, vízkereszt ünnepe után kellene olvasnunk. Ott, Jézus megkeresztelésekor nyílt meg az ég és hangzottak el olyan szép szavak,
mint itt a megdicsőülés helyén. Hittanórákon megtanuljuk a jézusi
életrajzból, hogy az életében voltak fontos hegyek. Tanítása elején
az a hegy, amelyen beszéde hangzott el, ma hagyományosan boldogság hegyének nevezzük8. Élete végén a keresztre feszítés hegye
a Golgota,9 ami inkább egy kúp ma már Jeruzsálem szívében. A tanítása közepén pedig a megdicsőülés hegye10 áll, ahova legszűkebb
tanítványi körével, Péterrel, Jakabbal és Jánossal ment fel. Péter
apostol valamilyen okból kifolyólag emlékezteti olvasóit Jézus
Krisztus megdicsőülésére. Ez az emlékeztetés irodalmi formáját tekintve hitvallás. Olyan környezetben vannak Péter apostol levelének első olvasói, hogy emlékeztetni kívánja a szerző az olvasókat
5

Lk 1,20
Ézs 7,14
7
Carsten Peter Thiede: A titkos Péter akták Péter apostol nyomában Trivium 2005. 299300. old.
8
Mt 5-7
9
Lk 23,33
10
Lk 9,28-36
4
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himnikus, hitvallásos formában Krisztus megdicsőülésére. Így olvastuk: hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget
nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az
én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18mi hallottuk ezt a
mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Tehát a Krisztussal átélt esemény szereplője, halála előtt, az
esemény megtörténte után harminc-negyven évvel később újra felidézi az ott történteket.
Érdemes megjegyeznünk ezt, és magunkkal vinnünk. Nekünk is
szabad ilyet tennünk. A karácsony előtti időt összehasonlítani a karácsony utáni idővel. Vagy Krisztus születését összehasonlítani halálával és feltámadásával. Ez az értelmezési mód, hogy tudniillik
felidézek és összevettek más bibliai eseményeket, segíti életemet,
adott helyzetemet jobban megérteni, elfogadni és abból akár, ha
szükséges, kilábalni. A Biblia önmagát magyarázza most, amikor a
világosságra várunk, akkor az emberiség egyik legvilágosabb pillanatát Jézus meg dicsőülésének elbeszélését vesszük elő.
Miért van erre szükség? Miért van arra szükség, hogy az egyik legvilágosabb krisztusi történet hozza elő Péter apostol?
A felelet egyértelműen kiderül az igéből. A Krisztusról szóló tanúságtételt az első olvasók gyülekezete számára egyre erőtlenebbé
válik. A gyülekezet tagjai, vagy a gyülekezetnek környezete egyszerűen csak kitalált mesének gondolja a Krisztusról szóló tanúságtételt. Péter halála előtt emlékeztetni kívánja ővéit, úgy, mint aki személyesen átélte a Krisztus eseményt, hogy az ő halála után is elfogadják és megerősítsék, megtartsák a Krisztushoz való tartozás tudatát. Gyengül és erőtlenedik a keresztyénség az első harminc évet
követően. A gyengeség abban mutatkozik meg, hogy az evangéliumot kitalált mesének gondolják, és ezért nem fordulnak Krisztushoz. Péter az egyik legmeghatározóbb eseménnyel, Krisztus megdi5

csőülésével emlékeztet, int és bátorít. Ne gondoljátok, hogy kitalált
mese az evangélium.
Az eredeti szöveget, ha szó szerint lefordítjuk, akkor nem kitalált
mese a fordítás, hanem szofisztikált mítosz.11 Görög szótárak valahogy így adják vissza a jelentését: „tudálékosan kiagyalt mesék.”12
Ez a tény, hogy tudniillik kitalált mese az evangélium sötét hellyé
teszi az ember életét. A Krisztusról alkotott kép, vélemény, gondolkodás sötétté teszi az embert és környezetét. - Jobb szót nem tudok
kitalálni - valószínűleg sokan elbagatellizálták, lekicsinyelték az életükben Krisztust. Ő csak kitalált mesebeli alak. Ez Péter apostol
szerint maga a sötétség. Itt valószínűleg az ember lelkének, gondolkodásának belső sötétségéről beszél. A Krisztusról alkotott hamis
kép belső sötétséget okoz.
Az igéből nem derül ki, vajon a gyülekezet tagjai, vagy a gyülekezetnek környezete mi mást gondolhatott valósnak és igazinak, nem
pedig a Krisztust? Biztos volt valami, ami fontosabb volt Krisztusnál. A Krisztus ügyet - mondhatjuk nyugodtan - lekicsinyelte, vagy
túl filozofálta, túldimenzionálta. A szofisztikált mese ezen a helyen
számomra azt jelzi, hogy Krisztusról többet beszélt, a kelleténél.
Valószínűleg ez a több beszéd, ami akár nagyon szép is lehetett,
felesleges csevegés volt. Olyan, ami a gyülekezet egyes tagjainak és
egész közösségének ügyét nem vitte előre. Úgy tűnik, hogy elég a
szóból, elég a szép beszédből, elég a mesebeszédből is. Olyan szavakra van szükség, ami világosságra vezet és olyan cselekvésekre,
amely a szavaknak értelmet ad.
Tudnunk kell a megdicsőülés történetéből, hogy ott Péter, mint
megannyiszor máskor is, újra előhozakodott saját gondolatával. Ha
emlékeztek rá, Péter fenn akart maradni a hegyen. Ott volt Krisztus
vele együtt Mózes és Illés. Ők hárman a legnagyobbak a tanítvá11
12

σεσοφισμένοις μύθοις - https://ujszov.hu/text/2Pt#!22200101600030
https://ujszov.hu/text/2Pt#!22200101600030
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nyok szemében. Ott kellene maradni. Péter szerint jó nekik ott lenni,
építsenek sátrat, tartózkodási helyet. Péter egyfajta lelki „wellness”
hétvégén akart részt venni. Fürödni akart Krisztus világosságában.
De mégsem maradnak fenn a hegyen, hanem visszamennek az emberiség völgyébe és rögtön egy megszállott fiúval találkoznak, akit
Jézus meggyógyít.13 A világosságban való „megfürdés” a megdicsőülés hegyén, úgy vált igazzá, és úgy nyer értelmet, hogy a sötétségben, megszállottságban lévő fiút meggyógyította Jézus. Így ez
az esemény nem maradt szofisztikált mítosz, hanem valósággá lett a
gyógyulásban. Péter első olvasóinak tehát kevés, de igaz szavakra,
van szüksége és a szavakat alátámasztó cselekedetre. Ezt az ember
nem önmagán érvényesíti, hanem éppen másokon. Az ember önmagának Krisztus mellett, lelki „wellness” programot akar. Isten
igaz igéje kevés szó mellett, alátámasztó cselekedetet követel. Ez
hozza ki az embert a belső és sokszor külső sötétségéből.
Ha ezek után a mai világunkhoz fordulunk, akkor ezt a helyzetet
több oldalról is megközelíthetjük:
Legjobb, ha magunkkal, templomba járó keresztyénekkel
kezdjük. Szószoros értelmében szofisztikált mítoszokat nem gyártunk Krisztusról, de hogy szavainknak nincs ereje az egészen bizonyos. Hiába mondunk szépeket Krisztusról, annak akkor lesz ereje,
ha az valósággá válik életünkbe.
Tekintetünket ebben a témában a világra is vethetjük. Ma
választásokat lehet nyerni a keresztyénség szofisztikált mítoszával.
Ma jogosan úgy tekintünk a keresztyénségre, mint Európa megtartó
erejére. Ez jól van így, csak amikor készpénzre kell váltani a szép és
igaz szavakat, akkor a keresztyénség erkölcsi ereje háttérbe szorul
és bizony elég sok mindent meg tud tenni a mai ember a keresztyénség szofisztikált mítosza alatt.
13

Lk 9,32-42
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Úgy egyébként pedig nemcsak Krisztusról, hanem sok minden másról is tudunk szofisztikált mítoszt alkotni. felírhatjuk sok
mindenre, hogy keresztyén és református, de az attól még nem lesz
az. Tartást szavainknak cselekedeteink adnak. Iskoláinkat keresztyénné, az éneklés, az imádság, az igehallgatás és az abban való cselekvés formálja, más nem.
De közelíthetjük ez az élethelyzetet a sötétség felöl is. Tegnap
többedmagammal külterületen jártam és „asztalt terítesz” tartós
élelmiszer csomagokat vittem ki. Legalább három dolgot ezalatt
megtanultam, megtapasztaltam:
Kinn a tanyán sötétedéskor mindennek vége. Csomagot kiszállítani
fél öt után már nem lehet. Az emberek beszorulnak a szobákba, nem
szívesen, vagy egyáltalán nem jönnek ki. A sáros, hepehupás úton
nem lehet a sötétben igazán előre jutni.
A második, amit megtanultam, hogy egy tanya sötétben is tud világítani. Csak éppen minden évben le kell a falát fehérre meszelni.
Amelyik tanya falát évente meszelik, annak a kertje, udvara, istállója, belső szobái is takarosak, még a szegénység ellenére is.
A harmadik, amit megtanultam, az pedig az, hogy ha szellemiekben, lelkiekben sötétség van, akkor ott mindenütt, nemcsak belül,
hanem kívül is mérhetetlenül, szinte kilábolhatatlanul sötétség van.
Az embereket a sötétségből csak úgy lehet kiemelni, hogy az ember
kevés igazat szól, és többet cselekszik. A sötétségben járó ember,
meg inkább beszélni szeret, kevesebbet cselekedni. Ő tele tömi magát és környezetét szofisztikált mítosszal és így valóságos környezete is tele lesz szeméttel.
Kedves Gyülekezet!
Advent negyedik vasárnapján nemcsak a négy gyertyát gyújtottuk
meg az úrasztalán, azért hogy világosság támadjon. Az igét, benne
Krisztus megdicsőüléséről szóló hitvallást is ezért olvastuk fel. Vi8

lágosság támadjon nemcsak a szívünkben, hanem a környezetünkben is. Ámen.
Ráfelelő ének énekkari kórusszolgálattal: Berkesi Sándor: Jöjjetek Krisztust dicsérni… Vezényel: Csorba Emese tanárnő.
Papi imádság: Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket válaszoljunk Isten
igéjére imádsággal:

Milyen jó lenne, ha fényed nem elvakítana
Hanem látóvá tenne, Urunk Krisztus
S meglátnánk közelséged hitvallásra késztető erejét
Tapasztalatunktól lennénk ragyogóvá
Milyen jó lenne, ha fényed nem tenne elvakulttá
Hanem láthatóvá lennénk, Dicsőséges Urunk
S meglátnánk magunkon dicsőséged árnyékát
Ragyogásodtól lennénk megtapasztalhatóvá
Milyen jó lenne, ha fényed nem tenne vakká
Hanem belátóvá formálna, Mennyei Fenség
S meglátnánk reménységed melegét
A világ megtapasztalhatná ragyogásod. Ámen.14
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
14

2021.12.23.

IÉ. 2021/1. 63 old.
9

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

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
10

12.15

Somogyi Vivien

12.19

12.18

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
30
12.25. karácsony I. 8 Tarján
úrvacsora
Bán Csaba
12.25. karácsony I. 930 Ótemplom úrvacsora
Bán Csaba
12.26. karácsony II. 930Ótemplom ker. úrv.
Kun Ildikó
00
12.31. Óév 15
Ótemplom hálaadó alk.
Dr. Kádár Péterné
01.01. Újév 930
Ótemplom istentisztelet
Bán Csaba
01.02. vasárnap 830
Tarján
istentisztelet
Kun Ildikó
30
01.02. vassárnap 9
Ótemplom istentisztelet
Kun Ildikó
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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 csatornánkon15 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról16 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 Lakó15
16

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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parkban. 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 telefonon17 és e-mailon18 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 énekkari kórusszolgálattal: Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz… Vezényel:
Csorba Emese tanárnő zongorán kísér: Árvai Nóra (9.D).
Himnusz:
Áldás: 53Áldott legyen az ÚR mindörökké! Ámen, ámen! (Zsolt 89,53)
17
18

Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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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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