„8Még csak rövid ideje annak, hogy
megkönyörült rajtunk Istenünk, az ÚR,
mert meghagyott belőlünk egy maradékot, és adott nekünk egy talpalatnyi
földet szent helyén, visszaadta szemünk
ragyogását Istenünk, és hagyta, hogy egy
kissé feléledjünk szolgaságunkban.”
(Ezsd 9,8)

”

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
(Zsolt 1,3)
2021. október 24. Szentháromság ünnepe utáni huszonegyedik vasárnap

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. október 24-én, Szentháromság utáni huszonegyedik vasárnapon 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. Istentiszteletünket az 43. Zsoltár szavai fűzik egybe:
„1Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments
meg engem! ” (Zsolt 43,1) Ámen.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 24. Zsoltár 1. versét.
A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: „Az Úr bír ez egész földdel…”
Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket, helyünket
elfoglalva és énekeljük a 24. Zsoltár 2-5. verseit. A 24. Zsoltár 2.
verse így kezdődik: „Ki mégyen fel a szent helyre…”
Fohász (gyülekezet áll): „3Küldd el világosságodat és igazságodat:
azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, 4hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva
örülök.” Ámen.(Zsolt 43,3-4)

Lekció - Olvasmány (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét,
amint azt megírva találjuk az Ez könyvében a 45. fejezetében, a 112-ig terjedő verseiben, a következőképpen:
A szent terület kijelölése

45 Ha

majd sorsvetéssel felosztjátok az országot, és
mindenki megkapja a maga örökségét, ajánljatok fel az
országból szent felajánlásként az ÚRnak egy huszonötezer könyök hosszú és húszezer könyök széles területet! Az így
körülhatárolt terület szent lesz. 2Ebből a szent helyé lesz egy ötszázszor ötszáz könyöknyi négyzet, körülötte pedig ötven könyök
szélességű legelő lesz. 3Ebből a lemért területből mérj ki egy huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles területet: ezen
lesz a szentély, amely igen szent. 4Az ország szent területe ez: a
papoké, a szentély szolgáié lesz, akik a szent szolgálat végzésére
járulnak az ÚRhoz. Itt lesz hely a házaik számára, és itt lesz a
szentély szent területe. 5Egy huszonötezer könyök hosszú és tízezer könyök széles terület pedig a lévitáké, a templom szolgáié
lesz; ez lesz a birtokuk és a lakóhelyük. 6Adjatok a városnak birtokul egy ötezer könyök széles és huszonötezer könyök hosszú
területet a felajánlott szent terület mentén! Izráel egész házáé lesz
ez. 7A fejedelemé lesz a föld a felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán a felajánlott szent terület mellett
meg a város birtoka mellett a nyugati szélétől nyugat felé, a keleti
szélétől kelet felé. Hosszúsága olyan lesz, mint az egyes törzsek
birtokrészeié, a nyugati határtól a keleti határig. 8Ez a föld lesz a
fejedelmek birtoka Izráelben, és többé ne nyomorgassák népemet! A többi földet pedig adják át Izráel háza törzseinek!
9Így szól az én Uram, az ÚR: Most már elég volt, Izráel fejedelmei!
Hagyjatok fel az erőszakkal és a nép sanyargatásával, törvényesen
és igazságosan járjatok el! Ne forgassátok ki többé népemet az
örökségéből! – így szól az én Uram, az ÚR. 10Hiteles mérleget, hiteles vékát és hiteles batot használjatok! 11A véka és a bat azonos
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űrtartalmú legyen! A bat a hómernak egy tizedrésze legyen, és a
véka is a hómernak egy tizedrésze legyen; a hómert kell alapul
venni. 12A sekel húsz géra legyen! Az ötsekeles öt sekel legyen, a
tízsekeles tíz sekel, egy mina pedig ötven sekel legyen nálatok!
Ámen. (Ez 45,1-12)
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek Testvéreim, hajtsuk
meg fejünket és fennállva imádkozzunk Szőnyi Benjámin LXXVII.
Jésust váró Simeon és Anna, követése énekével:
Nót. Az erős Isten! Úraknak Ura. ’S 50.
A vén Simeonról és Annáról,
Jézusomnak két hű tanújáról,
Óh, lelkem! Elmélkedj buzgósággal;
Mert ezek életükbeli ósággal.
Várták az Új Testamentumnak újságát,
Minden pogány népnek kívánságát.
2. A Templom volt helye várásuknak,
Nem volt száma odajárásuknak:
Várták a Jézust mind éjjel, nappal,
Szolgálván a sok szolgáló Pappal:
Érezték az igaz váltságnak szükségét,
Várván várták az árnyékoknak végét. (Én 2,17.)
3. Követem hát e’ kegyes Véneket,
Vén Simeonnal mondok éneket,
A nagy Istennek dicséretére,
Mert elküldötte akit ígére:
E Jézust hitemnek ölébe szorítom,
Szerelmemnek köntösével beborítom.
4. Az Ő első eljöttét már nem várom;
3

Mert jelen van, mint erős kőváram.
Nem vagyok már reménységnek foglya,
Pokolra nem ránt Sátán horogja;
Mert Jézus által megrontatott feje,
Mozgó farkában nincs vesztő ereje.
5. Már nincsen semmi kárhoztatások,
Kiknek Krisztusban igazulások, (Róm 8,1)
És nem test, hanem lélek szerint járnak.
Ezért Jézust nagy örömmel várnak; (Róm 8)
Mert az élet lelkének törvénye
Ő szívekben örök életnek ösvénye. (Zsolt 84,9)
6. Eljött már az Úr ő Templomában, (Mal 3)
Jelen van az Hívek sokságában: (Zsolt 84,8)
Én azért Istennek Házát gyakorlok,
Az ezt kerülőkkel nem kóborolok. (Zsolt 76,5)
Jobb itt a jókkal egy nap ülnöm együtt:
Mint ezer nap a rosszakkal egyebütt. (Zsolt 84)
7. Benned Jézus! Oly örömem légyen,
Mely engem holtamban bátorrá tegyen:
Bocsáss engem is akkor békével,
Mint megbékéltetett Istenével:
Végemre oly hittel készíts, mint Annát,
És add meg akkor amaz elrejtett Mannát. (Jel 2,17) Ámen
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 42. Zsoltár 3-4. verseit. A 42. Zsoltár 3. verse
így kezdődik: „Én lelkem mire csüggedsz el? Mit kesergesz ennyire?”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok kö4

zöttetek. Isten igéje írva található az Ezsd könyvében, a 9. fejezet
8. versében, a következőképpen:
„8Még csak rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk, az ÚR, mert meghagyott belőlünk egy
maradékot, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent
helyén, visszaadta szemünk ragyogását Istenünk, és
hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban.” Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
2021. október 12-én, délelőtt kilenc órakor lelkészi hivatalunkban felkeresett a város főépítésze, valamint Novák Péter építészmérnök tervismertetés1 céljából.
A főtér Ótemplom felöli oldalának rendezését kívánja megvalósítani a tulajdonos, a mostani képviselőtestület, ahogy ez már
korábban, több ízben is történt. Terv készült, azonban az első
meghallgatást követően - a műemléki tervtanács előtt - kiegészítésre szorult a terv. A kiegészítés többek között azt is tartalmazza, hogy bennünket fel kell keresniük, hiszen az Ótemplom, és
az Ótemplomot körbe vevő téglafal közötti terület passzázs kialakításáról, illetve a téglafal egy helyen történő átvágásáról van
szó a tervezetben. Így utólag kerültünk mi is csak szóba -talán
az 1960 évek óta eddig egyszer sem - jóllehet nem ez az első
eset a tér ótemplomi oldalának rendezésére. (Némi szkepticizmus van bennünk. A világ változik és a döntéshozók is változnak. Tegnap még könyvtár-, ma már passzázs és mélygarázs
tervezés!) A nálunk megjelent küldöttség jelezte, hogy nyilvános betekintés és tervismertetés korábban megtörtént, azon részt
Hódmezővásárhely belvárosának közterületrendezési terve III. ütem Környezetrendezés
Garten Studio KFT…. 2021.10.13.
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vehettünk volna. (A tervismertetés ugyan a város számára lett
meghirdetve, de az mégsem egészen jelenti azt, amikor az
Ótemplomot bekerítő ótemplomi téglafalat és környezetét szeretnénk változtatni az Ótemplom tulajdonosának véleménye
nélkül.) A tervekről korábban nem is hallottam, csak utólag az
elutasító tervtanácsi határozatról, így már vártam a tervismertetést, amiről véleményt alkothat presbitériumunk. A terv lényege, hogy a képviselőtestület az Ótemplom háta mögötti területet,
- ahol egy mélygarázst terveznek építeni - illetve a Cseresnyés
kollégium és az Ótemplom által behatárolt kis területet, mint
tulajdonos, össze akarja kötni, sétáló övezetté akarja formálni.
Összefüggő rendszer képében gondolkodnak és méltó módon
felújítani, nem megsérteni az eddigi területet, aminek szentségét
a műemlékben vélik felfedezni. (Sajnos a helyszínrajzokból hiányoznak lelkészsírok, mára a homályban vesztek el!)
Mi csak véleményt alkothatunk, amit bizonyosan meg is fogunk
tenni. Ugyanis tulajdonjogunkat elvették, illetve, hogy szó szerint idézzek a „Magyar Állam javára bekebelezte”2 a Városi
Bíróság 1960. január 23. napján. Abban az időben 15 napon belül a végzés ellen fellebbezéssel lehetett volna élni, ezt nem tette
meg - tudomásom szerint – senki sem. Ezzel az Ótemplom környezetében lévő földdarab kikerült az egyház kezeléséből.
A helyszínt kevésbé ismerőknek jelezzük, hogy az erdélyi református templomokhoz hasonlóan egyedülálló módon itt DélMagyarországon Ótemplomunkat egy 1743-ban épített téglakerítés veszi körbe, mintegy védőgyűrűként. Ez sokak szemében
vártemplomi jelleget ad az épületnek és környezetének. Az építészekkel egyetértésben mondhatjuk műemlék Ótemplom épü2

119/1960. sz. végzés Városi Bíróság
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letünk szerves alkotórésze ez a szintén műemlékfal és a köztes terület is a hajdan volt műemlék magtárépülettel, a mai
Széchenyi Irodával. Ez igazán az első összefüggő rendszer, a
város főterén, amelynek alapjait itt az igében kell keresnünk.
Ahogy jeleztem, 1960-as években itt egy végzéssel kezdődött
minden. Ezt követően épült a Sarokház és a Cseresnyés kollégium, amelyek átnyúlnak, belógnak az iménti területbe, ezért a fal
egy részét lebontották és a főtérhez csatolták. A Sarokház lépcsője gyakorlatilag az Ótemplom cintériumához ér le, míg a másik oldalon a kollégium északi, templomfelöli oldala oszlopokon
áll, hogy alatta a téglafal elférjen. Igazi kommunista városrombolással és rendezéssel eltüntették a város legrégebbi épületét,
és az azt övező védfalat.
Azóta hivatalosan az Ótemplom a város közepén egy úgynevezett szakfogalommal úszótelek, azaz csak az épület alatt lévő
földterület tulajdonosa az egyház, nincs más tulajdona itt ezen a
területen. A szent terület úszóterületté alakult át. Itt úszik a város közepén. Most szó szerint igaz az Isten igéje, „talpalatnyi
földet”3 kaptunk csak. Az Ótemplom olyan úszótelek, mint tőle
keletre lévő lakótelep bármelyik panel emeletes épülettömbje.
Aki éles szemmel felénk jár, jól látja, hogy megsebzett ez a tájék: az Ótemplom, a védő téglafal és a köztes terület. Lehet,
hogy nemcsak a város közepének tájéka megsebzett, hanem
megsebzett a szív is. Ezt jól bizonyítják a következők: a gyalogosok által kitaposott földút a város főterén a legrégebbi műemléképület mellett, a négy hónapja történt vihar által letöredezett
hársfák ágai, amelyek hónapokon keresztül „megpihennek” a
város közepén hulladékként, a hajléktalan szállás a fal tövében,
3

Ezsd 9,8
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az ezzel járó elképzelhető szeméttel, vagy akár a lassan három
éve nem világító díszkivilágítással. Sőt mára a kővályúk virágait
is mi gondozzuk a templom előtt, mivel hónapokon keresztül
nem gondozta a tulajdonos. (Köszönet érte!)
Hát, ez most a helyzet Vásárhely közepén a megszentelt területtel.
Sokadik terv ez egyébként, most ez az első eset, hogy megkérdeznek, ezidáig még egy sem valósult meg lehet, hogy nem véletlenül.
Az az igazság azonban, hogy mi sem vagyunk jobbak a „deákné
vásznánál” azaz ezzel a területtel, mint korábbi tulajdonos, nem
biztos, hogy hűséges módon jártunk el. A Millennium idején a
presbitérium a téglafal egyrészére úgynevezett bazársort épített.
1889 és 1960 között a mögöttünk lévő háromszáz évből ez hetvenegyet ért meg. Az említett bírósági végzést követően bontották el. Az Ige mértéke alatt ez az elképzelés is kárba és pocsékba veszett, vakvágány volt. Sőt, mintha e korábbi tettünk ítélete
lenne mindaz, ami az ezt követő években történt egészen mostanáig. Szerencsétlen tett volt a szenthely környezetéből bazársort
barkácsolni, ami inkább a Mammon előtti hódolatot fejezte ki.
Az ezt követő időszakot lehet úgy értelmezni, hogy kötélből ostort font4 Krisztus itt az Ótemplomban.
Véleményemet ez ügyben segíti a mai napra kapott ószövetségi
ige a megszentelt térről: Mi a megszentelt tér? Hol helyezkedik
el? Mi célt szolgál? Kinek a javára van?
A papi szolgálatból prófétai elhívást kapott Elizeus a fogság
prófétája, élete vége felé a szabadulásról és a visszatérésről prófétált. A visszatérés központi eleme a templomnak adott földte4

Jn 2,15
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rület, amely nyilván első építésekor, több száz évvel korábban
már megtörtént. Mégis a babiloni visszatérés központi eleme, a
város építészeti rehabilitációjának és a társadalom megújulásának alappillére. A központi következmény az itt olvasott ingatlan ajándékozás szent terület céljára. Nem birtokszerzésről van
szó! Birtokot nem kell szereznie az Istennek a Földön, még a
szent városban sem! Övé minden, a „Föld és annak teljessége”.5 Az itt olvasható sorok arra utalnak, hogy Isten által ajándékba kapott terület ez6, elsősorban nem Istennek, hanem a népnek. A népnek van szüksége egy elkülönült, szent helyre. A méretek pontosan és szabatosan kerülnek leírásra. Tulajdonképpen
csak talpalatnyi föld a többi tulajdonhoz és birtokhoz képest.
Elizeus prófétál a fogság idején és még ötven év fog eltelni a
szabadulásig. Ezsdrás és Nehémiás a visszatérés vezetői, ők már
bizonyossággal írják le, hogy Isten irgalmának a jelképe a
templom. Azt segíti, hogy egy kissé feléledjen a szolgaságból a
választott nép. Izráel népének, a szabadságnak és Isten könyörületének a jelenléte a város közepén megszentelt tér.
Ha nem is templomépítő nemzedék tagja Szőnyi Benjámin
Hódmezővásárhelyen, de a következő, második nemzedék képviselője. Imádságában már Jézust várja, mint az agg Simeon és
Anna Jézus születését követően a jeruzsálemi templomban7.
Szőnyinek a szabadulás Krisztusban válik teljessé. A talpalatnyi föld, neki csak az a terület, amit átmenetileg a golgotai
kereszt birtokba vesz. Ott van a lelki békessége az embernek.
Ezzel a legfontosabb kérdésre adtunk választ. A templomnak
5

Zsolt 24,1
Walther Zimmerli: Ezechiel 2 Biblischer Kommentar Altes Testament 1146. old.
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méltóságát nem a műemlék jellege határozza meg, ahogyan ezt
a világ, most építészek által elképzeli. A templom a szabadságnak a szimbóluma, a Krisztusban kegyelmet talált új embernek a
jelképe. A szent hely ennek a célnak van alávetve és ez adja a
méltóságát. A templomnak és környezetének nem tulajdonosai,
hanem megajándékozottjai vagyunk, ha Isten irgalmát felismerjük. Egyebekben pedig csak egy épület a templom.
Ebből következik minden birtokba adás. Ezt majd a következő
fejezetekben olvashatjuk8. Tehát a visszatérő jeruzsálemi társadalom rétegződését a szenthely határozza meg. A legkisebb
terület Istennek van elkülönítve, utána tulajdont nem birtokolva
a szolgálatot tévők, a léviták kapnak lakóhelyet a templom körül, de még mindig nem tulajdont. Majd következik a fejedelem,
aki már birtokol, és végül a 12 törzs, akik a templom körül helyezkednek el. Nem a közösség alakítja tehát a szent helyet, hanem a szent hely alakítja, formálja a közösséget.
Most válaszolnunk kell arra a kérdésre is, hogy hol helyezkedik
el a szent hely?
Európában leginkább a közösség közepébe helyezték el a templomépületeket. Magyarul a városnak a főterén. Így van ez velünk is, az eddig megnevezett szomszédos épületek mellé még
önkormányzatot, a banképületet, a bíróságot, a cukrászdát és
kávézót, valamint a jelenlegi Alföldi Galériát érdemes megemlíteni. Itt van az Ótemplom, ezek épültek rá és nem az Ótemplom
épült ezekre. Igaz az énekünk szavai: „Itt van Isten köztünk, …
Itt van a középen.”9 A szent hely ott van, ahol a közösség van.
Minden városban megvan a templom környezete, nekünk az itt
8
9
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Régi református énekeskönyv 165. dicséret
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kialakult szomszédokkal kell együtt élnünk. A mi környezetünk
a város történelméről árulkodik. A környezet ráépült elég erőszakosan a templomra, ahogy ezt korábban jeleztem. Ezen a történelem, illetve az idő fog változtatni. Ezen mi most nem tudunk
módosítani, de nem is célunk. De tudjuk hogyan, milyen építőanyagból építkeztek hetven éve és háromszázéve. Nem kell prófétának lennünk ahhoz, hogy történelmi távlatokban mérve
szomszéd épületeink rég nem lesznek már, amikor az Ótemplom
még mindig a helyén marad. A szent hely számunkra nem a társadalomtól való elkülönülés helye, hanem a társadalomban való
lét helye. A megoldás nem az elmenetel, hanem az itt maradás.
Ezsdrás korának szeme ragyogását adta vissza a megépült templom. Nem nagysága, szépsége, vagy kora miatt, hanem tartalma
miatt. Nekünk is szemünk fénye ez az épület és a környezete. A
feltámadott Krisztus békességét hirdeti számunkra.
Szőnyi kővárnak nevezi imádságaiban ezt a helyet, a templomépítő nemzedék pedig „erős toronynak”.10 Sokszor azt gondoljuk, hogy ennek nyomán a hozzátartozó téglakerítés a vártemplomot, a bástyát mintázza. Véleményem szerint ehhez
hegyre is szükség lenne, mint Erdélyben. Nekünk az Alföldön
ilyen nincsen. A kiemelkedésre épült Ótemplom mára medencébe került. A templom környezete, lehet, hogy passzázs lesz lelkészsírok között a külvilágnak, de nekünk továbbra is zsilip. Az
az átmeneti hely, ahol a világból a szentséges felé közelítünk.
Az a hely, ahol „minden csendre tér.”11 Amíg ez nem következik be, addig lélekben kell közelítenünk az istentiszteletre és

10
11

Péld 18,10
Régi református énekeskönyv 165. Dicséret
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Lélekben kell eltávoznunk innen, így hirdetve és átadva szívünket. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, és énekeljük a
102. Zsoltár 7-9. verseit. A 102. Zsoltár 7. verse így kezdődik: „Azért kelj

fel, ó, Úr Isten, Haragod ne gerjedezzen! Siont immáron szánd meg. És
neki kegyelmezz meg!”

Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és
közösen fennállva adjunk hálát Istennek, imádkozzunk Salamon imádságával:

URam, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem
az égben, sem a földön! Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. 15Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az
én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a
mai napon. 16Most azért, URam, Izráel Istene, tartsd meg, amit
a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izráel trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és törvényem
szerint járnak el, ahogyan előttem jártál te is. 17Most azért,
URam, Izráel Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak tettél!
18De vajon lakhat-e Isten a földön, együtt az emberekkel? Hiszen
az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát
még ez a ház, amelyet én építettem! 19Mégis tekints a te szolgád
imádságára és könyörgésére, URam, Istenem, és hallgasd meg a
kiáltást és az imádságot, amikor a te szolgád a te színed előtt
imádkozik! 20Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal,
arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved.
Hallgasd meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen
imádkozik! 21Hallgasd meg a te szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgasd
12

meg lakóhelyedről, a mennyből, hallgasd meg, és bocsáss meg
nekik!
22Ha majd valaki vétkezik felebarátja ellen, és arra kényszerül,
hogy esküt tegyen, ő pedig idejön, és esküt tesz oltárod előtt ebben a házban, 23te halld meg a mennyből, és tégy igazságot a te
szolgáid ügyében: fizess meg a bűnösnek, és olvasd fejére a tettét; az igaznak pedig bizonyítsd be igazságát, és bánj vele igazsága szerint!
24Ha majd néped, Izráel vereséget szenved ellenségétől, mert
vétkezik ellened, de azután megtér, és vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög színed előtt ebben a házban, 25te
hallgasd meg a mennyből, bocsásd meg népednek, Izráelnek a
vétkét, és hozd vissza arra a földre, amelyet neki és őseinek adtál!
26Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeztek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből, mert megaláztad őket, 27te hallgasd meg őket a mennyből, és bocsásd meg szolgáidnak és népednek, Izráelnek a vétkét, sőt tanítsd őket a jó útra, amelyen
járniuk kell, és adj esőt földedre, amelyet népednek adtál örökségül!
28Ha majd éhínség támad az országban, ha dögvész, aszály,
rozsda, sáska vagy cserebogár pusztít, vagy ha ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség támad, 29akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár
egy ember, akár egész néped, Izráel mond el, és ha valaki elismeri, hogy miatta van a csapás és a fájdalom, és kitárja a kezét
e ház felé, 30hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss
meg, és bánj mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a
szívét, hiszen egyedül te ismered az emberek szívét, 31hogy féljenek téged és járjanak a te utaidon egész életükben, amíg csak
azon
a
földön
élnek,
amelyet
őseinknek
adtál.
32Még az idegent is, aki nem a te népedből, Izráelből való, de
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eljön messze földről a te nagy nevedért, erős kezedért és kinyújtott karodért, ha eljön és imádkozik ebben a házban, 33hallgasd
meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az
idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet,
és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg,
hogy rólad nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.
34Ha majd néped hadba vonul ellenségei ellen, olyan úton, amelyen te küldöd, és hozzád imádkozik, e város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és e ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, 35hallgasd meg a mennyből imádságukat és könyörgésüket, és pártold ügyüket!
36Ha majd vétkeznek ellened – mert nincs ember, aki ne vétkeznék –, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, azok pedig fogságba hurcolják őket, akár távoli, akár közeli
országba, 37de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahova
fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád
fogságuk földjén: Vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk! – 38ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád fogságuk földjén, ahol őket fogva tartják, és
imádkoznak hozzád országuk felé fordulva, amelyet őseiknek
adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet
neved tiszteletére építettem, 39hallgasd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből, és pártold ügyüket! Bocsásd meg népednek, amit ellened vétkezett!
40Most azért, Istenem, legyen nyitva a szemed, és füleddel figyelj
az imádságra ezen a helyen! 41Most pedig indulj el, ÚRisten,
nyugalmad helyére, te és hatalmad ládája! Papjaidat, ÚRisten,
vedd körül szabadításoddal, híveid pedig hadd örvendezzenek a
te jóságodnak! 42ÚRisten, ne fordulj el fölkentedtől: gondolj arra,
hogy milyen kegyelmes voltál szolgádhoz, Dávidhoz! Ámen
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,
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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)
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket!
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:
b) esküvő:
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Kovács Tibor (szül: Hódmezővásárhely 1974,04.21. Lakcím: Lázár u. 40. sz. alatti lakos). Temetése október 22-én, pénteken 13 órakor a Katolikus temetőben volt. Vigasztalást
kívánunk a gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „3Küldd el

világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el
szent hegyedre és hajlékaidba,” (Zsolt 43,3)
Angyal Liza
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Szénási Hanna
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Asztalos Andrea
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Tésik Anna Kamilla

10.21

Kőrösi Marcell

10.18
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Hebők Balázs
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Rárósi Luca
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10.22
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Bónisné Szenti Judit
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Csorba Emese

10.23

Csák Anikó
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Dányi Tamás
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Hegedűs Anikó Edit

10.19

Gaál András ifj.
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Jáksó Kitti Noémi
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10.24

Mucsi Tamás Imre
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Kovács Fanni Erika

10.24

Németh- Mészáros Márk Milán

10.20

Meszlényi Viktória

10.24

Sovák Edit
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Rácz Lajosné

10.24

Balázs Ádám

10.21

Sütő Bernadett

10.24

Bencsikné Pap Kitti

10.21

Tóth Balázs

10.24

Hegedűs Fanni

10.21

Varga- Tóth Bernát Mátyás

10.24

Kardos Piroska Erzsébet

10.21

2. Hírek:
a) 2021. október 31-én, vasárnap 9,30 órától felnőttkonfirmációi fogadalomtételre kerül sor. A kegyelem asztalát újborért való háladásért megterítjük, úrvacsoraosztás lesz.
b) 2021. október 31-én, vasárnap 17 órától reformációi közösségi istentiszteletet tartunk, ahova szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeti tagjainkat!
c) Presbiteri gyűlést tartunk október 28-án, csütörtökön 17 órától a Gyülekezeti
teremben Napi rendi pont: Vélemény nyilvánítás az Ótemplom körül építendő járdáról!
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d) 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.
e) Megjelent a „Miért épp a Bethlen…?” Felvételi tájékoztató 2022/2023. tanévre, az általános iskolák 4, 8. osztályosainak és szüleiknek. A tájékoztató az Ótemplomi
Hivatalban is rendelkezésre áll.
f) 2021.12.04.-én 18,00 órától kezdődik Rákász Gergely koncertorgonista adventi hangversenye – Beteljesült ünnep címmel. Jegy ár: 2.990,- Ft
g) 2021.12.28.-án St.Martin koncert lesz. Részletek később.
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 1173506720056821 számú bankszámlájára.
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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.

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 198. dicséret 1-3. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a
himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 198. dicséret 1. verse így kezdődik: „Ti keresztyének, dicsérjétek Istent, Kik Úr Jézus-

nak e földön szolgáltok…”

Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): „Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én
Istenem! 5Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” (Zsolt 43,4)
Kivonulás, adományozás, orgona utójáték:
A
HódmezővásárhelyÓtemplomi
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
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