„17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan
felülről, a világosság Atyjától
száll alá, akiben nincs változás,
sem fénynek és árnyéknak váltakozása.”
(2Pt 1,17)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 24-25.
„Szenteste” Torontálvásárhely, Karácsony első napja Hódmezővásárhely

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll):
Az alkalomról: „Eredetileg karácsony első napja Jézus születésnapja, az előző
este karácsony vigíliája, karácsony böjtje, vagy szenteste volt. Noha Magyarországon a szentestét tartjuk a legintimebb családi alkalomnak az ünnepkörben,
más országokban jellemzően ez karácsony első napja.”1
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2021. december 24-én, szenteste Torontálvásárhelyen és december 25-én, 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.
Istentiszteletünket a 97. Zsoltár szavai fűzik egybe: „11Fényözön árad az igazra, és
öröm a tiszta szívűekre. 12Örüljetek, ti, igazak, az ÚRnak, magasztaljátok szent
nevét!”2 „14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az
ÚR Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. 3 Ámen.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 182.
dicséret 1. versét. A 182. dicséret 1. verse így kezdődik: Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében…
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, és
énekeljük a 315. dicséret 1-7. verseit. A 315. dicséret 1. verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén…

I.É. 2021/4. 778. old.
Zsolt 97,11-12
3
Lk 2,14
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Fohász (gyülekezet áll): „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”4 A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen.
Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Mt evangéliuma 1. fejezet 18-25. verséig olvasom:
Jézus Krisztus születése
18Jézus

Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy
áldott állapotban van a Szentlélektől. 19Férje, József igaz ember
volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 21Fiút fog
szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 22Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a
próféta által: 23„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. 24József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette
feleségét, 25de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak
nevezett el.
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Lk 2,10-11
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Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 18Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre,” 5
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 Szőnyi Benjámin
LXXXIII. Gábriel Angyal’ bizonyság tétele a’ Jésusnak dítsősséges
Személlyéről, és örök Országáról, Luk. 1:31.32.34. imádságával (Nót. Mint a’ szép
hives patakra. ’Sólt. 42.):
1. Jézusba vetett hitemet,
Angyal is erősíti;
Hitbéli gyengeségemet,
Gábriel is segíti.
Égi erős szavával,
Isten bizonyságával (Zsid 2)
Hiszek; mert angyal is mondja.
Óh Isten, reám nagy gondja!
2. Nékem angyal bizonyítja
A’ szent szűz szűzességét;
Angyal aki elhárítja,
Szűz Máriának kétségét,
József megbotránkozik.
Válásról gondolkozik:
Angyal jő igazításra;
És kételkedésnek elhajtásra.
3. Angyal, ki nékem hirdeti,
Ez idvességnek nagy titkát;
Sátánnak és testnek elveti,
Ez ellen gondolt szitkát:
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Óh lelkem! Ne kételkedj,
Testtel és vérrel ne vetélkedj;
Sőt Istennek adj nagy hálát;
Mert hozzánk küldte angyalát.
4. Jézusról való hitemnek
Van nagy dicsőségére;
Benne vetett reményemnek
Szolgál erősségére:
Ez angyali követség.
Óh szent öröm és nevetség! (1Móz12,6-7)
Mellyet e szent angyal szerzett
Hogy Máriához érkezett.
5. Szeplőtelen Szűznek méhében
Fogantatott Jézusom!
Kérlek, ejts Atyádnak kedvében.
Óh megváltó Krisztusom!
Óh Te, naggyá leendő! (Lk 1,32)
Ki voltál, és vagy jövendő!
Fia a magosságosnak!
Kedvezz ez alázatosnak!

Jn 316-16
3

6. Országlásod nem múlandó,
Melly adatott Tenéked;
Hanem örökké állandó, (Lk 1,33)
A’ Te királyi széked.
Óh Jákóbnak fejedelme!
Meg nem fogja végelme,
Olly számtalan a’ Te néped,
Melly viseli Nevedet és képed.

7. Óh én Uram! És én Istenem!
Jézus, Fia Dávidnak!
Mint Király, uralkodj bennem. (Lk 1,33)
És foglalj házul magadnak;
Tedd anyáddá szívemet, (Mt 12,49-50)
A lelki méhhé lelkemet,
Mellyben hittel fogantassál, (Gal 4,19)
Jézus örökké áldássál! Ámen.

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 328. dicséret 1-6. versei. A 328. dicséret 1.
verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztust dicsérni…
Csillagfényes csöndes éjjel (hegedűn játszik Sós Virág, orgonán kíséri Hegyi
Bálint)
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk Isten Igéjét, amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, és amely írva található Jak
levelében az 1. fejezet 17. versében, a következőképpen:
„17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem
fénynek és árnyéknak váltakozása.”
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Ünneplő Gyülekezet!
Szeretettel köszöntjük mindazokat, akikkel szenteste Torontálvásárhelyen
a református templomban, illetve karácsony első napján Hódmezővásárhelyen az Ótemplomban összegyülekezhettünk.
Mindannyiunknak áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Az idén úgy alakult, hogy ezen a két alkalmon ugyanazt a szolgálatot
hallgatja végig a két vásárhelyi gyülekezet. Öröm ez a szomorúságban,
hiszen ilyen módon talán még nem is voltunk együtt. Fájdalom, hogy a
betegség tette lehetővé ezt a találkozást.
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Erről a helyről is gyógyulást kívánunk Beszédes Mária tiszteletes aszszonynak és vele együtt mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben betegségben szenvedtek. Mielőbbi felgyógyulást kívánunk nekik! Az elhunytak
hozzátartozóinak pedig kívánunk vigasztalást és erőt a megpróbáltatást
idején.
A mai szolgálat témáját, amely az ajándékozás, amelyet a szégyenérzet
indukált. Az ajándékozásról lesz szó, amely annyira hozzátartozik karácsonyi ünnepünkhöz. Mindannyian vagyunk és voltunk ezekben a napokban ajándékozók és megajándékozottak. Ha mással nem, de legalább
valami aprósággal próbáltunk már kedveskedni, vagy kaptunk másoktól
kedveséget.
Két nappal karácsony előtt valaki mesélte nekem, hogy már csak két napja
maradt összeírni az ajándékozottak nevét, kitalálni az ajándékokat, beszerezni, becsomagolni és eljuttatni az érintett családtagok részére. Csöndesen hallgatom lendületes beszámolóját, ugyanis ebben az ügyben nekem
nagy szégyenérzetem van. Én az ajándékozás tekintetében ötlettelen, béna
kacsa vagyok. Ebben az ügyben bátran hagyatkozom feleségemre, illetve,
ahogy az idő repül, gyermekeink felnőnek, az ajándékozás háttérbe szorul
és felváltja sokkal inkább az egymással való találkozás öröme.
Az ajándékozás iránti félszegségem oka talán arra is visszavezethető,
hogy kevésbé a tárgyiasult környezetben látom az öröm forrását. Kiváltképpen így van ez, ha rosszul kiválasztott tárgyi ajándékot ad az ember.
Mert hisz az ajándékozás egyik legfontosabb eleme, hogy a megajándékozott semmit ne tudjon az ajándék kilétéről. Az legyen meglepetés, talán
ettől nagyobb öröm az öröm?! A tárgyi ajándék akkor jó, ha az örömet
tudunk szerezni nem egy pillanatra, hanem hosszú időre. Úgyis mondhatjuk az adomány annál jobb, minél tovább okoz örömet. Nyílván ez érvényes hasznosságára is. Az a jó ajándék, amely ott van környezetemben,
használom, élek vele.
A mai karácsonyi ajándékozási szokásokból elindulva, egyre közelebb
kerülünk Isten igéjéhez. A karácsonyi előkészítő, bűnbánati alkalmon magamra maradtam két idős gyülekezeti taggal, aki idén már a nyolcvanadig
karácsonyukat élhetik meg. Kérdésemre: melyek voltak a legszebb karácsonyok? A nyolcvan karácsony közül ők már igazán tudnak választani,
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hogy melyik volt legszebb. Évek óta egyedül élnek, így az egybehangzó
válasz így hangzik: az a szép karácsony, ahol együtt lehetünk szeretteinkkel. Így érez az a szülő, akinek felnőtt gyermekei hazalátogatnak, de így
érez az a nagyszülő is, aki hosszú idő után újra láthatja unokáit. Amikor
ezt a megállapítást tesszük karácsonyról, akkor egyszerre csak a napkeleti
bölcsek, a pásztorok, vagy éppen az angyalok táborában érezhetjük magunkat, akik egyszerre, egyidejűleg imádták a megszületett Messiást.
Nagy lépést lépünk előre karácsony titkának megértésében, amikor a tárgyak felöl elmozdulva, személyekre helyezzük a hangsúlyt. Mégiscsak a
legnagyobb ajándékot nem tárgyakban, hanem személyekben érezhetjük.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak ajándékozó vagy éppen megajándékozott
lehetek karácsony alkalmával, hanem éppen az ajándék is. Ha megyek, a
köszöntök, ha beszélgetek, ha mosolygok, ha együtt sírok, ajándék lehetek, most elsősorban szeretteim számára, de gyülekezetünkben egyre inkább megtapasztaljuk, hogy a Sorsok Házában, vagy a Szivárvány Otthonban, vagy éppen tanyán élők számára. Sőt megajándékozottak lehetünk vásárhelyiek egymással közösen együtt Torontál és a CsongrádCsanád Vármegyékben. A 128. Zsoltár 3. verse Szenczi Albert fordításában így fejezi ezt ki:
„Ez igen szép ajándék,
Mit az Isten enged
Az őbenne hívőknek,
Akiket ő szeret.”
Bizonyos vagyok abban, hogy újra és újra fel kell fedezni ezt az mostani
bizonyosságot, hogy ajándék lehetek a másik ember számára. Nemcsak
szorgoskodó, cselekvő, és tárgyakat ajándékozó, nemcsak csöndesen várakozó, passzív, elfogadó megajándékozott, hanem ajándék, méghozzá
igen szép ajándék lehetek Isten és embertársaim javára. Ennek felismerése
értéket is ad az ember számára.
A mai társadalomban olyan emberek közösségében élünk, akik nem igazán vélik felfedezni magunkban az értéket. Számtalanszor kaptak pofonokat a társadalomtól, vagy éppen adtak önmaguknak, aminek következtében visszahúzódok lettek és ebből nem tudnak, alkalmanként nem is
akarnak kilépni. Az ember életében minőségi változást hoz, ha megérti és
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megérzi, hogy az élete ajándékba kapott élet, a maga és környezete számára.
Ez az állítás azonban nem mindenestől fogva igaz, és talán itt értjük meg
Jakab apostol levelének mondatát is. Ha csak a magam életére gondolok
számtalanszor fordult elő, hogy nem voltam kedves, nem okoztam örömöt jelenlétemmel, szavaimmal, cselekedeteimmel másoknak. Az ember
nem biztos, hogy mindig, mindenestül fogva ajándék. A teremtéstörténet
felé fordulva, bár az Isten magának teremtette ezt az egész világot, amikor
rátekintett, örömét találta benne. Mintha a világ és benne az ember az Isten örömére lett volna. És ez elveszett a bűneset alkalmával. Hadd értelmezzem most egy kicsit így a bűnesetet: Isten öröme odaveszett, amikor
elveszett az embernek az a tudata, hogy szerettei és ennek a világnak a
számára ajándék. Ez az ismeret ott szűnt meg!
Itt lép be Jakab apostol mondata, aki ezt a témát, hogy ajándékozás újra
értelmezteti velünk. Azt mondja: „17minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben
nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” Az ajándék, ami
jó, és ami tökéletes az felülről számazik. Annyira határozott ebben, hogy
az elhangzó adomány és ajándék szinonimák, illetve a jó és a tökéletes
jelzők egymást megerősítik és bizonyossá teszik a tényt: Isten adja a jó és
tökéletes adományt. Nekünk, amikor a tökéletesre gondolunk, az nem
lehet más, mint akiben minden benne van, akiből nem hiányzik semmi.
Vagy, ahogy Heidelbergi Káténk mondja egyetlen egy, vagy, ahogy az
Apostoli Hitvallásban valljuk Egyszülött Fiú. Lassan kétezer évvel Jakab
apostol szavai után, nekünk lehet bátorságunk azt kimondani, hogy itt a jó
adomány és tökéletes ajándék maga Jézus Krisztus. Aki nem az emberek
akaratából, hanem Isten kegyelméből lett ajándék az embervilág számára.
Isten az ajándékozó és mi lettünk a megajándékozottak Jézus Krisztussal.
Az ajándék itt elhangzó esetleges többes számú értelmezésével szemben is
mondhatjuk, hogy egyes szám. A tökéletes és a jó nem lehet sok, csak
egyetlen egy. Ez pedig az Egyszülött Fiú.
Az ember csak ennek tudatában lehet ajándék. Ajándék bennem az, ami
krisztusi, ami a kegyelmet, az irgalmat és a békességet szolgálja. Ha felfe7

dezem és megértem Krisztus ajándék voltát, akit én is megkaphatok, akkor válhatok igazán ajándékká mások számára.
Újra tanulhattunk a járvány ideje alatt egy kevésbé használt szót, ez pedig
a dózis. A járványt csak a védőoltás egy adag dózisa tudja megfékezni,
csendesíteni. Ha a dózis hatóanyaga az idő múltával csökken, újra szükségünk van egy következő emlékeztető védőoltásra, azaz egy újabb dózist
kell kapnunk. Már egyesek a harmadiknál tartanak, sokan szkeptikus
hangot ütnek meg, hogy hány adagra lesz még szükségünk. A járvány
ismeretében 4-6 havonta ma szükség van a védőoltásra, mert a dózis addig tart ki. Nos, azért hozom elő ezt a dózis szót, mert eredeti görögben
ajándékot, adományt jelent. Magyar szövegünk jó adománya eredetileg
így hangzik: πᾶσα δόσις ἀγαθὴ (pasza dószisz agathé).
Bibliai igénk többes számát, ma ennek kifejezésnek ismeretében értelmezem. Lassan megfogyatkozik bennünk az a tudat, hogy Krisztus bennem
is van és ez által az életem ajándék lehet, akár más minőségű lehet, és tudok az embereknek örömet okozni. Tudjuk, hogy a tárgyiasult karácsonyi
ajándékainkat előbb utóbb leselejtezzük, kidobjuk, vagy elfogynak. Szükség van újra és újra feltöltődésre. Az a tudat és érzés, hogy ajándék lehetek
újra és újra lecsökken, megszűnik bennem, de nem az ajándék milyensége
miatt. Krisztus személye, mint jó adomány és tökéletes ajándék egyszer és
mindenkorra érvényes számunkra. Fény és árnyék váltakozása nincs benne. Azaz a teremtésben és a megváltásban Isten ugyanaz marad. Bizonyosan így lesz ítéletében is! A magam lelki ereje miatt csökken meg bennem
az ismeret és az érzés. Ezért van szükség újra és újra életünkben legalább
nyolcvan karácsonyra. Ezért van szükség évenként legalább ötvenkét vasárnapra, és Jézus Krisztus szerint, ahogy Ő tanított bennünket imádkozni, akár naponként is megerősödni abban, hogy ajándék lehetek Isten
számára, ha az igéit megtartom. Örömöt és nem bánatot tudok okozni,
akár naponként is életemmel szeretteim közösségében. Ezt megtehetem
egészen életem végéig, illetve a második karácsonyig, Krisztus végérvényes visszajöveteléig teheted.
Ünneplő Gyülekezet!
Karácsony ünnepében az ajándékozás témakörét jártuk körbe. Nem kívánhatunk mást, mint sok, jó és örömet okozó ajándékot a karácsonyfák
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alá. Jakab arra tanít ma bennünket ebben a világban, ahol a fény és az árnyék váltakozik, hogy Krisztus lehet szívünk legnagyobb ajándéka nekünk is és másoknak is. Házasságaink, családjaink, közösségeink számára
legcsodálatosabb érték a Krisztus által kapott élet. Ezt vigyük ma haza
otthonainkba. Ámen.
Hector Berlioz: The Shepherd’s Farewell (hegedűn játszik Sós Virág, orgonán
kíséri Hegyi Bálint)
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, készüljünk az úrvacsorai
jegyek vételére és énekeljük a 369. dicséret 1.7.9. verseit. A 369. dicséret 1. verse
így kezdődik: Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vigassága, Szívünknek bátorsága,…
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 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 (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
Budácsik Szilvia

2021.12.26.
2021.12.26.
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Burkus Anita

2021.12.26.

b) esküvő:

Az elmúlt héten nem volt.
c) temetés / megemlékezés:

Az elmúlt héten nem volt.
d) 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

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
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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

Balogh Gabriella

12.23

12.26

2. Hírek:
a. Decemberi összefogás Ótemplomi gyülekezetben:
2021 decemberében a
HódmezővásárhelyÓtemplomi Református
Egyházközség
gyülekezeti terme a
megszokott programjainak alig tudott helyet adni, annyi adomány, csomag, könyv
és plüssjáték halmozódott az élelmiszer
csomagok mellett.
Az ótemplomi gyülekezet felhívásokkal és az adventkor esedékes
éves Üzenet újsággal zárta 2021es év november hónapját. Többféle jótékonysági felhívás is kezdetét vette, melynek eredményeként
játékok, többféle ajándékcsomag,
mesekönyvek kerültek olyan kezekbe, ahol segítséget jelentett, s
nagy örömmel fogadták. Az
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„Asztalt terítesz”, Nyilas Misi pakk, a mesekönyv gyűjtés és a plüssjáték „toborzás”-ban is minden egyházközségi intézményünk részt vett, a kapcsolódó családok és a gyülekezet révén sikerült ilyen mértékű közösségi összefogást elérni.
Számszerűsítve a gyűjtések eredménye: 1.790.890,- Ft pénzbeli adomány, (s ebből
367 db élelmiszer csomag készült), 717 db mesekönyv, több doboznyi plüssjáték.
Mindezekkel párhuzamosan a Református Szeretetszolgálat részére is két napig
folyt a gyűjtés egy hódmezővásárhelyi szupermarketben, ahol 32 doboznyi tartós
élelmiszer gyűlt össze, gyülekezeti tagok segítségével, illetve közösségszolgálatos
diákok munkájával. Az itt kapott adományt a Református Szeretetszolgálat kapta
közvetlenül, ez a kezdeményezés a fentiektől függetlenül tudott megvalósulni,
segítve egy országos jótékonysági
kezdeményezést.
Kovács
Mátyás
kezében
összpontosult a feladat.
Az „asztalt terítesz” felhívás
Elek András és KovácsCsapó Anikó szervezők segítségével zajlott, akiket a
gyülekezet tagjai, presbiterek
és közösségszolgálatos diákok is segítettek. Az összefogás eredményéhez a közösség ereje dolgozott. Délutánok teltek csendes munkával,
hogy időben elkészüljenek a csomagok, majd szintén a gyülekezet támogatásával
célba is érjenek az ajándékok. Az egyházközség intézményeiben 115 diák részére
érkezett ilyen csomag, a külterületen élő rászoruló családok is kézhez kapták az
adományt, illetve a Sorsok Háza és a Szivárvány Otthonnak is kiszállításra kerültek az élelmiszer csomagok. Az otthon bentlakásos gondozottjai részére a karácsonyfájuk alá kerültek a Szőnyi iskola családjai által gyűjtött plüss játékok is,
melyek fogadtatását, aki nem látta, nem is gondolja milyen nagy öröm kísérte.
Számunkra apróság, számukra ünnep…
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Az Aranyossy Ágoston
Református Óvoda és
Általános Iskola is szervezett gyűjtést a Sorsok
Háza rászoruló családjainak, amit diákok segítségével Kun Ildikó és
Lengyel Tünde tanárnők
vittek el hozzájuk.
A Sorsok Háza előszobája az adományokkal
teljesen megtelt. Ezek
szállítását, pakolását a közfoglalkoztatásban résztvevők is segítették, mindkét
intézmény részéről. Az
Ő munkájuk támogatja
a
segítségnyújtást,
melyből ők is részesülnek. Az adományozók
bizalmának
eredményeként sok család
kaphatott idén is támogatást az ünnepek közeledtével az Ótemplomi
Református gyülekezettől az élelmiszer csomag által.
A mesekönyv gyűjtés
felhívása is sokakat
megmozgatott, diákok, öregdiákok, családok, barátok, kollégák, pedagógusok…
Közel 800 könyv gyűlt össze, melyekből 717 db került dobozokba a tisztításuk és
átnézésük után.
Ezeket két helyszínre szállította a gyülekezet elsőként dr. Grezsa István miniszteri biztos segítségével a mezővári Tündérkert Református Óvodába, ahol 80 magyar ovis gyermek számára nyújthat színes alapot a továbbiakban. Nem, vagy
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nagyon nehézkesen beszerezhetők magyar nyelvű irodalmi kiadványok a határon
túl élők számára, így ez a könyvadomány számukra tartós segítség, ami egyben
az identitás-őrzés kézzelfogható eszköze is. Élmény volt látni, hogy a számunkra
alig érzékelhető adomány ott milyen értéket képvisel, és milyen örömet okoz.
Már az ott tartózkodás alatt megfogalmazódott mindenkiben a gondolat, hogy ezt
hogyan kellene folytatni, mi legyen a következő út célja!?
A mesekönyvek második útja Torontálvásárhelyi Őrláng Református Játszóház
és Óvodában vitt, Bán Csaba Kun Ildikó és Szabó Ákos lelkipásztorok, Gilicze
Judit igazgató és Lőrincz Ildikó Lujza vitte el az adományt, ahol még nehezebb
körülmények és szükség közé érkezett.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik adományukkal, segítő munkájukkal
rész vettek szeretet szolgálati akciónkban. Istené a dicsőség!
b. Ünnepi istentiszteleti rendünk:
12.25. karácsony I. 830 Tarján
12.25. karácsony I. 930 Ótemplom
12.26. karácsony II. 930Ótemplom
12.31. Óév 1500
Ótemplom
01.01. Újév 930
Ótemplom
30
01.02. vasárnap 8
Tarján
01.02. vassárnap 930 Ótemplom

úrvacsora
úrvacsora
ker. úrv.
hálaadó alk.
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

Bán Csaba
Bán Csaba
Kun Ildikó
Dr. Kádár Péterné
Bán Csaba
Kun Ildikó
Kun Ildikó

c. 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).
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Az éves egyházfenntartói járulék átutalással, (Hódmezővásárhely - Ótemplomi
Református Egyházközség OTP Bank: 11735067 - 20056821) vagy személyesen
befizethető a Lelkészi Hivatalban.
d. December 28-án St. Martin hangverseny 18 órakor az Ótemplomban. Jegyek
munkaidőben a Lelkészi Hivatalban kaphatók.
e. Egyházaink nyilatkozatot adtak ki a házasság és a család védelmében. Kérjük,
olvassák el a nyilatkozatot.
f. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
g. Az istentiszteleteinket a Youtube csatornánkon6 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag
is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető
lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról7 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.
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 telefonon8 és e-mailon9
is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük,
keressen bennünket! Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
5. Kiadványaink:
6

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
8
Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
9
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
7
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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 327. dicséret
1-4. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten
áldását. A 327. dicséret 1. verse így kezdődik: „Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, A jászolhoz Bethlehembe jöjjetek el…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): 12Örüljetek, ti, igazak, az ÚRnak, magasztaljátok szent
nevét! (Zsolt 97,12) 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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