„Közeledjetek Istenhez, és
ő közeledni fog hozzátok.”
(Jak 4,8)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. november 28. Advent első („Szőnyis”) vasárnapja

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. november 28-án, advent első vasárnapján a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik,
illetve olvassák mai istentiszteletünket. Alkalmunk írott anyaga a
gyülekezet honlapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Ma 11 órakor a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola alsó tagozatos diákjaival, nevelőtestületével és családtagjaival vagyunk együtt. Istentiszteletünket a 103.
Zsoltár szavai fűzik egybe: „Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled! 3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,1-4) Ámen.
Az alkalomról: „Az egyházi év – amint említettük – az adventi idővel kezdődik, közelebbről pedig advent első vasárnapjával. Ez nincs
egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a karácsony előtti 4. vasárnap. Tehát az adventi idő négy teljes hét. Ha pl.
karácsony (december 25) szombati napra esik, akkor az adventi idő
jelentősen meghosszabbodik, mivel a november 28-i első vasárnappal kezdődik, amelyet követnek a kővetkezők: december 5. 12. és
19-én. Mivel pár napi eltéréssel az adventi idő mindig decemberhez
tartozik, azért ezt a hónapot (a polgári decembert) „Karácsony ha-

vának” mondják régi idők óta, a karácsonyra nézés-, a karácsonyvárás folytán. A népnyelvben ez a „Bak” hava.
A December név a latin decem (=10) szóból származik.
Jelentése: tizedik (december). Ugyanis egykor márciussal kezdték
az esztendőt, s márciustól számítva december a tizedik hónap.
A négy adventi vasárnap csak abban különbözik egymástól,
hogy az első alkalommal megterítjük az Úr asztalát. Ettől eltekintve
az egész adventi idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet
(advenio=jövök, eljövök; adventus=megérkezés, Krisztus érkezése).
Az adventnek négyes tekintetét kell figyelembe venni. Először:
Krisztus az, akinek eljöveteléről jövendöltek főként az ószövetségi
próféták; az egész Ószövetség könyve végeredményben nem
egyéb, mint Krisztusra irányuló előremutatás. Másodszor: Krisztus
az, aki a prófétai jövendölések szerint valóban eljött, megérkezett
karácsonykor. Harmadszor: Krisztus az, akit az állandó mában, a
mindenkori jelenben naponta várni kell, hogy újból minden napon
megérkezzék; a jövetelvárás tehát legyen a szív állandó történése.
Negyedszer: Krisztus az, aki a maga idejében eljön ítélni eleveneket
és holtakat, amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.”1
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 103. Zsoltár 1. versét. A 103. Zsoltár első verse így kezdődik: „Áldjad lelkem Uradat,

Istenedet…”

Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket, helyünket
elfoglalva és énekeljük a 304. dicséret 1-3. verseit. A 304. dicséret
1. verse így kezdődik: „Kapuk emelkedjetek! Kiáltó szó hallik…”
Fohász (gyülekezet áll): „5Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.” Ámen.(Zsolt 103,5)
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Lekció: Halljátok az Igét! Jak levele 4. fejezet 1-10. verséig olvasom Isten igéjét:
Alázzátok meg magatokat Isten előtt
41Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem
a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? 2Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és
irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok,
de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. 3Vagy ha kéritek is, nem
kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. 4Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal
való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal
barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. 5Vagy azt gondoljátok,
hogy az Írás ok nélkül mondja: „Irigységre kívánkozik a lélek,
amely bennünk lakozik”? 6De még nagyobb kegyelmet is ad,
ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” 7Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 8Közeledjetek Istenhez, és
ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. 9Gyötrődjetek,
gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök
szomorúságra. 10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Ámen.
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket
és fennállva imádkozzunk:
Örökkévaló Istenünk!
Nálad ezer esztendő, mint egy őrjárásnyi idő éjjel.
Nálunk egy perc a semmittevésben örökkévalóságnak, soha el nem érkezőnek tűnik.
Advent első vasárnapjával új egyházi évet kezdhetünk el. Itt
vagyunk elsősorban távolságtartásunkkal. Hidegedik nem3

csak a természet, fagyossá válik környezetünk, életünk, szívünk. Távolságtartóvá vált társadalmunk, s benne mi magunk is. Mint bíró úgy tekintünk szeretteink cselekvésére,
mint bíró úgy tekintünk Rád, hűvös távolságtartással.
Jövünk Tehozzád, hogy felfedezzük közelségedet, meghalljuk
és szívünkbe fogadjuk igédet. Szentlelkedet küld el Hozzánk.
Ámen.
Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „ 8Irgalmas és kegyelmes
az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. 9Nem perel mindvégig,
nem tart haragja örökké. 10Nem vétkeink szerint bánik velünk,
nem bűneink szerint fizet nekünk. 11Mert amilyen magasan van
az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők
iránt. 12Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” Ámen. (Zsolt 103,8-12)
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 304. dicséret 4-5. verseit. A 304. dicséret 4.
verse így kezdődik: „Az utat egyengessed, Szívemben a mérget…”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje írva található Jak levelében, a 4. fejezet 8.
versében a következőképpen:
„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.”
Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
Mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszunk az egyik legszebben és legtömörebben megfogalmazott adventi ige: „Közeledje4

tek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Ugyanazzal a szóval

fejeződik ki Isten és ember magatartása az egyházi újévünk kezdetén. Magyar nyelvünkben az Isten és az ember cselekvését
elválasztjuk, és ugyanakkor adventben Isten eljövetelének megérkezésére, az embernek pedig várakozására gondolunk. Jakab
apostol mindkét személy esetében ugyanarra gondolt, Istennek
és embernek is közelednie kell egymáshoz.
A várakozás leginkább mozdulatlanságot, tétlenséget fejez ki,
amiből ma Isten igéje ki akar emelni. Meg akar mozdítani bennünket. Természetesen nem űrrakétákra kell felszállnunk, hogy
közeledjünk Istenhez, hanem lélekben és a lélek megnyilvánuló
cselekedeteiben kell közeledni Hozzá.
Ha egy interneten szörfölőnek kedve támadna egy szentírási oldalt megnyitni, egy könyvtárban ülőnek egy konkordancia szótárt fellapozni, és ezekben a közelít szóra rákeresni, akkor azt
venné észre, hogy a Szentírásban alapvetően két helyszín és
időpont közé csoportosul ez a fogalom. Azaz alapvetően két alkalommal fordul elő ez az fogalom, leginkább az evangéliumokban.
Az egyik hely és időpont az evangéliumok kezdete, a Jordán
folyó partja: Jézus Krisztus eljövetele, megérkezése. Jézus színrelépésekor, működésének elkezdésekor Keresztelő János igehirdetésének kulcsszava, amelyekről az evangéliumok tanúbizonyságot tesznek az elközelített. Elközelített az Isten országa.
Jézus Krisztus tanítása is ehhez a gondolathoz kötődik, elközelített az Isten országa.
A másik helyszín és időpont, ahol ez a fogalom újra kiterebélyesedik az evangéliumok vége. Az evangélisták mindannyian arról tesznek tanúbizonyságot, hogy Jézus élete végén felmegy a
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fővárosba Jeruzsálembe, itt fog kereszthalált halni. Ugyanezzel
a szóval jelzik, hogy közeledik, elközelített a városhoz. Sőt az
evangélisták különös hangsúlyt fektettek arra, hogy Jézus halála
is közelít. Elközelített az ő órája. Ennek drámaiságát különféle
irodalmi eszközökkel ki is emelik, többek között azzal, hogy
Jézus háromszor is szól haláláról előre. Még nincs, de el fog következni az ő szenvedése. Közelít.
Ha ezt a szót halljuk, hogy közelít, akkor azt tényként szoktuk
rögzíteni, hogy még nincs itt. Ugyan az érkezése várható, de a
találkozás még mindig nem biztos. A közelít szónak befejezése
a megérkezett, a már itt van kifejezése. Úgy véljük, gondoljuk,
hogy a „közeledik Isten” kifejezésében azt jelezzük, hogy megérkezése még nem valósult meg.
Ezzel szemben állnak azonban az ismert tények Krisztus ügyével kapcsolatban. Mind az evangéliumoknak elején, mindazoknak a végén tényként rögzíthetjük, hogy Krisztus megérkezett,
itt van. Benne már ezen a Földön megvalósult Isten országa.
Nemcsak elközelített Jeruzsálemhez, hanem be is ment a városba és ott valóságosan keresztre feszítették. Ezt nem bizonytalan
elközelítésként, hanem megvalósult tényként rögzíti a Szentírás.
Ott, ahol Krisztus közelít, ott mindez kézzelfogható valósággá
válik! Szemünket már nem tudjuk nem a keresztre szegezni, hiszen a hozzáköthető esemény megtörtént. Fülünket nem tudjuk
bedugni Jézus tanítása elöl, hiszen a tékozló fiú, az irgalmas
samaritánus és a többi példázat, az úri imádsággal, a hegyi beszéddel együtt nem elközelített, hanem már megtörtént. Kézzelfoghatóvá vált az emberiség életébe, kézzelfoghatóvá válhat a
saját életemben is. Egy szó, mint száz, ebben a mondatban nincs
semmi kétely, hogy tudniillik közelít az Isten, de nem fog eljön6

ni soha. Közeledek az Istenhez, de nem érkezem meg soha, örök
sötétségben maradok, reménytelen az életem. Ez a mondat: „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” sokkal inkább
a lényeget kívánja elmondani. Isten végérvényesen döntött Te
melletted, az életed mellett. Itt van melletted. Elérkezett, közel
jött a megváltás ideje, nem tétlenkedni kell, hanem megindulni
Ő felé.
Jakab apostol ebben a mondatban aktivizálni, mozdítani kívánja
az embert. Az adventi emberre vonatkozó szavunk a várakozás
leginkább tétlenséget jelent. Egy helyben topogunk, csak az idő
múlik, sokszor úgy érezzük, hogy az is inkább a várakozás idejére megállt. Na, ezzel szemben a közeledjetek Istenhez kifejezés ebből a holtpontból, a meghalás és elmúlás pontjából, a tétlenkedés, semmittevés idejéből akar kimozdítani. Közeledj, indulj el Isten felé.
A várakozásban azért érezzük, hogy megállt az idő, mert nincs
cselekvés. Ha történik valami, ha teszünk valamit, akkor egyszerre csak el kezd szaladni az idő.
Tekintettünket érdemes Isten cselekvésére fordítani. Először
nem az embert hívja tettre Jakab apostol, hanem azt mondja el,
mit tesz Isten mi velünk. Éppen úgy teszi ezt, mint az Ószövetség a Tíz Parancsolat első parancsában, ahol a szabadítás Isten
közelítése az Egyiptomban szenvedő népéhez. De az Újszövetségben az evangéliumok példázatai, a fiához kifutó édesapa,
vagy a félholtra vert emberhez lehajoló samaritánus cselekvésében is Isten elközelítését láthatjuk meg az ember felé. Az első
mindig és mindig újra az Isten és csak második az ember.
Ez a mára kiemelt mondatunk, mintha felhatalmazás, felemelés
lenne Isten munkája mellé. Nem a teremtést, a gondviselést és a
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megváltást kell végbe vinnie az embernek. Isten közelítésében
ez már mind megtörtént. De ezekben az Isten által meglett, megtörtént munkákban vállalhat részt az ember azzal, hogy ő is úgy
közelít, ahogy ezt előbb az Isten tette. Nem az ember teremtette
ezt a világot, de Isten felhatalmazta őt, hogy munkálkodjon ebben a világban. Az állatok névadásában részt vehet, uralkodjon,
azaz őrizze ennek a világnak a szépségét, fennmaradását. Isten
vezette ki népét Egyiptomból, de választott eszköze lehetett a
Kánaán földjéhez való elközelítésben Mózes, Áron és mindazok, akik közelítettek az Ő szavaihoz, és megtartották azokat.
Ugyanannak a közeledni szónak jelentése még kiemelés, megerősítés, elindítás, Istentől kapott feladatvégzés.
Ha meghalljuk ezt a mondatot, gondolatban cselekvésláncolatok, tevékenység képződik meg bennünk, különösen így karácsony előtt. Úgy véljük, még nagyon sok mindent el kell végeznünk. Ez a közelítés már sokkal inkább futáshoz, rohanáshoz
hasonlít. Most érdemes ennek a mondatnak bibliai szövegkörnyezetére is tekinteni. Annak a gyülekezetnek, vagy gyülekezeteknek, akiknek szánja sorait Jakab apostol, nem tunyaságban,
tétlenkedésben, semmittevésben vannak, hanem éppen ellenkezőleg igazi háborúban, háborúságban állnak egymással szemben. A negyedi fejezet ezzel a felkiállással, kérdőre vonással
kezdődik: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek?”
A gyülekezeti tagok egymással viszálykodnak. Egyik előbbre
akar jutni a másiknál. Sokkal inkább mások hibái foglalkoztatják az embereket és nem a saját önzésük. Erre az élethelyzetre
egyedüli és kizárólagos megoldás a „Közeledjetek Istenhez, és
ő közeledni fog hozzátok” mondat. Ebből a körülményből
akarja Jakab a gyülekezetet kiemelni. Itt a közeledés, nem még
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több cselekvés, hanem éppen azokból való megnyugvás, elcsendesedés, Istenre figyelés.
Ez a mondat, vagy inkább most egyetlen szó a közelíteni egy
összefoglalás, tömör, egyetlen szóban megerősítése annak, hogy
életem nem megfelelőképpen zajlik, azon változtatnom kell.
Most éppen azon szorgoskodom és szorgoskodnak szeretteim is,
hogy ne közelítsek, hanem távolodjak, sodródjak el a többiektől,
de leginkább Istentől. Ez a mondat a jelenlegi elfoglalt helyemet
kérdőjelezi meg. A mostani helyemből, időmből kell kilépnem,
ha érzem, felismerem Isten közelségét életemben.
Hogy is van ez?!
Közelítésre hív Isten igéje. Ezek szerint a mostani helyzetemben
távolodom. Ez a mondat élethelyzetünket leegyszerűsíti, a közelítek, vagy a távolodom ellentétére. Vagy az egyik, vagy pedig a
másik. Az egyhelyben topogás is távolódás. Sokan úgy képzelik
modern életüket, hogy egyenlő távolságra próbálnak meg lenni
mindenkitől. Az erre a komforthelyzetre történő magatartást valószínűleg a pártoskodás, a törésvonalak alakították ki. Legjobb,
ha egyenlő távolságból figyelem az életet. Nem vagyok sem ennek, sem annak a pártján. Ez egyfajta bírói szerepet jelent.
Ez nemcsak közéletünkben, hanem családi viszonyainkban is
így van. Ha családban törésvonalak, háborúk, viszályok húzódnak meg, akkor sok családtag úgy képzeli, hogy a két ellentétes
állásponttól egyenlőtávolságra jó lennie. Ez egy biztos pozíció,
ez a keresztyéni pozíció.
Tulajdonképpen Istenről is sokan így gondolkoznak, meg a gyülekezethez való tartozásról is. Jó és szép, ami itt történik, jók az
egyházi iskolák működései, de azért kellő távolságból kell figyelni az ügyeket. Nem kötelezzük el magunkat! Ezt a komfort
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érzetünket rombolja szét Jakab apostol mondata. Szerinte csak
közelíteni lehetséges. Ő nem beszél távolódásról. Egyenlő távolságot tartani azonban nem lehet, az már távolódás. Ne ringasd
magad hiú ábrándokba. Az eltávolít szeretteidtől és Istentől egyaránt.
Kedves Testvérek!
Fontos bátorítása hangzott ma fel Istennek. Ő közelebb van hozzád, mint gondolod. Benne van a szívedben, ott van, ott lehet.
Isten benne van országában annak is a közepén. Isten benne van
a világegyetemben, annak is a közepén. Isten benne van az időben, mert Fiában az idő közepén jelent meg. Bennünk van életünkben a szívünk közepén. Közeledj Hozzá! Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, énekeljük a
304. dicséret 6-7. verseit. A 304. dicséret 6. verse így kezdődik:

„Isten Báránya, jövel, mutasd szelídséged…”

Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és
közösen fennállva adjunk hálát Istennek, imádkozzunk Bódás
János: Elé megyek versével:

A hó csendben lebben
nagy lepke-pelyhekben
s mindent belep…
Fehér lett a sivár,
élettelen határ, erdő, berek.
Meddig a szem elér,
minden tiszta fehér,
de ott maradt
(eltakarva igaz)
a szenny, a sár, a gaz
a hó alatt.
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Vastagon hull reám,
csupa hó a ruhám köröskörül.
Ím, most hólepetten
én is fehér lettem!
De csak kívül!
Jön már, Kinek vére
megmos hófehérre,
elé megyek.
Szívem trónjára ül,
hogy Általa tiszta
legyek belül. 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,
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 hírek:
a) keresztelés:
Máriás Júlia

2021. 11. 28.

b) esküvő: Nem volt!
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Nagygyörgy Margit Ingrid
(Hmvhely 1972.09.16., Damjanich u. 37. sz. alatti lakos. Temetése
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2021.11.29.-én 13:00-kor, hétfőn lesz a Kincses temetőben. Vigasztalást kívánunk a
gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Amilyen
irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.”
(Zsolt 103,13)
Petrikó Jázmin Amira
11. 22. Őz Levente
11. 25.
Szeri Emese
11. 22. Tóth Katalin
11. 25.
Mucsi Bence

11. 22.

Motika Kata Dolóresz

11. 25.

Galambos Vivien Inez

11. 22.

Kristó Sándorné

11. 25.

Zelenka Józsefné

11. 22.

Olasz Dóra

11. 25.

Kotormán Norbert

11. 22.

Fridez Dóra

11. 25.

Pető Miklós Ádám

11. 22.

Joó Bálint

11. 26.

Petrikó Jázmin Amira

11. 22.

Törőcsik Ákos István

11. 26.

Oláh János Dominik

11. 23.

Bakos Fanni

11. 26.

Lengyel Zalán

11. 23.

Szenti Tiborné

11. 26.

Kristó Balázs Ferenc

11. 23.

Lénártné Kiss Irén Krisztina

11. 26.

Oláh János Dominik

11. 23.

Kovács Krisztián

11. 27.

Lengyel Zalán

11. 23.

Gombár Andrea

11. 27.

Tar Kevin

11. 23.

Májer Ildikó

11. 27.

Égető Benjámin

11. 23.

Rakonczai Dorina

11. 27.

Surinya Zsófia Kata

11. 23.

Szarvas Tímea

11. 27.

Bartucz Fanni

11. 23.

Kissné Szél Erzsébet

11. 27.

Mónus Lajos

11. 23.

Molnár Zsolt

11. 27.

Pintérné Joó Éva

11. 23.

Csáki Sándor

11. 28.

Kiss Ferenc László

11. 23.

Albert Edit Judit

11. 28.

Rácz Gergő

11. 24.

Magyar Zoltán

11. 28.

Katonáné Hajnal Anita

11. 24.

Soós Sándorné Balogh Teréz

11. 28.

Debreczeni- Beretzk Gellért

11. 24.

Búzás Molli

11. 28.

Gyulafalvi Csaba

11. 24.

Bányai Brájen Adalbert

11. 28.

Antalné Patkós Szilvia

11. 24.

Rácz Dániel

11. 28.

Szabó Evelin

11. 25.
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2. Hírek:
a) Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon
viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a
padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
b) „Asztalt terítesz…” – gyülekezetünk az idei évben is elindítja karácsonyi
szeretetszolgálati adománygyűjtését, amellyel a rászoruló vásárhelyi
családok ünnepét kívánjuk meghittebbé tenni. Pénzbeli adományokat a holnapi naptól kezdődően december 5-ig várunk banki átutalással az egyházközség bankszámlájára: 11735067-20056821 (Közlemény: „Asztelt terítesz”) vagy készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzöszszegből a tavalyi akcióhoz hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk
össze 7-8 ezer forint értékben.
c) Gyülekezetünkben almalevet lehet vásárolni. A háromliteres 1.000,- az
ötliteres 1300 forint. A gyümölcslé Rakazmazról származik és a vásárlással a
Békési Református Egyházmegyét támogatjuk.
d) Következő héten várhatóan elkezdjük osztani ÜZENET éves újságunknak,
azoknak, akikkel valamilyen formában kapcsolatban vagyunk. Ez egyben a gyülekezetünk fenntartására szánt gyűjtésünknek is ebben az évben a végső határideje. Újságunk az évről számol be. Köszönjük gyülekezetünk fenntartására érkezett
eddigi adományokat, akik még nem éltek ezzel szeretettel kérjük, adományaikat
az újságban leírt módon eljuttatni szíveskedjenek.
e) A Magyar Református Szeretetszolgálat adventi gyűjtőakciókat
szervez novemberben, amelyről tájékozódni a jobbadni.hu oldalon lehet. A
1358-as telefonos adományvonal tárcsázása 500 Ft segítséget jelent. Gyülekezetünk kapcsolódási pontjairól a későbbiekben leszünk tájékoztatással.
f) A jó ügyek szolgálata, mások segítése a Szeretem Vásárhelyt Egyesületnek
továbbra is fontos. A sikeres tavalyi naptár-akció folytatásaként idén ismételten
különleges fotókkal adja ki az egyesület a Kincses Vásárhely 2022 asztali naptárát.
A funkciójának is megfelelő naptár bevételét pedig a hódmezővásárhelyi 3 éves
Béres Viktória gyógyítására, a családjának támogatására ajánlja fel.
g) November 28-án 18 órakor Kristófi László ingyenes orgonakoncertje.
h) December 4-én 18 órai kezdettel Rákász Gergely „Beteljesült ünnep”
című előadása. (Jegyek elővételben megvásárolhatóak a Lelkészi Hivatalban.)
i) Az istentiszteletet a Youtube csatornánkon ÉLŐ-ben követhetik az alkalmat.
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Hétvégi alkalmunk a szokott rendszerint az Üzenet igehirdető lapon, illetve írásban
a gyülekezet honlapjáról 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 várják 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 és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
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
4. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
i) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
j) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
k) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
l) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
m) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas
Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb
illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
n) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
o) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
p) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
5. 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:
Bán Csaba lelkipásztor:
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62/241-817
30/695-4254

6. 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.
Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban
(Zrínyi u.5)

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 304. dicséret 7-8. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a
himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 304. dicséret 7. verse így kezdődik: „Bennem az Úr temploma Általad készüljön…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): „20Áldjátok az URat, angyalai, ti, hatalmas
erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! 21Áldjátok az URat, ti, seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! 22Áldjátok az URat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!” (Zsolt 103,20-22)
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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