„Nagy lesz ő , és a Magasságos
Fiának
nevezik
majd… és uralkodásának
nem lesz vége(Lk 1, 32-33)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 12. Advent harmadik vasárnapja

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük 2021. december 12-dikén, advent harmadik
vasárnapjén a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség
Ótemplomából mindazokat, akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket.
Az
istentisztelet
írott
anyaga
a
gyülekezet
honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Mai
istentiszteletünk igei mottója az angyali üdvözlet részlete: „Nagy lesz õ, és a
Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, õ pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz
vége.” Az apostol szavaival köszöntelek titeket: Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen.
A mai vasárnapról: Istentiszteletünkkel szenteljük meg advent harmadik vasárnapját, amely az egyházi hagyomány szerint az Eljövendő Megváltóba és az
általa elhozott örök életbe vetett reménység vasárnapja.
Kezdőénekünkben fejezzük ki vágyakozásunkat és várakozásunkat az Eljövendő érkezésére a 312. dicséret 1. versét, amely így kezdődik: „Várj ember

szíve készen!”

Főének: magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a megkezdett dicséret
további verseit. A második vers így kezdődik: „Jól készítsétek útját! A vendég

már közel!”
Fohász: Segítségünk az ÚR nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet.
Ámen.

Lekció: Halljátok Istenünk igéjét, amint szól hozzánk az adventi evangéliumot
Lukács írása szerint, az evangélium 1. részének 26. és további verseiből:
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó
József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. 28És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az
Úr veled van! 29Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit
jelenthet ez a köszöntés. 30Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert
kegyelmet találtál Istennél! 31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr

Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób
házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.
34Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én még nem
voltam férfival? 35Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a
Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik
majd, Isten Fiának. 36Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és
már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, 37mert Istennek
semmi sem lehetetlen. 38Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.
Prófétai Imádság: Isten áldja meg igéjének meghallgatóit,
befogadóit és megtartóit! Jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket
és imádkozzunk Jürgen Moltmann német teológus adventi imádságával:
Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
Igehirdetés előtti ének: az igehirdetés meghallgatására készülve hívjük segítségül az URat Pierre Abélard középkori francia teológus, költő énekével, a
310. dicsérettel! Az ének így kezdődik: „Küldé az Úristen hűséges szolgáját

Szűzhöz Názáretbe…”

Textus: Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szólít meg minket
Isten igéje a már meghallgatott igei olvasmány egy verséből:
„…Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese
volt.”
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Igehirdetés:

Vissza az evangéliumhoz!

Akarsz-e igazi karácsonyt? Akarsz-e igazi örömöt találni magadnak
és a szeretteidnek?
Akik itt vagyunk advent 3. vasárnapján a templomban, esélyes, hogy
igennel válaszolunk ezekre a kérdésekre.
Ma egyszerre kétfelől közelednek az emberek az ünnephez, az
adventi időszakhoz is,
mivel advent osztozik a karácsony sorsában.
Az egyik féle megközelítés a piaci ünneplés. Pontosabban, annak
utánzása, ami nem más, lecsupaszítva, mint egy közönséges vásárlási
akció. A piaci advent és a piaci karácsonyozás már elkezdődik október
elején. Mire odaérkezünk, hogy december 24-dikét írunk, már mindenki,
aki részt vett ebben az akciósorozatban, unja az egészet. Senki nem
vallja be, de elege is lett mindenből, ami adventtel, karácsonnyal kapcsolatos. Ezt a telítődést érzékeltetik azok a megszólalások a közösségi
térben, amelyek a karácsonyi őrületről, a véget nem érő vásárlólistáról,
az átlagosan hatvanezer forint / család költségekről és a beszerzési rohamról szólnak. Mintha valaki, valakik szándékosan használnák fel a karácsony maradék jóízét, évről évre jobban megkopó hangulatát, hogy
aztán a profit maximalizálását követően félredobják az egészet, és már
január elején hirdessék a tavaszi vásárt.
Pedig nem ezért jött el az első karácsony, nem ezért született meg a
Megváltó. Pont nem ezért!
A másik megközelítésben már eszmélődik az adventi vásárlási lázban
megfőtt tömeg, és próbál másképpen ünnepelni. A zöld világmozgalom jegyében hirdetik meg a visszafogottságot, egyfajta minimalista
ünneplést. Olvasom a netes újságban, valamelyik iskola Ökoadventet
rendez. Kevesebb vásárlás, tövén maradt fenyőfa. Ebben a korrekciós
kísérletben sok szimpatikus vonás van.
Azonban ez sem vezet el az igazi ünnephez. Bár jó megkímélni a fenyőt,
de attól az még nem súg semmit és még csak örömet és boldog újévet
se hoz mindnyájunknak, ahogy régen énekeltük az iskolában egy bárgyú
kis fenyőfa-dalocskában.
Az igazi adventet és az igazi karácsonyt az evangéliumban találjuk.
Olvassuk, hallgassuk tehát figyelmesen Lukács szövegét:
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Isten elküldte Gábriel angyalt egy szűzhöz, akinek Mária volt a neve. Ez
a szűz egy József nevű, amúgy Dávid-házi férfi jegyese volt.

Milyen egyszerű elbeszélés! Milyen egyszerű emberek! Mert bár a
királyi származás egyfajta rangot jelent, mégis tudjuk más helyéről az
evangéliumnak, hogy ez a József egy kétkezi munkás volt, egyéni vállalkozó, aki asztalos- és ácsmunkával kereste a kenyerét.
Ez az egyszerű elbeszélés vezet minket el az igazi örömhírhez. Mert
amint átváltoztatjuk a szereplőket olyanná, amilyenné tette őket a későbbi emlékezet, a vallásos tisztelet továbbformálása, nyomban elvész
valami az ünnep eredeti erejéből. Már azok az ünnepelt alakok jutnak
eszünkbe, akik templomi szobrokon, festményeken, híres műalkotásokon
szerepelnek, akiket szentté avatott az utókor, és a magasztos tisztelet
okán már-már emberfeletti, elérhetetlen lényekké magasodtak.
Ezért jó visszatérni az evangéliumhoz, az egyszerű, eredeti elbeszéléséhez. Mert Isten ebben az egyszerűségben vitte végbe a világtörténet legnagyobb csodáját. És minél egyszerűbben, minél eredetibb
formában keressük az evangéliumot, annál közelebb jutunk az eredeti
eseményhez, és az is annál közelebb érkezik hozzánk. és ebben a közelségben érinthet meg bennünket a karácsony igazi öröme, és szállhat
meg a szívünkben az advent meghitt várakozása.
Advent és karácsony titka: vissza a tiszta forráshoz! Vissza a tiszta
evangéliumhoz! Amilyen egyszerűen elénk adta Isten önmagát: egy durva, ácsolt jászolban, egy fél bála szétterített szalmán, egy barlangistállóban, egy názáreti kis fiatalasszony testéből.

A szereplők titka

Itt, az evangéliumban elénk álló szereplők valami titokzatos módon
hatnak ránk. Mária és József még mindig világsztárok, kétezer év után
is. A településeink főterein ott állnak a felállított Betlehemben. Normál
békeidőben, amikor nincs pandémia, a gyerekek karácsonyi műsorokban
öltik föl alakjukat. Mi a titkuk? Mi a hatóerejük forrása?
Isten szereplői ők, akiket kiválasztott egy nagy feladatra. Máriát arra,
hogy a földre érkező isteni gyermek édesanyja legyen. Józsefet arra,
hogy vegye oltalmába ezt a szűzként várandóssá vált lányt és a benne
fogant magzatot. És védőn vezesse őket útjukon, amíg csak él.
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Mária és József egyszerű, istenfélő emberek. Mégis, hatalmas feladatot
kapnak. A feladat teszi őket különlegessé. A feladatból, a mennyei
gyermekből rájuk ragyogó fény világítja meg egyszerű személyüket.
Az evangéliumi elbeszélés megőrzi őket ebben a kettősségükben: egyszerű, hétköznapi emberek, nagy-nagy, isteni feladattal megbízva.
Továbbmegyek: ebben az elbeszélésben még Isten angyala is egyszerű
lény. Mivel még most adventben vagyunk, az események szerint is a
várakozás időszaka kezdődött el, nincs itt semmi fényesség. Nincsen
szárnysuhogás, és titokzatosan fütyülő fuvallat a kemenceodúban. „Isten
elküldte Gábriel angyalt.” „És hozzálépve így szólt az angyal…” Csupa
egyszerű leírás arról a lényről, akit a mennyei kar vezetőjeként tart számon a hagyomány. Gábriél: aki korábban Dánielnél, majd a Jelenésekben is megjelenik a látomásokban. Gabriíl: akit még a muszlim világ is
ismer és tisztel. A hatalmas főangyal, akit férfialakban, páncéllal és embernagyságú karddal ábrázolnak. Isten hős harcosa. Talán épp ő az, aki
megküzd Jákóbbal, és e küzdelemmel Izraellé teszi. Ez a fényességes
mennyei alak is a maga egyszerűségében lép be az adventi félhomályba.
Hát lehet ilyen beszámolót írni egy félve tisztelt, félig rettegett mennyei
lényről, a végítélet mennyei parancsnokáról? Mire ez a nagy visszafogottság? Nem tiszteletlenség ez? Főként abban az első században, amikor az evangéliumot írják, s amelyben az emberek feje tele van angyalmesékkel és mítoszokkal?
Az evangélium egyszerűsége, visszafogottsága egyáltalán nem tiszteletlenség. Sőt, épp, hogy a tisztelet jegyében fogant. Az iránti tisztelet
jegyében, aki itt máris a középpontba kerül. Még nincs itt látható formában, de már – az isteni üzenet szavában – ott van, és hamarosan megfogan Mária méhében parányi magzatként.
Szülők, nagyszülők: ti ismeritek, mit jelent meghallani a hírt: gyereket
várunk! Akár saját gyerek, akár unoka érkezése van útban, titokzatos
öröm veszi őt körül. Ma már a modern orvosi képalkotás meg is mutatja
a parányi kis lényt, aki ott van bent, a biztonságos anyaméhben. És ez a
rejtett, titokzatos világ mindig is ezt váltja ki belőlünk: suttogást, óvatos,
tapintatos mozdulatokat, halk örömöt és reményt. A kicsiny magzat közelsége visszaparancsolja bennünk a harsányt, az akarnokot, a pörgőset,
egyszóval az Én-t. Onnantól, hogy a közelünkbe érkezik valaki onnan a
titokzatos nemlétből a létbe, ez a másvalaki lesz fontossá.
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És még egy titok: ha a főangyal csendes hírnök, követ, akkor ott más
van a középpontban. Ahol a Királyfi megjelenik, ott a főparancsnok is
csak alázatos szolga lehet. Ha az Isten Fia belép a földi terekbe, akkor
ott mindenki csak mellékszereplő lesz. És az a különös, hogy ebben a
szereposztásban mégsem leértékelődnek, hanem felértékelődnek a
résztvevők. Az egyszerű emberekből Isten szolgái lesznek, a legnagyobb megtiszteltetéssel, a legnagyobb ranggal!
Lukács csodálatos karácsonyi történetében így lesznek örökké emlékezetessé a közönséges határszéli pásztorok is, a maguk nehézkes járásával, pézsmaszagú gúnyájukban, egyszerű beszédükkel, mint ahogy Máténál a napkeleti bölcsek. Így ragyogja be sokat éjszakázott, gyűrött
arcukat a mennyei fényesség rivaldafénye!
Advent a földi lét titkának sűrítménye. Olyan, mint egy biogyümölcsszörp, tíz kiló földieper „lelke” sűrűsödik egy liter házi szamócaszörpben. Csak egy kiskanálnyit veszünk a nyelvünk hegyére, érezzük
benne a ládányi eper illatát, zamatát. Ilyen a sűrítmény: rövid, tömör
összegzés. Az adventi evangélium a földi élet összegzése.
Várakozás az érkezőre. Háttérbe vonulás, a félhomályból megpillantva az égen kigyulladó fényes csillagot. Mellékszereplőként üresen hagyom a közepet a jászolnak, az abba érkező Istenfiának.
Adventben csendessé válok, kevésbé leszek fontossá, mint addig, mert
arra gondolok, Aki a legfontosabb. Aki minden olyan emberért született meg, mint amilyen én is vagyok. És nemcsak ezért adom át a
helyet, hanem azért is, mert eszembe jut az is, amiért született.
Ő azért jött, hogy átvegye a helyemet az ítélet helyén, a keresztfán.
Ő veszett el a kárhozatba, hogy én megmeneküljek, és osztozzam vele
az örökéletben. Ezért, hálából adom át neki a főhelyet. Ezért nem
akarok többé én lenni a középpont. Ezért nem rangon aluli, hogy én
mellette „csak” mellékszereplő maradjak. Mert ez a szereposztás a legmegtisztelőbb a számomra. Többé nem az egóm diktál, hanem a szívemre hallgatok, aki elkötelezett Jézusnak.
Így írja le ezt Pál apostol:

„többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most e testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)
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Igazi advent, igazi karácsony: maradjunk szorosan Jézushoz közel, úgy,
ahogy nekünk átadja az igaz történetet az evangélium.
Végül, ezen az adventi vasárnapon idézzük fel a 100 éve született költő,
Pilinszky János szavait:

"Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött.
Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb,
erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és
jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk
és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet
valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet
és advent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is
felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé
– szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől
– szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó,
szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely
szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár." –

eddig az idézet.
Ha annak a vonzásába kerülünk, akit adventben várunk, akkor megtanuljuk őt igazán ünnepelni, utána vágyakozva, aki a mienk. S ha Ő a
mienk lesz, akkor megmaradhatunk a magunk egyszerűségében, mégis
egy különleges, csodálatos történet kezdődik el velünk is. Ne
maradjunk le róla! Ámen! (Dr. Kádár Péterné)
Ráfelelő ének: Feleljünk Istenünk megszólító igéjére, énekeljük Szőnyi Benjámin adventi énekéből, a 304. dicséretből a 6. verset. Így kezdődik: „Isten

Báránya, jővel, Mutasd szelídséged!”

Papi imádság: Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk
Isten igéjére Ambrosius, Milánó püspöke, Ágoston lelkigondozója Adventi Himnuszával:
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Nemzetek Megváltója, jöjj,
Szűznek szülötte, jöjj közénk,
Ámuljanak a századok:
Istenhez illő születés!
Nem férfiú magva hozott,
Titkos lehellet ád nekünk:
Isten Igéje testbe vált,
S a szűzi méh virága vagy.
Kelyhe gyümölcsöt bontogat,
Szemérme bár bontatlan áll,
Erénye tisztán tündököl:
Isten járja e templomot.
Szemérme mint királyi ház:
E nászteremből lép elő,
Mint kettős lényű óriás,
S vígan repes az út elé.
Kijössz Atyádnak mélyiről,
Bemégy Atyádnak mélyire.
Leszállasz mind a poklokig,
Felszállasz Isten székeig.
Ki az Atyának mása vagy,
Ölts testet, győzelmed jelét.
Testünket, a gyámoltalant,
Tegye acélossá erőd.
Már fénylik Jézus jászola,
Új fényt lehel az éjszaka.
Ezt immár meg ne rontsa éj,
Nem-szűnő láng legyen a hit. Ámen!
Úri imádság: Együtt mondjuk fennhangon az Úr imádságát:
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)
Adakozás-hirdetés: Hirdetem az adakozást, tudva azt, hogy jobb adni, mint kap-

ni!
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1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Veszelovszi Eszter
2021.12.23.
Grezsa Lukács István
2021.12.26.
b) esküvő: Nem volt!
c) 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 lesz a
Kincses temetőben. 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)
Oláh Máté Levente

12.06

Lázár Petra Annamária

12.09

Vörös Adél

12.06

Tóbiás Péter

12.09

Arany Sándor

12.06

Törőcsik Márk Zoltán

12.10

Palócz László Ferenc

12.06

Farkas Réka Erzsébet

12.10

Banga Istvánné

12.07

Telek Anna Dorina

12.10

Borbásné Rákos Zsuzsanna

12.07

Rudolf Réka Mercédesz

12.10

Füsti- Molnár Erzsébet

12.07

Hossó Hanna

12.10

Tárkány- Szűcs Zoltán

12.07

Borus Soma

12.10

Csák- Kozma Mariann

12.07

Kenéz- Nagy Laura

12.10

Székelyhidi Evelin

12.07

Máté Lívia

12.10

Mamuzics Vivien

12.07

Török Tamara Ramóna

12.10

Joó Bíborka Ella

12.07

Kozma Renáta

12.11

Kovács Oszkár Koppány

12.07

Fejesné Tóth Annamária

12.11

Hegyes György

12.07

Szarvas Ágnes

12.11

Tódor Zoltán

12.08

Asztalos Henrietta Elizabet

12.11

Kovács Gábor

12.08

Márkus Melitta

12.11

Nagy Gergő

12.08

Molnár Csaba

12.11

Villányi Borbála Lilla

12.08

Stefanidesz Elizabet

12.11

Fenesi Nóra

12.08

Pap Erzsébet

12.11

Bárány Botond

12.08

Bese Nimród

12.11

Hegyi Boróka

12.08

Petrecz Boldizsár

12.12
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Tóth János

12.09

Mucsi Milán Mór

12.12

Albert András

12.09

Harsányi Dominik

12.12

Oláhné Bán Márta

12.09

Mata Márk

12.12

Karasz Sándor Richárd

12.09

Kántor Péter András

12.12

2. Hírek:
a) Bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk 15 órai kezdettel:
12.20. hétfő
12.21. kedd

Gyülekezeti terem
Gyülekezeti Terem

12.22. szerda
Gyülekezeti terem
12.22. szerda 17 óra Ótemplom
12.23. csütörtök
Ótemplom
b) Ünnepi istentiszteleti rendünk:

12.24. szenteste

11 óra

Kun Ildikó
Dr. Kádár Péterné
Bán Csaba
Énekes advent
Szabó Ákos

Szőnyis karáÓtemplom csony

12.25. karácsony
első napja
8.30 óra Tarján

Szabó Ákos

Úrvacsora

Bán Csaba

9.30 óra Ótemplom Úrvacsora

Bán Csaba

12.26. karácsony
Úrvacsora és
másnapja
9.30 óra Ótemplom keresztelés

Kun Ildikó

12.31. óév

15. óra

hálaadó istenÓtemplom tisztelet

Dr. Kádár Péterné

01.01. Újév

9. 30
óra

istentisztelet
Ótemplom köszöntő

Bán Csaba

01.02. vasárnap

9.30 óra Ótemplom istentisztelet

Kun Ildikó

c) December 28-án St. Martin koncert 18 órakor az Ótemplomban. Jegyek
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munkaidőben a Lelkészi Hivatalban kaphatók.
d) Egyházaink nyilatkozatot adtak ki a házasság és a család védelmében.
Kérjük, olvassák el a nyilatkozatot.
e) Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon
viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
f) „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 pénzösszegből a tavalyi
akcióhoz hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk össze 7-8 ezer forint
értékben.
g) Egyházainkban nyilatkozat jelent meg a házasságról és a családról. Kérjük, olvassák el a nyilatkozatot!
h) 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.
2. 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
3. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
i) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
j) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
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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.
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.
Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi u.5)
Záró ének: istentiszteletünk végén énekeljük a 305. dicséretet. Az első vers így
kezdődik: „Álmélkodással csudáljuk Véghetetlen szerelmed…”
Áldás: „Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!” Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek velünk való közössége maradjon mindannyiunkkal! 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
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