„16A nép, amely sötétségben él, nagy
világosságot lát, és akik a halál
árnyékának földjén élnek, azoknak
világosság támad.” 17Ettől fogva
kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg,
mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 4,16-17)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2022. január 1. Újév

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2022. január 1-én, újév 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 9. Zsoltár szavai fűzik egybe: „2Hálát adok az
ÚRnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. 3Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó, Felséges! 1
Ámen.
Az alkalomról: „A polgári újév első napja nem egyházi ünnep, a
protestáns gyülekezetek mégis ünnepi istentisztelettel kezdik meg
az újesztendőt, hogy Isten áldását kérjék arra. Újév napja karácsony
és vízkereszt (jan. 6.) közé esik, ahol is azt erősítjük meg: jelenünk és
jövőnk egyaránt Isten kezében van.
A római katolikusok Szűz Mária, Isten anyja ünnepét, továbbá a
Béke Világ-napját is január elsején (karácsony nyolcada vagy „kiskarácsony”) tartják. Az ortodox egyházi naptár szerint pedig ez
Krisztus körülmetélkedésének a napja.
1

Zsolt 9,2-3

Az újév első napjához különböző népszokások is kapcsolódnak,
mint bizonyos ételek elhagyása vagy épp ellenkezőleg ajánlása, azzal a céllal, hogy „szerencsét” hozzanak. Az újévi fogadalmak is
népszerűek, de többnyire a be nem tartásuk ismeretes.”2
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva
énekeljük a 190. dicséret 1. versét. A 190. dicséret 1. verse így kezdődik: Ez esztendőt megáldjad, Ez esztendőt megádjad…
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi
Urunkat, és énekeljük a 283. dicséret 1-6. verseit. A 283. dicséret 1.
verse így kezdődik: Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told…
Fohász (gyülekezet áll): „8De az ÚR örökké trónján ül, fölállította
bírói székét. 9Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás
nélkül ítéli a nemzeteket. 10Az elnyomottak menedéke az ÚR,
menedék a nyomorúság idején.”3 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 4. fejezet
12-25. verséig olvasom Isten igéjét:
Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15; Lk 4,14-15)
12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba
vetették, visszatért Galileába. 13Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14hogy beteljesedjék az,
amit Ézsaiás prófétált: 15„Zebulon földje és Naftáli földje, a Ten2
3

I.É. 2022/1. 15. old.
Zsolt 9,8-10
2

ger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16A nép, amely
sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának
földjén élnek, azoknak világosság támad.” 17Ettől fogva kezdte
Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)
18Amikor

a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat
a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. 19Így szólt hozzájuk:
Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. 20Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. 21Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát
és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt
rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. 22Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.
Jézus tanít és gyógyít (Mk 3,7-12; Lk 6,17-19)
23Azután

bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle
betegséget és erőtlenséget a nép körében. 24El is terjedt a híre
egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól
gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. 25Nagy sokaság követte Galileából, a
Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. 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 LXXIX. A’
János’ Keresztségéről. Ján. 1. Mát. 22. (Nót. Új világosság jelenek.):
3

A Szent János keresztsége,
Istennek nagy bölcsessége,
És Krisztus országának szépsége,
Szívemnek gyönyörűsége,
2. János, kiáltván megtérést,
És tévén vízzel keresztelést:
Készített Jézusnak utat,
Így téve széppé sok rútat.
3. Megtérésre intésével,
És keresztvize hintésével:
Bűnös lelkemet újítja,
Gyenge hitemet gyámolítja.
4. Mert Ézsaiásnak írása, (Ézs 40,3)
Malakiásnak mondása, (Mal 11,10)
Betölt e kiáltó szóban, (Mt 11,10)
És ez Angyalban valóban.
5. Isteni kegyelmességből,
E’ keresztség eredt égből, (Mt 22)
Jézusomnak tisztességére,
És embereknek idvességére.

Ki édes Üdvözítőmnek
Előtte, küldött Követet:
Kit maga mindjárt követett. (Mt 3,1)
9. Fő cél, amellyért János hogy jött,
Ez volt, hogy bizonyságot tett
Jézusról, mint Messiásról,
ÉS a’ közel lévő váltásról.
10. Ez Jánosnak bizonyságára
Hajtsunk, mint Isten szavára,
Mert Isten szólt ő általa,
Ő az Úr Angyala vala.
11. Bezárá törvény idejét; (Mt 11,13)
De megnyitá esztendejét,
A’ kegyelemnek idejének, (Ézs 61,1-2)
És az Úr Isten jó kedvének.
12. Ó törvények eddig voltak,
A’ próféták eddig szóltak;
Mihelyt született János;
A’ Papság lett hiányos:

6. E’ keresztséget forgatom,
Lelkemet véle mulatom:
Tapogatván ennek végét,
Az Istennek Dicsősségét.

13. Zakariásban megnémult; (Lk 1)
Mert közel volt, és messze nem múlt:
Hogy a’ Főpap Jézus vére
Szóljon, bűn elvételére. (Zsid 12,24;
7,27; 9,11-12)

7. Isten’ titkának nagyságát,
Mélységét, és magosságát:
Ebben is meg nem foghatom:
Azt csak szentül csudálhatom.

14. Óh, kegyelem nagy Csodája!
Óh, Isten csoda munkája!
Isten, barom-vérnek helyében,
Kedvet lel Fia vérében!

8. Dicsősség légyen Istennek,
4

15. A törvénynek mind kezdetén,

Mind pediglen végezetén,
Egy hibás nyelvű ember volt.
Ott rebegett: itt nem is szólt.

Hanem csak a’ kegyelemhez,
Mely Jánostól hirdettetett,
Jézustól megszereztetett.

16. Mellyel Isten arra tanít:
A’ törvény meg nem igazít;
Hogy ember megaláztassék,
És minden száj bedugattassék. (Róm
3,19)

18. De e’ kegyelemnek nagysága,
(Róm 6,1)
Nem bűn alkalmatossága;

17. Ne bízzunk hát a’ törvényhez;

Sőt arra erős ösztönünk,
Hogy minden jót meg kell tennünk.
Ámen.

Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „14Légy kegyelmes, URam,
lásd meg, milyen elesett vagyok gyűlölőim miatt! Te emelhetsz
föl a halál kapujából, 15hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet
Sion leányának kapuiban, és vigadhassak, mert megszabadítottál! ”4 Ámen.
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 185. dicséret 1-4. versei. A
285. dicséret 1. verse így kezdődik: „Örök isten, kinek esztendők Nincsenek létedben…”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, és amely írva található Mt evangéliumában a 4. fejezet 16-17.
verseiben, a következőképpen:
„16A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát,
és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak
világosság támad.” 17Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni:
Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”

4

Zsolt 9,14-15
5

Igehirdetés (gyülekezet ül):
Újévet ünneplő, kedves Gyülekezet!
Karácsonnyal kezdődően Máté evangéliumát kezdtük el olvasni
Bibliaolvasó kalauzunk napi újszövetségi igéjeként. Újév első napjára éppen egy váltáshoz érkeztünk el.
Mai igénket az evangélium szerzőjének, szerkesztőjének összefoglalásaként értelmezhetjük. Három szakasza és témája van:
a: Jézus prédikálni kezd, Keresztelő János munkájának vége, Jézus
működésének kezdete, b: Jézus elhívja első tanítványait és c: Jézus
tanít és gyógyít. Mindhárom szakasz egy összefoglalás. Az első kettő után az evangélium bevezetése lezárul és elkezdődik az evangélium második fő része Jézus tanítása és tettei Izráelben.5 Mindhárom
összegzés nagyban megegyezik Márk evangéliuma idevonatkozó
részeivel.
Ma különösen az első rész fogott meg: Keresztelő János eltűnik a
színről és közben megjelenik Jézus. Kicsit szarkasztikus a fogalmazásom azzal, hogy Keresztelő János ELTŰNIK. Olyasmi történik
vele, amelyeket a drámák színeinek elején, végén dőlt betűvel szedve a szerző tollából szoktunk olvasni. Egyes szereplők el. Ez a rövid
szócska az el azt jelzi, hogy a szereplő, szereplők egy része levonul,
eltűnik a színpadról. Helyettük más jelenik meg. Jellemző ez nemcsak drámáinkra, hanem más irodalmi műfajainkra például a regölésre. Hunor és Magor mondájának kezdetén megjelenik Nimród,
a nagy király, a híres vadász, aki felhajtja fiai számára a nagyvadat,
talán a csodaszarvast, majd eltűnik és többet nem is jelenik meg a
színen. Különösen akkor emelik ezt ki, amikor valami fontosabb
kezdődik el. Ilyenkor akár egy egész hadsereg képes levonulni és
csak egy, egyetlen egy szereplő marad a színen, aki még egy egész
hadseregnél is fontosabb.
5

Ulrich Luz: Das Evangelium nach Matthaus I/1. (Mt 1-7) Benzinger 1985. 178. old.
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Keresztelő János az Ószövetség utolsó prófétájaként így tűnik elő az
Újszövetség hajnalán, majd ugyanilyen hirtelen el is tűnik. Máté
evangéliumában még négyszer fog szerepelni a neve.6 Ezekben a
részekben már mellékszereplőként vagy inkább csak emberi személyisége lesz kiemelve. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy börtönbe
kerülésével teljesen eltűnik a színről. Alakításáért szobrot nem fog
kapni! Nem érdemelné meg! Ő az Ószövetség utolsó prófétája. Jézus
szerint asszonytól nem született nagyobb nálánál. Mégis ez a rövid
híradás azt sejteti, hogy Ő el és Jézus kerül középpontba.
Milyen ez az elmenetel? Milyen ez az eltűnés?
Az evangélium János börtönbevetését ugyanazzal a fogalommal írja
le, mint az evangélium végén Jézus elfogatását.7 Mindketten igazságtalanul szenvednek. Ez a megfogalmazás sejteti, hogy János nem
letűnt az élet nagy színpadáról, nem lekeverték őt a hatalmasok,
történetesen egy Heródes Antipász nevezetű despota, vezető, hanem betöltötte, elvégezte feladatát. Az életét másképpen értelmezi
Máté evangélista, mint Keresztelő János környezete. A környezete
valószínűleg csak egyszerűen a politikai közélet közjátékának tekinthette Keresztelő Jánost. Volt, nincs többé. Ez a néhány vers
azonban nem így gondol az elmúlt időszakra, benne Keresztelő János tevékenységére, hanem úgy, mint ami beteljesedett, végbe
ment, maradéktalanul befejeződött. Keresztelőt, valóban „lekeverték” politikai értelemben, de vallásos, teológiai, hitvallásos értelemben Ő elvégezte feladatát. Ő Jézus útkészítője, útjának egyengetője
volt. Jézus most lép rá az útra, így Keresztelő János elvégezte a feladatát. János a váradalomhoz tartozik, Jézus a beteljesüléshez. 8 A
váradalom idejének feladatát maradéktalanul elvégezte. Az idő,
amit kiszabtak erre a feladatra, azt Keresztelő János elvégezte. Ő
Mt 11,11-12; 14,2 és 8; 16,14;17,13.
Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd 3. kötet Bp. 1995. 16. old.
8
Bogárdi Szabó István: Bibliaolvasó Kalauz 2022. Kálvin Kiadó. 7.old.
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egyrészt igen emberi, másrészt pedig az Ószövetség talaján áll. Itt
az Ószövetségnek lesz vége, az teljesedik be maradéktalanul és teljesen, Jézus Krisztusban. Aki az előfutár munkáját, és egyben az
egész Ószövetséget elismeri. Az időt, amit talán csak néhány hónap
volt, Keresztelő János jól kihasználta.
Itt érdemes megállnunk egy pillanatra és feltenni magunknak a
kérdést, hiszen mi is az időnek meghatározott szakaszán állunk.
Valami lezárult, elmúlt és valami új kezdődik. Lezárult a 2021-es év
és elkezdődik a 2022. év. Hogyan zárult le a mögöttünk lévő esztendő? Az élet és a sors, csak úgy lekeveri életünket, a közélet a
benne élő keresztyéneket börtönbe zárja. Hogyan gondolunk mi
biblikusan az eltöltött időre, a mögöttünk hagyott időre? Nem is az
idő a fontos, hanem az, amit és ahogyan benne végeztünk. Mit végeztünk az elmúlt évben? Végeztünk valami olyant, krisztusit, Istentől kapott feladatot, amit elvégeztünk, maradéktalanul bevégeztünk? Vagy csak „lekeverte” valaki a 2021. évet, nincs tovább, vége,
értelmetlenül van vége! Itt érdemes a protestáns ének- és imádsághagyományra figyelni. A versek és imádságok utolsó versben nagyon gyakran szembesül a szerző az élet végével, és csak azt kéri,
hogy úgy fejezhesse azt be, hogy a megelőző időszak értelmes legyen, teljes legyen, befejezett legyen. Csak egy példa:
„Ó, ha kivetkezvén e testből idővel,
Állok széked előtt koronázott fővel,
Több lesz énekemben az erő és méltóság,
Magasztalván téged, ó, felséges valóság.
Röpüljetek elő, kívánt idők, sebesen,
Hogy örömeimben több változás ne essen!”9

9

Református Énekeskönyv 248.9.
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Érdemes megszívlelni azt a tényt is, amit Keresztelő Jánosról korában a közvélemény, vagy a hatalmasok ereje csak semminek, jelentéktelennek gondolt, az evangélium szerzője értékesnek, befejezettnek, maradéktalanul elvégzettnek látja. Keresztelő János alászállása,
ahogy arról a jövendölés is szólt, magával hozta Jézus felemelkedését.10 Ez az alászállás Isten beteljesedett akarata volt.
Életünk alászállásai, mások előre engedése, lehet Istentől kapott
feladat maradéktalan elvégzése, még akkor is, ha a közvélekedés ezt
nem gondolja különösebben fontos és lényeges dolognak.
Valami új kezdődik el Jézus Krisztusban, de mi sokszor inkább a
körülményekre figyelünk és nem a tényre. A tény így hangzik: Jézus
Krisztus személyiségével, munkájával és tanításával az Isten országa kezdődött el visszavonhatatlanul és végérvényesen. Ezt a tényt
igyekeznek körülményekkel magyarázni. A körülmény pedig az,
hogy Jézus lakóhelyet változtatott. Alsó Galilea központjából, Názáretből áttette székhelyét a Galilei-tó partjára, Kapernaumba. Sokan
ezt éppen a börtönbezárással magyarázzák. A zsarnok Heródes Antipász miután börtönbe záratta Keresztelő Jánost, Jézus jónak látta,
ha egy tengerparti városba költözik el. Ott a menekülés útja gyors
lehet, mert hajóra száll és a túlpart már egy másik ország, ahol még
zsidók is élnek, a despota már Fülöp.11 Mint az előbb, lehet egy történelmi a korabeli közvéleménnyel megegyező magyarázatot is adni, de az evangélista ezt a tényt újra hitvallásos köntösbe öltözteti.
Ez pedig a hivatalos, akár az értelmesnek tűnő közvéleménnyel
szemben menő álláspont. Az ő álláspontja egy ószövetségi igével
megtámasztott álláspont. A helyzet inkább az, hogy sötétségből világosság felé halad Isten igéje. Krisztus a sötétség helyén kezdte el a
működését, és a világosságot hozta el. Éppen azért ment oda, hogy
világosságot támaszon. A költözésnek tehát nemcsak egy értelmez10
11

Dr. Tatai István: I.É. 2011. 18. old.
Dr. Tatai István: I.É. 2011. 18. old.
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hető politikai oka van, háttérbe húzódni a zsarnokkal szemben, hanem van Isten üdvösségtervében is egy ok, sötétség helyett világosság. Erre nézve tapogatózunk, de van egy értelmes elképzelés miért
is költözött Jézus Kapernaumba? Egyáltalán miért ott északon kezdte el a munkáját? A sötét Galilea kifejezést most próbáljuk meg feloldani. Saját országunk példájából kiindulva, vannak olyan területeken élő gőgös emberek, akik lenézik a másik országrészben lakókat. A „sötét Somogy” kifejezés máig él, utalva Belső-Somogy elmaradottságára. De vannak, akik használják a mucsai kifejezést is,
amivel egy kicsit Budapest és a vidék ellentétére utalnak. Mintha a
vidéki egyfajta sötétségben élne. Így tekintettek abban az időben
észak földjére, Galileára is. Sokkal inkább érdemes arra figyelni,
hogy ez egy elszigetelt rész. Galilea pogányokkal van körbe véve és
maga is eléggé elpogányosodott. A hangsúly most az elszigeteltségre vonatkozik ebben az esetben. Egyes egyedül képviseli Isten akaratát ott fenn északon. Minden oldalról idegenekkel van körülvéve,
akik egyáltalán nem értik, nem is akarják megérteni Isten törvényét.
Az ott élőket lenézik, akik közül többen lehetnek olyanok, akik inkább levetkőzik zsidóságukat, hogy vele együtt kisebbrendűségi
érzésüket is levetkőzhessék. A sötétség, elszigeteltséget és a személyiség az identitás elhagyását jelenti. Ha valaki a második világháború utáni Németország térképére tekint, ilyen elszigetelt volt Nyugat-Berlin. Kelet-Németország közepén, körülvéve, fallal elzárva a
külvilágtól. (Tegnap egy térkép villant fel előttem, ahol a hajdani
NDK rózsaszínnel, az NSZK pedig vörössel volt festve. A vörös Berlint a rózsaszín terület vette teljesen körbe.) Ide a behatárolt területbe érkezik meg az evangélium, Isten üdvterve Jézus Krisztus személyében. Lehet, hogy ez értelmes politikai húzás is egyben. Menekülés a despota szemei elől, de még inkább vigasztalás és reménység.
Érdekes, nehéz korban élünk. A keresztyénségnek egyre nagyobb
súlyt kívánnak adni hazánkba. Közéletünk kihagyhatatlan része ez
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a keresztyén, kulturális Európa. Benne élünk egyre erőtlenedve mi
keresztyén gyülekezetek. A rózsaszín tengerbe, néhány elszigetelt
vörös folt. Miközben elvileg érték, amit képviselünk, mégiscsak feloldódunk az értékesnek gondolt értéktelenségben. Azok a Zsoltárok
jutnak eszembe, amikor a zsoltáros számtalanszor az állapotát úgy
írja le, mint amiben teljes körülvették, körbe fogták őt:
„5Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. 6A sír kötelei
fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám.”12
„3Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem.”13
Ideérkezik meg az Isten országa Krisztus személyében. Ami elsősorban a szabadulás reménységét hozza el a benne hívők számára,
ugyanakkor megerősítést is ad. Elhívást a szolgálatra, ahogy azt a
tanítványok elhívásának történetében olvassuk is. És végül az idegenek, a pogányok számára követendő példát is mutat.
Az újévre szabad így tekintenünk, mint Jézus szolgálati terepére.
Azért helyezte a Földre szolgálatát, hogy a benne hívőket megerősítse és a szolgálatra elkötelezze. Ez mások számára példa lehet követésre. Nem nekünk kell a világhoz hasonulni, hanem onnan kell
elkötelezett segítőtársakra lelnünk. Krisztus itt van, itt marad közöttünk 2022-ben is. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, készüljünk az
úrvacsorai jegyek vételére és énekeljük a 285. dicséret 5-8. verseit. A
285. dicséret 1. verse így kezdődik: „Ez esztendőt testi jókkal is…”

12
13

Zsolt 18,5-6
Zsolt 116,3
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Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére imádsággal:
Mennyei Atyánk!
Köszönjük Neked, hogy Te elkészítetted és végrehajtod
isteni üdvtervedet. Arra kérünk Téged, hogy ne hamis
illúziókba ringassuk magunkat, de ne is dobjuk el magunktól mindazt, ami 2021-ben velünk, családunkkal,
gyülekezetünkkel történt. Sokszor érezzük még egy nekünk kedvező környezetben is, hogy elszigetelt amazonként harcol a Te egyházad a Te ügyedért, ami a világ szemében elerőtlenedő, veszett ügynek tűnik. Hajtsd végre akaratodat!
Úr Jézus Krisztus!
Köszönjük, hogy elszigetelt pogányok földjére érkeztél meg azok
számára, akiket Te kiválasztottál és elhívtál. Add, hogy a Te szolgálatod tündököljék a mi életünkön keresztül. Add, hogy elhívásunkban és elküldésünkbe ne beleszürküljünk, hanem megerősödjünk és
azt mások előtt vállalhassuk. Köszönjük azt a reménységet, hogy Te
velünk vagy és nem hagysz bennünket el a következő időben sem.
Szentlélek Isten!
A te világosságodat add, amelynek közepén a megfeszített és feltámadott Krisztus van, hogy mások is lássák és megtanulják, hogy
élet egyedül Tenálad van!
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban. Ámen.
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
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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:
Előjegyezve nincs!
esküvő:
Az elmúlt héten nem volt.
b)

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

d)

születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem
hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak.”14

Berg Róbert

12.27

Nánai Lilla

12.30

Papp Máté

12.27

Németh Odett

12.30

Spissák Dalma

12.27

Pesti Éva

12.30

Szabó Kincső

12.27

Rózsa János

12.30

Benkő Nóra

12.28

Sajti István

12.30

Galambos Zsuzsanna

12.28

Sipos Sára

12.30

Nagy Mária Katalin

12.28

Szarvas Zsolt

12.30

14
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Nagyari Noémi

12.28

Wirth Roland Dr.

12.30

Csanki Csanád

12.29

Zoltai Attila

12.30

Csőköly Virág

12.29

Csanki István

12.31

Madai Melinda

12.29

Hernádi Csenge

12.31

Minik Adrienn Bernadett

12.29

Hernádi Hanna

12.31

Salgó Ágnes

12.29

Kürtösi Zalán

12.31

Banga Ida Judit

12.30

Lele Lelle

12.31

Bende Gyöngyi

12.30

Márkus Martin László

12.31

Benyhe- Kis Jánosné Tóth Olívia

12.30

Nagy Éva

12.31

Benyhe- Kis Jánosné Tóth Olívia

12.30

Siposné Kristó Mária

12.31

Búza- Megyaszai Beáta

12.30

Tóth Olivér

12.31

Kántor Dávid Alex

12.30

Békefi Luca

01.01

Korcsik Mátyás

12.30

Nagy Ajándék

01.01

Kóródi József

12.30

Égető Zsigmond

01.02

Lipcsei Petra

12.30

2. Hírek:
a. Ünnepi istentiszteleti rendünk:
01.01.
01.02.
01.02.
01.03.

Újév 930
vasárnap 830
vasárnap 930
hétfő 1700

Ótemplom istentisztelet
Bán Csaba
Tarján
istentisztelet
Kun Ildikó
Ótemplom istentisztelet
Kun Ildikó
Gyülekezeti Terem
ökumenikus imaóra

b. 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:
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- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 3.000,-Ft (havi: 250,-Ft)
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi
10.000,-Ft (havi: 835,-Ft)
- a nyugdíjasok számára évi 6.000.-Ft (havi: 500,-Ft).
Az éves egyházfenntartói járulék átutalással, (Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Egyházközség OTP Bank: 11735067 20056821) vagy személyesen befizethető a Lelkészi Hivatalban.
c. 2021. évi anyakönyvi adataink összefoglalása:
Keresztelés
15 Tóth Olivér
16 Fejes Ádám Ferenc

07.11.

14 Kőszegi Ákos
18 Kádár Leó

07.24.

06.06.

Major Virág

06.06.

Domonkos Raffael Kriszti19 án

Tóth Márk

06.06.

Olasz Richárd

06.17.

Oncsó Emese Csilla

06.20.

Szeri Attila Máté

06.27.

Garamvölgyi Vencel

07.04.

Laurencsik Patrícia

07.04.

Mácsai Miléna Anna

07.04.

Mácsai Natália Éva
Sőrés Marcell

Kis Benedek

05.09.

Farkas Richárd

06.06.

Gera Angelika

06.06.

Kovács Helga

07.18.
08.08.
08.22.

20 Földesi Áron
21 Bere Ferenc

08.22.

22 Nagy Boglárka Flóra
23 Nagy Vilmos

08.29.

24 Máriás Júlia
25 Veszelovszki Eszter

11.28.

08.29.
10.03.
12. 26.
12. 26.

07.04.

26 Grezsa Lukács István
27 Budácsik Szilvia

07.11.

28 Burkus Anita

12. 26.

12. 26.

2020-ban megkereszteltünk 52 lelket, 27 nőt és 25 férfit, (50 fő gyermeket, 2 fő felnőttet) 2021-ben felére csökkent a kereszteltek száma,
28 léle vette fel a keresztséget, ebből 16 férfi és 12 nő. (26 lélek
gyermek és 2 lélek felnőtt volt.)
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Konfirmáció
1

Czeglédi Ernő

05.13.

26

Molnár Lili

06.06.

2

Czeglédi Ernőné

05.13.

27

Nagy Emese Tünde

06.06.

3

Ambrus Adél

06.06.

28

Nagy Noémi Katalin

06.06.

4

Árvai Nóra

06.06.

29

Nyáry Eszter

06.06.

5

Balog Erik Dániel

06.06.

30

Pálinkó Fanni

06.06.

6

Benák Flóra Katalin

06.06.

31

Pletka Levente Attila

06.06.

7

Benk Gergely Mihály

06.06.

32

Rózsa Laura Enikő

06.06.

8

Borus Soma

06.06.

33

Solti Hanna

06.06.

9

Bozsér Laura

06.06.

34

Spissák Lilla

06.06.

10

Bullás Gréta

06.06.

35

Szanda- Nagy Mirtill

06.06.

11

Czirok Mihály Máté

06.06.

36

Szarvas Gábor

06.06.

12

Csíkos Zille

06.06.

37

Szatmári Máté

06.06.

13

Faragó Emese

06.06.

38

Szilágyi Lilla

06.06.

14

Farkas Máté Barnabás

06.06.

39

Tésik Zsófia Kata

06.06.

15

Farkas Richárd

06.06.

40

Torzsa Vajk István

06.06.

16

Gera Angelika

06.06.

41

Tóth Márk

06.06.

17

Halasi Gerda Virág

06.06.

42

Varga Rebeka

06.06.

18

Herczeg Dávid

06.06.

43

Szauervein Bettina

08.19.

19

Kecskeméti Botond

06.06.

44

Csordás-Makó Ildikó

10. 31.

20

Kis Izabella

06.06.

45

Makó Tünde

10. 31.

21

Kiss Regő Bendegúz

06.06.

46

Pálinkó Fanni

10. 31.

22

Kiszel Jennifer

06.06.

47

Burkus Anita

12. 26.

23

Korsós Péter Bence

06.06.

48

Budácsik Szilvia

12. 26.

24

Kovács Helga

06.06.

49

Makó Ildikó

12. 26.

25

Major Virág

06.06.

2020-ban konfirmációi fogadalmat tett 52 lélek, ebből 27 nő és 25
férfi, (45 fiatal és 7 felnőtt). 2021-ben konfirmációi fogadalmat tett 49
lélek, ebből 33 nő és 16 férfi, (42 fő fiatal, 7 fő felnőtt).
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Házasságkötés
1

Horvát Henriette Gabriella és Madai László

2021.05.15

2

Kristó Ágnes és Sándor József

2021.05.29

3

Nagy Irén és Imre Edwin

2021.06.12

4

Oláh Judit Olga és Bacsa Tibor

2021.06.12

5

Szabadosné Sajti Zsuzsanna és Szabados Nándor

2021.08.01

6

Lajtos Gitta és Nagy Albert

2021.08.06

7

Szabó Dóra és Borbás Ádám

2021.08.14

8

Bódi Tünde Alexandra és Török Ince

2021.09.04

9

Csanki- Csernák Anikó és Csanki István

2021.09.04

10

Nagy Ferencné Berecki Teréz és Nagy Ferenc Sándor

2021.09.11

11

Nyéki Barbara és Takács Viktor

2021.10.02

2020-ban 5 pár kötött házasságot. Ebből 1 pár nem a gyülekezetünk
tartozik. Az 5 párból 1 pár tiszta reformátusvallású, 4 pár vegyes
vallású. 2021-ben 11 pár kötött házasságot. Ebből 1 pár nem a gyülekeztünk tagja. A 11 párból 2 tiszta reformátusvallású, 6 pár vegyes
vallású, 3 pár más felekezeti valláshoz tartozik, 1 pár az 50 éves házasságát erősítette meg. Áldást kívánunk a házasságkötésekre!
Temetés
Ambrusné Katona Erika Veronika

01.08.

8 Mocsári Istvánné

10.01.

Huszár Lajos

01.23.

9 Csikós Istvánné Szilágyi Márta

10.15.

Kis János István

01.29.

10 Kovács Tibor

10.22.

Szöllősi Sára

02.04.

11 Jánosi Istvánné

11.05.

Kóti Rozália

03.18.

12 Héjja Ferencné Hegedűs Jusztina

11.10.

Elek András László

04.22.

13 Nagygyörgy Margit Ingrid

11. 29.

Szűcsné Kovács Katalin

09.24.

14 Olasz Pálné

12. 17.

Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak! 2020-ban eltemettünk
16 főt, 9 nő és 7 férfitestvérünket. 2021-ben 14 főt, 10 nő és 4 férfi17

testvérünket. A nevek között olvashatunk olyanokat, akik gyülekezetünk aktív tagjainak sorából távoztak, jelenlétük hiánya a mai napig fájó közösségünknek!
d. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó
ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják
a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
e. Az istentiszteleteinket a Youtube csatornánkon15 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott
rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról16 letölthető!
3. állandó gyülekezeti alkalmaink:
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
b. Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
c. Hétfő 1500 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben
d. Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus
imaóra, mindig változó helyszínekkel.
e. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas 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
15
16

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/

18

hivatalt telefonon17 és e-mailon18 is el lehet érni. Akinek kérése van,
valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket!
Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
5. Kiadványaink:
A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református Ótemplom
Soukenik –Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve …”
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A
lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban.
6. Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, perselyvagy 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: 18477807-106. 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
275. dicséret 1-6. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt,
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 275. dicséret 1. verse így kezdődik: „Az Úr Isten az én reménységem…”
Himnusz (gyülekezet áll):
17
18

Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Áldás (gyülekezet áll): „19Nem

marad örökre elfelejtve a szegény, nem
vész el végleg az elesettek reménye. 20Ne engedd, URam, hogy
erőszakoskodjanak az emberek! Álljanak eléd ítéletre a népek! 21Vigyél véghez, URam, félelmetes tetteket közöttük, hadd
tudják meg a népek, hogy ők csak emberek!”19 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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