„14Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is
megbocsát mennyei Atyátok. 15Ha
pedig nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”
(Mt 6,14-15)
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2022. január 9. Epifánia (vízkereszt) utáni első „szőnyis” vasárnap

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2022. január 9-én, vízkereszt utáni első vasárnap 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 29. Zsoltár szavai fűzik egybe: „Magasztaljátok
az URat, ti, mennyei lények, magasztaljátok az ÚR dicsőségét és
hatalmát! 2Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, boruljatok le az ÚR
előtt szent öltözetben! 1 Ámen.
Az alkalomról: „Az ún. epifánia vasárnapokon emlékezünk meg
Jézus Krisztus földi megjelenésének (Tit 2,11) első eseményeiről,
életének első feléről, beleértve a napkeleti bölcsek előtti megjelenését, valamint megkeresztelését a nyilvánosság előtt.”2
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva
énekeljük a 25. Zsoltárt 1. versét. A 25. Zsoltár 1. verse így kezdődik:
„Szívemet hozzád emelem, és benned bízom Uram…”
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Zsolt 29,1-2
I.É. 2022/1. 32. old.

Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi
Urunkat, és énekeljük a 239. dicséret 1-5. verseit. A 239. dicséret 1.
verse így kezdődik: „Úr Jézus hozzád kiálltok…”
Fohász (gyülekezet áll): „3Az ÚR hangja zeng a vizek fölött,
mennydörög a dicsőséges Isten, az ÚR, a nagy vizek fölött. 4Az
ÚR hangja hatalmas, az ÚR hangja fenséges. 5Az ÚR hangja cédrusokat tördel, összetöri az ÚR a Libánon cédrusait. 6A Libánon
ugrál miatta, mint egy borjú, és a Szirjón, mint egy bivalyborjú. 7Az ÚR hangjára lángok törnek elő. 8Az ÚR hangja megremegteti a pusztát, megremegteti az ÚR Kádés pusztáját. 9Az ÚR hangja megriasztja a szarvasokat, letarolja az erdőket.”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 3. fejezet
13-17. verséig olvasom Isten igéjét:
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,3234)
13Akkor

eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te
jössz hozzám? 15Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik
minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. 16Amikor
pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme,
megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. 17És íme, hang hallatszott a mennyből:
Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Ámen.
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Zsolt 29,3-9
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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 LXXXIV. Az
Isten’ Bárányáról, kit Keresztelő János újjal kimutatott. Ján. 1. (Nóta:
Küldé az Úr Isten.):
1. Az Istennek Báránya
Ki jelentett már,
Minden tanítványa
Őt igaz hittel várja
Szívem is Őt kívánja. Ézs 26,9
2. Báránya Istennek;
Mert ki folyt szent vére,
Szolgált ennek
Engesztelésére:
Mond János mindennek.
3. Bárány szelídséggel, Mt 11,29
És ártatlansággal, Zsid 7,26
Engedelmességgel, Fil 2,8
És alázatossággal. ApCsel 8,32. 33
Áldott csendességgel. Mát. 12:19.
4. Báránynak kifolyt vérével, 1Pét 1,19
És áldozatával. 1Kor 5,7
Ő mészárszékjével, Ézs 53,7
A keresztfájával,
És megnémult nyelvével.
5. Áldozatra készült
Sok régi bárányok:
Amelyek húsvétra készültek,
Mind mutattak

Jézusra, kit szűz szült. Jel 5,6
6. Bűnét ennek a világnak
E’ Bárány elvette; Jn 1
Minden hamisságnak,
Árát lefizette,
A fő Igazságnak.
7. Állj fel hát mellettem,
Óh, Bárány Jézusom! Jel 14,1
Fizess meg helyettem,
Várván várt Krisztusom!
És légy váltság érettem!
8. E’ Bárányt követem,
Valahová elmegy, Jel 14,4
Terhét el nem vetem, Mt 11,30
Mert szívvel szeretem.
9. Óh, Isten Báránya!
Hordozz, és legeltess, Jel 7,17
Élő víz forrása;
Mannáddal tarts, és éltess,
Adj áldást áldásra.
10. Báránya Istennek!
Ki szövétneke vagy, Jel 21,23
Az harmadik égnek,
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Jövel! És helyt ott adj,

Én hívő lelkemnek. Ámen.

Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „Templomában mindenki őt
dicsőíti. 10Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 11Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét
békességgel. ”4 Ámen.
Szőnyi iskola diákjainak szolgálata(gyülekezet ül):
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 474. dicséret 1. versét. A
474. dicséret 1. verse így kezdődik: „Istennel járni lakozni…”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, és amely írva található Mt evangéliumában a 6. fejezet 9-15.
verseiben, a következőképpen:
„9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a menynyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 10jöjjön
el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; 11mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 13és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
14Mert

ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is
megbocsát mennyei Atyátok. 15Ha pedig nem bocsátotok meg az
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”
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Zsolt 29,9-11
4

Igehirdetés (gyülekezet ül):
Kedves Gyülekezet!
Közösségi életünknek egy kulisszatitkával szeretném kezdeni a mai
szolgálatomat. A mögöttünk lévő hónapokban, időszakban örvendetesen megnövekedett azoknak a száma, akik hangosan imádkoznak közösségeinkben. Eddig a hétfői imaórán imádkoztak 6-7-en,
jobbára gyülekezetünk idősebb tagjai, majd hozzájuk csatlakoztak a
férfikör tagjai. Lassan két-három éve minden második kedden este
férfiak is imádkoznak hangosan közösségünkben. És végül, de nem
utolsó sorban a péntek koraestéken most már néhány középiskolás
is imádkozik hangosan az ifjúsági bibliaórán. Ez a felsorolás nyilvánvalóan nem gyülekezetünk teljes imádkozó rétegét fedi le. Hiszen a Szőnyi iskola, a Bethlen gimnázium és az Aranyossy iskola
különböző tereiben szolgálattevők imádkoznak hangosan a közösség előtt. Sőt a csöndben elmondott otthoni imádságoknak a száma
bizonyosan sokkal magasabb lehet. 30-60 darab Üzenet újságot juttattunk el olyan gyülekezeti tagunknak hetente, akik elsősorban
egészségügyi okokból nem tudnak alkalmainkra eljönni. Ők biztosan olvassák és imádkoznak egyéni és közösségi életünkért. Ez egy
nagyon örömteli hír. Különböző nemzedékek folyamatosan, közösen, többen, mások előtt, hangosan imádkoznak.
Az első, amit el lehet erről a megállapításról mondani, hogy kuliszszatitok ez. Azaz olyan valami, amivel nem dicsekszünk, nem hozakodunk vele elő. Igaz az, amit Jézus az imádság kapcsán a tanítványaitól kér. Menj be a te belső szobádba, a magad csendességében
és úgy imádkozzál. Ez a kép nemcsak a személyes, magán imádságot jelentheti. Nemcsak személyes életünknek van belső szobája,
hanem közösségünknek is. A belső szoba ezen a helyen azokat az
alkalmakat jelenti, ahol tényleg néhányan, egy tucatnál semmiképpen sem többen együtt vagyunk. Életünket, dolgainkat imádságba
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foglaljuk, mondjuk el mások előtt, de elsősorban visszük Isten elé.
Valóban nem lármázunk, nem hangoskodunk.
Úgy ítélem meg, hogy közösségi életünknek ez a legnagyobb változása. Számon tartjuk, látjuk és érzékeljük, ha gyülekezetünk épületeit, tárgyainkat rendbe tartjuk. Örvendetes, hogy intézményi istentiszteleteink száma növekedhetett, és a jelenlét benne több. Évvégén örömmel látjuk, hogy anyagi életünk is könnyebb lett, hiszen
többet adakoztunk mások javára és gyülekezeti életünk megmaradására. Közösségi életünket sok, elsősorban külső mérhető foka lehet, amiből most néhányat felsoroltam. De a legfontosabb a megtartó lelki erő. A lelki erő mértékét megállapítani nehéz, de a több alkalom és több ember, mégiscsak annak a bizonyítéka, hogy sokunk
számára a legfontosabb az imádság. A Hegyi Beszéd közepén a vallásos életnek három formájáról beszél Jézus, az adakozásról, az
imádságról és a böjtről. Középen ott az imádság, mint a tanítványi
lét legfontosabb pillére. A tanítványi közösség létének Isten Lelke a
mozgató rugója. Azt lehet elmondani, hogy Krisztus tanítványai ott
vannak, ahol imádság is van. Ahol imádság van, ott Krisztus is ott
van, és azt meghallgatja.
Ahol közös imádság hangzik fel, ott bizonyosan szabadság is van. A
belső ember szabadsága. A tékozló fiú példázata mutatja, meg, hogy
az ember nem az Atyától várja a szabadságot, és ez vezet tulajdonképpen a szolgasághoz és a megkötözöttséghez vezet. A tékozló fiú
a disznóvályú mellett köt ki. Elindult, hogy szabad legyen apjától,
családjától és szolga, rabszolga lett.
Imádságaink elején Mennyei Atyánkat, vagy Egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust szólítjuk meg. A megszólításokkal, az imádsággal azt ismerjük el és hangoztatjuk, hogy Ővelük számolunk. Az Ő közelükben, nehézségeink és fájdalmaink ellenére is élhetünk. Hozzájuk
közel pedig nem megkötözöttek, hanem szabadok leszünk. Helyünket, létünket, emberi személyiségünket fedezzük fel újra és újra
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az imádságban. Szívünk megkötözöttségei oldódnak, amely közül a
legnagyobb a haragtartás. Az imádság ezt oldja fel, mert az imádság
a megbocsátás útjára vezet. Jézus az imádságról szóló tanítását ezzel
foglalja össze. Ha nem bocsátunk meg, akkor mennyei Atyánk sem
bocsát meg. Mennyei Atyánk megbocsátja a mi vétkeinket, így mi is
meg tudjuk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Nem a bűnnek, hanem a bűnt elkövető személynek. Lelkünk szabadságát a megbocsátás egyengeti.
A mai ember is imádkozik, de az imádságának első számú feladata
az, hogy akihez imádkozik, az változtassa meg akaratát, és természetesen mindezt az imádkozó ember javára tegye.
Jézus és az Őt követő keresztyén ember nem ezt kéri imádságában.
Nem az Istent kell motiválni, bátorítani és buzdítani, hanem az embert. Elsősorban nem az Isten akaratát kell nekünk megváltoztatni.
Az imádság központi gondolata éppen az, hogy legyen meg az Isten
akarata. Ez az imádság éppen arra ösztönöz mindannyiunkat, hogy
Isten legyen segítségül, hogy felismerhessük az Ő akaratát és a szerint cselekedhessünk. Hallgassuk meg, mit mond erről a Heidelbergi Káté 124. kérdés felelete:
„124. Melyik a harmadik kérés?
„Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is."
Azaz: add, hogy mi és minden ember megtagadjuk önnön akaratunkat, és
minden ellentmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását éppoly készségesen és
hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.”
Ez ma is egy fontos kérdés számunkra: Betöltöm-e hivatásomat
készségesen és hűségesen, mint az angyalok a mennyben? Az imádság efelé vezet bennünket. Bennünket akar megváltoztatni, hogy
lelkünk ne egy porral befedett, elrozsdásodott szerkentyű legyen.
Ott, ahol elhal az imádság, ott van vége az életnek, a közösségi életnek is. De ott, ahol rendszeresen felhangzik, ott az imádság mindig
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reménysugár marad. Ezért is beszéltem örömmel imádkozó gyülekezeti tagjainkról. Nem épületeink, fenntartott intézményeink a jövő
záloga, hanem az abban imádkozó, bűnét megvalló közösségé. Ott,
ahol imádság van, ott megbocsátásnak is lennie kell, ott ahol megbocsátás van, ott holnapnak is lennie kell.
Mai szolgálatom elsősorban nem tagtoborzó akart lenni. Bár az
imádságból és az imádkozó emberből sohasem elegendő. A mai
szolgálat hálaadás afelett az öröm felett, hogy egyre többen vagyunk, akik érzik és tudják az imádság lelki életünk legfontosabb
része. Áprily Lajos: Imádkozom legyek vidám című versével fejezem be az igehirdetést:
Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak
és senkire se haragudjam.

Tudom, sokat bűvölt a gyász,
a hollós téli bút daloltam.
A bátrakkal hadd mondom el:
panaszkodtam, mert balga voltam.

Arcom ne lássa senki sem
bánkódni gondon és hiányon.
Legyen szelíd vasárnapom,
ha mosolyog a kisleányom.

Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett
az első forrásvízre leltem.

Én Istenem, legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyújtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek.

Ködökbe csillanó sugár,
víg fecskeszó bolond viharban,
tudatlan gyermekhang legyek
a jajgató világzavarban. Ámen.

Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük a
475. dicséret 1-3. verseit. A 475. dicséret 1. verse így kezdődik:
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek…”
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Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére
imádsággal.
Úri imádság énekben (gyülekezet ül): Együtt énekeljük
az Úrtól tanult imádságot, helyünket elfoglalva a 484. dicséret 1-3.
verseiben. A 484. dicséret 1. verse így kezdődik: „Mi Atyánk, ó kegyes
Isten…”
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.”5

Bencsik Zoltán

01.03

Nagy Krisztina Henrietta

01.06

Bera György

01.03

Sós Nelli

01.06

5

Zsolt 9,11
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Bovier Hajnalka

01.03

Albert Anna

01.08

Faragó Roberta Tekla

01.03

01.08

Tóth Erika Jusztina

01.03

Bányai Csenge
des Fontaine Alexander Douglas

Ferenczi Hanna

01.05

Ráhai Bence

01.08

Kiss Adrián

01.05

Györki Ferenc

01.09

Bácsván Maja Norina

01.06

Huszka Melani Rita

01.09

Bánfi Tibor

01.06

Tódorné Kopunovics Judit

01.09

Kun Ildikó

01.10

01.08

2. Hírek:

a. Istentiszteleti rendünkben nincs változás! 2022. január 16-23 között kerül sor az idei évi ökumenikus imahétre, amelynek szervezése megkezdődött. Alkalmaink rendjét lelkipásztorainkkal 10-én
hétfőn délután beszéljük meg, amelyet ezt követően hirdetni fogunk!
b. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó
ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják
a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
c. 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.)

6
7

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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b. Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
c. Hétfő 1500 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben
d. Hétfő 1500 - 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:
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.
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Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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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
479. dicséret 1-4. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt,
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 479. dicséret 1. verse így kezdődik: „Hinni taníts Uram…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): „Templomában mindenki őt dicsőíti. 10Az
ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 11Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.”10 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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