
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. december 25. Karácsony első napja 

„9Mert benne lakik az is-
tenség egész teljessége tes-
tileg,…” 

(Kol 2,9) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „14Dicsőség a magasságban Istennek, 

és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”1 Dicsőítünk Té-
ged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged. Hálát 
adunk Neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk mennyei Ki-
rály, mindenható Atyaisten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. 
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a 
világ bűneit, irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit, hallgasd 
meg könyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk! 
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen 
Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőség-
ében.2 Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. december 25-én, va-
sárnap, karácsony első napján, a Hódmezővásárhelyi Református 
Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentisztele-
tünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető.  
  
Az alkalomról: „Az eredet pogány ünnep – a legyőzhetetlen nap, a 
„sol invictus” – nyerte el itt mélyebb, keresztény tartalmát. Ez egy-
ben tanúságtétel volt a világ felé: Krisztus a legyőzhetetlen nap, a 
világ világossága. A protestáns gyakorlat szerint a többnapos ünne-

                                                           
1 Lk 2,14 
2 Latin szent mise glória szövege 
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pek első napja mindig a „dogmatikai” tartalmat hordozza, azaz az 
ünnep lényegét fejti ki, a második nap pedig „etikai” jellegű, azaz 
felhívja a hívők közösségének figyelmét, mi következik az ünnep 
üzenetéből a hétköznapokra vonatkozóan.”3 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 96. zsoltár 1. versét4. A 96. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Énekeljetek minden népek, Új éneket az Úr Istennek…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 422. dicséret 1. versét. Az 422. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében, Ör-
vendezzünk szívünkben…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, 
hirdessétek szabadítását mindennap! 3Beszéljétek el dicsőségét a 
nemzeteknek, csodáit minden népnek! 4Mert nagy az ÚR, méltó, 
hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél.”5 A mi segít-
ségünk és karácsony-ünnepi istentiszteletünk megszentelése és 
megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat 
mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Lk evangéliumából az 2. 

fejezet 1-20. verseit olvasom: 
Jézus születése 
21Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusz-
tusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész 
földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szí-
riában Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát min-

denki a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József is a gali-
leai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek 

                                                           
3 IÉ 2022/4 746. old. 
4 Bibliaolvasó kalauz szerinti zsoltár ajánlás 
5 Zsolt 146,1-2 
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neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből szárma-
zott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott álla-
potban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének 
ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fek-
tette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrköd-
tek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, 
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt raj-
tuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, 
nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme 
lesz: 11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában. 
12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban. 13És hirtelen mennyei seregek so-
kasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békes-
ség, és az emberekhez jóakarat. 
15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, 
ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16Elmentek tehát siet-
ve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyer-
meket. 17Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a 
kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta, 
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária 
pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgat-
ta. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Is-
tent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzen-
te nekik. Ámen. 
 

Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene 
tegye áldottá az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakoz-
zék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk 
az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fenn-
állva imádkozzunk:  

 Úr Jézus Krisztus! 
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Itt állunk jászolod felett, hiszen eltelt egy újabb év és megint kará-
csonyt ünnepelhetünk.  
Itt állunk jászolod felett, de aranyat, tömjént és mirhát nem hoztunk 
magunkkal. Csak magunk jöttünk, és igyekeztünk. Fogadd el jelenlé-
tünket, istentiszteletünket, énekünket, imádságunkat.  
Adj halló füleket, látó szemeket, megértő szíveket, hogy ebben a töré-
keny emberi alkalomban is felismerhessük azt, hogy Te teljesen eljöt-
tél hozzánk. Benned minden, amire szükségünk van elérkezett. A 
megváltás-pótlásokat, a krisztuspótlásokat a templomajtón kívül sze-
retnénk hagyni.  
Arra kérünk, hogy Te, az igéddel és Lelkednek erejével ölelj át ben-
nünket. tedd tieddé, tedd teljessé életünket, hogy vég nélkül dicsér-
hessünk Téged az angyalokkal, a pásztorokkal, a napkeleti bölcsekkel 
és minden megváltottaddal együtt, mert szent, szent, szent az Úr, tel-
jes mind a Föld az ő dicsőségével. Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „69Erős szabadí-
tót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 70amint 
kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, 71hogy 
megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyű-
lölnek minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és meg-
emlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel meg-
esküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy 
ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk 
neki, 75szentségben és igazságban őelőtte életünk minden nap-
ján.”6 Ámen. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 416. dicséret 1-3. verseit. Az 416. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Halld, mind zeng az egész ég: A Királynak dicsőség!…” 
 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
                                                           
6 Lk 1,69-75 
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tek, és amely írva található a Kol a 2. fejezet, 3. és 8-10. verseiben, a 
következőképpen: 
 

„Pál küzdelme a gyülekezet állhatatosságáért 

3Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse 
elrejtve. 
... 

A keresztre szegezett adóslevél 
8Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselke-
déssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományá-
hoz, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. 9Mert benne 
lakik az istenség egész teljessége testileg, 10és benne jutottatok el 
ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek 
és hatalmasságnak.” Ámen. 
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 
 

Ünneplő Gyülekezet! 
 
Áldott karácsonyt kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!  
Csak részben megszokott a karácsonyi ünneplésünk:  
Elhangzott a jól ismert énekünk, felolvastuk a karácsonyi történetet 
Lukács evangéliuma alapján, de megjelentek az új énekeskönyvünk 
új karácsonyi énekei is, amelyeket idén karácsonykor hangzanak el 
először, és reméljük, olyan sokáig zenghetnek templomunkban, 
mint a régiek. Illetve nem térünk el az ajánlott igétől sem, amely a 
Kolossé levélből szól mihozzánk a bibliaolvasó kalauzunk szerint.  
Ezek a tények és ezenkívül az a régi hagyomány, amelyre újra fel-
hívják a figyelmünket7, hogy tudniillik a több napos protestáns 
egyházi ünnepek alkalmából az első nap mindig az ünnep lényegé-
ről szól a második nap pedig az, amely a gyakorlat, az életvitel felé 

                                                           
7 IÉ 2022/4 746. old. 
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fordítja a tekintetünket. Mindezek arra késztettnek bennünket, hogy 
ne az ünnep, vagy annak mondanivalója alkalmazkodjon hozzánk, 
hanem mi legyünk azok, akik alkalmazkodunk, formálódunk az 
ünnep mondanivalója által. Az igehirdetés ezt az alázatot várja az 
igehallgatótól. 
Ma karácsony lényegéről szól az igehirdetés, amit a Kolossé levél-
ből így olvastunk fel: „9Mert benne lakik az istenség egész teljes-

sége testileg…” Évszázadok kedves karácsonyi igéje ez a mondat, 
ami most az elkövetkezendőkben vezetni fog bennünket. Karácsony 
üzenete, hogy Isten, Jézus Krisztusban testileg teljesen elérkezett 
hozzánk. Bátorító és reménységre okot adó kijelentés ez. Isten nem 
rész szerint, nem felesbe, vagy harmadába akar ezzel a világgal fog-
lalkozni, hanem teljesen. Olyannyira, hogy többet és mást már nem 
fogunk belőle megismerni. Kiadni sem akarja más számára a meg-
váltás feladatát. Mindent, a teljes istenséget láthatjuk meg Jézus 
Krisztusban.  Ezt a Heidelbergi Káté az evangéliumra vezeti vissza. 
Így szól a 19. kérdés: „Honnan tudod ezt?” A válasz: „A szent evangé-
liumból, amelyet Isten már kezdetben, az Édenkertben kijelentett, majd a 
pátriárkák és próféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta 
más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött Fia által betelje-
sített.” Az egyszülött Fia által beteljesített alapmondata a mai igénk. 
Na, de miért is kell erről beszélni? Miért fontos ez? 
Jézus feltámadását követően mai tudásunk szerint, akár már har-
minc-harmincötévvel később, tehát egészen korán megfogalmazó-
dott ez a mondat.8 Az biztos, hogy Kr. u. 150-ben már szerepel egy 
gyűjteményben.  
Kr. után az ötvenes években talán fogságban keletkezett ez a mon-
dat, és igazság szerint tulajdonképpen nincs is köze a karácsony 
ünnepléséhez. Más indokból hangzik fel karácsony lényege! Pál a 
börtönben levelet ír a Kolosséban élő keresztyéneknek, mert prob-
lémák és gondok merültek fel a közösség életében. Ezeket a gondo-
kat és akadályokat mára összefoglalóan és leegyszerűsítve tévtaní-

                                                           
8 Bibliaismereti kézikönyv Bp. 2004. 601. old. 
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tásnak nevezzük. Mint ahogy több ízben most is a tévtanítással 
szemben kerül megfogalmazásra és leírásra a keresztyén hit lénye-
ge, benne ez a mondat: „9Mert benne lakik az istenség egész tel-
jessége testileg…”    
Milyen szomorú, hogy éppen három évtizeddel vagyunk a Krisztus 
események után, és máris tévtanítás, hamis tanítás üti fel a fejét a 
keresztyén közösségben.  
Hogyan van ez a mai életünkben? Vajon hallunk-e ma tévtanítást? 
Vajon nem látok-e tévesen dolgokat, hallok meg olyanokat, amelyek 
elvonják figyelmemet Krisztusról?  
Sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy előre haladva egyre 
értelmesebbek, felvilágosultabbak vagyunk. Időben előre haladva 
egyre többet és többet tudunk meg Krisztusról. Ez utóbbi kijelentés 
lehet, hogy igaz, de Isten igéje még mindig kéri az igehirdetés elején 
elhangzott alázatot az ige hallgatójától. Azt a feltételezést, hogy úgy 
vagyok jelen, hogy lehet, hogy követek el hibát, éppen Krisztussal 
kapcsolatban. Bizonyos, hogy mai keresztyénségünkben felüti a fe-
jét a tévtanítás. Hogy valamit nem ismerünk, és nem tudunk, vagy 
éppen rosszul gondolunk. Karácsony ünnepléséhez is hozzátartozik 
ez a magatartás. Jó lenne a zsoltáros szavát megfogadni: „Nézd 
meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”9 
Ebből a magatartásból születhet meg a mondat, a karácsony lénye-
ge: „9Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg…”  
Nyilván kérdezhetjük, hogy mi lehetett az a tévtanítás, ami ehhez a 
mondathoz vezetett? Keveset tudunk róla. Nem olvastuk fel ennek 
a mondatnak környezetét, az egész levelet. Még ma is csak találgat-
nak a hozzáértő teológusok. Mai igénkben két szó vezet bennünket 
közelebb a tévtanításhoz. 
Az egyik a bölcselkedés szó. Az eredeti szövegben az általunk is 
ismert filozófia fogalma szerepel, amit nem becsülünk le, hiszen a 
filozófia a teológia szolgálóleánya (philisophia est ancilla theolo-
giae).  De ismerjük azt a helyzetet, amikor udvariasan és finoman 

                                                           
9 Zsolt 139,24 
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ránk szólnak, hogy ne filozofálgassál, ne bölcselkedjél. Ezen a he-
lyen üres fecsegést, tartalom nélküli beszédet jelenthet. Vagy valami 
olyat, ami letérít a helyes útról. Valami ilyesmi történhetett már a 
kezdet kezdetén is.  
A másik szó a teljesség. A tévtanításra adott válaszból visszafelé 
haladva sejlik fel valami nagyon fontos. A válasz a tévtanításra így 
hangzik: teljesség. „9Mert benne lakik az istenség egész teljessége 

testileg…” Nagyon valószínű, hogy a baj az lehetett, hogy nincsen 
teljesség. Hogy Krisztust nem gondolták isteni teljességnek testileg. 
Ez már nagyon izgalmas téma: Isten nem teljesen jelenik meg Krisz-
tusban!?! Isten nem teljes. Isten nem teljesen szeret?!? Nincs Isten 
teljesen jelen az életemben. A megjelenő, köztünk lévő Krisztus testi 
formájában nem az Isten teljessége.  
Nyilván, ha ez így van, akkor a felmerülő Istenhiányt ki kell pótolni. 
Kolosséban az angyalokkal, korabeli jing-janggal, és még ki tudja mi 
mindennel egészítették ki a Krisztus nélküliséget. Úgy tűnik Krisz-
tus ott volt, de úgy érezték, hogy ki kell őt egészíteni. Tehát Krisz-
tust nem megtagadták, hanem még ráadást, pótlást kereshettek. 
A korabeli téveszméket nem kell firtatnunk, az egész helyzetnek a 

gyökere izgalmas a mi számunkra. Előfordulhat-e ez a fajta élet-
helyzet? Van Krisztus, de nem teljesen, van keresztyénség, de nem 
teljesen. Kell Krisztus, de nem mindenestül fogva. Ez egy igen iz-
galmas téma.  
Az itt ülő idősebbek átélték a megelőző korszakot, amely egészen 
egyértelmű volt. Krisztus semmilyen módon nem kellett. Ő nem az 
istenség a teljességre. Nekem még azt is tanította a volt földrajztaná-
rom, hogy Krisztus nem is volt. Nos, ezt a kort magunk mögött 
hagytuk és most egy újabb korban léptünk.  
Ezt a mostani újabb kort lehet, hogy jellemzi ez a kolossébeli hely-
zet. Itt Krisztus tagadásról nincsen szó, sőt Krisztushoz, keresztyén-
séghez való ragaszkodást láthatunk. Azt az igei kritikát azonban 
hadd szabadjon megfogalmazni, hogy nem teljesen. Számtalan 

közéleti példát, de gyülekezeti példát is lehetne erre hozni. Most 
álljon itt néhány közülük: 
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Az egyik közéletünkre vonatkozik, ahol egyértelmű ma a keresz-
tyén kultúrában, humánumban, politikai keresztyénségben való 
gondolkodás. De hát a hatalommal, a hatalom gyakorlásával megje-
lenik sok olyan más dolog is, ami távol a keresztyénségtől. Ez az új 
forma átértékeli, illetve fel is hígítja a keresztyénséget. A másik pél-
dát naponként hétről hétre átéljük. Kell a keresztyénnevelés, kell a 
keresztyén iskola, de annyi talán elég is. Krisztus idáig elég, több 
nem kell belőle. Kell a templomi esküvő, de több nem kell Krisztus-
ból, kell a keresztelés, kinyilvánítása annak, hogy Istenhez tarto-
zunk, de ennyi elég, a többet, a teljességet majd adják az életadta 
lehetőségek.  
Isten előtt állva elmondhatjuk, hogy a kolossébeli helyzet úgy nem 
áll távol tőlünk távol. A megjelenési formái a tévtanításnak bizo-
nyosan mások lehettek Kolosséban, mint Hódmezővásárhelyen, de 
az alapok ugyanazok. A mi helyzetünket abszurd módon összefog-
lalhatjuk: Krisztust ismerve, Krisztust kipótolva élünk. Vele, de nél-
küle. Vagy másképpen fogalmazva úgy vagyunk együtt „negye-
des”, „feles”, „háromnegyedes” keresztyénként. Ezekből következ-
nek nagyon emberi gondok, hogyan éljünk mi itt közösen a mé-
lyebben és a kevésbé mélyebben elkötelezettek. Legvégül pedig a 
Krisztus pótlás következménye a keresztyénség kiüresedése.  
Mintha a Krisztus nem teljességének elfogadása kivetítése lenne az 
én nem teljességemnek. Nem Krisztus teljességével, hanem az én 
feles, harmados, negyedes életemmel van a baj. Azzal van baj, hogy 
képes vagyok-e egyházamat, gyülekezetemet így mindenestől fogva 
elfogadni? Helyzetünket idáig elemezve a megértés ollója nagyon 
szétnyílik és kitágul: Hogyan élnek együtt, nem együtt a különféle 
elkötelezettségű keresztyének? Feloldódott, vagy még felismerhető 
az egyház a társadalomban? Én ma ezekre adott válaszokkal nem 
folytatom. Az ige fényében kell naponként a feleleteket megtalálni. 
Egy azonban bizonyos, mindezek felett, mindezek előtt ott áll a 
megkötözött, a börtönben lévő kijelentése én teljesen szeretlek, telje-
sen elfogadlak, megváltásodat teljesen én viszem végbe. Krisztus-
ban megjelent az Istennek egész teljessége. Ez a kijelentés késztes-
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sen és bátorítson bennünket mélyebb elköteleződésre, és késztessen 
bennünket nagyobb elfogadásra mások hitmegélése kapcsán.  
Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 166. dicséret 1-4. verseit. Az 166. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltódból…” 
 
Úrvacsora (Szabó Ákos szolgálata): 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon 
mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 
 
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZEN-

TELTESSÉK 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 NE-
KÜNK 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.10 
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): „9Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett érte-
tek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”11 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 

                                                           
10 Mt 6,9-13 
11 2Kor 8,9 
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1. Anyakönyvi híreink: 
 

a) Keresztelés: Nem volt ezen a héten 
 

b) Temetés / megemlékezés: Ezen a héten nem volt. 
 

c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az 
elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! 
„22De nekem az ÚR a váram, Istenem az oltalmam és kő-
sziklám.”12 

Donka Dorottya Borka 12.19  Németh Arnold 12.22 

Donka Janka Zsuzsanna 12.19  Pósa Bence Levente 12.22 

Halmai Tamás 12.19  Rácz Sándor 12.22 

Somogyi Vivien 12.19  Szabó-Baté Dávid 12.22 

Tábi Benedek Péter 12.19  Tót Péter Mihály 12.22 

Dobó Botond 12.20  Tóth Andrea Judit 12.22 

Májer Péter 12.20  Varga Boglárka Dr. 12.22 

Móza Bálint Hunor 12.20  Balázs Barbara 12.23 

Radicsné Nagy Andrea 12.20  Balogh Árpádné 12.23 

Zsubreczki Péter 12.20  Balogh Gabriella 12.23 

Baricsa Bernadett 12.21  Barta Gergő 12.23 

Benyhe Boróka 12.21  Borsi Noémi Kinga 12.23 

Bereczki Barnabás 12.21  Fejes Imréné 12.23 

Csuka Zsolt 12.21  Korcsik Levente Ádám 12.23 

Filip Nóra Stefánia 12.21  

Kürtösiné Földesi Er-
zsébet 12.23 

Gubacska Zsombor 12.21  Sztancsik Péter 12.23 

Hegyiné Kmegy Veronika 12.21  Tódor Brigitta 12.23 

Horváth Hanna 12.21  Tódor Erzsébet Kriszti- 12.23 

                                                           
12 Zsolt 94,22 
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na 

Lugasi Armand 12.21  Tódor Péter 12.23 

Lugasi Linett 12.21  Udvari Felícia Kitti 12.23 

Diószegi Tamara 12.22  Bánvölgyi Bendegúz 12.24 

Ferenczi Gábor 12.22  Juhász Sándor 12.24 

Gera János 12.22  Varga Bea 12.24 

Nagy Edit Júlia 12.22  Lugosiné Varga Nóra 12.25 

     

2. Hírek 
a.  Egyházközségünk gondnoka az alábbi levelet juttatta el hozzánk: 
Kedves Nagytiszteletű Asszonyok, Urak és Ótemplomi Gyülekezet! 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget, szeretetet és békességet kí-
vánok Mindenkinek! 
Legyen ez az ünnep más, mint a többi nap, olyan, amikor minden ember 
mosolyog, jól érzi magát. Érezzük, hogy megszületett a Megváltó, az úr 
Jézus Krisztus. Fogadja be több ember a szívébe és életünk végéig Vele 
éljünk. Sokat kapunk Tőle, ha nem is érezzük azonnal. Legyünk kitartóak 
az imádkozásban! Szeressük egymást, segítsünk egymáson, ahogyan tu-
dunk, mert csak akkor várhatjuk el mi is szeretetet. 
A 2023-as esztendőben kívánok a Gyülekezetnek egyetértést, tevékeny 
gondos munkát, békességet az iskolákban, hű Istenfélő tanárokat. 
Végül köszönöm szépen az együtt érzést, a sok-sok imádságot! 
A telefonos tájékoztatást a gyülekezet életéről. A látogatást, a rám gondo-
lást, emlegetést! Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora! Tisztelettel és 
nagy szeretettel: Dura Endréné Vicuska 
b. Ünnepi istentiszteleti rendünk: 
12.25. karácsony I. 830 Tarján úrvacsora  Bán Csaba 

12.25. karácsony I. 930 Ótemplom úrvacsora  Bán Csaba 

12.26. karácsony II. 930Ótemplom úrvacsora  Dr. Kádár Péterné 

12.31. Óév 1600 Ótemplom hálaadó alk. Dr. Kádár Péterné 

01.01. Újév 930 Ótemplom istentisztelet Bán Csaba 

c. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívu-

mokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stí-

lusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boros-

kancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus 
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Sándor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, 

de egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: 

„úrvacsorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel 

készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, 

mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 

d. Hálásan köszönjük minden adományozónknak az „Asztalt terítesz” 

gyűjtésünkben való segítségét. Hálásak vagyunk annak a családnak is 

akik minden csomagba pucolt diót adományoztak.  63 csomagot tudtunk 

összeállítani és 2022.12.20-án kivinni a rászoruló családoknak. Köszönjük 

segítőinknek a csomagolást, házhozszállítást.  Isten áldjon minden jóked-

vű adakozót és idejéből áldozó segítőt! 

e. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. decem-

ber 29.-én 18 órától. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi 

Hivatalban 2.500,-Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolható-

ak. 

f. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfél-

fogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplom-

ban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekes-

könyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

g. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon13 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról14 letölthető! 

h. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüleke-
zeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájá-
ba a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet je-
lezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!  
3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 

b. Vasárnap 930 istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi u). 

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

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap 
első vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap 
Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyüle-
kezeti Teremben. 
e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus 

imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakó-

parkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve 

mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti 

Teremben. 

h. Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

i. Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyüleke-

zeti Teremben. 

j. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyüle-

kezeti Teremben.  

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt 2023.01.02-

2023.01.08-ig ZÁRVA TART! Első munkanap 2023.01.09. (hétfő, kedd, 

csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP.) A Lel-

készi Hivatalt telefonon15 és e-mailen16 is el lehet érni. Akinek kérése van, 

valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerít-

ve…” 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:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási idő-
ben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú 
bankszámlájára.  

                                                           
15 Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254   
16 hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu 

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyház-
község tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti 

tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 15.000,- 

azaz tizenötezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 10.000.- azaz tízezer forint.  

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom 

Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. 

Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
175. dicséret 1-3. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 175. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Zengjetek, minden nemzetek, Új éneket az Istennek…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „11Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúg-
jon a tenger a benne levőkkel! 12Ujjongjon a mező és minden, ami 
rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind 13az ÚR előtt, amikor 
eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a 
világot, pártatlanul a népeket.”17 
 

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: VásárhelyiÓtemplom  

                                                           
17 Zsolt 96,11-13 

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw

