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„Boldog, aki elhitte, hogy 
beteljesedik mindaz, amit 

az Úr mondott neki.”                      
(Lk 1, 45) 

 
 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisz-
tustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Kedves 
Testvéreinket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket a 
389. dicséret 1. versével.  Így kezdődik: „Kitárom előtted szívem…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk könyörgésünket a 389. ének 2-4. versével: 
„Jöjj el, lelkem epedve vár…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
Lekció (gyülekezet áll): halljátok az igét a Lukács evangéliuma 1. fejezetének 46. 
versétől az 55. verséig terjedő szakaszából, Mária hálaénekéből: 
 46Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, 47és ujjong az én lelkem 
megtartó Istenemben, 48mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: 
és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 49mert nagy 
dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, 50irgalma megmarad nemze-
dékről nemzedékre az őt félőkön. 51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szét-
szórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le trón-
jukról, és megalázottakat emelt fel; 53éhezőket látott el javakkal, és bővelkedő-
ket küldött el üres kézzel. 54Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék 
irgalmáról, 55amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának 
mindörökké. 
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  

A legmélyebb, ősi alapérzésünkre, a félelemre válaszolsz jöttöddel, 
Uram. Rossz álomból rettegve ébredni, szorongva a hajnalt várni, a 
sötétségben sírva kapaszkodót keresni – árnyaink győzelme kicsiny 
életünk felett. Nem könnyű beismerni, hogy vigasztalásra és báto-
rításra szoruló emberek vagyunk. Hogy a holnaptól való rettegé-
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sünk ellen nincsen saját megoldásunk, nincs elég jó orvosságunk, tornagyakorla-
tunk… Nehéz beismernünk, hogy oly nagyon szükségünk van rád. Hogy a „ma-
gamban bíztam eleitől fogva” biztonsága oly gyorsan kiürül. Várjuk a találkozást 
veled. Adventi, féleleműző jöveteled. Már hangzik szavad: „Ne félj, mert megvál-
tottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ámen. 
                                                                                                            (Hajdúné Tóth Lívia) 
 Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatá-
sára az 392. ének 1-2. versével. Így kezdődik: „Álmélkodással csodáljuk…” 
Textus (a gyülekezet áll): halljuk meg Isten szavát, amint szól hozzánk a már felol-

vasott evangélium, Lukács írása szerint az 1. fejezet 38., valamint 46-
48. verseiből: 
 „Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a 
te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal. … 
Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott 

neki. … Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én 
lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának megalázott 

voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék.” 
Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
Kedves Testvéreim, Ünnepre Készülő Gyülekezet! 
Mária élete nagyon megváltozott. 
Egy názáreti menyasszony készült a házasságára. A szép eljegyzési szertar-
tást már megtartották a zsinagógában. Akkor és ott megadták a módját. 
Nemcsak a családi asztal körül ültek össze a jegyváltásra. Az eljegyzés af-
féle fél házasság volt már – leszámítva a házaséletet és az együttlakást. Az 
emberek szemében már összetartoztak. Szóval, szép lehetett és felemelő a 
jegyváltás. Aztán, jöttek a várakozás hetei, hónapjai. Mint minden eljegy-
zett lánynak, menyasszonynak, neki is biztosan megvoltak az álmai és ter-

vei: hogy fogja majd feldíszíteni közös otthonukat, hogy főzi majd meg férje 
kedvenc ételeit, hogy neveli majd József gyermekeit.  
És akkor jött az a nap. Az a nap mindent megváltoztatott, mondjuk ki, fel-

forgatott a fiatal lány életében. 
 A teremtésben egyedül, nekünk embereknek adatik meg, hogy terveket 

szőjünk az életünkről. Épp ezért, nekünk, egyedül nekünk, embereknek 
adatik meg a teremtésben, hogy a terveink teljes felborulását éljük meg. 

Ha visszagondolunk életutunkra, a legtöbbünk múltjában volt valami, ami 
egycsapásra, váratlanul és gyökeresen megváltoztatott mindent.  
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Pedig nem nagyon szeretjük az ilyet, a hirtelen-váratlant, a kiszámíthatat-
lant. Még a családtagjainktól is kérjük: szóljatok előtte, ha jöttök. Hát még, 
ha egy idegen toppan be és állít váratlan helyzet elé: nem úgy vagyok öl-
tözve. Nem sütöttem semmit, még a boltba se volt időm elmenni. És akkor 
hirtelen itt van ez a valaki. Hát még, amikor nem egy valaki, hanem egy 
valami toppan be az életünkbe, mint egy váratlan, hívatlan vendég. Egy-
szerre füstbe megy minden tervem, amit aznapra kigondoltam. Lehet, hogy 
nem is csak aznapra, hanem azon túlra. Új holnap kezdődik utána, hogy 
belépett, hogy mindent megváltoztatott.  
Gondoljunk csak bele, Mária nő és mi, nők a legkevésbé se szeretjük, ha 
hirtelen új helyzetben találjuk magunkat. Nem előtte, hanem a kellős kö-
zepében. A férfiak se kedvelik, de talán nekik könnyebb kimondani, hogy 
na, jó, akkor újratervezés.  
Máriában ott látjuk a nő kiszolgáltatottságát, akiben az emberi nem legmé-

lyebben alávetett, legkiszolgáltatottabb állapota testesül meg. Szó szerint 
igazat mond, amikor ezt mondja: „rátekintett szolgálóleányának megalá-
zott voltára” 
Mert, minden erőltetett feminista belemagyarázás nélkül meg kell látnunk, 
hogy aligha volt kiszolgáltatottabb, alávetettebb emberi lény egy eljegy-
zett lánynál, akit a vőlegénye az apjától vásárolt meg – a kor szokása sze-
rint, némi jószágért.    
Az ügyletről általában a legkevésbé se kérdezték az ifjú feleségnek valót. 
Legfeljebb közölték vele az eredményt: ennek, vagy annak a felesége le-
szel. Akkoriban nem volt szerelmi kérdés a házasság. Annál inkább két 
család közös diplomáciájának az eredménye, egy jól előkészített rokonte-
remtő ügylet. A családfő dolga volt, hogy gondoskodjék róla, lánygyer-
meke megfelelő kézbe kerüljön. Ritka volt az, hogy valaki előbb beleszere-
tett a lányba, aztán elvette. Ezt a „luxust” csak az ősatyák engedhették meg 
maguknak. Ezt csak a gazdag királyok engedhették meg maguknak. Ez az 
urak kiváltsága volt. A közembereknek két lábbal a földön kellett járniuk. 
Szóval, a menyasszony kézről kézre került, az apjától a férjéhez. És várt. 
Várta, hogy mikor telik le a jegyesség éve, és mikortól lesz rendes asszony-
nyá, úgy, ahogyan ezt az anyjától látta. Ezt nevezhetjük nyugodtan a luk-
ácsi kifejezés nyomán tapeinószisz-nak: alacsony sorsnak, közember-lét-

nek.  Az akkori emberi viszonyokban ezt ilyennek látjuk. Csak egy csendes 
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kérdés: mára ez teljesen megszűnt? Nincsenek ilyen viszonyok és helyze-
tek? Elmondhatjuk minden vonatkozásban, ma élő férfiak és nők, hogy 
soha nem kell magunkat alávetettnek, kiszolgáltatottnak éreznünk, család-
ban, rokonságban, munkahelyen, a nagytársadalomban?  
Itt van a hitnek, az Isten- bizalomnak a helye. Mert Ő az, aki elindított 
minket ebben a kiszolgáltatott emberlétben. Ő az, aki tud úgy előre gon-
dolni, hogy abban már mindennek megvan a helye, a szerepe és az ideje is. 
Ő az, aki tudja a jövőt is. Mert hát, Mária történetébe is mintha ugyanúgy 
toppanna be, mint ahogyan a lánnyal közölték férjhez adását. Angyalával 
meglepi, és közli vele, mi fog történni vele, hogyan változik meg az élete. A 
lány ettől akár össze is omolhatna kétségbeesésében. Romba dőlnek az ál-
mai, a tervei, és elindul egy egészen más történet vele. 
Viszont, van egy nagy különbség a lánykéréshez képest: Mária ezúttal ki-

mondja a jelképes igen-t az angyalnak: „legyen a te beszéded szerint – legyen 
úgy, ahogy mondtad”. A beszéd- kifejezése, a hréma az uralkodói végzés kihir-
detését is jelenti. Jelen esetben, isteni döntést, ami a közléssel, a kihirdetéssel 
lép érvénybe.  
Ez a kiszolgáltatott lány hozzászokott az apja után, hogy amit egy gondos, 
gyengéd apa kigondol, és összehoz, abból neki rossz nem származik. Ab-
ban van az ő jövője.  S nem azért fogadja el az apai rendelkezést, mert vak, 
mert akarattalan báb. Hanem, mert bízik az apja jóindulatában, és tudja, 
hogy ő mindent jól előkészített, tehát a jövőjét is rábízhatja. Máriának jó 
apja lehetett – a hagyomány szerint Jóachím-nak hívták –, mert valószínű-
leg hű tükörképét adta a mennyei Atyának, aki jót akar gyermekeinek és 

gondoskodik róluk. A kiszolgáltatottságának nemcsak az elismerése, ha-
nem egyben a megnemesülése, a felértékelődése zajlik le ebben a fiatal lány-
ban. Ennek szól ez a vallomás, ez a szerény önértékelés: meghajlok akara-

tod előtt, és elfogadom azt. Igent mondok arra, amit még nem látok, nem 
tudok, mert bízom benned.  Mária megtanulta, hogy aki az angyalt küldte, 
Isten – Atya. Benne érdemes megbízni. Nem kell firtatni a dolgait, részle-
tekről faggatni őt előre. Nem kell ismerni mindent előre ahhoz, hogy elfo-
gadjuk, ha azt elfogadjuk, Aki eltervezte a jövőt. Benne tényleg megbízha-
tunk.  
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Egy weimari tanárember a 17. században, bizonyos Samuel Rodigast, hogy 
halálos beteg barátját vigasztalja, ezt az éneket írta neki (ismerjük, énekelni 
szoktuk): 
1. Mind jó, amit Isten tészen,       2. Mind jó, amit Isten tészen, 
Szent az ő akaratja.                            Ő engemet meg nem csal, 
Ő énvélem is úgy tégyen,                 De igaz ösvényen viszen, 
Mint kedve néki tartja.                      Én megelégszem azzal, 
Ő az Isten,                                            Hogy kedvében, 
Ki ínségben                                          Kegyelmében 
Az övéit megtartja,                             Ő forgatja dolgomat, 
Hát légyen, mint akarja.                                           Csak rá hagyom magamat. 
Ez a kis dal annyira megvigasztalta a nagybeteg barátot, akit Severus Gasto-
riusnak hívtak, hogy kántor lévén dallamot írt rá, és azt kérte, hogy ezt éne-
keljék majd a temetésén. Később III. Frigyes Vilmos porosz királynak is ez 
lett a kedvenc éneke. 
Rábízom egész éltem. / Örömömben, Keresztemben Mind nyilván megmutatja, 
Hogy javamat akarja. 
Nem vakbuzgóság ez, hanem a hit hangja. Ez a hit: gyermeki bizalommal 
van kibélelve. Ahogyan egy fiatal lány kész teljesen megbízni apja döntésé-
ben, amellyel a további életét, a sorsát dönti el. Mária odaadásában ez a hit 
válik elfogadássá, odaadó magatartássá. Ez a hit igen-je az a kinyíló kapu, 
amelyen át Isten a Fiát a világba küldi. Megváltónk fogantatása – szakítva 
az Ádám óta átöröklődő bűnös átokkal – a hit tisztaságában történik meg. 
Isten Szentlelke ebből a hitből formál Megváltót, megváltást. Romolhatat-
lan életet. 
Nehéz megértenünk és feldolgoznunk, hogy bármilyen szép is az élet ke-
letkezése a mi testi voltunkban, ahogy a gyerekeink születtek, az mégiscsak 
egy elesett, fokozatosan romló élet. Nincs benne végtelenség. Nincs benne 
az isteni létezésre jellemző maradandóság és tökéletesség. Új életre van 

szükségünk, ha szeretnénk részesei lenni Atyánk örökségének, amelyet a 
Fiú oszt meg velünk! 
Még egy gondolatot hadd emeljek ki az adventi evangéliumból! 
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Milyen világra érkezik ez a megszületendő gyermek? Vajon különb-e az 
a világ a mienknél? Egy egész nép sínylődik abban megalázottságban, sze-
génységben, amit Mária hálaénekében, a Magnificat-ban mond el. Egy olyan 
nép, amelyik mindig valami szépre, igazra, istenire és örökre áhítozott, so-
kat tévelygett is, de sok terhet is kapott a nyakába. Hányszor megalázták, 
leigázták, kirabolták, elhurcolták, fenyegették a létét! Aktuálisan, éppen a 
Római Birodalom tartományaként őrzi a hagyományait a neki ígért földről, 
amelyen állítólag, a régi ígéret szerint elszaporodik, és áldásokat örököl 
rajta. S áldás helyett, ott a római adó- és vámfizetés, nem számítva a termé-
szeti kiszolgáltatottságot. És még a saját előkelői és lelki vezetői is csak ke-
serítik a mindennapjait a számtalan rituális előírással, súlyos igát rakva a 
nyakába. Akiktől vigasztalást és fölemelést várhatna, épp azok taszítják 
kétségbeesésbe, lelki válságba, reménytelenségbe. 
És milyen világ az, amelyben mi az adventbe léptünk? Milyen körülmé-
nyek között várjuk Krisztus Urunknak áldott születését? Vajon, milyen lé-
lekkel, milyen szívvel fogunk tudni erről énekelni december végéhez ér-
kezve, miközben nem tudjuk, hogy a hidegtől vagy a gázszámlától féljünk-
e jobban, amikor egy hétvégi bevásárlásnál megint sikerül a kiírt összege-
ken meglepődni a boltban, mintha egy másik pénznemet vezettek volna be? 
Megtalál-e minket az idén a karácsonyi hangulat, amikor nap, mint nap ag-
gódva hallgatjuk a háborús híreket? És milyen karácsonya lesz azoknak, 
akiknek már nincs hova hazamenniük? És, hány karácsonynak kell még el-
telnie ahhoz, hogy ez a világ egy élhetőbb hely legyen, és hogy ebben az 
országban a békességre, egyetértésre jussunk, és ezen a kontinensen végre 
a józan értelem és az itt élő emberek érdeke szabjon medret a közös dolgok-
nak? 
Ha Mária a világára néz, akkor azt kéri az Úrtól, erre a világra ne kelljen 
szülnie. Ehelyett, így lelkendezik: mostantól fogva boldognak mond en-
gem minden nemzedék. 
Nem naivitás ez? Egy fiatal, tapasztalatlan teremtés tájékozatlansága? Ha a 
további eseményekre gondolunk, annak tűnhet. Mi vár rá? Egy viszontag-
ságos utazás szamárháton, a mindennapos fiatalasszony állapotában. A 
megérkezéskor megalázó elutasítás a szálláshelyeken. Egy nyomorúságos 
istállóban kell megszülnie a gyermekét. Majd még, pólyás kisfiát dajkálva 
kell férjével menekülnie Egyiptomba. A későbbi gyötrelmekről most nem is 
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kell hosszan szólnunk. Elég arra gondolnunk, milyen lehetett annak a bizo-
nyos, megjövendölt éles tőrnek a döfését érezni a szívében, amikor végig 
kellett néznie a különleges, szeretett Fiának a haláltusáját a kor legbrutáli-
sabb kivégzésével? Hát, milyen boldogság ez?!  
Ez azoknak a boldogsága, akik célba érnek, akik elvégzik azt, amivel a Min-
denható Isten megbízta őket. Erről tanúskodik Erzsébet is textusunk foly-
tatásában: boldog, aki hittel fogadta, amit az Úr mondott neki, mert az 

beteljesül. Ez azoknak a boldogsága, akik nem megcsinálták magukat, nem 
megvalósították magukat, hanem akik által valóra vált Isten csodálatos 

terve. Régi prédikátori szlogen, de igaz: Istennek terve van veled! Egy terv, 
amit talán még nem ismerhetsz, de arról hittel tudhatsz, hogy van, létezik 
ez a terv.  Egy terv, ami fokról fokra bontakozik ki, és életed egy szakaszán 
majd megérted. Egy terv, amelynek a kibontakozása megvilágítja az életed 
miértjeit. Lehet, hogy csak legvégül, de akkor is igaz lesz: megtalálod benne 
az értelmet, a dolgok összefüggését. Ennek ezért kellett így történnie. Azt, 
hogy az életed miért nem úgy alakult, ahogy magad rendezted volna, ha te 
lehettél volna a saját életfilmed rendezője. Egy a lényeges: végül majd belá-
tod, ezt a filmet érdemes volt végigcsinálni és megnézni.  
 Mária minden tragédiáján át boldog lett, mert nem hiába élt. Betöltötte 

Isten rá bízott tervét. A világra hozta Fiát, aki által életünk lehet. Gondos-
kodott róla és az Atya házához vezette, majd pedig Isten iránti engedelmes-
ségben, szülőtiszteletben nevelte. Az út végén pedig megláthatta a megvál-

tást, a tökéletes áldozatnak és a feltámadás csodájának lehetett a tanúja.  
Mária az ÚR alázatos szolgálólányaként a hitével kinyitott egy ajtót, amely 
által megérkezik hozzánk a Fiú! Az Erős Isten, az Uraknak Ura, a Csodá-
latos Tanácsos, a Békesség Fejedelme.  
Ma azért jött el az advent, hogy elhidd: igen, lehet boldoggá válni. Mert, 
ha elkezdesz komolyan bízni abban, akinek a létezésedet köszönheted, rá 
fogsz ébredni, nem a körülmények írják a történetünket. Mert a körülmé-
nyeknél és a vak véletlennél erősebb és biztosabb kéz vezet minket, és a 
dolgok nem csak úgy, random történnek velünk, hanem valamikor majd 
összeállnak egy értelmes egésszé.  
Egy ilyen korban, egy ilyen világban és egy olyan életben, amely a hátán 
cipeli a megalázó kiszolgáltatottság súlyos árnyékát – igen, mégis, boldog 

lehetek, mert ha adventi hittel fogadom az Erős Isten erős ígéreteit, akkor 
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azoknak a teljesülését is meg fogom látni, és ebben jön el számomra a 

célba érkezés koronája. És meglátom azt a fényt, amelynek a felénk fordu-
lását hirdeti az ünnep szent ideje. Ahogyan az evilági nap emelkedik kará-
csonytól, úgy fog növekedni Krisztus fénye, amely végül teljes erejével rám 
ragyog. Végül, de már addig is, S ott majd elmondhatom az ének szavaival 
együtt: „Ó, lelkem szent napsugara, Ahol te vagy, nincs éjszaka. Bár földi köd ne 
szállna fel, S látás elől ne fedne el! … Jőjj és áldj meg, ha ébredünk, s világ útján 
járunk kelünk. míg jóságod szent tengerén Majd elmerít az égi fény.” Ámen.                                            
     (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük a 393. dicséret 1. 

versét! Így kezdődik: „Dicséretet mond nyelve mindennek…” 
Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk! 

Dicsőítünk téged üdvözítő szándékodért és tetteidért, amely Megvál-
tónk elküldésében teljesedett ki. Hálát adunk neked azokért, akik 
örömmel, szívbéli igenjükkel megmentő szándékod részesei lettek. 
Köszönjük, hogy terved, gondolatod van a mi életünk felől is. Te kezd-
ted el bennünk munkálni a jót. Segíts, hogy irántad való bizalomban 

egészen a kezedbe tudjunk simulni. Könyörülj rajtunk, hogy értsük és szeressük 
elrendelt utunkat, minden parancsodat. Tégy minket áldássá ott, ahova rendeltél. 
Könyörgünk hozzád az embervilágért, az evangélium terjedéséért. Könyörgünk a 
szomszéd országban zajló háború befejezéséért. Országunkat, népünket is a ke-
zedbe ajánljuk.  Imádkozunk a betegekért, szenvedőkért, a nélkülözőkért. Hadd 
tudjunk örülni annak, ha bármit is továbbadhatunk abból, amit mi is úgy kaptunk 
tőled. 
Jelenléteddel, a veled való közösségben hadd legyen áldott az ünnepünk. Hallgasd 
meg imánkat az Úr Jézus Krisztusért! Ámen. 
Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi Urunk Jézus 
Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot! 
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NE-
VED, 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 MEG-
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BOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉR-
TÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HA-
TALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.1  
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó-
téteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok.2  

Hirdetések: (gyülekezet ül) 
Anyakönyvi híreink: 

a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 
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! „Legyenek boldo-
gok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen 
boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Bé-
kesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”3 

Harsányi Dominik 12.12  Banga Sándor 12.15 

Kántor Péter András 12.12  Bera Hanna 12.15 

Mucsi Milán Mór 12.12  Farkas Valéria 12.15 

Petrecz Boldizsár 12.12  Kiss Gergely 12.15 

Bodor Gergely 12.13  Ligorovics Márta 12.15 

Karácsonyi Miklós 12.13  Mágori Hajnalka Erzsébet 12.15 

Kiri Petrik 12.13  Tóth Márton 12.15 

Kiss Levente Richárd 12.13  Vörös Rebeka 12.15 

                                                           

 

 

 

 
3 Zsolt 122,6-9 
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Kovács Boróka Elizabet 12.13  Bozóki Roland 12.16 

Kristó Ádám Balázs 12.13  Nagy Roland 12.16 

Kristó Imre Bálint 12.13  Oláh Krisztián Márk 12.16 

Lehegyi Zalán 12.13  Radics Richárd Botond 12.16 

Ludescher Lea Szofi 12.13  Török Vivien 12.16 

Nagy Péter András 12.13  Borsos Boglárka 12.17 

Nagy Viktor 12.13  Búza Réka 12.17 

Révész Noémi Zoé 12.13  Elek Jázmin Liána 12.17 

Soós Adél Villő 12.13  Erdei András ifj. 12.17 

Csáki Sámuel Zsolt 12.14  Joó Anita 12.17 

Égető Péter 12.14  Szűcs Blanka Adél 12.17 
Faragóné Szénásy Emese      
Mária 12.14  Bán Csaba Sándor 12.18 

Hodoniczki Richárd 12.14  Bánfalvi Éva 12.18 

Kaszás Ernő 12.14  Bányainé Kiss Beáta Rozália 12.18 

Sipter István ifj. 12.14  Baranyi Vanda Irén 12.18 

Szabó Ákos 12.14  Dékány Kolos 12.18 

Arany Zétény 12.15  

Domonkosné Ferenczi           
Klaudia Elza 12.18 

     
1. Hírek: 
a.  Ünnepi istentiszteleti rendünk: 

12.24. szenteste 1100 Ótemplom szőnyis karácsony Kun Ildikó 

12.24. szenteste 1600 Ótemplom. áhítat.  Szabó Ákos 

12.25. karácsony I. 830 Tarján úrvacsora  Bán Csaba 

12.25. karácsony I. 930 Ótemplom úrvacsora  Bán Csaba 

12.26. karácsony II. 930Ótemplom ker. úrv.  Dr. Kádár Péterné 

12.31. Óév 1500 Ótemplom hálaadó alk. Dr. Kádár Péterné 

01.01. Újév 930 Ótemplom istentisztelet Bán Csaba 
b. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívumokkal készülő 

úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni 
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kelyhek mellett, kerámia tálcák, boroskancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészí-

tésével Ambrus 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. 

c. Az Ótemplomban 2022.12.22. napján 17:00 órai kezdettel „Énekes Advent” – Áhítatot 

tartunk. 

d. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. december 29.-én 18 órá-

tól. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi Hivatalban 2.500,-Ft/db, a hely-

színen 2.900,-Ft/db áron megvásárolhatóak. 

e. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfogadási időben, 

illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db 

áron. A digitális református énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

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

f. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon4 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag is 

megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon 

elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról5 letölthető! 

g. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti tagoknak cí-
mére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal 
telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott 
segítséget!  
2. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

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

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

c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap első vasárnapja Sző-
nyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi 
alsós/felsős alkalom. 

d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Teremben. 

e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra, mindig 

változó helyszínekkel.   

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

ban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgá-

sukban 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 Gyülekezeti Teremben. 

                                                           
4 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
5 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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j. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti Teremben.  

3. 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 telefonon6 és e-mailen7 is el 

lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen ben-

nünket! 

4. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református Ótemplom So-

ukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Hely-

őrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet 

igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónk-

ban. 

5. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapokon a Lel-
készi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszámlára utalással a 
gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai felé 
az áldozatvállalás mértékéről a következő: 

- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok szá-

mára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

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

ötezer forint,  

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

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány hit-

életi, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-

20057107. KÖSZÖNJÜK! 

 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük a 391. dicséret 1-4. ver-

sét. Így kezdődik: „A sötétség szűnni kezd már…”, ezután pedig nemzeti imádságunkat, a 

Himnuszt! 

Áldás: Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gon-

dolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. 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: VásárhelyiÓtemplom  
 

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

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

