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2022. december 26. karácsony másnapja 

„…meglátták a gyermeket anyjá-
val, Máriával, és leborulva imád-
ták őt. Kinyitották kincsesládái-
kat, és ajándékokat adtak neki: 
aranyat, tömjént és mirhát.”                           
(Mt 2,11) 
 

 

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 
423. dicsérettel…”Dicsőség az Istennek…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 417. ének minden versével. 
Így kezdődik: „Jöjjetek Krisztust dicsérni…” 
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 Máté evangéliuma 2. fejezetének első 12 
verséből (- ez a napkeleti bölcsek története): 
1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, 
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: Hol van a zsidók 
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt. 3Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta 
el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4Összehívott minden főpapot és a nép 
írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5Azok ezt 
mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6„Te pedig, 
Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi vá-
rosai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Iz-
ráelt.” 
7Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy 
mikor jelent meg a csillag, 8majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Men-
jetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, ad-
játok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! 
9Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak nap-
keleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol 
a gyermek volt. 10Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. 11Bementek a 
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házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Ki-
nyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mir-
hát. 12Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza He-
ródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. 
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  

 Uram, miért akartál osztozni a sorsunkban? Rajtunk, embereken 
akartál segíteni? Nem tudtad, hogy hálátlanok vagyunk? De ha már 
így döntöttél, miért tehetetlen gyermekként érkeztél közénk? Egész 
biztosan többen hinnének neked, ha hatalmad teljességével jelentél 
volna meg köztünk! Az ember akkor hódolni tudna, mert csak erre 

képes magától. Persze, értem, hódolata mögött így félelem állna, ami soha nem ve-
zetett még szabadságra. Te mindent félretettél, ami miatt félni, rettegni kellene té-
ged, mert nem akarod, hogy megfelelési kényszer vagy félelem miatt menjenek 
hozzád az emberek. Gyermekké lett az Isten!  - belekiáltom a világba most én is, 
közülünk való lett, értünk szenvedett, feltámadása szétfeszítette a világ kereteit, 
hogy beleférjen végre a teljes igazság: szeret az Isten! Ámen. 
(Hajdú Szabolcs Koppány) 
Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatá-
sára az 410. dicséret 1. és 5. versével. Így kezdődik: „Jöjj, Isten népe, áldjuk őt….” 
Textus (a gyülekezet áll): halljuk meg Isten szavát, ahogy szól hozzánk a már fel-

olvasott evangéliumból, Máté írása szerint a 2. fejezet 9, 10, 11. ver-
séből:  
„…íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindad-
dig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek 
volt. 10Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. 11Bementek a 

házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Ki-
nyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mir-
hát.” 

Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
Kedves Testvéreim, Ünneplő Gyülekezet! 
A karácsonyi elbeszéléskör kihagyhatatlan láncszeme a napkeleti bölcsek törté-
nete. Hihetetlen gazdag hagyományanyag őrzi a néphagyományban és a ma-
gaskultúránkban, művészetekben, irodalomban. Gondoljunk József Attila népi ih-
letésű versére, a Betlehemi királyok-ra, vagy Botticelli Királyok imádása c. gyö-
nyörű festményére! 
A karácsonyi üzenet megértéséhez azonban le kell szállnunk a szöveg értelmébe, 
mint a bányászoknak a mély tárnákba. 
Tehát: kikről és miről beszél az evangélium? 
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Máté szövege „magoi” –azaz, mágusok névvel illeti a keleti zarándok bölcseket. 
Kik voltak a mágusok? Akkoriban káldeai csillagjós papok. Egykor, a babiloni bi-
rodalomban ilyenek vették körül az uralkodót, mert a csillagállásoknak isteni je-

lentőséget tulajdonítottak a sorsra, a jövőre, a hadiszerencsére nézve. Káld szár-
mazásuk a birodalomban eleve az előkelőbbekhez sorolta őket. A nagykirály nem 
indította csatába hadai anélkül, hogy meg ne kérdezte volna előbb a csillagjós pap-
jait a csillagok járásáról, mikor szerencsés hadba vonulni. A mai fogalmak szerint 
olyanok voltak ezek a mágusok, mintha a püspökkari konferencia egyesülne a tu-
dományos akadémia űrkutatási szakbizottságával, a Római Klub jövőkutatóival és 
a Pentagon különleges hadászati agytrösztjével. Tehát, nagy tudású, magasrangú, 

befolyásos és előkelő személyek ők, akiket a királyokéval (a nagykirály vazallu-
saival) egyenrangú méltóság illetett meg. Káld származásuk a birodalomban eleve 
az előkelőbbekhez sorolta őket, Ezért is alakult ki a hagyományban a „keleti ki-

rályok” fogalom. 
Aztán, honnan a „háromkirályok” elnevezés? Szóval, hányan voltak a bölcsek? 
A hármasság a három ajándékról származik, persze, egyáltalán nem biztos, hogy 
hárman lettek volna. A szír-arám egyházi hagyomány szerint tizenketten voltak. 
De a szám nem is lényeges. Inkább a szimbolikája az. Vannak, akik az uralkodói, 

az isteni és a földi, emberi tulajdonságok hármasára vonatkoztatják. Más értel-
mezés szerint ők a három akkor ismert kontinens, Ázsia, Európa (azaz, a görög 
szigetek) és Afrika, tehát a népek, a világ képviselői. A nekik tulajdonított nevek, 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár is ezeket az Újszövetség kora utáni, de még viszony-
lag korai, ókori értelmezéseket őrzik. A hagyomány szerint már Nagy Konstantin 
császár anyja, Szent Ilona is ismerte ezt a hagyományt, amikor felkutatta a bölcsek 
csontjainak vélt maradványokat (amelyeket ma a kölni dómban őriznek). 
A fényes csillag feltűnése pedig – mintegy 400 éve, Kepler óta tudjuk –, hogy az 
ún. Nagy Összekapcsolódás, vagyis a Jupiter és a Szaturnusz találkozása a Halak 
jegyében ritka csillagászati jelenség. Erről aztán vissza lehet következtetni a Jézus 
születése évére. A csillagképi jelentés: isteni eredetű uralkodó születik Júdeában. 
Hogy kerül ez a történet a Bibliába és mi a jelentősége? 
Ezeknél a hagyományból ránk maradt ismereteknél fontosabb azonban az az ösz-
szefüggés, amelyben az Ószövetség próféciái állnak Jézus születésével. Erre az 
összefüggésre a zsidó hagyományra különösen fogékony Máté hívja föl a figyel-
met. 
Ézsaiás 60-ban ezt olvassuk: 
„Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez… Mindnyájan Sebából 
jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik” 
A Zsoltárok 72 is erről tesz tanúságot: 
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„Tarsísnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek 
adót! Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja!” 
Az ó-izraeli királyság történetéből tudjuk, hogy már Salamon is ízelítőt kaphatott 
Isten ígéretének teljesüléséről, amikor Sába királynője meglátogatta őt és tisztelettel 
adózott neki. 
Tehát, miről van szó? 
Arról, hogy Isten már a korai nemzedékeknek megígérte, hogy Felkentje, az által 
trónra emelt Messiás olyan dicsőséges lesz, hogy a népek vezetői elé járulnak és 

hódolni fognak neki. Ennek a megvalósulása Isten egyetemes dicsőségét hirdeti, 
úgy, ahogy erről a 2. zsoltár tesz bizonyságot: 
7Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma 
téged! 8Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. 9Összetö-
röd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! 10Azért ti, királyok, térjetek észhez, 
okuljatok, ti, bírái a földnek! 11Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vigadja-
tok! 12Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar 
föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! 
Isten kijelentette akaratát régen, amely vigasztalást ad népének. Az az alapja ennek 
a tudásnak, hogy az Úr uralkodik. Bár a világ aktuális állapota ennek ellentmon-

dani látszik. Úgy, ahogy ez a bizonyos 2. zsoltár leírja: 
Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje el-
len: 3Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! 
Testvéreim, félelmetesen időszerűek ezek a sorok ma! Milyen világban ünnepeljük 
meg a karácsonyt? Nem ugyanezt tapasztaljuk, hogy a népek vezetői mindent el-

követnek azért, hogy lerázzák Isten igáját, vagyis, hogy eltöröljék az ősi, örök tör-
vényeket? Nem arról szólnak a hírek, hogy a vezető hatalmak úgy gondolják, min-
dent megtehetnek? Hogy nem parancsol nekik senki? Hogy felülírhatják a termé-
szet, a fizika és a biológia törvényeit? Nem a mindenkori istenellenes ember önis-

tenítését látjuk ebben, aki maga akar törvényt erőltetni a világra? Aki önkényesen 
áthágja az élet határvonalait? Aki azt képzeli magáról, hogy minden csak döntés, 
elhatározás és kommunikáció kérdése? Változtassuk át az élet kereteit! Nevezzük 
át az ember nemét, és találjunk ki hatvanhatféle nemet! Alakítsuk át a genetika tör-
vényeit! Mossuk el a határokat és keverjük össze a népeket! Ne gátolja semmi és 
semmi, ne legyen határ és akadály az előtt, hogy minden és mindenki a nagy és 

szent Pénz hatalmát tisztelje, a tőke, az arany mindenhatóságát hirdesse! Tessék 
megnézni az amerikai filmek jelentős részét: a nagy zsákmányról, a hirtelen meg-
gazdagodásról, a pénz és az arany hatalmáról szólnak. Másrészt, az emberkísérlet-
ről, a nagy összekeveredésről. És nem mellesleg, a karácsony lecseréléséről valami 
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másra, a végtelen és szentséges pénzköltés, vásárlás ünnepére. Karácsonyt is elfog-
lalja a hamis mammon jelképe. A nyolcágú betlehemi csillagot felváltja az ötágú 

csillag. A minden égtájat meghódító nagy, szent testvériség, amely megszünteti a 
vallásokat, megszünteti a népeket, és egyetlen nagy, masszává gyúrja az egész em-
beriséget. Amelyet persze, az avatottak irányítanak. A pénzhatalom mérnökei. A 
hamis mágusok, Bábel hamis eszméjének mérnökei és kőművesei. 

Az evangélium, a mi jól ismert, felolvasott, eljátszott, megfestett, megénekelt ke-
resztyén karácsonyunk pedig éppen az ellenkezőjét hirdeti. Az igazi mágusok jól 

tájékozódnak, helyes irányt követnek és mutatnak. Tudják, hogy Isten az Úr, aki 
nem engedi át hatalmát és dicsőségét másnak. Akivel szemben a helyes magatartás 

a meghajlás, a hódolás. A tiszteletadás, az ajándékozás. Az arany és a többi drága-
ság helye a lábainál van. Isten céljait kell, hogy szolgálja a vagyon és a hatalom.  

A napkeleti bölcsek evangéliuma egyetlen nagy hirdetmény az igazi hatalomról, 

és annak letéteményeséről. És egyben ítélethirdetés a hamis hatalmasságról, a vér-
szomjas, gátlástalan, törleszkedő Heródesekről, akik hason csúsznak a világbiro-

dalom, a pénzhatalom előtt, de könyörtelenül bánnak a saját népükkel. 
Kedves Gyülekezet! 
Karácsony az ajándékozás ünnepe. Isten ajándéka a betlehemi gyermek, benne 
az új, örök és bűntől megtisztított élet. Erre utaljanak az ajándékaink! Erről be-
széljen az örömünk, a jókedvünk, a szeretetünk! S ha már hármas szám és ajándék, 
akkor mi is fedezzük föl a jászolban a nekünk az Élet Fejedelmében felkínált három 
ajándékot: 

- a megváltást, ami új élet kezdete. Az arany az örökélet jelképe. Isten a Fi-

áért, Jézus áldozatáért elengedte tartozásunkat, ítéletünket, és halálra szánt 

életünket új, örök élettel váltja fel. Ez soha nem múlik el, ahogyan az arany 

sem rozsdásodik meg.  

- Vigasztalást ad. Erre utal a mirha. Mindazt, akit, és amit elvesztettünk, és 

akit, amit ezután kell elveszítenünk, mindazt, ami szenvedésként ért és 

érni fog ezután, az ő veszteségébe és szenvedésébe rejthetjük. Ő elszen-

vedte a mi fájdalmainkat, és bűneink büntetését magára vette,  

- A reménységet hozza el. A reményt, amely a tömjén füstje útján fölfelé 

száll, a Királyok Királyához, az Urak Urához. Kétségbeejtő világunkban 

bár nem ezt látjuk, hittel tudnunk kell róla, és észben kell tartanunk, 

hogy Ő kezében tartja a végső hatalmat, és nem történik semmi az ő aka-
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ratán kívül. Önmagunkra, szeretteinkre, népünkre és a világ sorsára gon-

dolva adjon ez nekünk reményt. Krisztus a világ reménye. Ezért az én éle-

temé is.  

Erről szól hitvalló énekünk, bár nem karácsonyi, mégis ide illik.  
1. Krisztus, én életemnek 
Te vagy reménysége,  
Szegény bűnös lelkemnek 
Örök üdvössége. 
Lészek hát én csendességben, 
Bár a halál fúlánkjával rettentsen. 

2. Bátran éltem letészem, 
Mert jutalmát vészem,  
Elkészítve már nékem 
Királyi szent székem. 
Lészek hát én csendességben, 
Bár a halál fúlánkjával rettentsen. 

3. Megyek hát én örömmel 
Sion királyához,  
Ó, Jézusom, vezess el 
Égi szent Atyádhoz! 
Örvendj szívem, repess lelkem, 
Mert léssz mennyben angyali dicsőségben! 

A legnagyobb ajándék, amit eddig kaptunk az életünk. Vegyük át a karácsony 
ajándékát azzal, hogy mi adunk ajándékot az értünk született betlehemi gyermek-
nek! A legértékesebbet adjuk: önmagunkat! 

Tegyük le ezt az ajándékot bátran a jászol előtt! Így hódoljunk előtte! Így lesz jó 
helyen ez az ajándék. Így tartatik meg a veszteségek, szenvedések ellenére, a vilá-
got dúló gonosz hatalmak akarata ellenére, és így lesz győzelmes és reményteljes 
minden lehangoló jövőbeli kilátásunk ellenére.  
Arany, tömjén, mirha. Megváltás, vigasztalás, reménység. 
Így lesz igazi karácsonyunk, így lesz igazi életünk! 
                                                    (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
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Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük a 412. dicséret 1. 

versét! Így kezdődik: „Itt állok jászolod felett…” 
Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Messzi útról jövünk hozzád, mint a bölcsek, ó, Királyok Királya! Leborulunk jász-
lad előtt, amely égi trónusod szerény jeléül fogadott be. Magunk mögött hagyjuk 
eltévedéseinket, bűneinket, veszteségeinket, szenvedéseinket, nyomorúságainkat, 
aggodalmainkat és félelmünket. Eléd tesszük az egyetlen ajándékot, amit mi, el-
esett földi vándoraid adhatunk neked: elveszett, reménytelen, halálba tartó életün-
ket, hogy azt magadhoz öleld és fölváltsd a tieddel. Így kaphatunk tőled igazi aján-
dékot, miközben magunkat adjuk neked. Így lehet igazán értékessé a vesztesé-
günk, értéktelenné, amit eddig fontosnak tartottunk, és mindazt, amit elveszítünk 
érted, így találhatjuk meg benned.  
Add, hogy ez a karácsony jelezze egész további életünk minőségét. Legyen igazi 
ünnep, amit nem drága ajándék-pótlékok aranyoznak be, hanem a te örök dicsősé-
ged. 
Fogadd kedvesen keresetlen szavainkat, téveteg szívünk hódolását, amikor ezt 
mondjuk neked az ének szavaival: 

Megváltóm, egy kérésemet Nem vetheted meg nékem:  
Hogy szívem mélyén tégedet Hordozhatlak, remélem, 
És bölcsőd, szállásod leszek; Jővel hát, tölts el engemet 

Magaddal: nagy örömmel! 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 
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 KIS-
ÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A 
HATALOM, 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  
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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 hé-
ten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, 
akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldog-
ság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség ne-
ked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”3 

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 Erzsébet 12.23 

Gubacska Zsombor 12.21  Sztancsik Péter 12.23 

Hegyiné Kmegy Veronika 12.21  Tódor Brigitta 12.23 

                                                           
3 Zsolt 122,6-9 
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Horváth Hanna 12.21  Tódor Erzsébet Krisztina 12.23 

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 kívánok Min-
denkinek! 
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. Fo-
gadja 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 tudunk, mert csak akkor várhatjuk el mi is szerete-
tet. 
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 gondolást, em-
legetést! 
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 motívumokkal 

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

hek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sándor fazekasmestert, népi iparmű-

vészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de egyénileg használható kelyhek támogatói 

díja 1000 Ft (Közlemény: „úrvacsorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásár-

helyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemp-

lomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 

d. Hálásan köszönjük minden adományozónknak az „Asztalt terítesz” gyűjté-

sünkben való segítségét. Hálásak vagyunk annak a családnak is akik minden cso-

magba pucolt diót adományoztak.  63 csomagot tudtunk összeállítani és 

2022.12.20-án kivinni a rászoruló családoknak. Köszönjük segítőinknek a csomago-

lást, házhozszállítást.  Isten áldjon minden jókedvű adakozót és idejéből áldozó se-

gítőt! 

e. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. december 29.-én 18 

órától. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi Hivatalban 2.500,-

Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolhatóak. 

f. 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 tudniva-

lók megtalálható: https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-ene-

keskonyv/ 

g. 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! 

h. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti ta-
goknak címére 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!  
3. 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 vasár-
napja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethlenes, az utolsó 
vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 

                                                           
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://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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d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Te-
remben. 
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 mozgásukban korláto-

zott 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. 

j. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti 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 Lelkészi Hivatalt telefonon6 és e-mai-

len7 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 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:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapo-
kon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszám-
lára 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 ta-

gok 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.  

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapít-

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

szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük a  414. dicséret 

1. és 4. versét;  így kezdődik: „Ó, jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel…”, ezután 

pedig nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

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

és gondolataitokat 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: https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw 

 

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

