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„Amikor pedig Jézus megkeresz-

telkedett, azonnal kijött a vízből, 

és íme, megnyílt az ég, és látta, 

hogy Isten Lelke mint egy galamb 

aláereszkedik, és őreá száll. .”                      
(Jn 3, 16) 

 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a 
Szentlélek közösségében! Ámen. 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Kedves Testvére-
inket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják (http://www.vasarhelyiotemp-
lom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket a 81. zsoltár 
1-3. versével…”Örvendezzetek az erős Istennek…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 445. dicséret minden versével. Így 
kezdődik: „Szép, tündöklő hajnalcsillag…” 
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 3. fejezetének 13. versétől az 
17. verséig terjedő szakaszából: 
13Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 14János 
azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresz-
telj, és te jössz hozzám? 15Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igaz-
ságot betöltenünk. Akkor engedett neki. 16Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, 
azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy ga-
lamb aláereszkedik, és őreá száll. 17És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szere-
tett Fiam, akiben gyönyörködöm. 

Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
Mindenható Istenünk, szerető Atyánk! 
Köszönjük neked, hogy itt lehetünk templomodban ez újesztendő elején. 
Köszönjük a szomjúságot, ami idehozott most bennünket. Hisszük, hogy 
ezt te oltottad a szívünkbe, aki tudod, hogy nélküled üres és sivár az éle-
tünk. Légy áldott, hogy sokszor ajtót nyitottál már előttünk, és számunkra 
is megnyílhatott az ég, hogy halljuk igédet. A te szavad ott zeng a vizek 

felett öröktől fogva, és formát ad a formátlannak. Megrendülünk, amikor csak meghalljuk, 
hiszen rajtunk is igen sokat kell még formálnod ahhoz, hogy méltóbb módon ábrázoljuk ki 
képmásodat. Segíts most minket életformáló látásokra, olyan felismerésekre, amik megtisz-
títják és reménnyel töltik el a szívünket. Vezesd gondolatainkat a Jézus útján, akiben életet 
hoztál a halottaknak, megtisztulást a bűnösöknek és reménységet az elveszetteknek. Az ő 
nevében kérjük, hallgass meg minket. Ámen. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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 Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatására az 213. 
dicséretet. Így kezdődik „Ó, Úr Isten, légy közöttünk…” 
    Textus (a gyülekezet áll):  

halljuk meg Isten szavát, ahogy szól hozzánk Pál apostol Timóteushoz írt 
első levelének  3. fejezéből, a 16. versből: 
Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizo-
nyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hit-
tek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 

Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
Kedves Testvéreim! 
A mi hitbeli örökségünkben az újév a teremtés fonalát veszi föl, és onnan indul el 
az év. Így van ez a zsidó örökségünkben, az újév ünnepével, és így van ez a keresz-
tyén örökségünkben Jézus eredeti születés-ünnepével, az Epifániával. Mert 
benne az új teremtés (2Kor 5, 17), az új ember (Kol 3, 10), a második Ádám (1Kor 
15, 45) jött el. 
Ezért helyes, ha gondolatainkat hagyjuk most év elején az evangéliumtól vezet-
tetni. Az evangélium az ősi egyházi rend üzenete szerint Krisztusra irányítja a fi-
gyelmünket. Krisztusra,  
aki megjelent testben, 
igaznak bizonyult a Lélektől, 
megmutatkozott az angyaloknak, 
és mennybe vitetett dicsőségben. 
Kezdjük ott, hogy Isten a valóságot teremtette, a valóságos világot. Itt a földön, 
lent az alvilágban és fönt, a mennyben valóságokat teremtett. 
Lázadó angyala, a Sátán ebben akarta és akarja utánozni mindig is, de sikertelenül. 
Mivel az ő hatalmában nincs teremtés, nem tud valóságot teremteni, ezért marad 
annak a látszólagos másolatánál. Mondhatjuk úgy is, virtuális valóságot teremt. 
Képzetvilágot alkot, és ezt a képzetvilágot ülteti azok fejébe, akik nem vigyáznak 
és nem tartják távol magukat a műveitől.  
Ezt a látszatvilágot sokféle fogalom fejezi ki. A legközönségesebb megnyilvánulása 
a hazugság. De ide tartozik még: 
virtualitás, látszólagosság, illúzió, trükkök, szemfényvesztés, és ide sorolhatjuk 
a holografikus képalkotást is. Persze, ezek önmagukban ártatlan technikák, de az 
ember megtévesztése szolgálatában veszélyes fegyverekké válnak. Láthatjuk azt, 
milyen torzulásokat okoz az ember lelkivilágában, személyiségében, ha elszakad a 
valóságtól és átköltözik egy virtuális világba. 
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Künösen, gyermekeink, fiataljaink nemzedékét fenyegeti a digitális függőség ki-

alakulása. Minél fiatalabb nemzedékekig megyünk el, annál erőteljesebb ez a kí-
sértés. Gyerekeink, fiataljaink szinte már egy órát sem tudnak eltöltei okos eszkö-

zeik nélkül.  Az így nevelődő gyerekek elvesztik a kapcsolatukat a létező világ-

gal, miközben egy virtuális valóságban mozognak, ott élik ki a kapcsolati életü-
ket, az érzelmi életüket, és megközelíthetetlenné válnak a természetes környeze-

tüknek, a családtagjaiknak.  
Mintha egy fordított inkarnáció, a megtestesülés ellentétes folyamata zajlana le a 
szemünk előtt. Az emberi agy már a kisgyermekkorban is alkalmas a manipuláci-
óra, képes lesz önállóan előre haladni az eszköz használatában, első sorban a digi-

tális játékok élvezetében. A digitális játékokban a gyors és könnyű eredmény, a 

sikerélmény az a méz az agynak, ami a madzag végén csábít továbbhaladásra, ab-

bahagyhatatlan, végtelen játékra, egy észrevétlenül erősödő függés kialakulásá-
val. 
A gyermek testileg fejlődik, bár a mozgáshiány következtében még ott is adódnak 
hiányosságok, de értelmileg és érzelmileg főként, fejletlen marad. Elrabolja őt tő-
lünk egy ismeretlen, virtuális valóság, amely egy bizonyos szintű tudati működés-
nek csemegéket kínál, miközben gyermekünket lelkileg kiragadja a családból, és 

a valós világból. A gyermek testileg jelen van, de lelkileg, szellemileg valahová, 
máshová költözik el. 
De említek más példát is a gonosz látszat-teremtésére, ezúttal az idősebb korból. 
Amerikában már kifejlesztettek egy digitális alkalmazást, amely elhunyt emberek 

egykori hang- és képfelvételeit feldolgozza és a haláluk után újraalkotja a sze-

mélyiségüket, egészen valósághűen, lehet velük beszélgetni, miközben virtuáli-
san, hologrammal megjelenítik őket. Elgondolhatjuk, ha ez tömegtermelésbe 
menne, hány özvegy lenne vevő erre a technikára. Ha nem volna ilyen drága ennek 
a programnak az előállítása, ma sokan élnének ezzel az önbecsapó eszközzel, hogy 
a haláluk után megidézzék elhunytjaikat.  
Régen is volt erre igény, amit halottidézők elégítettek ki. Ez már az ókorban is mű-
ködött, pl. az antik görögök termálvízben és metángázban gazdag vidékeken éltek 
is a természeti jelenségek kínálta lehetőséggel, a feltörő gáz, a sárgán, kéken fel-
csapó tűzlángok vagy a fortyogó iszapforrások mellett, s ezeknek földöntúli jelen-

tőséget tulajdonítottak. Ezekből szellemek megjelenését és üzeneteit imitálták. Azt 
a hiedelmet éltették ezeken a helyeken, hogy a föld mélyéről szellemek törnek föl, 
akiknek a sugalmait egy beavatott isteni tolmács, jósnő, a Püthia érti és közvetíti a 
jó pénzt fizető jóslásturistáknak.  
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Már az Ószövetségben is ismerték és gyakorolták ezt a pogány szokást, hogy a va-
lóságot trükkösen megjelenítsék. Pontosabban, annak a képzetét, a látszatát. A ká-
naáni szomszéd népektől átvett szokás szerint egy halottlátó – közvetítő démon 
segítségével – fejtette meg a túlvilágról vett üzeneteket. Ezért Isten a leghatározot-
tabban tiltja ezt a perverz érdeklődést a Mózes harmadik könyvében: 
„Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátala-
nokká teszitek magatokat velük. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek!”(3Móz 19, 31) 
Számos technikával dolgozott és dolgozik az ősi ellenség, hogy megtévessze az 

embereket. Még Krisztus nevét, személyét sem tartotta és tartja tiszteletben. Már 
egészen korán, az első században megjelent az a tévelygés, az ún. doketizmus, 
amely Jézusról azt hirdette, hogy nem valós emberi testben jelent meg, mivel az 
tisztátalanná tette volna isteni szellemét, hanem csupán látszat-alakban jelent meg 
a tanítványoknak. Ebből aztán persze, az is következik, hogy a feltámadás valósá-

gosan nem történt meg, pusztán Jézus szelleme jelent meg többször, mint egy kí-
sértet. Ez a tévelygés – ismétlem, – már az első keresztyén nemzedékekben megje-
lent. Ezért köti a korai egyházi mérce a keresztyén tanítás mibenlétét ahhoz, hogy 
valaki ezt a téveszmét elvesse, egyben Krisztus valóságos emberi testben való 

megjelenését vallja meg.  
„Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent 
Krisztusnak vallja, az Istentől van; 
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az 
Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön; és ez már 
most ebben a világban van.” (1Ján 4, 2.3) 
S hogy bizonyságul másutt is megtaláljuk az egészséges tanításhoz való ragaszko-
dás jeleit, hallgassuk meg a Pál által közvetített hitvallást alapigénkben: 
„aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, 

hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben” (1Tim 
3, 16) 
S hallottuk gyülekezetünkben karácsonykor is a Kolosséi levélben átadott taní-
tást: „benne lakik az istenség egész teljessége testileg,” (Kol 2, 9) 
A hitvallási formula, amelyet már az ötvenes – hatvanas évek idején ismertek a 
gyülekezetek, Jézus nevét nem is említi, pusztán utal személyére ezzel az egyér-
telmű kifejezéssel: „megjelent testben”. 

Minden hivatkozott hitvallási helyen hangsúlyos az, hogy testben jelent meg, test-

ben jött el Jézus. Ebben az egy fogalomban, hogy emberi test, testi létezés, benne 
rejlik egész keresztyén hitvallásunk lényege. Isten üdvözítésének tervében nem an-
gyal vagy más mennyei lény, akár mesebeli tündér vagy jóságos szellem játssza a 
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főszerepet. Ezek helyett a valóságos emberré lett Istenfia az üdvtörténet főszerep-

lője. Belépett a világunkba, hogy mi is beléphessünk az övébe. Ha ilyen messze 
eljött, hogy elérjen minket, akkor nem vihetnénk hozzá a félelmeinket? Nem hív-
hatnánk segítségül a kísértések idején, hiszen ő is ki volt téve ugyanazoknak a kí-
sértéseknek, amelyek minket érnek? Ha azon tűnődnénk, hogy meghallgat-e, hogy 
számíthatunk-e rá, gondolkozzunk el a megtestesülésen! 
A karácsonnyal elkezdtük újra ennek a megváltó történetnek a megünneplését. A 
testben eljött Istenfia születésének csodáját, hogy utána elérkezzünk halála, feltá-
madása és mennyei dicsősége ünnepléséhez. A testben való megjelenést a Jordán 
vizénél őrzi a Vízkereszt régi görög kifejezése, az Epifánia, ami látható, testi meg-

jelenést fejez ki. Tudjuk, ez volt a karácsony régebbi keletű ünnepe – a keleti egy-
házfélben ma is így tartják a születésünnepet. 
Az ünneplés sok mindent jelent egyszerre. Úgy folytatjuk teljes értékűen a keresz-
tyén hagyományt, ha ezt a teljes értékű ünneplést gyakoroljuk, és nem érjük be 
kevesebbel. 
A keresztyén ünneplés felidézi nekünk az ünnep tényszerű eseményeit, emlékez-

tet a hozzájuk kapcsolódó isteni üzenetekre, 
megerősíti hitünket ezekben az evangéliumi tartalmakban, megújulásra kötelez 
életvitelünkben, vigasztalást ad az örök reménységre nézve. 
Tegyük mérlegre ünneplésünket! Hogy éltük át a karácsonyt? Jutott-e figyelem és 
energia erre a lelki programra? Fontosak voltak-e nekünk a karácsonyhoz kötődő 

üzenetek, hittartalmak, éltünk-e azzal, az életet megújító erővel és a vigasztalás-

sal, amelyet az evangéliumban találunk? 
Mai igénk tükrébe állítva vizsgáljuk meg életünket, hogy mennyire támaszkodunk 
mi a valóságos emberi testben eljött Krisztusra, vagy beérjük egy kreált látszat-
Jézus-kép andalító érzésével. Nem vesztegetjük-e el figyelmünket és reményünket 
akár a vigasztalanságra vagy múló földi önvigasztalásra – például az elhunyt sze-
retteink sorsával vagy a magunk jövőjével kapcsolatban? Eszünkbe jut-e az a vi-

gasztaló üzenet, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az? Számít-e a személyes 

jövőképünk alakításában az az ígéret, hogy aki Krisztusban van, annak nem árt a 

halál? 
Krisztusban Isten azért lett emberré, hogy gyökeresen megfordítsa az emberi lé-

tezés irányát. Krisztus nélkül a bűn és a halál útját jártuk. Ám, Krisztussal rátalál-
tunk az Istennek való engedelmesség és az élet útjára. 
Amint arról alapigénk teljes mondata tanúskodik, Krisztus testi létében igaznak 
bizonyult a Lélektől (hallottuk a lekcióban, a megkeresztelkedés történetében), és 
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ebben a valójában a mennyei világnak is megmutatkozott, amikor dicsőségbe emel-
tetett. Egész küldetését a testi létben való elindulása határozza meg. Ő valóságos 
emberi testben jött el, valóságos emberi testében szenvedte el kísértéseit, kínjait 
és a halált, valóságos emberi testben jelent meg a feltámadása után, és ezt a va-
lóságos emberi testet vitte föl a mennyei dicsőségbe. 
Keresztyén Testvéreim! Ennek az eseménysornak az ünnepi kalauza azt egyházi 

év. A külső szokásrend segít nekünk abban, hogy földi életünk folyamán folya-

matosan fejlődjünk, azáltal, hogy újra és újra végigjárjuk lélekben Jézus meg-
váltó útját, hogy aztán végül, amikor életünk célba ér, teljes valónkkal osztozzunk 

létében.  
Lehet most az az újévi kívánságunk, hogy ebben az újévben keljen életre bennünk 
is a megváltás ereje! Legyen a mi életünkben is testi valósággá Krisztus jelenléte!  
Ebből ezeket a lelki javakat gyűjthetjük be: 

- a testi létünk többé nem akadálya Isten kegyelmének abban, hogy 

megváltson;  

- neki van hatalma arra, hogy Lelke által új életre keltsen már itt e földi, 

testi létünkben (egyben, ez azt is jelenti, hogy nem hivatkozhatunk 

többé gyarló, esendő testi valónkra, felelőssé váltunk); 

- Istennek van hatalma rá, hogy megszenteljen és állhatatossá tegyen 

minket a testi lét kísértései és terhei között is; 

- értékünket nem a testi teljesítményünk adja meg, az ő szemében akkor 

is értékesek vagyunk, amikor már fogy az erőnk; 

-  ezért mi se értékeljük le önmagunkat, bármilyen testi erőtlenséget is 

hordozzunk; 

- létezésünknek nem lehet végcélja, főként nem a végállomása ez a 

testi lét. A bennünk lévő új teremtés túléli a halált, és Krisztussal lesz 
együtt az örök dicsőségben. 

Ha mindezeket a lelki javakat megbecsüljük és megőrizzük, 
akkor sokkal több lelki erőt nyerünk a mindennapi küzdelmeinkhez. 
Akkor sokkal több derű és remény költözik a szívünkbe.  
Akkor sokkal könnyebben tudunk magunknak is, másoknak is segíteni abban, 

hogy terheinket hordozzuk. 

Luther Mártonnak, a nagy német reformátornak van egy frappáns mondata az élet-
ben ránk nehezedő terhekről: „Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál, 
nélküle mázsás súly a szalmaszál is.”  
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Erről szól Túrmezei Erzsébet Újévi kérés című költeménye – ezzel hadd zárjam az 
igehirdetést. 
Láttam, Uram! Egyik béna volt, a másik aszott, sárga,  
vagy nem volt lába, De a Te fényed hullt a betegágyra! 
Hitükkel elrejtőztek nálad, és úgy hordozták mázsás terhüket 
a Te erőddel, mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadozókat. Mert mázsás 
teher könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 
De nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet. 
Újévbe indulok, és nem tudom, mi vár rám.  
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván. 
Csak azt tudom: utam már kijelölted. Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 
Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 
És ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyenge vállat: 
segíts úgy vinni mázsás terhemet a Te erőddel, mint szalmaszálat!Ámen! 
                                      (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük a 453. dicséretet! Így kez-
dődik: „Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel…” 
Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Urunk Istenünk! 
Csodálatos a te teremtő munkád, ahogyan két ember szeretetéből és vágyából egy harmadik, 
új életet alkotsz! Csodáljuk teremtő hatalmadat megváltó munkádban is, amellyel magadra 
vetted emberi testünket, és megszentelted azt Fiad, Jézus Krisztus testben való megjelenése 
által, testben elszenvedett kínjai által, a testi halálból való feltámadása által és testének di-
csőséges mennybe emeltetésével.  
Magunkra nézünk, és azt látjuk, hogy rászorulunk  Szentlelked megújító kegyelmére! El-
rontjuk az általad teremtett szép valóságot, összezavarjuk a dolgokat. Nem vigyázunk 
eléggé testi létünkre, egészségünkre, a természetre, a gyermekeink lelki fejlődésére.  
 Kérünk, ébressz felelősséget bennünk arra, hogy tudatos, hívő és cselekvő élettel hálájuk 
meg a testtélétel csodáját! Hadd legyünk Krisztus hűséges követői, akik a valóságban ma-
radnak, és valóra váltják csodálatos tervedet életükkel. 
Kérünk, vezess minket a Krisztusban kapott új teremtésben, amely a Lélek vezetésével az 
életre törekszik, és érte dolgozik. 
Adj éber tekintetet, felelős tudatosságot és találékony szeretetet szívünkbe, hogy megtalál-
juk az utat itt e világban a szeretteink, a ránk bízottak lelkéhez, és majd odaát hozzád is, az 
atyai házhoz!  
Légy azokkal, akik a testi létnek jobbára csak a súlyát szenvedik, hogy könnyebb legyen 
nekik terheik hordozása, és nekünk is, hogy a mázsás súly szalmaszállá változhasson a te 
erőd és kegyelmed által. Fiad, a testben megjelent Istenfia nevében kérünk, hallgasd meg 
imádságunkat! Ámen. 
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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 BO-
CSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉT-
KEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, 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 jótéteményét, 
hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodja-
tok.2  
 

Hirdetések 
1.Anyakönyvi hírek 
a) Keresztelés:  

 Buzás Bella Szofia                                          2023.01.22.   
 Berezvai-Nagy Máté           2023.03.26. 
 Láda Eszter Julianna  
b)Temetés / megemlékezés: Elhunyt Nagygyörgy János (Hódmezővásár-
hely, 1947.08.04.) 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 37. szám alatti la-
kos. Temetése 2023.01.17.-én (kedd) 14:30 órakor lesz a Kincses temetőben. 
b) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

c) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt két 
hétben 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 
 

Barna Szilveszter 12.26  Búza- Megyaszai Beáta 12.30 

Bozsér Eszter 12.26  Gajda Róbert Nimród 12.30 

Égetőné Nagygyörgy Teréz Sára 12.26  Kántor Dávid Alex 12.30 

Nyolczas Tímea 12.26  Korcsik Mátyás 12.30 

                                                           

 

 

 

 
3 Zsolt 122,6-9 
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Oláh Kende Máté 12.26  Lipcsei Petra 12.30 

Papdi Nándor 12.26  Németh Odett 12.30 

Betz Nola Szonja 12.27  Pesti Éva 12.30 

Csóri Zsombor 12.27  Rózsa János 12.30 

Nagy Mária Katalin 12.27  Sajti István 12.30 

Papp Máté 12.27  Sipos Sára 12.30 

Spissák Dalma 12.27  Szarvas Zsolt 12.30 

Szabó Kincső 12.27  Szűcs Gréta 12.30 

Benkő Nóra 12.28  Csanki István 12.31 

Galambos Zsuzsanna 12.28  Hernádi Csenge 12.31 

Madai Melinda 12.28  Hernádi Hanna 12.31 

Nagyari Noémi 12.28  Kürtösi Zalán 12.31 

Benyhe- Kis Jánosné Tóth Olívia 12.29  Lele Lelle 12.31 

Csanki Csanád 12.29  Márkus Martin László 12.31 

Minik Adrienn Bernadett 12.29  Siposné Kristó Mária 12.31 

Salgó Ágnes 12.29  Szabó-Sacalis Boglárka 12.31 

Banga Ida Judit 12.30  Tóth Olivér 12.31 

Bende Gyöngyi 12.30  Korcsik Kristóf Máté 01.04 

Békefi Luca 01.01  Márki Balázs Péter 01.04 

Borbás Adrienn Rita 01.01  Molnár Kende Ernő 01.04 

Budincsevich Eszter 01.01  Vörös Fanni 01.04 

Forrai Milán 01.01  Banga Marcell 01.05 

Gál Mónika 01.01  Bozó Tamás 01.05 

Hegedűs János 01.01  Ferenczi Hanna 01.05 

Jószai Zétény 01.01  Kiss Adrián 01.05 

Kmoskó Lili 01.01  Petróczi Botond 01.05 

Kristó Katalin Dr. 01.01  Schéda Alexandra 01.05 

Nagy Ajándék 01.01  Végh Martin Áron 01.05 
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Papp Zoltán Dr. 01.01  Bánfi Tibor 01.06 

Seres Ágnes 01.01  Bácsván Maja Norina 01.06 

Szabó Ildikó 01.01  Dávid Viktória Nóra 01.06 

Vincze Blanka Anna 01.01  Kenyeres Tamara Lili 01.06 

Égető Zsigmond 01.02  Sárai Som 01.06 

Janicsek Éva 01.02  Seres Boglárka 01.06 

Kovács Tibor Nimród 01.02  Sós Nelli 01.06 

Kozma Dzsenifer Mónika 01.02  Balogh László 01.07 

Lakatos Roland 01.02  Kissné Ormos Piroska Dóra 01.07 

Tóth Sándor 01.02  Mártha Krisztián 01.07 

Bera György 01.03  Pál Kata 01.07 

Faragó Roberta Tekla 01.03  Szeri Zoltán Krisztián 01.07 

Nagyistók Balázs ifj. 01.03  Vajda Enikő 01.07 

Szilágyi András Viktor 01.03  Csipak Szilveszter 01.08 

Tatár Zétény Zoltán 01.03  des Fontaine Alexander Douglas 01.08 

Tóth Erika Jusztina 01.03  Fenesi Szabolcs 01.08 

Varga Renáta 01.03  Makainé Vitális Mónika Gabriella 01.08 

Antal Zoltán 01.04  Olasz Gergő 01.08 

Benke Zoltán 01.04  Tábori Tamara Beatrix 01.08 

Korcsik Domonkos Dániel 01.04    
 
2.Hírek 
a.  Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívumokkal készülő úr-

vacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kely-

hek mellett, kerámia tálcák, boroskancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével 

Ambrus Sándor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de egyé-

nileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrvacsorai készlet”). Távo-

labbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből 

mind az Ótemplomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 
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b. 2023.01.25-én (szerdán) 18.00 órától, a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ünnepelve lép fel 

Berecz András énekes- és mesemondó az Ótemplomban. Részletekről később tudunk beszá-

molni. 

c. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfogadási időben, il-

letve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. 

A digitális református énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: https://ene-

keskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

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

tekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elér-

hető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról5 letölthető! 

e. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti tagoknak címére 

juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal tele-

fonszámán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segít-

séget!  

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 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) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyülekezeti Teremben. 

k) Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti Teremben.  

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 telefonon6 és e-mailen7 is el 

                                                           
4 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
5 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  
6 Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254   
7 hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.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/
mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen ben-

nünket! 

5. 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. 

6. 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 389. ének 
mind a négy versét; így kezdődik: „Kitárom előtted szívem…”, 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: VásárhelyiÓtemplom  

 
 

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

