
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. október 2. Szentháromság utáni 16.  „Szőnyis” vasárnap 

„A mai napon megvásárol-
talak benneteket ” 

(1Móz 47,23) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Istenem, segíts meg neveddel, szol-
gáltass nekem igazságot hatalmaddal!”1 „Kegyelem nektek és bé-
kesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!”2 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. október 2-án, Szenthá-
romság utáni tizenhatodik vasárnapon, a Hódmezővásárhelyi Re-
formátus Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai is-

tentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet hon-
lapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formá-
ban is letölthető. Ma két család örömében osztozunk, az istentiszte-
let első felében gyermekeket keresztelünk. 
 
Az alkalomról: A Szentháromság utáni 16. vasárnap ebben az esz-
tendőben a perikóparend szerint, és főként nyugat-európai protes-
táns felekezeteknél az ún. Erntedankfest (aratási hálaadás), melyet 
Magyarországon teremtésünnepnek nevezünk.3 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 66. zsoltár 1. versét. A 66. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Örvendj egész föld az Istennek…” 
 

                                                           
1 Zsolt 54,3 
2 Fil 1,2 
3 IÉ 2022/4 
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Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük a 201. dicséret 1-4. verseit. A 201. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Urunk, Jézus, fordulj hozzánk…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „Istenem, hallgasd meg imádságomat, fi-

gyelj beszédemre!”4 Köszöntelek titeket az elhívottakat, akiket az 
Atya Isten szeretett, a Jézus Krisztus megváltott és a Szentlélek Isten 
megszentelt. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bősé-
gesen Istennek, a mi Mennyei Atyánknak és az Ő Egyszülött Fiának 
az Úr Jézus Krisztusnak megismerésére. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! 1Móz könyvéből az 47. 

fejezet 13-25. verseit olvasom:  
 

Éhínség Egyiptomban 

13Pedig sehol az országban nem volt már kenyér, 
olyan súlyos volt az éhínség. Egyiptom földje és Ká-

naán földje sínylődött az éhínség miatt. 14József a gabonáért, ame-
lyet vásároltak, már összeszedetett minden pénzt, ami csak fellel-
hető volt Egyiptom és Kánaán földjén. Ezt a pénzt József a fáraó 
házának juttatta.  
15Amikor elfogyott a pénz Egyiptom földjén – meg Kánaán föld-
jén is –, odament valamennyi egyiptomi Józsefhez, és azt mond-
ták: Adj nekünk kenyeret! Miért haljunk meg itt előtted? Hiszen 
nincs már pénz! 16József így felelt: Adjátok ide jószágaitokat, ak-
kor adok nektek jószágaitokért, ha már nincs pénz. 17El is vitték 
jószágaikat Józsefhez, József pedig adott nekik kenyeret a lova-
kért, a juhnyájakért, a marhacsordákért és a szamarakért. Ellátta 
őket kenyérrel abban az esztendőben minden jószágukért.  
18Miután eltelt az az esztendő, a következő esztendőben megint 
odamentek hozzá, és azt mondták neki: Nem titkolhatjuk el, 
uram, hogy elfogyott a pénz, jószágaink és állataink pedig 

                                                           
4 Zsolt 54,4 
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urunknál vannak. Nem maradt egyebünk, uram, csak a testünk és 
a földünk. 19Miért pusztuljunk el szemed láttára magunk is, meg a 
földünk is? Vásárolj meg minket és a földünket kenyérért, és mi 
földünkkel együtt a fáraó szolgái leszünk. Csak adj vetőmagot, 
hogy életben maradjunk, ne haljunk meg, és a termőföld se váljék 
pusztává! 20József tehát megvásárolta Egyiptom egész földjét a 
fáraó részére, mert az egyiptomiak mind eladták mezőiket, olyan 
súlyos volt náluk az éhínség. Így lett a föld a fáraóé. 21A népet pe-
dig szolgáivá tette, hogy neki dolgozzanak Egyiptom határának 
egyik szélétől a másikig. 22Csak a papok földjét nem vásárolta 
meg, mert az a papok javadalma volt a fáraó rendelete szerint, és 
ők abból a javadalomból éltek, amelyet a fáraó rendelete juttatott 
nekik. Ezért nem adták el a földjüket. 
23Akkor József ezt mondta a népnek: A mai napon megvásárolta-
lak benneteket és földeteket a fáraónak. Itt a vetőmag, vessétek be 
a földet! 24A termés egyötödét a fáraónak kell adnotok, négyötöde 
pedig megmarad nektek vetőmagnak és élelemre házatok nép-
ének, hogy legyen ennivalója családotoknak. 25Ők ezt felelték: Te 
mentetted meg az életünket. Légy jóindulattal irántunk, uram, és 
mi a fáraó szolgái leszünk! Ámen.  
 
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá 
az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és 
sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg 
fejünket és fennállva imádkozzunk:  

Örökkévaló Istenünk, Szerető Mennyei Édesatyánk! 
Hiányainkból, veszteségeinkből érkezünk Tehozzád. 
Azokból, amelyek láthatóak, amely hiánya miatt panasz-
kodunk és elcsüggedünk. Amelyek lelkünket egy sötét-

szobába zárják és elkedvetlenítik, amelyek testünket lehorgasztják. 
Hiányainkból érkezünk, amelyeket nem ismerünk fel, pedig ott van-
nak látható életünk mögött. 
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Most arra kérünk, hogy az egyetlen hiányt töltsd fel jelenléteddel. 
Mert jelenléted megvidámítja, reménységgel tölti el életünket és min-
den más megszűnik, csak Te maradsz minden mindenekben.  
Jöjj látható módon a látható igében, a keresztségben, jöjj hallható mó-
don az ige hirdetésében. Jöjj valóságosan életünk pillanataiban. Lel-
ked ereje által kérünk hallgass meg bennünket. Ámen. 
     
Bűnbocsánat hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „6De Isten meg-
segít engem, az Úr megtartja életemet. 7Szálljon a baj támadóimra, 
semmisítsd meg őket igazságoddal! ”5 Ámen.  
 
Keresztelési ének: Keresztelésre készülve, énekeljük a 342. dicséret 
1. versét. Kérem a szülőket, a keresztszülőket és a megkeresztelen-
dőket, jöjjenek az ének alatt az úrasztala elé. A 342. dicséret 1. verse 
így kezdődik: „Úr Isten kérünk tégedet: Keresztelj és moss meg min-
ket…” 
 
Köszöntés: Testvéreim! Ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és 
szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított 
titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy őt is 
fogadjuk be a keresztség által a keresztyén anyaszentegyházba. 
Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus kö-
vetője legyen. 
 
Szereztetési Ige: A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a meny-
nyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium 
hirdetésére és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának 
kiszolgáltatására: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel-
vén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és ímé, én vele-
tek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.6  

                                                           
5 Zsolt 54,6-7 
6 Mt 28,18-20 
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Textus: „32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 

odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Ámen 
(Róm 8,32) 
 
Igehirdetés: 
 
Apostoli Hitvallás: Valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, 
elmondván fennhangon az Apostoli Hitvallást:  

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek Teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett 
Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá-
szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment 
a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el 
ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyhá-
zat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és 
az örök életet. Ámen. 
 
Nyilatkozat és fogadalom: Kedves Szülők, Keresztszülők, Ked-
ves Család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt 
jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyer-
meketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. 

Feleljetek a következő kérdésekre: 
1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, a keresztség által az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegy-
házba befogadtassék? 

Felelet: Akarjuk. 
2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, úgy nevelitek 

és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő 
maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a 
gyülekezet előtt? 
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Felelet: Ígérjük és fogadjuk. 
b) Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem: 
3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban 

hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget 
megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? 

A gyülekezet felelete: ígérjük! 
 
Imádság: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk! 

Édes Atyánk, jó Istenünk! Abban az ígéretedben bízva, hogy 
ha mi tenéked engedelmes gyermekeid leszünk, viszont Te 
minékünk és a mi gyermekeinknek Istenünk és Atyánk leszel: 
édes örömmel ajánljuk ezeket a gyermekeket kegyelmedbe, 

abba a szent szövetségbe, amelyet szent Fiad, a Jézus Krisztus által kötöt-
tél az emberi nemzettel. 

Cselekedjed azért, hogy amint a szent keresztség vize fejükre hull: úgy 
szülessenek meg a kegyelem és szeretet lelki országa, a te országod számá-
ra is! Szentlelked által pedig vezéreld és termékenyítsd meg az életüket, 
hogy dúsan gyümölcsözzék a te nagy neved dicsőségére és a te országod 
számára! Ámen 
 

Keresztelés: ....... keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében. Ámen. 
 
Áldás: „Áldjon meg tégedet az ÚR, és őrizzen tégedet. Világosítsa 
meg az ÚR az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa 
az ÚR az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.”7 Ámen.  
 
Áldóének: 844. dicséret 1. verse: „Az Úr vezessen végig az úton…” 
 

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfog-
lalva, énekeljük a 266. dicséret 1. versét. Az 266 dicséret 
1. verse így kezdődik: „Szűkölködünk nagy mértékben sege-

                                                           
7 4Móz 6,24-26 
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delem nélkül…” 
 
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-

tek, és amely írva található 1Móz könyvének az 47. fe-
jezet, 23. versében, a következőképpen: 
 
„A mai napon megvásároltalak benneteket”  Ámen.  
 

Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Testvérek! 

A mai napi igét olvasva kontroverz, ellentétes érzések támadtak 
bennem, és talán másokban is, amikor ezt az igét hallották. Úgy va-
gyok vele, mintha birkózóként a pástra kellene vonulnom, és a gon-
got meghallva egymásba kapaszkodik az ige két értelme, hogy az 
egyik a másikát legyűrje.  

Az egyik oldalon ott van az a mérhetetlen fájdalom, amit itt fokoza-
tosan/lépcsőzetesen olvastunk, ami nem más, mint a teljes elsze-

gényedés. Három fő részletben haladva, növekvő sorrendben: az 
egyiptomiak előbb pénzüket, majd jószágaikat, végül egyidejűleg a 
földjüket, benne házukkal és a szabadságukat is elvesztik. Nagyon 
emberi, valóságos kép!  

Megmaradt feliratokból tudjuk, hogy már József korát megelőzően 
is voltak száraz periódusok Egyiptomban. Az ilyen társadalmi át-
alakulás nem egyedüli, hogy tudniillik szinte kizárólagos tulajdo-
nossá válik a fáraó Egyiptomban, és a népe pedig rabszolgaságba 
jut. A kutatók által ismert, visszaigazolt eseményekről olvashatunk 
itt. De nemcsak Egyiptom népe, hanem nagyon sok más nép is is-
merte/ismeri ezt az állapotot.  

Mi a Kádár kockára leegyszerűsített, butított társadalom országa 
voltunk, sokszor vagyunk még mindig. Az itt ülők közül többek 
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szüleitől, nagyszüleitől, elvitte a háború a pénzt, azután a beszolgál-
tatás előbb elvitte a gabonát, majd a jószágot, végül a téeszesítéssel 
ment a föld is, 56 novemberére pedig a szabadság is odaveszett. Ha 
ezeket a sorokat olvassuk, nem lehet, hogy ezek a történések ne jus-
sanak eszünkben. Az, aki ezeket elvette, mindenféleképpen diktató-
rikus hatalom volt. Nem az éhezés miatt és nem önszántukból tették 
szüleink és nagyszüleink ezt, hanem kényszerből.  

Mintha ez az elbeszélt történet nem tűnne el nyomtalanul, hiszen 
búvópatakként újra és újra előtör a történelem színpadán. E mostani 
időben olvassuk, hogy milyen értékesek az ukrán földek. Ennek 
bizonyítéka az a 21 millió tonna gabona, amely a kikötők raktárai-
ban áll. És azt is halljuk, hogy a megművelhető földek egyharmadát 
már nem az ukránok gondozzák.  

A kivásárlás, a kisajátítás, vele együtt az elszegényedés réme lengi 
körbe ezt a történetet. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a kisajátí-
tást és a megvásárlást egy korábban szintén megvásárolt férfi, József 
hajtja végre: „Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az iz-
maeliektől, akik odavitték, egy egyiptomi ember: Potifár, a fáraó főembere, a 
testőrök parancsnoka.” Ki más, ha ő nem az, aki tudja, mit jelent el-
adott rabszolgának lenni? Mégis könyörtelenül — az egyik olvasat 
szerint diktatórikusan — megvásárolja lépésről lépésre az egész bi-
rodalmat. Hát neki igazán illene tudnia az eladottság, szabadság-
nélküliség állapotát.    

A legnagyobb ellenfél jelenik meg a halál, hiszen ő vele szemben 
valóban elvesztjük mindazt, amit elveszített az egyiptomi nép. A 
halálba nem visszük magunkkal vagyonunkat, hacsak nem raknak 
két pénzérmét a szemhéjunkra, hogy a révészt megfizessük. Nem 
visszük földjeinket, házunkat és elveszítjük szabadságunkat is, hi-
szen ott már nincs további választási/döntési lehetőségünk. 

A páston birkózó egyik félként, erről a végső élethelyzetről alkotott 
képünk, érzéseink a vereség tényének megértését beismerését tük-
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rözi. A megértés másik oldalán azonban ott van a szabadulás re-

ménye. Ez az elbeszélés mégiscsak nem egy országnak, hanem egy 
egész földrésznek a szabadulásáról szól. A feladat nem kisebb, mint 
hét esztendei szárazságot kibírni, minden éhes szájat ellátni, min-
den gondot megoldani. A helyzet lépésről-lépésre nehezül és a tár-
sadalom belátása lépésről-lépésre enyhül. Eleinte még József hozza 
a kemény és nehéz döntéseket és a háttérben az elszenvedője a tár-
sadalom, a vége felé már a társadalom ajánlja fel a tulajdonát és a 
szabadságát, csakhogy életbe maradhasson. És végül életben marad 
mindenki, igaz ugyan, hogy ennek az ára a szabadság elvesztése. 
De itt következik az, hogy amit eddig a halálról gondoltunk, most 
az élet jellemzőjévé válik. Oda kell adnunk mindent, hogy életbe 
maradhassunk. Láthatjuk, hogy a teljes feladás és a teljes önátadás 

válik életté. És van folytatás! Nem százszázalékos, hanem csak 
nyolcvanszázalékos, de új élet. A vetőmag termésének 20 százaléka 
megy a fáraónak, 80 százalék marad az elszegényedettek kezében. 
Így tudnak majd új életet kezdeni. A halálnál sokkal jobb a nyolc-
vanszázalékos élet. És bizony társadalmunkban, gyülekezetünkben, 
sokan élnek ilyen „leszázalékolt” életet, sokszor még kisebb száza-
lékkal. De életet élnek, és ez a legfontosabb. József pedig nemcsak 
azt tudja, hogy megvásárolt ember, hanem azt is tudja, hogy életben 
maradt ember. 

A birkózó pást másik térfelén a történetnek ez az értelmezése áll. 
Életbe maradni, bármi áron. Mindent odaadni csak életem lehes-
sen. 

Tudjuk jól, hogy az Ószövetség sok mindenben előképe az Újszö-
vetségnek. Az életbe enged bepillantást, amit azután az Újszövetség 
még több tartalommal, vagy más megvilágításba helyez. 

Az igemegértésemnél győzött a szabadulástörténet, amelyet Jézus 
Krisztus felöl szabad értelmeznünk és éreznünk. Ő is arról beszél, 
hogy az ellenfél mérhetetlenül erős, mint a hétévnyi egész földrészt 
sújtó szárazság. Jézus viszont így száll szembe: ördöngöst szabadít 
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meg, új életre támasztja Lázárt, vagy Zákeusnak ad új életet. Soha 
nem nézi le az ellenfelet és tudja jól, hogy mindent oda kell adni az 
életbe maradásért. Nem hiába mondja a botránkozás kapcsán még 
erősebb szavakkal: „8Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd 
le, és vesd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az 
életre, mint ha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. 
9Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól: 
jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemeddel együtt 
vettetsz a gyehenna tüzére.” Itt nemcsak külső vagyontárgyak, hanem 
még erőteljesebben, abszurdabban, akár testünk egy darabját is 
odaadva kell életbe maradnunk. Az özvegyasszony nem mindenét 
dobta bele a perselybe, az igazgyöngyöt találó nem mindenét adta 
el a példázatban? Vagy egy másik alkalommal így szól: „Embereknek 
ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” A halál erőivel szemben 
csak a legnagyobb szuverén hatalom, Isten kegyelme és szeretete 
tud szembeállni. Az Újszövetségben a teljes átadást és teljes 
eladósódást Jézus tette meg a mi szabadságunkért és életünkért. 
Ezért mi az eddigi hatvan- hetven- vagy éppen nyolcvanszázalékos 
életünk helyett teljes életet kaphattunk, nemcsak ezen a földön, ha-
nem az örök hazában egyaránt. Nem kegyetlen vezetőktől kapjuk 
meg és adjuk át az életet, hanem a Gondviselő Atyától. 

Kedves Testvérek! 

Kié az életünk? Hány százalékos az életünk? Ki ellen hadakozunk? 
Milyen hatalommal állunk szemben? Kié vagyunk tulajdonképpen? 
Nem kellene Jézus kezébe egész életünket leadni, hogy teljes életet 
nyerjünk? Ezekre a kérdésekre kell újra és újra megadnunk a vá-
laszt, annak, aki odaadta magát értünk, hogy életünk legyen és bő-
völködhessünk benne. Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük a 
841. dicséret 1-2. verseit. A 841. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Igéddel áldj meg bennünket, Urunk…” 
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Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Ámen. 
 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon 
mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 

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 MEGBOCSÁ-
TUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.8 
 
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.”9 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 

a) Keresztelés: 

Berényi Lilla  2022.10.02 

Kádár Gedeon  2022.10.02 

Varga Botond  2022.10.02 

Borbás Benedek 2022.10.09 

Kun Bella Vivien 2022.10.09 

Kun Bíborka Rebeka  2022.10.09 

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

                                                           
8 Mt 6,9-13 
9 2Kor 8,9 
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c) Házasságkötés:  

 

 Dr. Vörös András – Dr. Asztalos Kata 2022.10.01. 1500 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az el-
múlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Megőrzi ő 
híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az 
igazra, és öröm a tiszta szívűekre.”10 
 

Rácz István 09.26  Varga Nóra Szílvia 09.28 

Molnár Tünde 09.26  Mérges Ágnes 09.28 

Hemző Noémi 09.26  Szöllősi Balázs 09.28 

Szentirmai Zsófia 09.26  Szűcs Géza ifj. 09.28 

Vékony Dániel 09.26  Kóródi András 09.28 

Simon Gergő 09.26  Bellus Hunor 09.28 

Nemes Miklós János 09.26  Csuka Zselyke 09.28 

Csák Bence 09.26  Kovács Gergely 09.29 

Szuromi Attila Lajos 09.26  Csende Szidónia Anikó 09.29 

P. Tóth Mihály 09.27  Ditrói Krisztina 09.29 

Varsányi András 09.27  Czirok Róbert 09.29 

Borsos Nóra 09.27  Szénási Lili 09.29 

Horváth Éva 09.27  Juhos Nándor 09.29 

Kocsis Alexandra 09.27  Balogh Sámuel Zoltán 09.29 

Szabó Nikoletta 09.27  

Kalinowski Hunter Já-
nos 09.29 

Kutasi Kristóf 09.27  Németh Judit Dr. 09.30 

Fábián Alexandra 09.27  Fejes Kinga Dr. 09.30 

Szilágyiné Héjja Judit 09.28  Patócs Ilona 09.30 

Makay Attila Dr. 09.28  Patócs József 09.30 

Majzikné Berta Beáta Jusztina 09.28  Surinya Petra 09.30 

Berta Krisztián 09.28  Pap Liliána 09.30 

Hegedűs Alexandra 09.28  Láng Laura 09.30 

Tőkés Ibolya 09.28  Mucsi István Zsolt 10.02 

                                                           
10 Zsolt 97,10-11 
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Bereczki Dorottya 10.01  Nagy Lászlóné 10.02 

Gazsi Ádám 10.01  Török Marcell 10.02 

Sós Gábor 10.01  Varga Donát 10.02 

Hegedűs Botond  10.02       

2. Hírek: 

Vállaljuk református hitünket! A Magyarországi Református Egyház kéri, 
hogy az őszi népszámláláskor jelöljük be vallásunkat. Az októbertől 
adventig tartó cenzus első szakaszában, október 1-16. között egy online 
felületen11lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően keresik fel a számlá-
lóbiztosok a háztartásokat. Akinek az online kitöltés nehézséget okoz, a 
Lelkészi Hivatalban jelentkezve gyülekezeti tagjaink segítenek. 
a. Örömmel adunk hírt arról, hogy egyházmegyei ifi nap lesz Makón, 
ahová szeretettel hívjuk és várjuk a 13-23 év közötti korosztályt, lelkipász-
torokat és hitoktatókat. Időpont: 2022. október 22. (szombat) 10:00-16:00 h 
között. Helyszín: Makó, Juhász Gyula Református Gimnázium, Techni-
kum és Szakképző Iskola (Kálvin u. 2-6.)  
Ebéd: ingyenesen biztosított az egyházmegye által a regisztráltaknak. 
Jelentkezési határidő: 2022. október 14. (péntek) éjfél 

Jelentkezés: https://bit.ly/ReRefiszMakó  
b. Új Énekeskönyv érkezett az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfo-
gadási 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/ 
d. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon12 ÉLŐ-ben követhetik, 
illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 
szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról 13 letölthető! 
e. 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 jelez-
ve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!  
3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

                                                           
11 https://nepszamlalas2022.hu/ 
12 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw 
13 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/ 

https://bit.ly/ReRefiszMakó
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://nepszamlalas2022.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b. Vasárnap 930 istentiszteletet az Ótemplomban (Szőnyi u). 
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 1700 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünk-
ben. 
e. Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus 

imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyug-

díjas Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környé-

ken lakó idősebb, illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1700 hétközi istentisztelet a 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 Gyüleke-

zeti Teremben. 

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

kezeti teremben.  

Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt hétfő, kedd, csütör-

tök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP. A lelkészi 
hivatalt telefonon14 és e-mailon 15 is el lehet érni. Akinek kérése van, vala-
milyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 
4. 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. 

5. Adományaink:  

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

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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bankszámlájára. Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium 
javaslata az egyházközség tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a kö-
vetkező: 
- 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 
288. ének 1-3. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és 
végül úgy vegyük Isten áldását. A 288. dicséret 1. verse így kezdő-
dik: „Áldjuk Istent végével Isteni tiszteletünknek…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll):  
 

Áldás (gyülekezet áll): „6De Isten megsegít engem, az 
Úr megtartja életemet. … 8Készségesen áldozok ne-
ked, magasztalom neved, URam, mert jó vagy. 9Mert 
minden nyomorúságból kimentettél engem...”16 

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 

 

                                                           
16 Zsolt 54,6-9 

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

