
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. október 16. Bethlenes vasárnap 

„megjelent a mi üdvözítő 
Istenünk jósága és ember-
szeretete” Tit 3,4 

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll): 
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 
2022. október 16-án, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplom-
ból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket.  
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 25. Zsoltár 1. versét. A 25. Zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Szívemet hozzád emelem…” 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük a 771. ének verseit. A 771. ének 1. verse így 
kezdődik: „Velem vándorol…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól. Ámen 

Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Pál Titusznak írt levelének 
3. fejezetéből az 1-7 versekből olvasom Isten igéjét: 

 
1 Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat 
az uralkodóknak és a felsőbbségnek: engedelmes-
kedjenek, és legyenek készek minden jó cseleke-

detre.  2 Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legye-
nek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. 
3 Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők vol-
tunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és 
irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. 4 De 
amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszere-
tete, 5 nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő 
irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a 
Szentlélek által,6 akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#2
https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#6
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Üdvözítőnk által, 7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménysé-
günk szerint részesei legyünk az örök életnek. Tit 3,1-7 
 

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 fe-
jünket és fennállva imádkozzunk a 13. zsoltár szavaival: 

1 A karmesternek: Dávid zsoltára. 2 Meddig tart ez, 
Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el 
orcádat előlem? 3 Meddig kell magamban tanakodnom, 
és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kereked-

hetik fölém ellenségem? 4 Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! 
Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! 5 Ne 
mondhassa ellenségem: Végeztem vele! Ne ujjonghassanak ellenfe-
leim, hogy ingadozom! 6 Mert én hűségedben bízom, szívből ujjon-
gok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 225. ének 1-4 verseit. A 225. 
ének 1. verse így kezdődik: „Itt van Isten…” 
 
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Pál apostol Tituszhoz írt levelének 3. fe-
jezetének 4. versében: 

 „megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember-
szeretete” Tit 3,4 

Igehirdetés (gyülekezet ül): 
Kedves Gyülekezet! 

Közeledünk a reformáció emléknapjához, valamit az újborért való 
hálaadáshoz, amely emlékeztet bennünket Isten kegyelmére és gond-
viselésére. Reformátor eleink fő tanításaiban is hasonló gondolatok 

https://abibliamindenkie.hu/uj/TIT/3#7
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#2
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/13#6
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jelennek meg: az üdvösség egyedül a Krisztusban való hit által, Isten 
kegyelméből lehetséges. Ezek a legbiztosabb alapok, amelyekre egy-
házunk tanítását fel tudjuk építeni, Pál apostol tanításiban köszönnek 
vissza a legegyértelműbben. Mai részünkben Pál nagyon világosan, 
tömören és szemléletesen foglalja össze azt, hogy egy keresztyén em-
ber élete hogyan válhat igazzá Isten előtt és a megtérés élménye mi-
ként változtathat meg mindent. 

Az apostol levelét Titusznak, a krétai gyülekezet vezetőjének címezi. 
Pál ilyen típusú leveleit pásztori leveleknek nevezzük, mert ezekben 
az apostol tanításokkal, tanácsokkal segíti fiatalabb gyülekezetvezető 
szolgatársait. Minden bizonnyal a gyülekezet tagjai számára nehéz-
séget jelentett a már megjelent tévtanítók helyzete, illetve a viszonya 
az uralkodó római államhatalommal. Pál ugyanis egyértelműen 
megfigyelhető módon reagál ezekre a kérdésekre és problémákra. 
Mai részünkben, a levél végén összefoglalást tart. Az apostol sum-
másan, lényegre törően írja le legfontosabb tanításait. Ezeken keresz-
tül figyeljünk mi is mai legfontosabb üzenetünkre: Isten Krisztus által 
formál bennünket.  

Elsőként tekintsünk arra, amelyet Pál a régi beállítottság, a Krisztus 
előtti életszakasz leírásában tár elénk. Az apostol leírásában egy meg-
lehetősen negatív képet láthatunk arról, hogy milyen lehet egy ember 
élete Krisztus nélkül: céltalan, igazi értéktől mentes és indulatokkal 
teli. Pál több alkalommal is leírja hasonló formában ezeket a gondo-
latokat, amelyek elsősorban mind negatív emberi tulajdonságokat, 
gondolatokat fogalmaznak meg. Az apostol ezekkel akarja szemlél-
tetni a gyülekezet tagjai számára azt, hogy életük korábbi időszaká-
ban kevésbé figyeltek az értékes és céltudatos életre. Ezek a listák a 
hétköznapi élet legegyszerűbb indulataiba és rossz döntéseibe vezet-
nek el bennünket. 
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Sajnos ebben nem sokban különbözünk mi sem az akkori kor embe-
rétől. Sajnos ma is nagyon sokszor éljük meg életünket igazi értékek-
től mentesen, tévelyegve eszmék, népszerű emberek gondolatai, és a 
világ által ránk erőltetett rendszerek mentén. Mivel sokszor nincs 
biztos alapja életünknek és hitünknek sem, ezért a világ dolgai köny-
nyű szerrel tudnak hatást gyakorolni ránk. jézus példázata szerint 
sokszor olyanok vagyunk, mint akik szilárd alap nélkül építenek há-
zat, majd csodálkoznak azon, hogy az összedől. Ennek köszönhetően 
az életünk megtelítődik bűnökkel, rossz dolgokkal, amelyek megter-
helnek és megtörnek bennünket. Mivel világunk egyre inkább elsza-
kad Istentől, a békesség és a szeretet valódi forrásától, egyre inkább 
telik meg azzal a negatív indulattal, amit az apostol a következő sza-
vakkal ír le: „egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők.” Roppant 
nehéz helyzetek vesznek körül bennünket, ami feszültséggel és ha-
raggal töltet el bennünket. 

Ma a krízisek korát éljük. Nem csak a világban, hanem személyes éle-
tünkben is tele vagyunk kérdésekkel, nehézségekkel és terhekkel. 
Kapcsolatok, változások, elvárások vesznek körül, aminek terheit 
nem mindig tudjuk elhordozni, mert saját erőnkből számtalan alka-
lommal rossz döntést hozunk. 

Ebben tehát a mai életünk nagyban hasonlít arra, amit az apostol leír 
az ókor krétai gyülekezete számára. Éppen ezért mi is szívleljük meg 
azt, amit ezzel tanítani akar Pál: nem szabad itt megállni! Mert az élet, 
főként a keresztyén élet nem állhat meg itt: Isten megjelenített 
ugyanis nekünk azt az utat, amely kivezethet ebből a rossz lelki és 
fizikai állapotból. 

Mert megjelent Isten „üdvözítő jósága és emberszeretete”. Pál az ak-
kori ember által ismert fogalmakat alkalmaz ebben az esetben. 
Ugyanis ezt a két kifejezést az a kor a római császárok terminológiá-
jában, a császárkultuszban használtak. A népnek ezt kellett vallania 
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a császárokról: mindenek felett jóságosak, és emberszeretőek voltak. 
Pál egyértelműen leírja a gyülekezet tagjainak, hogy az igazi jóság és 
emberszeretet Isten által, Jézus Krisztusban jelent meg. Nem a mi ér-
demeink, vagy cselekedeteink miatt, hanem egyedül Isten kegyelmé-
nek és váltságmunkájának köszönhetően. Ez adhat ma is egyfajta bi-
zalmat számunkra, ez tölthet el bennünket az új élet reménységével. 
Pál leírása szerint ezt a Lélek fürdője által, vagyis a hit ajándékával 
érhetjük el. Pál csodálatos képekkel mondja el nekünk a megtérés lé-
nyegét: Isten megszólít bennünket a régi életben, hogy kihívjon és új 
lehetőséget adjon számunkra: az örök élet útját. Egyértelmű az is, 
hogy ennek a folyamatnak köszönhetően változik meg a megtért em-
ber élete. Hiszen ezután megtelik jó tulajdonságokkal, hálával, valódi 
értékek közvetítésével. Pál leírásának egy nagyon fontos üzenete 
pont ez: az lelkileg újjászületett ember hite soha nem lehet öncélú, 
mert hat a világra, ahol van. Tettekkel, szavakkal, bizonyságtétellel. 
Erre indítja ugyanis Isten gondviselő szeretete a gyülekezet tagjait. A 
megváltás iránti hálából próbálunk a jóra törekedni, hogy ezzel is 
szolgáljunk egyénileg és közösségileg is Istennek. Ennek az új életnek 
éppen ezért fontos gyümölcsei lesznek: jóság minden és mindenki 
felé, szelídség, alázat, megértés és a békesség közvetítése.  

Talán a mai feszült világunkban nem kell hosszasan magyarázni azt, 
hogy ezekre a gyümölcsökre mekkora szükségünk van. Mindany-
nyian kortól és hittől függetlenül látjuk és érezzük magunk körül az 
egyre nyomasztóbb világ hatásait. Éppen ebben a helyzetben nem vé-
letlenül szólít meg Isten Igéje bennünket ezekkel a gondolatokkal: 
mert Jézus Krisztus útja tud ebben megoldást, lelki megnyugvást 
adni számunkra. Figyeljünk Isten megszólító kegyelmére és próbál-
junk választ adni erre. Isten ma is próbál formálni bennünket: ha 
hagyjuk ezt. Közeledjünk az új élet útjához, mert az valódi lelki bé-
kességgel fog eltölteni mindannyiunkat. 
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Mai világunk teljesen mást közvetít felénk. Sokszor halljuk azt, hogy 
a lelki békességünk, életünk rendbetétele kizárólag rajtunk áll. Ma-
gunk oldjuk meg a kríziseket, magunk vagyunk életünk egyetlen 
urai. A saját életünk tettei határoznak meg bennünket, és képesek va-
gyunk a magunk módján is formálódni és értékes életet élni. Pál mai 
tanítása ebben is figyelmeztet bennünket: öncélú és önző világban 
élünk, ezért sokszor mi is azzá válunk. De a saját magunk tetteivel és 
életével nem tudjuk elérni azt az állapotot, amit valahol mindannyian 
vágyunk életünknek. Szükségünk van a megváltás csodájára és Jézus 
Krisztusra. 

Szívleljük meg Pál azon üzenetét is, hogy az igazi megváltozott ke-
resztyén élet nem lehet öncélú: mert hat a környező világra. Mi ma-
gunk is tudunk szolgálni és segíteni a saját életünk helyén. Több 
olyan helyzet van, amikor bele sem gondolunk, hogy egy-egy apró 
hétköznapi tettel, vagy kedves szóval mekkora szolgálatot tudunk 
tenni egymásnak. Bátorítalak arra titeket, hogy az iskolában, de más-
hol is, egész életünkben éljük meg ezt: mert ez formál közösséggé 
bennünket. Ahogyan Isten szeretett bennünket, úgy próbáljuk szere-
tettel mi is jelen lenni a világban. 

Figyeljünk erre a következő időszakban, ez vezessen bennünket a ne-
hézségekben, próbatételekben. Forduljunk életünkkel, hitünkkel Jé-
zus Krisztus felé. Ámen   (Szabó Ákos intézményi lelkész) 

Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Énekeljük a 225. dicséretünk 5-6 ver-
sét. „Egyszerűvé formálj…” 
Úrvacsoraosztás 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 

meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére imádsággal: 
1 A karmesternek: Zsoltárének. Örvendj, egész föld, az 
Istennek! 2 Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsősé-

https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#1
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#2
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gét! 3 Mondjátok Istennek: Milyen félelmetesek a te tetteid! Nagy 
erőd miatt hízelegnek ellenségeid. 4 Az egész föld leborul előtted, és 
énekel neked, énekli neved dicséretét. (Szela.) 5 Gyertek és lássátok 
Isten tetteit! Félelmetesek dolgai az emberek között: 6 Szárazfölddé 
változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk 
neki!7 Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, 
hogy ne kelhessenek föl a lázadók. (Szela.) 8 Áldjátok, népek, a mi 
Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! 9 Ő tartott életben ben-
nünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. 10 Mert megpróbáltál 
minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. 11 Hálóba kerítet-
tél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. 12 Embert ültettél a nya-
kunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdül-
tünk.13 Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmai-
mat, 14 melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. 15 Hí-
zott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, mar-
hákat és bakokat készítek el neked. (Szela.) 16 Gyertek, halljátok, ti, 
istenfélők, mind, hadd mondjam el, mit tett velem! 17 Szám hozzá ki-
áltott, nyelvem őt magasztalta. 18 Ha álnok szándék lett volna szí-
vemben, nem hallgatott volna meg az Úr.19 De Isten meghallgatott, 
figyelt imádságom szavára. 20 Áldott legyen Isten, mert nem utasí-
totta el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Zsolt 66 
 

Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úrtól ta-
nult 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 BO-
CSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK 
AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉR-

https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#3
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#4
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#5
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#6
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#7
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#8
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#9
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#10
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#11
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#12
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#13
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#14
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#15
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#16
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#17
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#18
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#19
https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66#20
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TÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ OR-
SZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. 
(Mt 6,9-13) 
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéte-
ményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,) 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés: 

Fehér Gréta Hanna                                     2022.10.20 

 

  

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

 

 

c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten 

   
 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk sze-

rint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! 

„Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fény-

özön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre.”1 

Asztalos Zsolt 10.10  Fodor Endre 10.14 

Illés Gábor 10.10  Hegedűs Fanni 10.14 

Jó Emma 10.10  Meszlényi Tímea 10.14 

Kandó Sára Bernadett 10.10  Nagy Kincső 10.14 

Soós- Albert Emese 10.10  Schleifer Máté 10.14  

                                                           
1 Zsolt 97,10-11 



 

 

 

 

9 

Szrnka Loránd 10.10  Sebestyén Anna Margit 10.14 

Tóth Imre 10.10  Geráné Szemenyei Olga 10.15 

Banga Tünde 10.11  Joó Sándor Zoltán 10.15 

Bősi Levente Pál 10.11  Joó Tünde Lili 10.15 

Kis Jánosné 10.11  Klemm Kata 10.15 

Bereczki Marianna 10.12  Mérai Annamária 10.15 

Erdős Marcell 10.12  

Németh- Mészáros Márk   
Milán 10.15 

Földi Csaba Milán 10.12  

Szabó- Üveges Lajos       
Tamás 10.15 

Földvári Máté 10.12  Szarvas Gábor 10.15 

Molnár Dávid 10.12  Bajusz Nelli 10.16 

Papp Kolos Kristóf 10.12  Farkas Gergő 10.16 

Schéda László Zoltán 10.12  Gruber Daniella 10.16 

Szabó Daniella Veronika 10.12  Hódi Nóra 10.16 

Tóth Adél 10.12  Máté Imre Gergő 10.16 

Bagi Szilvia 10.13  Petrecz Szabolcs 10.16 

Harsányi Rebeka Hanna 10.13  Sütő Bernadett 10.16 

Sovák Edit 10.13  

Végh- Wolf Katalin        
Adrienn 10.16 

Czeglédi Ágnes 10.14     

  

2. Hírek: 
a. Nyílt nap a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban 2022. ok-

tóber 24-én 08:00 órától, majd 17:00 órától szülői felvételi tájékoztató 
negyedik, nyolcadik osztályos diákoknak és szüleiknek. 
b. Örömmel adunk hírt arról, hogy egyházmegyei ifi nap lesz Ma-
kón, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a 13-23 év közötti korosztályt, 
lelkipásztorokat és hitoktatókat. Időpont: 2022. október 22. (szom-
bat) 10:00-16:00 h között. Helyszín: Makó, Juhász Gyula Reformá-
tus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola (Kálvin u. 2-6.)  
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Ebéd: ingyenesen biztosított az egyházmegye által a regisztráltak-
nak.  
c. Új Énekeskönyv érkezett az Ótemplomi Hivatalban ügyfélfoga-
dási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után megvásárolható, 
3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és hozzá hasz-

nos tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reforma-
tus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 
d. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon2 ÉLŐ-ben követ-

hetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a 

szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írás-

ban a gyülekezet honlapjáról3 letölthető! 

e. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyü-
lekezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük pos-
taládájába a lapot, ha azt a lelkészi hivatal telefonszámán (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 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban 
(Szőnyi u). 
c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hó-
nap 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 ter-
münkben. 
e. Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumeni-

kus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

                                                           
2 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
3 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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f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas La-

kóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, 

illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1700 hétközi istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi 
u). 

h. Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyüle-

kezeti 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 telefonon4 és e-mailon5 is el lehet érni. Akinek kérése 

van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen ben-

nünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi refor-

mátus Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kő-

vel van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD le-

meze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet 

igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásá-

rolható az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése 
hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi u.5) ügyfélfogadási 
időben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-

20056821 számú bankszámlájára. Fenntartói járulék összege 2022-

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai felé az áldozat-
vállalás mértékéről a következő: 

- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyü-

lekezeti 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 Ótemp-

lom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 

18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖN-

JÜK! 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük az 
799. énekünk valamennyi versét majd nemzeti imádságunkat, a him-
nuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. (Régi énekeskönyv --) Az 
799. záróének 1. verse így kezdődik: „Mindig veled…” 
Himnusz (gyülekezet áll):  
Áldás (gyülekezet áll): „A Kegyelem legyen mindazokkal, akik el 
nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Ef 
6,24 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

