
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. október 23. Szentháromság utáni 19. vasárnap 

„17Ezért mindenben hasonlóvá kel-
lett lennie a testvéreihez, hogy ir-
galmas és hű főpap legyen az Isten 
előtti szolgálatban, hogy engeszte-
lést szerezzen a nép bűneiért.” 

(Zsid 2,17) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „URam, utánad sóvárog a lelkem! 
2Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki 
ellenségeim! 3Senki se szégyenüljön meg, aki benned reményke-
dik,”1 „Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és 
az Úr Jézus Krisztustól!”2 Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. október 23-án, Szent-
háromság utáni tizenkilencedik vasárnapon, a Hódmezővásárhelyi 
Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai 
istentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet hon-
lapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formá-
ban is letölthető.  
 
Az alkalomról: A Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap teoló-
giai témája: járjunk elhivatásunkhoz méltóan – a munkában.3 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 25. zsoltár 1. versét. A 25. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Szívemet hozzád emelem, és benned bízom Uram…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük a 25. zsoltár 2-5. verseit. A 25. zsoltár 2. verse 
így kezdődik: „Útjaid, Uram, mutasd meg…” 

                                                           
1 Zsolt 25,1-3 
2 Fil 1,2 
3 IÉ 2022/4 632. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Fohász (gyülekezet áll): „4Utaidat, URam, ismertesd meg velem, 
ösvényeidre taníts meg engem! 5Vezess hűségesen, és taníts en-
gem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reményke-
dem.”4 Köszöntelek titeket az elhívottakat, akiket az Atya Isten sze-
retett, a Jézus Krisztus megváltott és a Szentlélek Isten megszentelt. 
Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, 
a mi Mennyei Atyánknak és az Ő Egyszülött Fiának az Úr Jézus 
Krisztusnak megismerésére. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Zsid levélből az 2. fejezet 
5-18. verseit olvasom:  

Jézus szenvedésen át jutott a dicsőségbe 

5Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljöven-
dő világot, amelyről szólunk. 6Sőt valahol valaki így 

tett bizonyságot: „Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az 
embernek fia, hogy gondod van rá? 7Rövid időre kisebbé tetted őt 
az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad 
meg, 8mindent lába alá vetettél.” Ha ugyanis mindent alávetett 
neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most 
ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll, 
9azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett 
az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltó-
sággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenki-
ért megízlelte a halált. 
10Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által 
van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, 
üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. 11Mert a 
megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, 
ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, 12amikor így szól: 
„Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek 
téged.” 

                                                           
4 Zsolt 25,4-5 
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13És ismét: „Én őbenne reménykedem”, majd újra: „Íme, itt va-
gyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem.” 
14Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk ha-
sonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, 
akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, 15és megszaba-
dítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben 
rabok voltak. 16Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem 
Ábrahám utódait karolja fel. 17Ezért mindenben hasonlóvá kellett 
lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten 
előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnei-
ért. 18Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik 
kísértésbe esnek. 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! 
A látható világból érkeztünk Hozzád és most a láthatat-
lanokra szeretnénk tekinteni.  
A látható világ elcsábít minket Tőled, hiszen ebben a vi-

lágban hatalmak jelennek meg, amelynek védelmében úgy gondoljuk 
félelmeink csöndesednek. A megtapasztalható világból jövünk azzal, 
hogy mindent látunk és értünk.  A félelmeink és aggódásaink azon-
ban nem csökkennek. Újra és újra valósággá válik, hogy az ember ha-
lálba vezető úton jár.  
Kérünk, bocsásd meg a mindig felelőtlen magabiztosságunkat és lel-
ked erejével mutass meg nekünk a láthatatlant, a szemünk elöl elta-
kart, szívünk elöl elfedett Jézus Krisztust! 
Add, hogy szívünkből mondhassuk öve egyedül minden hatalom, 
dicsőség. Ámen. 
     
Bűnbocsánat hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „8Jó és igaz az 
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ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 9Az alázatosakat 
igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 10Az ÚR 
minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szö-
vetségét és intelmeit.”5 Ámen.  
 

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfog-
lalva, énekeljük a 246. dicséret 1-6. verseit. A 246. dicsé-
ret 1. verse így kezdődik: „Urunk, ez a hála napja…” 
 

Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Zsid könyvének az 2. fejezet, 17. versé-
ben, a következőképpen: 

 
„17Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvé-
reihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten 
előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép 
bűneiért.”  Ámen.  

 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Testvérek! 

Így október vége felé járjuk a temetőkerteteket és keressük fel hoz-
zátartozóink sírjait. Gyakran megesik velünk, hogy a temetők ré-
gebbi részeiben járva nézzük a fejfák és sírok feliratait, de bizony 
sem a nevet, sem az évszámokat nem tudjuk kibogozni, mert az év-
tizedek alatt lekopott láthatatlanná vált. Csak azt tudjuk, hogy el-
hunytak fekszenek ott, akiknek hozzátartozói már nem élnek, vagy 
nem gondozzák a sírt.  
Ezzel a bizonytalansággal és biztossággal lépkedünk napról napra 
előre akkor, amikor a Bibliaolvasó Kalauz szerint a Zsidókhoz írt 
levél olvasásának fogtunk neki. Már a keletkezését követő évszá-
zadban nem tudták, hogy egész pontosan ki írta, mikor írta, kinek 

                                                           
5 Zsolt 25,8-10 
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írta a levelet a szerző. Sőt a műfaját tekintve is kétségeink vannak, 
hogy valóban levelet olvashatunk. Van azonban a bizonytalanság 
mellett bizonyosság is. Ha olvassuk, szent helyen járunk, önálló 
mondanivalóval jelentkező igaz bibliai könyvet veszünk a kezünk-
be. 
Szerzőjének sokáig Pál apostolt, vagy tanítványát gondolták. A 
könyv írásának módja, szóhasználata nagyban hasonlít, de el is tér 
tőle. Ma az az egységes álláspont, hogy nem tudjuk ki írta, sőt azt is 
gondoljuk, hogy nem is kívánta megjegyezni a nevét. Inkább névte-
lenségbe akart burkolódzni. Mintha Kálvinhoz hasonlóan jeltelen 
sírban szeretne nyugodni. Vagy mai igénk szóhasználatához csatla-
kozva nem akarna senki fölé rendeződni, hanem embertársaihoz, az 
igehallgatókhoz hasonló szeretne maradni.  
Eredetileg névtelen írás volt ez, csak amikor a szent iratokat első 
alkalommal rendezték, akkor Pál apostol Római levele után helyez-
ték el. Egyrészt utalni kívántak arra, hogy Páltól származik, más-
részt a Zsidókhoz írt címet adták neki. A címadás már értelmezése a 
könyvnek. Arra nézve semmi utalás nincsen a könyvben, hogy Pál-
tól származna, sőt sokkal inkább az látszik, hogy az, ami korábban a 
keresztyénség első második nemzedékében meglehetett, hogy tud-
niillik zsidó keresztyének vagy pogánykeresztyének élnek együtt, 
már nem téma és háttérbe szorul. A könyv egyszerűen csak keresz-
tyénekhez szól. A felirat valószínűleg arra utal, hogy a könyvben 
több mint 130 szószerinti és tartalmi utalás történik az Ószövetség-
re. Mai igénkben is olvashatunk néhányat. Talán ezért lett Zsidók-
hoz írt levél a könyv címe.  
És végül nem is igen levél. Csak a záradék tűnik levélformának. 
Magát egy helyen intő szónak nevezi, éppen ezért sokan egy kora-
keresztyén igehirdetésnek értelmezik leginkább valahonnan az első 
század végéről a keresztyénség második és harmadik nemzedéké-
nek korából.6  

                                                           
6 Bibliaismereti kézikönyv Bp. 2004. 625-634. old. 
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Nekem a mai ige leginkább egy himnuszhoz hasonlít, amelynek 
középpontjában a megfeszített Jézus Krisztus áll. Az Ő szenvedése 
és kereszthalála kerül középpontba, ami Isten megváltói művének is 
egyben a középpontja.  
Ha megfejteni kívánjuk a mondanivalót, akkor annak hátterét hív-
juk most segítségül. Feltűnően a legtöbbet használt kifejezés és gon-
dolat az alárendeltség. Igénk Jézus Krisztus alárendeltségéről be-
szél. Nem lehet nem meg említeni ennek az ellentétét, ami meg sem 
jelenik a fölérendeltség. Ehhez párosul a hatalom és annak ellentétje 
a hatalom nélküliség, illetve az erő és az erőtlenség, vagy uraság és 
szolgaság, a kisebb és nagyobb kérdése. Ha tovább lépünk, akkor 
ehhez tartozik a dicsőség kérdése és vele ellentétben a dicstelenség. 
És végül a látás és a vakság kérdése. Azaz valamit látunk, láthatunk 
és vannak olyan dolgok, amit nem láthatunk. 
Az ige hátterében mintha arról lenne szó, hogy Jézus Krisztus ha-
talmában, erejében már nem bíznak a keresztyének. Mintha a ke-
resztyénség megrendült volna, és más került volna az előtérbe. 
Ezért hangzik az intés és bátorítás feléjük, amely Jézus Krisztus fő-
papi tisztségét hozza elő. Mintha az a látás, ami meglenne a keresz-
tyénekben az egy hamis látás lenne, amely a környezetet és az em-
berek hatalmát kiemeli, Jézus Krisztus erejét pedig egész egyszerű-
en nem látja. Bizonyos, hogy ez a keresztyéni élethelyzet számtalan 
alkalommal előtérbe kerül. Így lehetett ez például a reformáció ide-
jén is. Ahol a földi hatalmasságok alá rendeltetett Jézus krisztus 
ügye. Ahol már nem látta az egyház Krisztus hatalmát és erejét. 
Ahol más uraságok jelentek meg, és ennek következtében az egyház 
elerőtlenedett.  
Mai életünk éppen efelé sodródik. Európa nyugati felén már a ke-
resztyének szava semmit sem számít. Keresztyén üldözésről még 
nem beszélhetünk, de a keresztyénség teljesen perifériára szorult, 
mellőzött lett. Az egyházból kilépők száma mérhetetlenül nagy. Ná-
lunk, Magyarországon is nagyon hasonló a helyzet. Miközben a tár-
sadalomban nagyon sok szó esik a keresztyénségről, miközben a 
kormányzat a korábbiakhoz képest nagyon sok segítséget megad a 
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köznevelés és a szociális élet területén az egyháznak, aközben gyü-
lekezeteink lelkileg sokkal erőtlenebbek, mint voltak harminc évvel 
ezelőtt. Nem látjuk Krisztus uralmát, uraságát. Alárendeljük ma-
gunkat olyan dolgoknak és ügyeknek, amelyekről azt gondoljuk, 
hogy életünket előbbre viszik. A látásunkat és gondolkodásunkat, 
amelyről megvagyunk győződve, hogy tökéletes, mégis elfedi va-
lami a valóság elöl. Krisztus hatalmát és erejét, uraságát nem érez-
zük. 
Egy ilyen környezetben szólal meg ez a néhány mondat és segít 
bennünket, hogy a látható és a láthatatlan hitünk részévé tegyük. 
Hív bennünket afelé, hogy ne csak a láthatókra, hanem a láthatatla-
nokra és tekintsünk. Bátorít bennünket arra, hogy életünk súlypont-
ja, fordulópontja Jézus Krisztus legyen. Ő az, aki az égieket és földi-
eket összeköti. Ő az, akinek kezében minden hatalom van. A földi 
hatalmasságok nem tudják a halált legyőzni, sőt inkább annak szol-
gálatában állnak. Krisztus az, aki legyőzte hatalmával az ember leg-
nagyobb ellenségét a halált. Többek között ezért neki van a legna-
gyobb hatalma. A legnagyobb hatalom jellemzője pedig az erőtlen-
ség, a hatalom nélküliség, az alávetettség. Jézus krisztus ereje éppen 
ebben rejlik. Még csak nem is angyal volt ő, hanem egész egyszerű-
en csak egy ember, aki megalázta magát, kisebb lett a hatalmánál, 
kisebb lett az őt szolgálóknál. Ő lett az, aki szolgál, ezért nagy di-
csőséggel koronázták meg.  
Kedves Testvérek! Akkor értjük jól az igét, ha ezt próbáljuk meg 
megvalósítani életünkben. Ha hagyjuk, hogy ez az erőtlenség győz-
zön meg bennünket újra és újra életünk pillanataiban és cselekvésé-
ben. Az egyház hatalma Krisztus hatalmában van. Ha önálló útra 
indul, eltéved és elveszti saját tulajdonságát.  Szabad hitvallásunk 
részévé tenni, még nem látjuk. Isten igéje arról beszél, hogy ez a vi-
lág nem látja az erőtlenség erejét, a hatalomnélküliség hatalmát. Az-
zal fejezem be az igehirdetést, hogy a szolgaságból szolgálat felé hív 
bennünket Isten igéje. A szolgaságot a félelemmel azonosítsuk. A 
félelem szolgaságából hív bennünket el a szolgálatra. Ebben testvé-



8 
 

rünk és örököstársunk Jézus Krisztus járt elől, aki a hatalom és a 
dicsőség. Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük a 
240. dicséret 1-6. verseit. A 240. dicséret 1. verse így kezdődik: „Ma-
gasztalunk égi fénynél…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Krisztus lelke, szentelj meg engem. 
Krisztus teste, üdvözíts engem. 
Krisztus vére, ihless meg engem. 
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem. 

Krisztus szenvedése, erősíts meg engem. 
Ó, édes Jézus, hallgass meg engem. 
Szent sebeidbe rejts el engem. 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. 
Halálom óráján hívj el engem. 
És juttass magadhoz engem, 
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged mindörökkön örökké. Ámen. 
(Loyola Ignác imája) 

 
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. 
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ÁMEN.7 
 
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.”8 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
1. Anyakönyvi híreink: 

a) Keresztelés: Ezen a héten nem volt! 
  

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Muladi László 

(Hódmezővásárhely, 1942.02.27.) 6800 Hódmezővásár-
hely, Móricz Zsigmond u. 6/A. szám alatti lakos. Temeté-
se 2022.11.03.-án (csütörtökön) 10:30 órakor lesz a Római Katolikus 
temetőben. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   

 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk sze-
rint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse 
őket! „12Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy 
melyik utat válassza. 13Élete boldog marad, és utódai 
öröklik a földet.”9 

Balog Ádám 10.17  Kardos Piroska Erzsébet 10.20 

Fekete Janka Nóra 10.17  Szabó Szimonetta Maja 10.20 

Fulai Dalma Rebeka 10.17  

Szöllősi Lajosné Bacsa 
Ilona 10.20 

Grezsa- Klein Marianna 10.17  Tóth Balázs Milán 10.20 

Jáksó Kitti Noémi 10.17  Tóth Istvánné 10.20 
                                                           
7 Mt 6,9-13 
8 2Kor 8,9 
9 Zsolt 25,12-13 
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Kotormán László 10.17  Vörös András Dr. 10.20 

Kristó Imre ifj. 10.17  Zoltai Hédi 10.20 

Kristó Istvánné 10.17  Arany- Tóth Ernő ifj. 10.21 

Ozsváth Lili 10.17  Balázs Ádám 10.21 

Somogyi Gergő 10.17  Balog Rebeka 10.21 

Varjú Imre 10.17  Bánfi Blanka 10.21 

Bullás Gréta Gérta 10.18  Bicskei Sarolta 10.21 

Dóka János ifj. 10.18  Hermann Mihály 10.21 

Doma László ifj. 10.18  Takács Péter 10.21 

Galyas Linett 10.18  Adanik Beáta 10.22 

Kiss Zénó Róbert 10.18  Gaál András ifj. 10.22 

Mucsi Alexandra 10.18  Gál András 10.22 

Oláh Máté 10.18  Nagy Ákos 10.22 

Szabadosné Sajti Zsuzsanna 10.18  Tódor Flórián Tamás 10.22 

Tésik Anna Kamilla 10.18  Tóth Léna 10.22 

Tóth Kinga 10.18  Varga Gréta 10.22 

Bánfi Csenge 10.19  Kovács Mátyás 10.23 

Bónisné Szenti Judit 10.19  Kozma Lászlóné 10.23 

Jáksó Gergő 10.19  Lőrincz Norbert Ádám 10.23 

Kukoveczné Nánai Olga 10.19  Meszlényi Martin 10.23 

Soós Sándor László 10.19  Ocskóné Kis Edina 10.23 

Terbán Vanessza Lea 10.19  Rácz Lajosné 10.23 

Varga Benedek 10.19  Rapcsák Katalin 10.23 

Angyal Liza 10.20  Sós Sonja 10.23 

Fazekas Ádám 10.20  Ványa Lenke 10.23 

Grexák Nóra Éva 10.20  Varga Zoltán 10.23 

 

2. Hírek: 
a. Bűnbánati előkészítő alkalmak a gyülekezeti teremben 16 órai 
kezdettel: 
október 24.  hétfő  16 óra:  Bán Csaba 
október 25.  kedd  16 óra:  Szabó Ákos 
október 26.  szerda 16 óra:  Kun Ildikó  
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október 27. csütörtök 16 óra:  Dr. Kádár Péterné 
b. Újborért való hálaadás a kegyelem asztalát megterítjük, úrvacso-
raosztás október 30-án, vasárnap 8.30 órakor Tarjánban, 9. 30 órakor 
az Ótemplomban. 
c. Zenés áhítat október 31-én, a reformáció napján, hétfőn 17 órai 
kezdettel az Ótemplomban. Szolgálatot végez a FANDANTE Kama-
rakórus. 
d. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY koncert 
lesz 2022. december 02.-án 18:00 órától az Ótemplomban. Jegyek 
elővételben 3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelkészi Hiva-
talban (Zrínyi u. 5. szám). 
e. Nyílt nap a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban 2022. 

október 24-én 08:00 órától, majd 17:00 órától felvételi tájékoztató 
negyedik, nyolcadik osztályos diákoknak és szüleiknek. 
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 re-
formátus énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-
enekeskonyv/ 
d. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon10 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról11 letölthető! 

e. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a 
gyülekezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisz-
szük 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.) 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
11 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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b. Vasárnap 930 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 alka-
lom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti 
Termünkben. 
e. Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökume-

nikus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a 

Nyugdíjas Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken 

lakó idősebb, illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet a Gyülekezeti Teremben 

(Zrínyi 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 telefonon12 és e-mailen13 is el lehet érni. Akinek 

kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keres-

sen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi re-

formátus Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely 

kővel van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az 

Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekes-

könyv vásárolható az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizeté-
se hétköznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfo-
gadási időben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-

20056821 számú bankszámlájára. Fenntartói járulék összege 2022-

ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai felé az áldo-
zatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüleke-

zeti 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. Adó-

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

SZÖNJÜK! 
 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
771. dicséret 1-5. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 771. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Velem vándorol utamon Jézus…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll):  
 
Áldás (gyülekezet áll): „20Tartsd meg életemet, ments meg, ne szé-
gyenüljek meg, mert hozzád menekültem! 21Feddhetetlen becsület 
őrizzen engem, mert benned reménykedem. 22Szabadítsd ki, ó, 
Isten, Izráelt minden nyomorúságából!”14 

                                                           
14 Zsolt 25,20-22 
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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
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