
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. október 30. Szentháromság utáni 20. vasárnap, Újborért való hálaadás 

„hit és türelem által örök-
lik az ígéreteket.” 

(Zsid 6,12) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Hozzád emelem tekintetemet, aki a 

mennyben laksz!”1 Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. október 30-án, Szent-
háromság utáni huszadik vasárnapon, a Hódmezővásárhelyi Re-
formátus Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai is-
tentiszteletünket. Újborért való hálaadó istentiszteletet tartunk, a 
kegyelem asztalát megterítettük. Az istentisztelet írott anyaga a 
gyülekezet honlapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, 
nyomtatott formában is letölthető.  
 
Az alkalomról: A szentháromságvasárnap utáni 20. vasárnap témá-
ja a rendek (ordo) értelme.  A kérdés nagyon aktuális, mert az eszté-
tikához igazodó gondolkodás és életvitel nem ismer és nem tűr meg 
(isteni, illetve teremtési) rendeket. A szubjektivizmus és a liberta-
rizmus az egyén döntési szabadságát hirdeti, aminek nagy hatása 
van az emberekre, a keresztyénekre is. Isten jelenléte (’Isten színe’) 
mint (össze)rendező erőtér. Ebben az erőtérben meghatározó ténye-
ző a hívők közössége, amely kérdező és törődő közösség. A rend 
ebben az erőtérben jön létre, az Isten szeretetéből táplálkozik.2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 779. dicséret 1-5. verseit. A 779. dicséret 1. verse így 
kezdődik: „Tehozzád emelem szemeim, Istenem…” 

                                                        
1 Zsolt 123,1 
2 IÉ 2022/4 646. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/


2 
 

 

 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 582. dicséret 1-7. verseit. Az 582. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „2Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, 
vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az 
ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk.”3 Köszöntelek titeket az 
elhívottakat, akiket az Atya Isten szeretett, a Jézus Krisztus megvál-
tott és a Szentlélek Isten megszentelt. Kegyelem, irgalom és békes-
ség 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 6. fejezet 
1-12. verseit olvasom:  

61Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, 
térjünk rá a nagykorúaknak szóló tanításra. Ne kezd-
jük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből va-
ló megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, 2a mosa-

kodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök 
ítéletről szóló tanításnak. 3Így is fogunk tenni, ha Isten megenge-
di. 4Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, és 
megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentlé-
leknek, 5akik megízlelték Isten felséges beszédét és az eljövendő 
világ erőit, 6de elestek, hogy azok ismét megújuljanak és megtér-
jenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meg-
gyalázzák őt. 7Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló 
esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, 
áldást nyer Istentől; 8amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót 
terem, az megvetett, átok vár rá és végül megégetés. 

                                                        
3 Zsolt 123,3 
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Hit és türelem által örököljük az ígéreteket 

9Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel 
vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. 10Mert nem 
igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről és 
arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a 
szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok. 11De kívánjuk, 
hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa 
mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, 12hogy 
ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem 
által öröklik az ígéreteket. 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! 
Nem értjük világunkat és környezetünket. Benne mennyi 
sok fájdalom és könny. És az emberek mégsem keresnek 
és óhajtanak Téged. Újra és újra azt tapasztaljuk meg 

egyéni sorsok és a közösség a társadalom életében, hogy az a veszté-
be, a halálába rohan. 
Fájdalmunkat az a tudat is rombolja, hogy nem tudunk segíteni. Hiá-
ba való a szavunk. Cselekedeteink, életünk nem hívja fel a figyelmet a 
Te szeretetedre. 
Kérünk ezért, hogy elcsüggedt szívünket és lelkünket erősítsd meg, 
hogy környezetünk sokszor fájdalmas és ellenséges kihívásaira ne 
ítélettel és gyűlölettel, ne indulattal és haraggal, hanem hittel és türe-
lemmel tudjunk válaszolni. 
Tudjuk mennyire nehéz ez és mennyire képtelen az ember erre. Ezért 
kérjük igédnek és Szentlelkednek erejét. Ámen. 
     
Bűnbocsánat hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 
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én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én 
terhem könnyű.”4 Ámen.  
 

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfog-
lalva, énekeljük az 587. dicséret 1-6. verseit. Az 587. di-
cséret 1. verse így kezdődik: „Kelj fel, kelj fel, fényes 
nap…” 

 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Zsid könyvének az 6. fejezet, 9-12. verse-
iben, a következőképpen: 

 

„Hit és türelem által örököljük az ígéreteket 

9Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, 
hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így be-

szélünk is. 10Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék 
cselekedeteitekről és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében ta-
núsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgál-
tok. 11De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyeke-
zetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem tel-
jesedik, 12hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik 
hit és türelem által öröklik az ígéreteket.”  Ámen.  
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Testvérek! 

Pénteken este a Szentes-Nagytemplomi gyülekezetben a reformáció 
egyi jelmondatáról tartottam előadást és a végén kérdést tett fel a 
hallgatóság közül egy valaki: Ha Luther itt lenne közöttünk, mit 

                                                        
4 Mt 11,28-30 
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törölne, szüntetne meg a mostani református egyházban. Lányos 
zavaromban először azt válaszoltam, hogy nem vagyok Luther Már-
ton. Azt követően pedig arról szóltam, hogy bizony a mi kegyessé-
günk, kegyességi életünk nagyban eltérhet elsősorban is a genfiek 
életétől. Lelkipásztor kollégám azt is megjegyezte, hogy nem kell 
misztifikálni azt a kort, hiszen a genfiek kétszer is elzavarták Kál-
vint. A válaszom azonban egyértelműen az volt meglehetősen ki-
csiny az egyház és sokkal szabadabb a keresztyének élete. Szavaim 
tényszerűek mégis inkább erősen figyelmeztető ítéletesek voltak. 
Ha most kellene válaszolnom a feltett kérdésre másképp tennék. 
Nem azért, mert első válaszom nem volt igaz, hanem azért, mert 
olvastam a mai igét, amely megkülönböztet kiskorúaknak és nagy-
korúaknak szóló tanítást. A kiskorúságnak szóló tanítás inkább 
megegyezik azzal a válasszal, amit én adtam. A nagykorúságnak 
szóló tanítás pedig lélekben és szeretetben való ölelés. 
Bizonyosak lehetünk abban, hogy a reformáció a nagykorúságnak 
szóló tanítás volt. A kiskorúságnak szóló tanítás vége ítélet. Olyan, 
mint a száraz korónak elégetése, pusztulás megégettetés.  
A nagykorúságnak szóló tanítás pedig miről is szól: üdvösség, igaz-
ság, szeretet, szeretetszolgálat, remény, hit türelem és ígéret. 
Felőletek azonban, rólatok azonban így szeretnék megemlékezni, 
ezekre akarlak figyelmeztetni. Ezek a keresztyén fogalmak a nagy-
korúság legfontosabb témái. Ezeknek megélése a legnehezebb fel-
adat. Ezek közül most egyetlen egyet hozok ide hozzátok. A keresz-
tyén erények közül az egyiket, a türelmet. Hit és türelem jellemzi a 
nagykorú keresztyén életét. Ha ebben jár, akkor Isten ígéretének 
örökösévé válik. örökösei Istennek, öröktársai Jézusnak hangzik Pál 
apostol szava a Római levél 8. fejezetéből.  
A türelem görög szava a μακροθυμία (makrotümia). Az összetett 
szó első felét makro, még magunk is könnyen kisilabizáljuk, hiszen 
mindannyiunk van a konyhájában mikrohullámú, kis- vagy rövid-
hullámú sütőnk. A mikro ellentéte a makró. Jelentése hosszú vagy 
nagy. A tümosz görög szó indulatosságot, haragosságot, dühösséget 
jelent. A kettőt összeolvasva valami olyasmi a jelentése, ami a ma-
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gyar türelemnek a rokonértelmű szava. A makrotümiát magyarra a 
türelemmel, vagy pedig a hosszútűréssel fordítjuk. Hosszan ma-
gunkban tartani az indulatot és a haragot – szól hozzánk Isten igéje, 
amelyet azonban nekünk értelmeznünk, 
Az első gondolat, ami igen fontos, hogy itt valami folyamatos életvi-
telről van szó. A hússzútűrésben érezzük, hogy egy életmődról, 
életvitelről és benne teljességről és folyamatosságról van szó. Szóval 
a keresztyén nemcsak alkalmanként, hanem mindig ebben a türe-
lemnek az állapotában van. Igen ám, de a lélekgyógyászok régóta 
felhívják a figyelmet, hogy a lélek belebetegszik, ha benne az indu-
lat felgyülemlik. Azt legjobb mihamarabb kiönteni a lélekből, mert 
ha sok gyűlik belőle össze, akkor az előbb-utóbb fel fog robbanni. 
Ez a megállapítás helyes, azonban tegyük mindjárt hozzá a harag-
nak, az indulatnak a visszatartása még nem jelenti rögvest követ-
kezményként a későbbi robbanást. A türelem egyben azt is jelzi, 
hogy az ember a benne lévő indulatot megpróbálja kezelni, irányí-
tani elsősorban lecsendesíteni, átalakítani, átkonvertálni. Egész pon-
tosan hagyja, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne, irányítsa az 
életét.  
Aki türelmes, az elsősorban nem a másikra hányja ki a haragját és 
az indulatát.  
Aki türelmes, az elsősorban nem gyűjtögeti a haragot és az indula-
tot, amely idővel felrobban. Aki türelmes az a Lélektől kap erőt arra, 
hogy hosszan, egész életében a környezetéből kapott fájdalmakat 
lelkében feldolgozza, lecsendesítse, átalakítsa. Ma ez az egyik erény, 
ami leginkább hiányzik az életünkből. 
Ma újborét való hálaadás van. A kegyelem asztalát megterítettük, 
amely emlékeztet bennünket Jézus Krisztus életére. Emlékeztett 
bennünket arra, hogy Mennyei Atyánk türelmében élhetünk és 
kétezhetünk. Az Ő hosszútűrésének a következménye, hogy ennek 
a világnak még nincsen vége. Jézus Krisztus imádsága és példázata 
az adósszolgáról, hívja fel a figyelmet arra, hogy nekünk adóssá-
gunk van Gazdánk, Teremtőnk felé, amelyet nemcsak, hogy eltűr, 
hanem képes elengedni is, ha mi is elengedjük, eltűrjük az irá-
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nyunkban tartozókat. A türelem tehát nem naponkénti adósság-
számláló, hanem szeretszolgálatban adósságot feloldó és elengedő.    
Nem egyszeri alkalom, hanem folyamatos lélekállapot.  
A türelem nemcsak a múlttal van eljegyezve, hanem a jövendővel is. 
Sőt mai igénk elsősorban erre hívja fel a figyelmet. A türelmes Isten 
ígéreteinek örököse. A szerző itt biztos, hogy elsősorban Ábrahámra 
a hívők atyjára gondol. Ábrahám az, aki hit Isten hívó szavának és 
így az ígéret földje adatott neki. Pedig az Istentől kapott ígéretek 
nagy néppé lesz és hazát fog kapni, csak élete vége felé teljesedett 
be. A türelme az Isten ígérete felé is fennállt. Azzal kapcsolatban is 
érvényes volt. Isten az ő ígéretét beteljesíti, de nem akkor és úgy, 
amint azt mi várjuk, vagy akarjuk. Szóval az Isten ígéretének re-
ménységében kell hittel és türelemben élnünk és cselekednünk. 
Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 565. dicséret 1-3. verseit. Az 565. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„A menny Urának tisztelet…” 
 
Úrvacsoraosztás (Kun Ildikó): 360. dicséret 
 
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 
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KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.5 
 
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.”6 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
  
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Muladi László 

(Hódmezővásárhely, 1942.02.27.) 6800 Hódmezővásárhely, 
Móricz Zsigmond u. 6/A. szám alatti lakos. Temetése 
2022.11.03.-án (csütörtökön) 10:30 órakor lesz a Római Katolikus te-
metőben. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   
 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 
 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk 
szerint 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.”7 

Csarmaz Tamás 10.24  Farkas Arina 10.27 

                                                        
5 Mt 6,9-13 
6 2Kor 8,9 
7 Zsolt 25,12-13 
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Donka Levente Vince 10.24  Lantosné Schmidt Klára 10.27 

Györki Vanda 10.24  Makó Tünde 10.27 

Lázár Krisztina 10.24  Nagy Benjámin 10.27 

Meszlényi Viktória 10.24  Nagy Vencel 10.27 

Mucsiné Török Nikoletta 10.24  Szűcs Dóra 10.27 

Salacz Soma Péter 10.24  Torzsa Vanda Kinga 10.27 

Striczki Teréz 10.24  Török Martin Dominik 10.27 

Varga Boglárka 10.24  

Farkas Dezideráta           
Boglárka 10.28 

Barnáné Bíró Kinga 10.25  Kis Bíborka Laura 10.28 

Csipak Bertilla 10.25  Kis Viktória Blanka 10.28 

Dékány Sarolta 10.25  Szénási Hanna 10.28 

Hegedűs Péter ifj. 10.25  Szűcsné Tóth Krisztina 10.28 

Hornok Veronika 10.25  Bányai Katalin Veronika 10.29 

Moravszki Katalin 10.25  Gubicza Mira 10.29 

Salacz Bodza Boróka 10.25  Katona Csaba ifj. 10.29 

Szél István 10.25  Kocsor Zorka 10.29 

Szélné Csongrádi Tímea 10.25  Manzák Rebeka 10.29 

Csák Anikó 10.26  Mikula Renáta 10.29 

Farkas Hunor 10.26  Rostás Béla Krisztián 10.29 

Kertész Abigél 10.26  Tar Márton Tibor 10.29 

Mucsi Tamás Imre 10.26  Bálint Violetta 10.30 

Salgó Botond 10.26  Forrai Flóra Kata 10.30 

Udvari Maja 10.26  Hézső Beáta Hedvig 10.30 

Varga- Tóth Attila 10.26  Kovács Alexa Kíra 10.30 

Vetró Ildikó 10.26  Kovács Fanni Erika 10.30 

Bencsikné Pap Kitti 10.27  Kőrösi Marcell 10.30 

Bicskei Péter Mihály 10.27  Soós Dezső Mór 10.30 

Csorba Emese 10.27  Tóth Anita 10.30 

Csuka Merse Bálint 10.27    
 

2. Hírek: 
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a. Zenés áhítat október 31-én, a reformáció napján, hétfőn 17 órai 
kezdettel az Ótemplomban. Szolgálatot végez a FANDANTE Kama-
rakórus. 
b. 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). 
c. Szeretnénk tájékoztatni a gyülekezetet, hogy az Ukrán család 

(akiket március óta támogattunk) hazament. A gyűjtést, mely az 
ellátásukat szolgálta befejezzük. Hálásak vagyunk mindenkinek, 
aki bármilyen formában támogatta a családot! 
d.  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 csatornánkon8 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról9 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.) 
b. Vasárnap 930 istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi 
u). 

                                                        
8 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
9 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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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 telefonon10 és e-mailen11 is el lehet érni. Akinek 

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

sen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi refor-

mátus Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel 

van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; 

Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró 

alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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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 gyüle-

kezeti 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 
799. dicséret 1-2. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 799. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Mindig velem Uram, mindig velem…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „24Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg 
téged! 25Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 
26Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!”12 
 

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 

 

                                                        
12 4Móz 6,24-26 

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

