
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. november 20. Egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapja B.G.R.G. 

„50…irgalma megmarad 
nemzedékről nemzedékre 
az őt félőkön. ” 

(Lk 1,50) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „URam, hallgasd meg imádságomat, 
figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te!”1 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. november 20-án, az 
egyházi év utolsó (örökkévalóság) vasárnapján, a Hódmezővásárhe-
lyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik 
mai istentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet 
honlapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott for-
mában is letölthető. Ma Bethlen gimnáziumunkkal vagyunk együtt. 
 
Az alkalomról: „Lehet ez a nap az emlékezés, a visszatekintés al-
kalma, de több is ennél, az örökkévalóság Urára, az örök élet Feje-
delmére kell néznünk, aki eljön ítélni élőket és holtakat. Lehet úgy 
tekinteni erre a napra, mint a mennybemenetel ünnepének őszi 
’visszhangjára’. Ha a megdicsőült Krisztus jelenléte határozza meg 
istentiszteletünket, benne prédikációnkat, akkor elkerülhetjük a mu-
landóság feletti búsúlás tévútjait.”2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 89. zsoltár 1. versét. A 89. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” 
 

                                                           
1 Zsolt 143,1 
2 IÉ 2022/4 684. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 383. dicséret 1-4. verseit. Az 383. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Magasztal az én lelkem az Urat mint éltiglen…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „6Imádkozva nyújtom feléd kezem, lel-
kem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Szela.) 7Siess, URam, 
hallgass meg, mert odavan a lelkem.”3 Köszöntelek titeket az elhí-
vottakat, akiket az Atya Isten szeretett, 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! Lk evangéliumából az 1. 

fejezet 46-56. verseit olvasom:  

Mária éneke 

46Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az 
Urat, 47és ujjong az én lelkem megtartó Istenem-

ben, 48mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és 
íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemze-
dék, 49mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő ne-
ve, 50irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félő-
kön. 51Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük 
szándékában felfuvalkodottakat. 52Hatalmasokat döntött le trón-
jukról, és megalázottakat emelt fel; 53éhezőket látott el javakkal, 
és bővelkedőket küldött el üres kézzel. 54Felkarolta szolgáját, Iz-
ráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, 55amint kijelentette atyá-
inknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. 
56Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visz-
szatért otthonába. Ámen.  
 
 

                                                           
3 Zsolt 143,3-4 
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Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá 
az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk 
gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségé-
re. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva imádkoz-
zunk: 

  
Örökkévaló Istenünk! 
Az idő egy pontján életet adtál nekünk. Hálásak vagyunk az életün-
kért, annak minden gazdagságáért és szépségiért. Köszönjük csalá-
dunkat, azt a kort és környezetet, amelybe beleszülethettünk. 
Most a nehézségeket, a küzdelemet tapasztaljuk meg. Mennyire ki-
szolgáltatottak vagyunk még mindig a természet erőinek. Évekbe te-
lik az élet egyik legkisebb alkotórészét, a vírust legyőzni. Sokakat el-
vesztettünk az ellenszérum megtalálásáig. Látjuk az emberek butasá-
gát, amikor újra és újra azt látjuk, hogy egyikünk a másikat le akarja 
győzni, sőt sokszor el akarja pusztítani. Jövünk Hozzád, mert az idő 
még nem teljesedett be. Jövünk Hozzád, mint a szélben sodródó fale-
velek. Úgy sodródunk ebben a világban és akarunk ettől a világtól 
tanulni, amely először lehetőséget kínál, azután mégis eltapos. Jövünk 
igéd világosságához, hallani akarjuk szavadat a november szürkeség-
ében. Hallani és nem elutasítani, add, hogy Igéd és Fiad lakozzon szí-
vünkben. Ámen. 
     
Bűnbocsánat hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): 
„7Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam 
Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a 
fülébe jutott. 17Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből 
kihúzott engem. 18Megmentett engem ellenségem hatalmától, 
gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. 19Rám törhetnek a veszede-
lem napján, de az ÚR az én támaszom. 20Tágas térre vitt ki engem, 
megmentett, mert gyönyörködik bennem.”4 Ámen.  
 

                                                           
4 Zsolt 18, 7.17-20 
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Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 383. dicséret 5-7. verseit. Az 383. dicséret 5. verse így kez-
dődik: „A kevély gondolatúknak…” 
 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Lk evangéliumának az 1. fejezet, 50. ver-
sében, a következőképpen: 
 

„50…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az 
őt félőkön. ” Ámen.  
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Tanárok, Szülők és Diákok! 

Jól tetted, hogy eljöttél! Bár a mi számunkra valószínűleg ez a va-
sárnap egy szokványos, a többitől nem különösebben eltérő novem-
beri vasárnap. A keresztyéneknek azonban mégiscsak fontos, mert 
egyébként minden vasárnap az. A feltámadást ünnepeljük a hetedik 
napon, azonban az évszázadok alatt kialakult, hogy  minden vasár-
napnak van egy témája. Mi most, az egyházi év utolsó vasárnapjá-

hoz érkeztünk. Pünkösd utáni vasárnaptól, tehát valahol a nyári 
szünet kezdete előttről számoljuk az ünneptelen félév vasárnapjait. 
Mára ennek a végére értünk és a következő vasárnaptól kezdődően 
egy új egyházi évnek fogunk neki, advent első vasárnapjával. Tehát 
ma egy egyházi évet zárunk le. Ennek az utolsó vasárnapnak a neve 
örökélet, vagy örökkévalóság vasárnapja. Milyen érdekes, hogy 
miközben lezárunk és befejezünk egy évet, aközben előretekintünk. 
Előre tekintünk méghozzá nem is akármilyen messze, hanem a lehe-
tő legmesszebbre, egészen az örökkévalóságig.  
Nem igazán a fiatalokat megszólító téma! A diákok, a tinédzserek 
nem igazán szoktak előretekinteni. Akkor, amikor sok év, évtizedek 
vannak még előttünk, akkor legfeljebb az egyetemig tekintünk elő-
re, de egyébként éljük nagyon egyszerűen az életünket. Azonban 
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ahogy peregnek az évek, úgy válik egyre erőteljesebbé, akár köz-
ponti témává is, hogy mi lesz velem életem végén, mi lesz azokkal, 
akiket majd itt hagyok az életben?  
A csillagászoknak a nagy távolságok befogására James Webb táv-

csőre van szükségük. Amióta ennek a birtokában vagyunk, a csilla-
gászat tudománya új dimenziókat, távlatokat kapott. A mi eszkö-
zünk, távcsővünk az örökéletre fókuszálva mai igénk, amelyben 
már advent felé kacsintunk.  
Karácsonyt megelőző bibliai elbeszélés részletét hallottunk. Luk-
ács evangélista ugyanis a Krisztusról szóló híradást Keresztelő Já-
nos és Jézus születésének ígéretével kezdi el.  Már ezeken a híradá-
sokon túl vagyunk. János esetében az édesapát, Zakariást látogatja 
meg az angyal a templomi szolgálat közben. Jézus esetében pedig 
az édesanyát, Máriát látogatja meg szintén egy angyal, és jelenti be a 
Megváltó születését. E két hír bejelentését követően még a gyerme-
kek megszületése előtt Mária, Jézus leendő anyja meglátogatja Ke-
resztelő János édesanyját, Erzsébetet. Erzsébet a látogatás alkalmá-
val tapasztalja meg Máriával együtt azt, amit minden édesanya 
megtapasztal a 16. hét táján, aki szíve alatt gyermeket hordoz: 
megmozdul a magzat a méhében. Milyen érdekes, hogy Erzsébet 
idős asszony, akinek az utolsó pillanatban lehet gyermeke. Mária 
pedig olyan fiatal lány, akinek szinte az első pillanatban gyermeke 
születik. Tulajdonképpen kettőjük között annyi a korkülönbség, 
hogy Mária, akár gyermeke is lehetne Erzsébetnek. Az Úr rendelése 
szerint a két fiúnak egyszerre kell megszületnie. János érkezésével 
erre a világra az Ószövetséget zárja le, míg Jézus az Újszövetséget 
hozza el. A két édesanya találkozása keretezi mai igénket, hírt adva 
ennek megtörténtéről.  
Mária szájából egy csodálatos imádságot, egy őskeresztyén him-
nuszt hallunk. Ez az ének, a mi James Webb távcsővünk, amely az 
örökéletet hozza közelebb hozzánk. Talán helyesen tudom, hogy 
egyetlen földi távcső sem képes olyan pontos képet alkotni, mint a 
Föld körül keringő űrtávcső. A földi távcsövek az eddigi tapasztala-
tokkal együtt csak kiegészítik, visszaigazolják, mindazt, ami ezzel 
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az új szerkezettel megláthatunk a világegyetemről. Éppen így van 
az örökélettel kapcsolatban is. Csak egyetlen eszközünk van, amely 
megnyitja afelé az utat, ez pedig nem más, mint az imádság. Csak 
az imádság segít feltárni az előttünk lévő világot. Csak az segít fel-
nyitni, kitárni és meglátni annak a végét. Semmi más! Minden más 
az ember életében, csak megerősíti, kiegészíti, pontosítja azt, amit az 
imádság feltár az ember szívében. Az ember életében olyan fontos 
dolgok, mint a család, a házasság, a hivatás, barátság, tanulás sem-
mit nem tudnak tenni ebben az ügyben. Csak egyedül az imádság. 
Az ember életében ezek az ügyek csak kiegészítik, megerősítik 
mindazt a képet, amely az imádságban feltárul az ember jövőjéről. 
Igazság szerint mi nem futurológusok, jövőkutatók vagyunk, ha-
nem az Isten országát keresők. És miközben mi imádságban Isten 
országát kérjük, minden más egyéb megadatik minékünk.5 Minden 
más, amit az életünkben életbevágóan fontosnak gondolunk, meg-
adatik minékünk. 
Mit tudunk meg Mária hálaénekéből a Magnificatból az örökélet 
felől?  
Az egyik kevésbé fontos, amit megtudunk, hogy az élet nem fog 

különösképpen megváltozni. Hatalmasok jönnek és mennek az 
emberek, és országok nyakán, és mindig lesznek megalázottak. 
Ahogy Jézus majd később mondani fogja, szegények mindig lesz-
nek veletek.6 A szegénység egyik okozója az imádságban említett 
háborúságok lehetnek. Bizony amióta én élek, azóta mindig voltak 
háborúk. Volt vietnami háború, volt chilei Pinochet junta bukása. 
Volt afganisztáni-, öböl-,szíriai-, délszláv háborúk, arab tavasz és 
még a belső afrikai mészárlásokról nem is igazán tudunk. Most ve-
letek együtt élem át az ukrán válságot. Abban nem lesz változás, 
hogy ezek elkezdődnek, megszűnnek, majd folytatódnak, vagy 
előbb utóbb eszkalálódnak. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ezek hoz-
zák el a világ végét. Sokak számára valóban ez hozza el a mai napon 

                                                           
5 Mt 6,33 
6 Mk 14,7 
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is a véget. De a világnak Isten fog véget vetni. Ha Ő kezdte el, Ő is 
fogja befejezni úgy, és akkor, amikor Ő gondolja. Addig pedig ezek 
az események fognak lejátszódni. Nem szívderítő, sőt egyenesen 
szomorú, szánalmas és félelmetes, de ezek - Mária hálaéneke szerint 
- így fognak történni. 
Ez a felszín, ami a költő szavával bizony fecseg7, mégis félelemmel 
és rettegéssel tölt el bennünket.  
Van ezeknél a dolgoknál, történéseknél azonban egy sokkal fonto-
sabb, mégpedig aki az örökéletet idehozza és elvezet bennünket az 
Isten országáig. Ő pedig Jézus Krisztus! Egy betlehemes karácsonyi 
ének nagyon szépen beszél erről: „Nyisd ki jó bűnös ember a házad 
ajtóját, mert nem tudod, ki van itt, ki keres itt szállást. Szent József és Má-
ria zörget az ajtónál. Szíve alatt hordozza világ Megváltóját.”8 Az 
örök életet Ő hozza közelebb hozzánk. Az örökkévalóság már most 
itt lehet az életedben. Nem teljes valóságában, de fő vonalaiban egé-
szen biztos. Jézus Krisztus, aki az idő közepén jött el ebbe a világba 
az Isten országát és igazságát hozza ide. Ha a szíved alatt hordozod 
Őt, akkor „kézen fog és haza vezet.”9 Kézen fog és akár megpróbálta-
tások között is elvezet az Isten országába. Ő nélküle nem ismerjük 
meg az örökkévalóságot, Vele együtt már most a miénk, minden-
nemű gondjaink közepette. Ővele a háborúságok között is egy má-
sik világ tárulkozik fel. 
Az ének azt üzeni nekünk, hogy Mária azért boldog, mert szíve alatt 
hordozza a világ Megváltóját. Mindennemű háborúság közepette10 
is boldog, pedig halott fiát vette ölébe, harminc évvel később, ami-
kor a keresztről levették. Szenvedett háborúságot, a legnehezebbet, 
mégis boldognak mondja őt minden nemzedék. Jézus a Hegyi Be-
széd Boldogmondásait így kezdi: „3Boldogok a lelki szegények, mert 

                                                           
7 József Attila: A Dunánál 
8 Betlehemes népi ének 
9 Presser Gábor: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz 

Csík zenekar dal 
10 HK. 28. kérdés-felelet 
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övék a mennyek országa.”11 Mária az a személy lehet, aki a lelki sze-
génység fogalmát mindenestül fogva lefedi. Övé a mennyek orszá-
ga, övé az örökkévalóság már a földi életében. Nem ő utána ment 
Jézus, hanem ő kereste a fiát az evangéliumok tanúsága szerint. 
Nemcsak a szenvedők között van, hanem a feltámadás hírvivői kö-
zött is elsőként megtaláljuk boldogan és örömmel. 
Kedves Tanárok, Szülők és Diákok! 
Ma egy szürke hétköznapi vasárnapon, Mária hálaénekében az előt-
tünk lévő jövő mutatkozott meg, akkor ha, képesek vagyunk újra és 
újra összekulcsolni kezünket és imádkozni, illetve ha igent mon-
dunk Isten akaratára és szívünkben hordozzuk Jézus Krisztust.  
Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 383. dicséret 8-9. verseit. Az 383. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Izráelt az ő szolgáját Híven hozzá fogadá…” 
 
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 

                                                           
11 Mt 5,3 
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AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.12 
 
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.”13 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
 

a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt  
Zelenka Józsefné Zagyva Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 
Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 
2022.11.22.-én (kedd) 10:30 órakor lesz a Kincses temetőben.  
Csík Csaba Attila (Kiskunfélegyháza, 1966.02.17.) 6800 Hód-
mezővásárhely, Kertbarát u. 13. szám alatti lakos. Búcsúztatása 2022.11.26.-
án (szombat) 10:00 órakor lesz Hódmezővásárhely Ótemplomban. 
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.”14 

Gaál Istvánné 11.14  Takács Szabolcsné 11.16 

Keller Kata 11.14  Tódor Attila Béla 11.16 

Kocsor Kira 11.14  Dabis Márta 11.17 

                                                           
12 Mt 6,9-13 
13 2Kor 8,9 
14 Zsolt 25,12-13 
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Mucsi Míra Tekla  11.14  Hegyi Amália 11.17 

Pap Krisztián Márk 11.14  Juhász Nikolett 11.17 

Tárkány- Szűcs Kornél 11.14  Kiss Gergely 11.17 

Varga Zsolt Zoltán 11.14  Nagy László Attila 11.17 

Balogh Anna Erzsébet 11.15  Nagy Nóra Barbara 11.17 

Czirok Mihály Máté 11.15  Oláhné Makó Emese Dr. 11.17 

Dabisné Szabó Ilona 11.15  Vajnai Imréné 11.17 

Fehér Petra Ilona 11.15  Zoltai Zétény Csongor 11.17 

Forgó Brigitta 11.15  Balogh Edina 11.18 

Imre Ádám Dávid 11.15  Berényi Mónika Eszter 11.18 

Jákri Barnabás 11.15  Bodor Zoltán 11.18 

Lőkös Ildikó Mónika 11.15  Gojdár Kevin Csongor 11.18 

Mészáros Zoltán 11.15  Pap Gábor 11.18 

Pap Evelin 11.15  

Nagygyörgy Botond 
Imre 11.19 

Varga- Tót Rebeka Napsugár 11.15  Ördög Réka 11.19 

Eisterer Benjamin Bálint 11.16  Rácz Krisztián 11.19 

Jakab Dániel 11.16  Balog Kinga 11.20 

Kiss Martin Kristóf 11.16  Herczeg Richárd János 11.20 

Kócsó Ildikó 11.16  Kosár Kitti Lujza 11.20 

Kruzslicz Péter Lajos 11.16  Kovács Krisztina Nóémi 11.20 

Nagy Róbert 11.16  Lele Barnabás 11.20 

Süli József 11.16  Nagyné Rischák Rózsa 11.20 

Szabó Jánosné 11.16  Szerencsi Nimród 11.20 

Szauervein Bettina 11.16  Tóth Kristóf 11.20 
 

2. Hírek: 
a. Gyülekezetünk idei év Adventjére is meghirdeti az „Asztalt terítesz…” 
szeretetszolgálati adománygyűjtését. Pénzbeli felajánlásokat a kb. tízezer 
forint értékű adománycsomagok összeállításához 2022. december 5-ig a 
11735067-20056821 bankszámlaszámra várjuk (Közlemény: „Asztalt terí-
tesz”) vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalba (Zrínyi u. 5.), illetve az 
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Ótemplomban elhelyezett adománygyűjtő perselybe. Járuljunk közösen 
hozzá a rászoruló vásárhelyi családok Karácsonyi terített asztalának elké-
szítéséhez! 
b. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motí-
vumokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi 
stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, bo-
roskancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus 

Sándor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, 
de egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: 
„úrvacsorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel 
készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, 
mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 
c. Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség adomá-
nyokat vár a maroslelei harangláb felállításának kivitelezéséhez. A ha-
rangláb felállítását követően méltó helyére kerülhet a régi, ’református 
iskola’ néven ismert épületben elhelyezkedő harang. A Harangszentelő 
ünnepséget adventben fogják tartani, melyről a későbbiekben értesítéssel 
lesznek. Az adományokat az egyházközségük bankszámlaszámára kérik 
utalni: 11735074-23564578-00000000 (OTP), a közlemény rovatba „Ado-
mány haranglábra” kérik beírni.   
d. Az Ótemplomban 2022. december 22. napján 17 órai kezdettel „Éne-

kes Advent” – Áhítatot tartunk. 
e. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY koncert lesz 
2022. december 02.-án 18 órától az Ótemplomban. Jegyek elővételben 
3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelkészi Hivatalban (Zrínyi u. 5. 
szám). 
f. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. decem-

ber 29.-én 18 órától. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi 
Hivatalban 2.500,-Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolható-
ak. 
g. A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358 gyermek karácsonyi 
kívánságának valóra váltásához várja november 30-ig a felajánlásokat. 
Részletek a szeretetdoboz@jobbadni.hu  veboldalon. A szeretetszolgálat 
oldalán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági ne-
hézségektől leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 
h. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfél-

fogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplom-

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.hu
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ban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekes-

könyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon15 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról16 letölthető! 

k. 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 je-
lezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!  
 

3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b. Vasárnap 930 istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi u). 
c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap 
első vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap 
Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyüle-
kezeti Teremben. 
e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus 

imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakó-

parkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve 

mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 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. 
 

                                                           
15 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
16 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://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
799. dicséret 1-6. 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): „33Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tö-
kéletessé utamat. 34Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magas-
latokra állít engem. 47Él az ÚR, áldott az én kősziklám, magasztal-
tassék szabadító Istenem!”17 
 

 
A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője. 

Adószám: 19982201-1-06 Számla szám: OTP Bank Rt. 11735067 -20056821. Az igehirdető lap megjelenik minden vasárnap, az értesítő 
esetenként. Alapította és szerkeszti Bán Csaba lp. Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi u. 5.  
Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy 
06/30/688-8197 Saját YouTube csatorna: VásárhelyiÓtemplom  

                                                           
17 Zsolt 18,33-34.47 

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

