
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. december 4. advent 2. vasárnapja 

„Hatalma az örök hatalom, 
amely nem múlik el, és 
királyi uralma nem sem-
misül meg.” 

(Dán 7,14b) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Hatalma az örök hatalom, amely nem 

múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.” (Dán 7,14b) 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. december 4-én, advent 
2. vasárnapján, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból 
mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket. Az isten-
tisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 89. zsoltár 1. versét. A 89. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 228. dicséret 1-6. verseit. Az 228. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Jer Krisztus népe, nagy vígan…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): Adventi istentiszteletünk megáldása és 
megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent-
háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Lk evangéliumából az 21. 

fejezet 25-36. verseit olvasom:  

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Az Emberfia eljövetele (Mt 24,29-36; Mk 13,24-32) 

25És jelek lesznek a napban, a holdban és a csilla-
gokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása 

miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26Az emberek 
megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész 
földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. 27És akkor 
meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és 
dicsőséggel. 28Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek 
fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. 
29Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a 
fákat mind! 30Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól 
is tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31Így ti is, amikor látjátok, 
hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten 
országa. 32Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék 
addig, amíg mindez meg nem lesz. 33Az ég és a föld elmúlik, de az 
én beszédeim nem múlnak el. 

34Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámor-
tól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen 
meg titeket az a nap, 35mint valami csapda, mert rá fog törni 
mindazokra, akik a föld színén laknak. 36Legyetek tehát éberek, 
és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni 
mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az 
Emberfia előtt. 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 dicsőségé-
re. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva imádkoz-
zunk: 

  
Örökkévaló Istenünk! Mennyei édes Atyánk! 

https://szentiras.hu/RUF/Mt%2024,29-36
https://szentiras.hu/RUF/Mk%2013,24-32
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Adventben befelé forduló figyelemmel keresünk Téged! Adj nekünk 
lehetőséget és alkalmakat az elcsendesedésre. A csendjeinkben pedig 
szólalj meg! Üzeneted édességét vágyjuk. Ha nem könnyű eledel a 
mai üzenet, tegyél minket figyelmessé és alázatossá, hogy lelkünkbe 
jusson és ott gyökeret verjen akaratod. Ez a gyülekezet egy szívvel és 
lélekkel kér, hogy jelenjél meg köztünk Fiadért, Jézus Krisztusért, Lel-
ked által. Ámen. 
     
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, énekeljük az 

824. dicséret 1-2. verseit. Az 824. dicséret 1. verse így kezdődik: „Szólj, 

szólj hozzám, Uram…” 

 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Dániel Könyének az 7. fejezetében a 13-

14. versében, a következőképpen: 
 

„13Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég 
felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú 
felé tartott, és odavezették hozzá. 14Hatalom, dicsőség 
és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyel-
vű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hata-

lom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.” 
Ámen.  
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Gyülekezet! 

A mai újszövetségi igénk a Lukács evangéliuma végéről, arra emlé-
keztet minket, hogy adventben nemcsak a közelgő ünnepi napokra 
készülünk, hanem Jézus Krisztus visszajövetelére is. A legjobb len-
ne a hétköznapokat is jó lenne ebben a kifeszített adventben élni, de 
ebben az időben jusson eszünkbe: Jézus visszajön. Az újszövetségi 
igéből emeltünk ki kapaszkodó szavakat, amelyek mentén igyekez-
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zünk együtt gondolkozni és közelebb jutni az igei üzenethez: Em-
ber, Emberfia, Egyenesedjetek fel 

I. Ember 

Jézus tanítványai, hallgatósága szeretett volna a jövőre nézve tisztán 
látni, szerették volna tudni, mi áll előttük, mire számíthatnak. Jézus 
a fejezet elején tesz egy megjegyzést, ami a jövőre utal: „Jönnek majd 
napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne 
rombolnának.” Lecsapnak a tanítványok erre: „Mester, mikor lesz ez, és 
mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik?” Ekkor egy hosszú, megpró-
báltatással teli időszak homályos leírása következik. A mikor kér-
désre nincs válasz, de elhangoznak jelek, amelyekre a tanítványok-
nak figyelniük kell. Figyelmeztetést, tanácsokat és biztatást is kap a 
hallgatóság: „De ti ne kövessétek!” „De ez alkalom lesz nektek a tanúság-
tételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezés-
re, mert én adok nektek szájat és bölcsességet.” A jelek, amelyeket Jézus 
felsorol, az égen az égitestekkel történnek, a tenger is rémületet kelt. 
Jézus szolgálata során többször kéréssel, követeléssel, elvárással 
találja szemben magát, amely őt csodatételre akarja rávenni. A jel-
nek, csodának azt kellene szolgálnia, hogy isteni erejét, származását 
bizonyítsa. Itt azonban másféle jelent kérnek. Az idők jelei a végső 
történések előtt jelennek meg. Ezeket a jeleket minden ember látni 
fogja és elgondolkozásra készteti őket. A hitetlen embert ezek a jelek 
meg fogják ijeszteni.  A felsorolást, a megpróbáltatások egymás utá-
ni meghirdetését azonban megszakítják a Mester megtartó szavai: 
„De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatosságotokkal nyeritek 
meg majd a lelketeket.” Jézus biztosítja tehát az övéit, hogy mindvégig 
segítséget fognak kapni. 

II. Emberfia 

Az Emberfia eljövetelének leírása szinte szó szerint egyezik a Dániel 
Könyvéből felolvasott igeszakasszal. Jézus magára mindig az Em-
berfia kifejezést használja, a Messiás szót kerüli. Ennek az az oka, 
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hogy a Messiás/Felkent fogalmához már olyan váradalmakat is csa-
toltak, amelyekkel az Úr nem akart azonosulni. Azt hirdette, hogy 
az Ő királysága nem földi királyság. A zsidók messiásvárása politi-
kai szabadítást, megváltást is jelentett. Az Üdvözítő feladata lenne 
az ellenség kiűzése az ország területéről, és a királyi trón elfoglalá-
sa. A Messiás szó jelenetése tehát tágabb lett, mint amit Jézus magá-
ra értett volna. Az Emberfia kifejezés az ószövetségi prófétai iroda-
lomban fordul elő. Ez Emberfia mennyei lény, aki Dániel próféta 
könyvében az ég felhőivel jelenik meg, és egymás után váltja le a 
világtörténelem birodalmait. Ő lesz Isten egyetemes királyságának 
uralkodója a végső időkben. Az Ószövetség és Újszövetség keletke-
zése között, az intertestamentális korban az Emberfia kép transz-
cendens vonásai erősödnek. Az Emberfia Isten közelében tartózko-
dik, ő az igazság birtokosa, kijelenti az üdvösséget és az idők végén 
a dicsőség trónusára ül, és bíróként ítél. Az Újszövetségben ezt a 
szót Jézus használja tehát, és önmagára érti. Az ószövetségitől eltérő 
jelentéstartalmat is kapcsol hozzá, Jahve szenvedő szolgájának ké-
pét. Az Emberfiát megvetik, elutasítják, halálra ítélik, hogy feltáma-
dása után üdvözítse az emberiséget. Minden csodatételt a földön a 
rangrejtett Emberfia vitt végbe.   

III. Egyenesedjetek fel! 

A végidők szereplőit kétfelé kell osztanunk. Az egyik az értetlen, 
hitetlen szemlélő és szenvedő emberiség, és az Emberfiát ismerő, 
felismerő, visszaváró hívők, tanítványok. Az utolsó idők jeleit hívő 
és hitetlen is látni fogja, de más érzelmet fog belőlük kiváltani. A 
hitetlenek megijednek, megdermednek a félelemtől és annak sejtel-
métől, ami rájuk vár. A hívők közösségének azonban nincs okuk 
lógatni a fejüket: „Közeledik megváltásotok.” Egyik legszebb, advent-
ben gyakran idézett passzus áll itt előttünk. A mi megváltásunk már 
befejeződött. Jézus Krisztus az életét adta értünk, és feltámadása 
által van nekünk feltámadásunk. Ebben az adventben, ha körül né-
zünk, a felsorolt jelek és események egészen közel hozzánk felis-
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merhetőek. Az időt nem tudjuk, de várjuk, hogy az emberiség szen-
vedése véget érjen, és az ég felhőin megjelenjen az Emberfia. De 
vajon készen állunk a Vele való találkozásra? Az advent ideje lehet 
az önvizsgálatnak, a bűnbánatnak, a böjtnek. Használjuk ki az ün-
nep előtti heteket, találkozzunk a Megváltó felismerésében gyüleke-
zeti alkalmainkon. Ámen.   

 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 238. dicséret 3. és 6. verseit. Az 238. dicséret 3. verse így kezdő-
dik: „Ím, előtted állok…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 
Megváltó Istenünk! Urunk, Jézus Krisztus! 

Köszönjük Neked a felismerést, hogy az idejét nem 
tudjuk a Te visszajövetelednek. Amikor erről gondolko-
zunk, megvalljuk, hogy félünk az ismeretlentől, a szen-
vedéstől. Térdre esünk előtted és könyörgünk Hozzád, 
múljék el ez a keserű pohár. Mentsd meg a tiéidet a pró-

bák idején. Legyél velünk betegségben, magányban, gyászban, nélkü-
lözésben. Mutasd meg a könyörülő szeretetedet mirajtunk! Emeld fel 
szívünket a Te szívedhez, hogy megérezzük, milyen fontosak va-
gyunk a Neked. A Te Lelkednek erejét, bölcsességét és békességét add 
nekünk ezen az adventen.   
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 
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BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁ-
TUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.1 
 
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.”2 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
 

2. Anyakönyvi híreink: 
 

a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Somogyi Antal (Szentes, 
1928.08.21.) 6800 Hódmezővásárhely, Serház tér 7. szám alatti 
lakos. Temetése 2022.12.01.-én (csütörtök) 13:00 órakor volt a 
Katolikus temetőben. Presbiter, gyülekezetünk aktív tagja volt. 
„A Te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17) Vi-
gasztalást 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! „Le-
gyenek boldogok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség 
falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! 8Testvéreimért 

                                                           
1 Mt 6,9-13 
2 2Kor 8,9 
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és barátaimért mondom: Békesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a há-
záért is jót kívánok neked!”3 

Soós Sándorné Balogh Teréz 11.28  Héjja Karina 11.30 

Varga Zoltán 11.28  Mártha Kristóf Márk 11.30 

Csáki Sándor 11.28  Dura Tímea Timea 12.01 

Albert Edit Judit 11.28  Harcsás Lilla 12.01 

Búzás Molli 11.28  Horváth Levente 12.01 

Bányai Brájen Adalbert 11.28  Juhász Gábor 12.01 

Rácz Dániel 11.28  Kanton Attila Zsoltné  12.01 

Imre Sándor Lajos 11.29  Baranovszky Judit 12.02 

Asztalos Gyula 11.29  Börcsök Liza 12.02 

Mátés Amanda Dominika 11.29  

Csendesné Szécsényi  
Katalin Beáta 12.02 

Farkas Evelin 11.29  Dávid Alexandra Réka 12.02 

Harmati Gréta 11.29  Krumesz Adrienn Dr. 12.02 

Kornyik Tímea Anita 11.29  Baranyi Balázs 12.03 

Kis Amira 11.29  Fekete Árpád 12.03 

Kovács Vilmos Péter 11.29  Márton Albertné 12.03 

Fejes Péter 11.29  

Nagy Ferencné Berecki  
Teréz 12.03 

Varga Bulcsú Lajos 11.29  Nagy Gergő István 12.03 

Rózsa Villő Valentina 11.29  Nagy Lilla Erzsébet 12.03 

Spissákné Bognár Judit 11.30  Olasz Vajk 12.03 

Sós Andrea 11.30  Pappné Czuczi Orsolya 12.03 

Kerekes Andrea 11.30  Kiss Benedek 12.04 

Kutasi Sándor 11.30  Szűcs Petra Barbara 12.04 

Soós Sándorné Balogh Teréz 11.28  Héjja Karina 11.30 
 

3. Hírek: 
a. Gyülekezetünk idei év Adventjére is meghirdeti az „Asztalt terítesz…” 
szeretetszolgálati adománygyűjtését. Pénzbeli felajánlásokat a kb. tízezer 

                                                           
3 Zsolt 122,6-9 
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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 
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. Az Ótemplomban 2022.12.22. napján 17:00 órai kezdettel „Énekes Ad-

vent” – Áhítatot tartunk. 
d. 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. 
e. A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358 gyermek karácsonyi 
kívánságának valóra váltásához várja november 30-ig a felajánlásokat. 
Részletek a szeretetdoboz@jobbadni.hu weboldalon. A szeretetszolgálat 
oldalán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági ne-
hézségektől leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 
f. A Szeretet Vásárhely Egyesület 2023. évi Kincses Vásárhely naptára 

megjelent. A kijáratnál 1500 forintért kapható. A naptár vásárlásával a 

Szivárvány Otthon terápiás szobájának kialakítását támogatjuk. 

g. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfél-

fogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplom-

ban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekes-

könyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

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

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.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/
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j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon4 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról5 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!  

4. 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. 

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

kezeti Teremben.  

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

törtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP. A Lelkészi 

                                                           
4 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
5 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Hivatalt telefonon6 és e-mailen7 is el lehet érni. Akinek kérése van, vala-

milyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

6. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerít-

ve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 

tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A 

lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

7. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási idő-
ben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú 
bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyház-
község tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti 

tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 15.000,- 

azaz tizenötezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 10.000.- azaz tízezer forint.  

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom 

Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. 
Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 
 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
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): 
 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Áldás (gyülekezet áll): „13A reménység Istene pedig töltsön be ti-
teket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek 
a reménységben a Szentlélek ereje által.” (Rm 15,13) 

 
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  

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

