
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. december. 4. Advent második „szőnyis” vasárnapja 

„Itt áll már falaink mellett, 
benéz az ablakon, betekint 
a rácsokon.” 

(Ének 2,9) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „7Menjünk el lakóhelyére, boruljunk 
le lába zsámolyánál! 8Indulj el, URam, nyugalmad helyére,”1 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. december 4-én, advent 
második vasárnapján, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemp-
lomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket. 
Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. Ma Szőnyi iskolánk felső tagozatával vagyunk együtt. 
  
Az alkalomról: „Advent, eljövetel. A kifejezés a Bibliában Isten sza-
badító hatalmának, uralmának megnyilvánulását jelenti. Az Ószö-
vetség is összekapcsolja Isten eljövetelét, megjelenését az ítélettel és 
a választottak megszabadításával. A kifejezés egyre jobban egybe-
forr a Messiás alakjával, aki az Úr nevében jön. Az ÚSZ arról tesz 
bizonyságot, hogy Isten szabadító eljövetele Jézus Krisztus megszü-
letésével (első advent) megtörtént. Őbenne eljött Isten országa (Mt 
12,28), beteljesedett az ÓSZ-i Messiás-váradalom. Az eljövetel 
ugyanakkor eszkhatológikus kategória, Jézus Krisztus visszajövete-
lét (második advent) jelenti.”2 

                                                           
1 Zsolt 132,7-8 
2 IÉ 2022/4 704. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 40. zsoltár 1. versét. A 40. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Várván vártam a felséges Urat…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 742. dicséret 1-6. verseit. Az 742. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Légy csendes szívvel és békével…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „9Papjaidat vedd körül igazságoddal, hí-
veid pedig hadd ujjongjanak! 10A te szolgádért, Dávidért ne for-
dulj el felkent királyodtól!”3 A mi segítségünk és adventi, ünnepi 
istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki 
teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Péld könyvéből az 7. feje-
zet 6-27. verseit olvasom: 

6Mert házamnak az ablakán, a rácson át kinéztem, 7és 
láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk 
között egy esztelen ifjút. 8Az utcán járkált, egy utca-
sarkon, és megindult a ház felé, 9esti alkonyatkor, a 

sötét éjszaka közepén. 10Egyszer csak egy asszony termett előtte, 
parázna nőnek öltözve, csalfa szívvel. 11Fecseg az ilyen és fékte-
len, lábai nem nyughatnak otthon, 12hol az utcán, hol a tereken 
van, és minden sarkon leselkedik. 13A nő megragadta, megcsókol-
ta, és szemtelen képpel így szólt hozzá: 14Békeáldozatot kellett 
bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat, 15azért jöttem ki 
eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam! 16Terítőket terí-
tettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket; 17illatossá tet-
tem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. 18Jöjj, ittasodjunk 
meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet! 19Mert nincs itt-
hon a férjem, messze útra ment, 20a pénzes zacskót is magával vit-
te, csak holdtöltekor érkezik haza. 21Sok beszéddel rá is vette, hí-

                                                           
3 Zsolt 132,9-10 



3 

 

zelgő szóval elcsábította. 22Az meg követte őt oktalanul, ahogy a 
marha megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe béklyózott bo-
lond. 23De végül nyíl hasít a májába. Úgy jár, mint a kelepcébe 
siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül. 24Azért, 
fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra! 25Az ilyen nő 
útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire! 26Mert sok em-
bert ejtett el halálra sebezve; életerős volt mind, akiket meggyil-
kolt. 27Háza a holtak hazájába vezet, levisz a halál kamráiba. 
Ámen. 

Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene 
tegye áldottá az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakoz-
zék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk 
az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fenn-
állva imádkozzunk: 

 Gondviselő Atyánk! 
Köszönjük, hogy a Te házadba jöhetünk, ahol csöndet, békességet, 
biztonságot és rendet találhatunk. Köszönjük a növekedésnek, a fel-
növekedésnek idejét. Szükségünk van erre, mert a világ odakint éli a 
maga életét bálványaival együtt. Újra és újra csábít minket, hívogat 
bennünket. Mi pedig elcsábulunk, meghívottak és kárhozottak le-
szünk e világban. 
Máskor pedig támogató jelenléted biztos tudatában önhittekké, nagy-
képűvé, vagy éppen unottá és kedvetlen keresztyénekké válunk. Se-
gíts Bennünket, legyen igéd ébresztő kürt, harsona hangja, amely a 
helyes útra tereli életünket. 
Jövel Szentlélek Úr Isten, lelkünknek vigassága, szívünknek bátorsá-
ga.  Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „12Ha fiaid meg-
tartják szövetségemet és intelmeimet, amelyekre tanítottam őket, 
akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig.”4 Ámen. 
 

                                                           
4 Zsolt 132,12 
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Diákszolgálat: Hallgassuk meg a 6 a. osztály szolgálatát. Felkészítő 
tanár Nagy Árpád. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 379. dicséret 1-4. verseit. Az 379. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Ó jöjj, Ó jöjj, Üdvözítő…” 
 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Énekek éneke könyvében a 2. fejezet, 8-

13. verseiben, a következőképpen: 
 

„8Szerelmesem hangját hallom! Jön már, ugrálva a 
hegyeken, szökdelve a halmokon. 9Mert olyan sze-
relmesem, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll 
már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rá-
csokon. 10Szerelmesem így szólított meg: Kelj föl, 

kedvesem, szépségem, jöjj már! 11Nézd, vége van a télnek, elmúlt 
az esőzés, elment. 12Megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés 
ideje, gerlebúgás hangzik földünkön. 13Érleli első gyümölcsét a 
fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépsé-
gem, jöjj már!” Ámen. 
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 
 
Kedves Gyülekezet! 
 
Advent egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen bennünket ab-
ban, hogy Istent és embert elhelyezzük; ebben a világban. Ez a négy 
hét arról szól, hogy választ keressünk arra a kérdésre, hogy hol van 
az Isten és hol van az ember. 
A felelet általában egyszerű és templomba járóként ismerjük is. 
Mégis jó újra és újra körbejárni, mert újabb és újabb meglepetések 
érhetnek bennünket. Tehát az általános válasz úgy hangzik, hogy 
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mi belül vagyunk, az Isten pedig kívül van és érkezik, közelít hoz-
zánk. Leegyszerűsítve, röviden ez advent üzenete. Azonban érde-
mes újra és újra kibontani, mert az apróságokon bizony sok múlik. 
Milyen formában érkezik hozzánk, hogyan talál ránk? Ő jön be hoz-
zánk, vagy nekünk kell kimenni hozzá? Ezeknek a kérdéseknek a 
megválaszolásában segít advent második vasárnapjára ajánlott Bib-
liaolvasó kalauzunk mai napra rendelt igéje. 
Az Énekek énekében olvasott rövid ige, tulajdonképpen egy rop-
pant egyszerű kép. Szerelmesek találkozását írja le, ahol a vőlegény 
érkezik a mennyasszonyhoz. A mennyasszony bent van a házban és 
a kérdés az, hogy kitekint-e, meghallja-e a vőlegény hangját. A 
mennyasszony gazellaként írja le párját, aki sietve, szökellve hegye-
ken és dombokon keresztül érkezik hozzá. A mennyasszony szívé-
ben várakozás lehet, mert alig várja, hogy a vőlegény megérkezzék, 
és hagy mehessen ki hozzá, hogy szerelmük beteljesülhessen, és új 
életet kezdhessenek. 
Engem egy pillanat erejéig megragadott az ember helyzete ebben a 
történetben. A kép szerint a vőlegény megérkezik a ház falához és 
betekint az ablakon keresztül, amelyen rácsok vannak. Tehát advent 
azt mondja el, hogy Isten az ő Fiát, mint érkező vőlegény képében 
hozza elénk, aki a ház ablakán keresztül, akár a rácsokba is kapasz-
kodva epekedve tekint az emberre. Hogy egymás szemében nézhes-
senek, egymásra találhassanak. A mennyasszony belül van, talán 
azt is vélhetjük, hogy el van zárva a sötétben, mert általában a rá-
csok mindig a börtönt jelképezik. 
Pontosan nem tudjuk, csak reméljük, hogy szerelmük beteljesedik, 
de most rácsok és falak választják el őket egymástól. 
Vajon mit jelenthetnek ezek a rácsok és falak? 
Engem ez foglalkoztatott a leginkább. Ennek próbáltam rövid ké-
szülésem ideje alatt utánajárni. Annál is inkább, mert akár az egész 
könyvet, vagy most csak a mennyasszonyt és vőlegényt elválasztó 
falat és rácsot is lehet egy-egy képnek tekinteni és megpróbálni ér-
telmezni. Roppant egyszerű és világos Isten és ember kapcsolatában 
a rács és a fal mindaz, ami elválaszt bennünket Istentől. Talán az is 
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lehet az érzésünk, hogy belül az ember sötétségben van és majd 
szabadítás, menekítés, úgymond mennyasszonyrablás fog történni 
vele. 
Bizony sokat változott 2000-2500 év óta a helyzet és elferdítheti 
gondolkodásunkat. Vannak olyanok, akik ezen a helyen egyértel-
műen az ember bűneiről és megkötözöttségeiről beszélnek, ha a fa-
lakra, rácsokra gondolnak. Meglátásom szerint nem egészen ez a 
helyzet, azért sem, mert egyedül itt olvashatunk a Bibliában rácsos 
ablakú házról. 
Próbáltam utánajárni a korabeli izráeli házaknak. Van néhány fon-
tos tulajdonság és másság a mai magyar lakóházakhoz képest. Álta-
lában három-négyszobás lakások épültek egy bejárattal. Kifelé meg-
lehetősen zártak voltak, befelé pedig a belső udvarra, nyitottak. Az 
utca felől egy bejárat volt, nem sok általában kicsi ablaknyílással az 
utca felé. Ha volt, akkor az magasan, nyilvánvalóan üveg nélkül 
ráccsal, és fazsalugáterrel ellátva. A vasnak abban az időben ara-
nyára volt. A ház egyik legértékesebb része lehetett maga a rács. Így 
nézett ki a korabeli zsidó társadalom mikrovilága. Ebben a rács és a 
fal inkább védelmet jelentett a lakói számára, semmint az elválasz-
tást jelentő bűnt. Bár nem említődik meg, de feltételezhetően az apai 
ház védelmében van a mennyasszony, amiben nem belealudni, ha-
nem feszülten várakoznia kell a vőlegényére. Itt egy új élet remé-
nyéről van szó, hiszen Jézus Krisztus eljövetelével egy új élet kez-
dődik el a mennyasszony számára, azaz a Krisztust követő ember 
számára is. Az atyai oltalom alatt felnőtté vált a leány, most már 
készen, áll arra, hogy az élete beteljesedjék. Igazán az a fontos fel-
adata, hogy az atyai házban várja a vőlegényt, aki ha megérkezik, 
biztosítja számára majd ugyanazt a védelmet, és örömben, remény-
ségben egy új életet, gyümölcsöző életet kezdhetnek el közösen. Te-
hát a kép azt sejteti, hogy oltalomra oltalom érkezik! 
Azonban két veszélyforrásra figyelnünk kell! 
Az első, ha a mennyasszony nem ébren várakozik. Bár védelem 
alatt áll biztonságban, de nem lustulhat el, nem kényelmesedhet el. 
Ébernek kell maradnia, feszülten várakoznia kell a vőlegényre. 
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Igazság szerint felnőttként nem maradhat tovább az atyai házban, 
hanem a vőlegény képében érkező Krisztussal kell együtt lennie. 
Vennie kell majd a bátorságot és Krisztussal együtt kell közös életet 
vállalnia, mert hisz Krisztus szeretne vele közösséget vállalni. Ő az, 
aki keresi, és minden akadályt legyőzve érkezik hozzá. 
Van azonban egy másik veszélyforrás is. Ha túl nagy az önbizalma 
és nem várja meg a vőlegényt, s már előbb kicsángál, kimászkál az 
utcára. Erről a helyzetről beszél a lekcióban felolvasott Példabeszé-
dek könyvéből vett másik igen hasonló kép. Itt a mesélő, aki a hall-
gatót és az olvasót tanítja, azt mondja el, hogy belül van védelem 
alatt és onnan kukucskál kifelé a rostélyos (valószínűleg rácsos) ab-
lakon. És mit lát? Egy fiatalembert, aki élvezi a szabadságát, kötet-
lenségét. Már jönne hazafelé az éj leple alatt, de éppen egy asszony-
nyal találkozik, aki elvileg a templomból jön, ahol békeáldozatot 
mutatott be (éjjel - ez elég furcsának tűnik). És ez a szépasszony 
csábítja őt szerelemre, nem házasságra csak szerelemre. Nem véde-
lemre és örömre, hanem csak élvezetre, kinn az utcán. Mintha az 
újszövetségi tékozló fiú egyik előzetese lenne ez az eszét vesztett, 
esztelen fiatalember, aki egy szép nőtől megbabonázódott. A ve-
szély ott van kinn, az utcán, még ha az ember ilyen hős, magabiztos 
fiatalembernek is gondolja magát. Ez a második hiba, amit az ember 
el tud követni, ha ennyire önállóan képzeli el az életét. Isten mind-
két esetben a háttérben lévő atya lehet, akit a mennyasszonyról szó-
ló kép meg sem említ. A fiú esetében lehet, hogy az ablak és rácsok 
mögött kitekintő tanító lehet. 
Az Énekek énekében teljes védelem van a kiskorúság és a nagyko-
rúság idején is, amelyet az előbbiben az édesapa, utóbbiban a vőle-
gény, illetve az ifjú férj biztosít. A másodikban egy biztonságból, 
védelemből kiszabadult fiatal van, akit megbabonáz az utca asszo-
nya. 
Kedves Gyülekezet! 
Advent igazi kérdése ez: hisszük-e, hogy bármilyen körülmények 
között, kiskorúságban és nagykorúságban is védelmet találunk az 
Istennél? Türelmesek vagyunk-e várakozni, tudunk-e tiszták, bűnte-
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lenek, hófehérek lenni és úgy várni és beengedni az életünkbe a 
hozzánk érkező vőlegényt? Ha beengedtük az életünkben, akkor 
tudunk-e ott megmaradni egy közös életen át? Ha az elmúlt napok 
sajtóhíreire gondolok, akkor ezt a mai vasárnapi üzenetet úgy fordí-
tom le, hogy közösségeinket bármennyire is bántják, legyen szó ke-
resztyén gyülekezetről, vagy éppen egyházi intézményről, az véde-
lem, az Isten védelme alatt áll. A kérdés csak az, hogy ezt a védel-
met, biztonságot igénybe vesszük-e, illetve jól tudjuk-e használni, a 
magunk javára fordítani. Azaz nem ellustulásra, elpihenésre, hanem 
a feszült várakozásra használni. Szabadságunkat nem az utcán kell 
keresnünk, ott szabadosság van. Nem kokettálni kell a világgal. 
Támaszunkat Istenben kaphatjuk meg, aki nemcsak édesapaként 
őrzőnk, hanem Fiában támaszunk is. Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 388. dicséret 1. és 7. verseit. Az 388. dicséret 1. verse így kezdő-
dik: „A jöttöd miként várjam, Hogyan fogadjalak…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Úr Jézus Krisztus! 
 
A jöttedre várunk és az igédre hallgatva jól szeretnénk 
azt tenni. Köszönjük, hogy azzal a vigyázással, szere-

tettel tekintesz ránk, ahogyan a szerelmes vőlegény érkezik menny-
asszonyához. Add számunkra a Veled való beteljesedés és találko-
zás örömét.  
Köszönjük az atyai ház védelmét, ahol biztonságban növekedhe-
tünk testben és lélekben. Add, hogy ez a biztonság ne tegyen lustá-
vá, szürkévé, érdektelenné, hitetlenné és hiteltelenné. Add, hogy ne 
tekintsünk senki másra kívánság okával és add, hogy ne csábítson el 
semmi és senki a Veled való találkozás örömében.  
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Atya, Fiú, Szentlélek Isten, köszönjük, hogy vigyázol ránk és meg-
hallgatod hálaadásunkat. Ámen. 
 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úr-
tól 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. 
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 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. 

                                                           
5 Mt 6,9-13 
6 2Kor 8,9 
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„A Te házad iránti féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2,17) Vigasztalást kí-
vánunk 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 
és barátaimért mondom: Békesség neked! 9Istenünknek, az 
ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”7 

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  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 

                                                           
7 Zsolt 122,6-9 
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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 
 

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 
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 a felajánlásokat. Részletek a 
szeretetdoboz@jobbadni.hu weboldalon. A szeretetszolgálat oldalán to-
vábbi segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági nehézségektől 
leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.hu
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f. A Szeretem Vásárhelyt 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/ 

j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon8 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról9 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 Gyülekeze-
ti 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. 

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


13 

 

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. 

4. 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 

Hivatalt telefonon10 és e-mailen11 is el lehet érni. Akinek kérése van, va-

lamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. 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. 

6. 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 
410. dicséret 1-5. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 

                                                           
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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és végül úgy vegyük Isten áldását. A 410. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Jöjj, Isten népe, áldjuk őt…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „Mert a Siont választotta ki az ÚR, azt kí-
vánta lakóhelyéül: 14Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, 
mert így kívánom! 15Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól 
tartom kenyérrel, 16papjait körülveszem szabadításommal, hívei 
vígan ujjonganak. 17Ott növelem meg Dávid hatalmát, gondom 
lesz felkentem mécsesére. 18Ellenségeire szégyent borítok, őrajta 
azonban ragyogni fog koronája.”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: VásárhelyiÓtemplom  

                                                           
12 Zsolt 132,12-18 

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

