
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. november 27. Advent első vasárnapja 

„20Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacso-
rálok, ő pedig énvelem. ” 

(Jel 3,20) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Örülök, ha ezt mondják nekem: Az 
ÚR házába megyünk! 2Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem.”1 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. november 27-én, ad-
vent első 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.  
Az alkalomról: „Advent első vasárnapja az egyházi év kezdete. Ez a 
legmegfelelőbb alkalom, hogy számot vessünk az elmúlt évvel úgy 
egyénként, mint közösségként. Ez a kezdőpontja a négy hétig tartó 
felkészülésnek, amikor felmegyünk Betlehembe, hogy találkozva a 
Megváltóval köszöntsük őt neki készített ajándékainkkal, és együtt 
örvendezzünk Isten ajándékának.”2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 122. zsoltár 1-2. verseit. A 122. zsoltár 1. verse így kez-
dődik: „Örvendek az én szívembe’…” 
 

                                                           
1 Zsolt 122,1-2 
2 IÉ 2022/4 696. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 374. dicséret 1-5. verseit. Az 374. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Ó, népeknek Megváltója…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „Jeruzsálem, te szépen épített város, része-
id jól illenek egymáshoz! 4Oda járnak a törzsek, az ÚR törzsei. 
Izráelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az ÚR ne-
vét.”3 Köszöntelek titeket az elhívottakat, akiket az Atya Isten szere-
tett, 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! Jel könyvéből az 3. fejezet 
14-22. verseit olvasom:  

Levél a laodiceai gyülekezethez 

14A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt 
mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésé-

nek kezdete: 15Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, 
sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 16Így mivel langyos 
vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. 17Mivel 
ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szüksé-
gem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánal-
mas és a szegény, a vak és a mezítelen: 18tanácsolom neked, végy 
tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, 
hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy 
gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. 19Akit én szeretek, 
megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az 
ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én-
velem. 21Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az 
én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök 

                                                           
3 Zsolt 122,3-4 
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az ő trónján. 22Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 
gyülekezeteknek! 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 imádkozzunk4: 

  
Mennyei Urunk, hozzád járulunk ma is, a te érkezésedre várunk. Arra 
óhajtunk, hogy csöndesen átölelj, ahogy ezt a költő is érezte. Jövünk a 
hívásnak engedve, üzenetedet meghallva: Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyug-
vást adok nektek.  
Megvalljuk, hogy nagy szükségünk van a szombatra, arra a nyuga-
lomra, amit Te adhatsz, mert enélkül sokszor még tehernek érezzük 
azt is, amit örömmel kaptunk Tőled: a munkát, a családot, az életünk 
rendezettségét. Ilyenkor igaznak érezzük az ének szavát: „Vállunkat 
nyomja nagy terhünk súlya, / Félünk, erőnket hogy felülmúlja.”  De azt is 
tudjuk Urunk, hogy a mi legnagyobb terhünk, ami elválaszt tetőled: a 
mi bűnünk és nyomorúságunk. Hogy szeretnénk tisztább és igazabb 
életet élni, de nem tudunk. Felülmúlja erőnket és lehetőségeinket, 
hogy neked engedelmes gyerekeid legyünk. Kérünk, hogy ezt a ter-
het, — bűneinknek terhét —vedd le vállunkról. És tedd meg azt is, 
hogy míg igédet hallgatjuk, Rajtad keresztül üzenete is eljusson hoz-
zánk. Hadd legyen a célja, öröme ennek a mai istentiszteletnek az, 
hogy mi a te gyönyörű igádba hajtjuk fejünket. Ámen. 
     
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „28Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhel-
ve, és én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én 
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos 

                                                           
4 Dr. Szűcs Ferenc 2001 adventjében elhangzott imádsága 
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szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30Mert az én igám jó, 
és az én terhem könnyű.”5 Ámen.  
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 385. dicséret 1-3. verseit. Az 385. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Szép hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel…” 
 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Jel könyvében a 3. fejezet, 19-20. versei-
ben, a következőképpen: 
 

„19Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
igyekezz tehát, és térj meg! 20Íme, az ajtó előtt állok, 
és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és ki-
nyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem.” Ámen.  

 
Igehirdetés (gyülekezet ül)6: Kedves Testvérek! 
Az egyházi év első vasárnapjához érkeztünk, amikor az úrasztalán 
valóságosan, szívünkben, lelkünkben pedig jelképesen is meggyújt-
juk az első adventi gyertyát. Új egyházi év kezdődik, amely alkal-
mat nyújt arra, hogy belső önvizsgálatot tartsunk. Kint a világ is 
adventet ünnepel, de ennek semmi köze sincsen ahhoz az advent-
hez, amelyet az egyház ünnepel. Kint inkább egy zajosabb, fénye-
sebb, látványosabb advent jelenik meg, mondhatni extrovertált, ki-

felé forduló. Az egyházi év azonban belső önvizsgálattal kezdődik, 
amely sokkal visszafogottabb, csöndesebb, mondhatni introvertált, 
az az inkább befelé forduló. Az adventet eredetileg kisböjtnek is 
nevezik, mert a nagy keresztyén ünnepek előtt böjttől az egyház.  

                                                           
5 Mt 11,28-30 
6 Dr. Szűcs Ferenc 2001 adventjében elhangzott igehirdetése és Szél János RE megjelent 

vázlata inspirálta az igehirdetést. 
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Ma az ajánlott ünnephez szóló igék közül választottam ki ezt, amely 
az egyik legfontosabb adventi ige. Nélküle szinte nem mehet végbe 
a várakozás ideje. Csodálatos és egyben nagyon elgondolkoztató a 
Jelenések könyve elején olvasható hét levél, amely közül az utolsó, a 
laodiceai gyülekezetnek írt levelet hallgattuk meg közösen. Mind a 
hét levél az első keresztyén gyülekezetek kritikája, amelyben jót és 
rosszat is írt róluk Pál vagy, ahogy mondani szoktuk, hideget és 
meleget is kapnak egyszerre a gyülekezetek ezekben a levelekben. 
Ez a gondja a levél írójának is, mármint, hogy a Laodiceában élő 
keresztyének semmilyenek. Akkor már jobb lenne, ha akár ilyen, 
vagy akár olyanok, vagy hűvösek, vagy forróak lennének. Igazság 
szerint semmilyenek, ezért eldobja magától az övéit az Isten. Itt 
hangzik fel a jól ismert adventi kép: Krisztus az ajtó előtt áll és zör-
get. Be szeretne jönni és az övéivel akar lenni. Ez a kép azonban egy 
szomorú állapotot takar. Krisztus nincs a követőivel együtt. Nincs 
az ajtón belül. Szép dicséretünkben énekeljük: „az ajtón kívül állsz”.  
A Heidelbergi Káté 54. kérdés-feleletében vallunk az egyházról. A 
feleletben kiderül, hogy az egyház alapja, létrehozója, az alanya Jé-
zus Krisztus, aki a világ kezdetétől az egész emberiségből gyűjt ma-
gának egy közösséget. Ennek a közösségnek tulajdonképpen igazán 
egyetlen egy baja lehetséges, ha Krisztus nincs benne. Az egyetlen 

igazi baj, ha a Krisztus követők között nincsen ott Krisztus. Ön-
vizsgálatra indító kijelentése, kritikája ez Istennek. 
Mindjárt valljuk is be őszintén, hogy ez így igaz. Sokszor nem lehet 
felfedezni közöttünk Krisztust. Ahogy éppen most is az európai 
keresztyénségnél is, az erőtlenséget lehet felfedezni. A semmilyen-
séget, ami nem különbözteti meg a nyugati egyházat a világ dolgai-
tól. Ezt az erőtlenséget azonosítjuk azzal, hogy az egyház Ura nin-
csen benne az egyházában. Mentségünk nincsen, hiszen olyanok 
vagyunk, mint Jézus tanítványai voltak, akik a hánykolódó hajón 
küszködtek a hullámokkal, de nem bírtak a természet erőivel szem-
ben. A Mester pedig aludt. Bár ott volt a hajón, de az mégis elvesz-
ni, elsüllyedni kezdett. Olyanok vagyunk, mint a Mester nélküli 
tanítványok, akik kézrátétellel, imádsággal próbálták az ördöngös 
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fiút meggyógyítani, de nem ment nekik. A világ pedig megfogal-
mazza a kritikáját az édesapa szavával: tanítványaid ugyan próbál-
ták meggyógyítani, de nem sikerült. Utána nem volt más csak vitat-
kozás, mikorra Jézus közéjük érkezett. 
Ezt a tényt a világ elég gyorsan kiállítja az egyházról. Ennek követ-
kezménye ma az, hogy sokan kilépnek, elhagyják, vagy inkább be se 
lépnek az egyházba. Németországban az evangélikus egyházban 
adminisztrálják is a kilépőket, amelynek száma nagyon magas. Itt 
nálunk Hódmezővásárhelyen be se léptek a mögöttünk lévő száz 
évben az egyháztól elidegenedett emberek. Az érdeklődés talán 
megvan, de az elköteleződésig nem jutunk el. Itt is erőtlenednek el a 
gyülekezeti közösségek, éppen ezért ezt azzal azonosítjuk, hogy 
Krisztus nincs az ő egyházában benne, pedig az ajtó előtt áll és zör-
get. Ha benne lenne, akkor bizonyosan életerős közösség hívogatna 
sok-sok elfáradt, terhet hordozó embert.  
Az okok között Laodiceában a magabiztos gazdagság volt. Abban 
erőtlenedet el az egyház. Rögvest lefordíthatjuk ezt a magunk nyel-
vére. Jóléti társadalomban élünk és a jóléti társadalomban jóléti ke-
resztyénség alakul ki. Ebben keresztyénnek lenni, akár sikk is lehet, 
de valós elköteleződés nélkül bizony csak kiüresedés van. A kiüre-

sedésnek jele pedig, hogy Krisztus kívül van, és az övéi is kilépnek 
az egyházból. 
Ez a helyzet az egyház életében sokszor előfordult, de természete-
sen ez nem mentség a ma élő, erőtlenedő közösségeknek. Ezt a tényt 
nem elfogadni é nem kimondani is hiba.  
Vannak olyanok, akik vasszigorral ilyenkor átkot szórnak a világra. 
Az egyház egyik alapdogmája latinul így hangzik: „extra ecclesia, 
nulla salus”, ami magyarul így hangzik: „az egyházon kívül nincs üd-
vösség”. Akkor, ha ez a mondat fájdalomként, kiáltásként hangzik 
fel és a kilépők felé elköszönésként szól, akkor ez nem a helyes fele-
let.  Úgy elköszönni az elmenőktől, hogy a világ megegyezik a po-
kollal, illetve azzal a hellyel, ahol nem lehet üdvözülni nem megol-
dás. (Hiszen ebben az alap dogmában azt mondjuk, hogy üdvösség 
az egyházban van, akkor azon kívül nincs.) Már csak azért sem, 
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mert erről az ige nem szól. Ebben a válaszban pedig egy militáns, 
erőszakos megoldását látjuk annak, hogy akik itt maradnak, azokat 
még erőteljesebben összefogja.  
Az igéből nem derül ki, hogy van-e üdvösség a világban. Bizonyára 
van és lehetséges, főleg, ha Krisztus ott van. De ennek a mondatnak 
van egy olyan értelme is, hogy mi, akik magunkat a bent maradók-
nak valljuk, nem tudjuk megkötözni, magunknál tartani az egyház 
Urát, Krisztust. Ő szabad. Ezékiel látta az Isten dicsőségét elmenni a 
jeruzsálemi templomról és megnyugodni azon kívül, keletre egy 
hegyen. Az egyház Urát magunkhoz béklyózni nem tudjuk. 
Nem lehet megoldás a kilépés sem. Ez egy gyors, szintén át nem 
gondolt válasz. Bár érdemes határozottan kijelenteni, hogy ennek az 
igének nem az a fő gondja, hogy én bent vagy éppen kint vagyok. 
Ennek az igének az a fő gondja, hogy Krisztus bent van-e, vagy pe-
dig kint. Tehát a hangsúly nem a kilépőkön van. Arra nézve meg-
számlálhatatlan sok megoldást látunk, hogy az ember mi módon 
véli felfedezni a világban Krisztust, milyen célból lép ki. Mindenek-
előtt ilyen, vagy olyan jó ügyekben véli felfedezni Őt. Máskor pedig 
innen is onnan is csipeget. Igazi szinkretizmus van, ezt is, azt is véli 
jónak, krisztusinak. Adventbe sok minden megfér. Lehet kicsit zajo-
sabban-fényesebben ünnepelni. Attól még Krisztus ott lehet, mivel 
Ő egyébként is kint van a világban. Nos, nem folytatom, mert az ige 
erről sem beszél. Nem azt mondja, hogy én az ajtó előtt vagyok, és 

te pedig gyere ki hozzám. Egyáltalán az egyház elerőtlenedésére 
nem az a válasz, hogy elhidegülünk az egyháztól. Az éjszaka sötét-
jében a várakozó lányoknak nem kell a vőlegény elébe menni. Ő el 
fog érkezni hozzájuk. 
Mi értelme akkor az egyházban való maradásnak? – tehetjük fel a 
kérdést. Amire nagyon egyszerűen az a válasz, hogy mert ide érke-

zik Krisztus. Az ige azt mondja, hogy én ugyan kint vagyok az aj-
tód előtt, de be szeretnénk jönni és veled szeretnénk vacsorázni. 
Bármennyire erőtlenek is vagyunk, Krisztus azért akar idejönni. 
Veled és velem akar lenni. Ha már pedig ez így van, akkor érdemes 
itt megvárni és innen nem elmenni. Most nem azt ígéri, hogy kinn 
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marad, hanem arra kér, hogy engedjük be. Az Ótemplom kapuja 
nem kifelé, hanem befelé nyílik. Azon belépni lehet hozzánk és nem 
kimenni. Megvalljuk, hogy sokszor nem lehet érezni, hogy Krisztus 
közöttünk lakozik, mert a jólét jegyeit, mi sem tudjuk elfedezni. De 
hozzánk jönni akar, és velünk együtt akar lenni. Ha megérkezik 

közénk itt üdvösség biztos lesz, mert velünk vacsorázik. Ezek mi-
att, ezért jobb itt megvárni és tudomásul venni, hogy rajta nem 
uralkodhatunk. Őt csak helyes magatartással tudjuk befolyásolni. 
Mert ha készek vagyunk, és ajtót nyitunk, akkor nem fog hátat for-
dítani, hanem eljön hozzánk, és az maga lesz az üdvösség.  
Az igehirdetést a csönddel a befelé fordulással kezdtem. Igen erre 
van szükség: csöndre. A befelé fordulást pedig értsük jól. Az azt 
jelenti, hogy azért az ajtóig fülelek. Tovább nem kell. Az ajtón kívüli 
események csak odáig fontosak, hogy Krisztus ott van, más nem 
számít. Ha itt vagyok, és ha csöndben vagyok, meghallom érkezé-
sét. Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 389. dicséret 1-4. verseit. Az 389. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Kitárom előtted szívem, ó jöjj, légy vendégem nekem…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Úr Jézus Krisztus! 
Taníts bennünket ünnepelni, taníts bennünket jól Té-
ged várni. Taníts bennünket jól közösségben élni. Ta-
níts minket a sok csalódást követően is gyülekezeti 

tagnak lenni. Taníts bennünket ne a világra figyelni, hanem Téged 
hozzánk érkezőt fogadni. A hozzánk szóló intelmet egyedül Tőled 
akarjuk elfogadni, senki mástól, Tőled viszont kérni is szeretnénk. 
Úgy tedd nyitottá közösségünket a világ felé, hogy közben Tőled ne 
távolodjunk el és ne erőtlenedjünk el. Add, hogy a Te igédet kedves 
igaként magunkra tudjuk venni. Ámen.  
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Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úrtól 
tanult imádságot: 
 
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK 
MEG A TE NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG 
A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. 
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS 
BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁ-
TUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.7 
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): „9Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett érte-
tek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”8 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
 

a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Zelenka Józsefné Zagyva 

Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 Hódmezővásárhely, Zsol-
dos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 2022.11.22.-én (kedd) 10:30 
órakor volt a Kincses temetőben. 
Csík Csaba Attila (Kiskunfélegyháza, 1966.02.17.) 6800 Hódme-
zővásárhely, Kertbarát u. 13. szám alatti lakos. Búcsúztatása 2022.11.26.-án 
(szombat) 10:00 órakor volt Hódmezővásárhely Ótemplomban. 

                                                           
7 Mt 6,9-13 
8 2Kor 8,9 
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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! 
„Legyenek 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!”9 
 

Cservenák Olivér 11.21  

Debreczeni- Beretzk     
Gellért 11.24 

Erős- Petrás Panna 11.21  Gyulafalvi Csaba 11.24 

Prohászka Kinga Nóra 11.21  Katonáné Hajnal Anita 11.24 

Rácz Dalma Emese 11.21  Rácz Gergő 11.24 

Szabó Lászlóné 11.21  Fridez Dóra 11.25 

Galambos Vivien Inez 11.22  Kristó Sándorné 11.25 

Kotormán Norbert 11.22  Motika Kata Dolóresz 11.25 

Mucsi Bence 11.22  Olasz Dóra 11.25 

Pető Miklós Ádám 11.22  Őz Levente 11.25 

Petrikó Jázmin Amira 11.22  Szabó Evelin 11.25 

Szeri Emese 11.22  Joó Bálint 11.26 

Bartucz Fanni 11.23  

Lénártné Kiss Irén      
Krisztina 11.26 

Égető Benjámin 11.23  Szenti Tiborné 11.26 

Kiss Ferenc László 11.23  Törőcsik Ákos István 11.26 

Kristó Balázs Ferenc 11.23  Gombár Andrea 11.27 

Lengyel Zalán 11.23  Kissné Szél Erzsébet 11.27 

Mónus Lajos 11.23  Kovács Krisztián 11.27 

Pintérné Joó Éva 11.23  Májer Ildikó 11.27 

Sipos Vajk 11.23  Molnár Zsolt 11.27 

                                                           
9 Zsolt 122,6-9 
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Surinya Zsófia Kata 11.23  Szarvas Tímea 11.27 

Tar Kevin 11.23  Szögi Tiborné 11.27 

Antalné Patkós Szilvia  11.24    
2. Hírek: 
a. Bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk 16 órai kezdettel a gyüleke-
zeti termünkben: 
11.28: hétfő  Bán Csaba 
11.29: kedd  Kun Ildikó 
11.30: szerda  Dr. Kádár Péterné 
12.01: csütörtök Szabó Ákos 
Mindenkit szeretettel várunk! 
b. 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! 
c. 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. 
d. Az Ótemplomban 2022.12.22. napján 17:00 órai kezdettel „Énekes Ad-

vent” – 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 



12 
 

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 weboldalon. A szeretetszolgálat 
oldalán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági ne-
hézségektől leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 
h. A Szeretem Vásárhely Egyesület 2023. évi Kincses Vásárhely naptára 

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

Szivárvány Otthon terápiás szobájának kialakítását támogatjuk. 

i. 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 csatornánkon10 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról11 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.   

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

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

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 telefonon12 és e-mailen13 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.  

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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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 
391. dicséret 1-4. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 391. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „A sötétség szűnni kezd már…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „7Legyen békesség falaidon belül, legyen 
boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: 
Békesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok 
neked!”14 

 
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  

                                                           
14 Zsolt 122,7-9 

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

