
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. december 11. Advent harmadik vasárnapja 

„8Amikor elcsüggedt a lel-
kem, az ÚRra gondoltam, és 
imádságom eljutott hozzád, 
szent templomodba.” 

(Jón 2,8) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Áldott az ÚR, az én kősziklám, aki 
harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. 2Jótevőm és erőssé-
gem, váram és megmentőm ő, pajzsom, akihez menekülhetek, aki 
népeket vet alám.”1 Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. december 11-én, ad-
vent harmadik vasárnapján, a Hódmezővásárhelyi Református 
Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentisztele-
tünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető.  
  
Az alkalomról: … Advent 3. vasárnapjáról: „A középkorban az 
egyes adventi vasárnapok jelentése Krisztus négyféle eljövetelével 
gazdagodott: a megtestesülésben, a kegyelemben, a halálunkban 
való, végül az ítéletkori eljövetelére való készülődéssel... A bűnbá-
nati jellegnek megfelelően az adventi böjti időszak, a reményteli 
várakozással fonódik egybe. Legfontosabb napjai a harmadik a 
Gaudete (örvendjetek) vasárnap és a december 17-től 24-ig tartó hét: 
Jézus születésének ünneplése.”2 
 

                                                           
1 Zsolt 132,7-8 
2 IÉ 2022/4 713. old. 
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 146. zsoltár 1. versét. A 146. zsoltár 1. verse így kezdő-
dik: „Áldjad, én lelkem, az Urat, Hirdessed dicséretét!…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 392. dicséret 1-4. verseit. Az 392. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Álmélkodással csudáljuk Véghetetlen szerelmed…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „3Ó, URam, micsoda az ember, hogy tö-
rődsz vele, az emberfia, hogy gondolsz rá? 4Az ember a lehelethez 
hasonló, napjai a tűnő árnyékhoz. ”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! Jón könyvéből az 2. fejezet 
1-11. verseit olvasom: 

Jónás imádsága 
21Az ÚR azonban odarendelt egy nagy halat, és az le-
nyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a 
hal gyomrában. 2Jónás ekkor a hal gyomrában Istené-
hez, az ÚRhoz imádkozott, 3és ezt mondta: Nyomorú-

ságomban az ÚRhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A ha-
lál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hango-
mat. 4Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. 
Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. 5Én már azt gon-
doltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent 
templomodat. 6Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és ör-
vény vett körül, hínár fonódott a fejemre. 7Lesüllyedtem a hegyek 
alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted élete-
met a sírból, ó, URam, Istenem! 8Amikor elcsüggedt a lelkem, az 
ÚRra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templo-
modba. 9Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagy-
ják jótevőjüket. 10De én hálaéneket zengve áldozok neked, és 

                                                           
3 Zsolt 146,1-2 
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amit megfogadtam, teljesítem. Az ÚRtól jön a szabadulás! 
11Az ÚR pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a 
szárazföldre. 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: 

 Véghetetlen szeretettel figyelsz ránk Gondviselő Mennyei Atyánk! 
Véghetetlen a szereteted, mert bennünket, porszemeket is nyilván 
tartasz, vigyázol ránk, oltalmazol bennünket. 
Véghetetlen szereteted, mert teremtett világot nekünk adtad otthonul, 
hogy vigyázzuk és gondozzuk, őrizzük azt. 
Véghetetlen a szereteted, mert becsülöd a teremtett világod és az em-
bert.  
Véghetetlen szereteted, mert a téged elhagyó embert igazságoddal és 
kegyelmeddel veszed körbe. Véghetetlen a Te igazságod és rámutatsz 
a téged elhagyó ember hibáira. Véghetetlen szereteted, mert kegyel-
med átölel bennünket, és nem hagy a bűn mocsarában. 
Ezért jövünk hozzád, kegyelmet kérve és várva, hallgasd meg bűnval-
lásunkat és hálaadásunkat. Tedd templomoddá szívünket és lelkün-
ket igéddel és Szentlelked erejével.  Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „10Te adsz győ-
zelmet a királyoknak; szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a 
gyilkos fegyvertől. 11Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek 
hatalmából, akiknek szája hiábavalóságot beszél…”4 Ámen. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 373. dicséret 1-7. verseit. Az 373. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Csillagoknak teremtője És híveknek fényessége…” 
 
                                                           
4 Zsolt 132,12 
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Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Jón könyvében a 2. fejezet, 8. verseiben, 
a következőképpen: 
 

„8Amikor elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam, és 
imádságom eljutott hozzád, szent templomodba.” 
Ámen. 
 
Igehirdetés (gyülekezet ül)5: 

 

Kedves Gyülekezet! 
 
Dániel könyvét követően az Ószövetségben Jónás könyvét kezdtük 
el olvasni. Azt a könyvet, amely annyira kedves azoknak, akik 
gyermekkoruktól kezdődően szüleik, hitoktatóik révén hallgatják a 
Szentírást, a menekülő prófétáról és a hatalmas halról. Akkor, ami-
kor gyermekként először rögzült ez a mai fejjel képtelennek tűnő 
történet sorozatként vetítették Herman Melville: Moby Dick regé-
nyéből készült filmet. (Csak felnőttként láthattam meg a tengert. A 
hatalmas óceánt a mai napig személyesen nem ismerem.) És a 
gyermek fantáziája hatalmas az óceánban lakó szörnyetegekről.  
Nem elég, hogy ebben a filmben ezek közül a hatalmas cethal az 
emberre, az ember által készített hajóra támad, hanem a tengeré-
szeknek még a természet erőivel is meg kell küzdeniük. Kétszeres 
túlerővel szemben kell életbe maradni. A tenger fenevadságát, ter-
mészeti erejét, csak a kamaszkoromban megjelenő Jacques Yves 
Cousteau kapitány óceánokról szóló természetfilmsorozatai szelídí-
tették meg.  
Ma Jónás imádsága emelkedik ki a második fejezetből. Jónást a há-
borgó tengerbe dobják. Ott nem egy fenevad tépi szét és falja fel, 

                                                           
5 Dr. Szűcs Ferenc 1999. december 2-án KRE exortáción elhangzott igehirdetés inspirálta.  
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hanem egy békés cethal kapja be és a hal gyomrában tölt el három 
napot és három éjjelt.  
Az ige alkalmas arra, hogy advent harmadik vasárnapján megszó-
laljon és tanítson bennünket. Hiszen ennek az adventi négy hétnek 
szimbóluma is lehet a hal gyomrában eltöltött három nap. Ne felejt-
sük el, hogy a húsvétra készülő időszak nagyböjtje mellett ott van a 
négy hétig tartó várakozás ideje. Amit a keresztyének kisböjtnek 
neveztek el. A kisböjtöt a karácsonyt megelőző vásárlásra épülő ke-
reskedelem változtatta meg és alakította olyanná, amilyen az a mai 
környezetünkben. Jónás a cethal gyomrában nemcsak nem evett és 
nem ívott, hanem már a helyszín is böjtös volt a maga sötétségében, 
büdösségében. Advent természeti sötétsége itt a Föld északi féltekén 
ebben az időszakban közelebb visz bennünket a böjtöléshez, az iga-
zi készülődéshez. Ezt az időszakot, ott a hal gyomrában Jónás imád-
sággal tölti el.  
Nem kihasználatlan! Nem kihasználatlan, mihaszna időszak ez, ha-
nem a kudarcos saját út után, a megmenekülés előtti imádságban 
eltöltött idő. Munkából elvont, Istentől és embertársainktól nem el-
távolodó időszak ez. Jónás mind Isten akaratától, mind pedig Nini-
vétől eltávolodó hajóra szállt fel. A böjtös hely és időszak a hal 
gyomrában Jónást közelebb viszi Isten akaratához és embertársai-
hoz. A negyedik napon indulhat, és végre elkezdheti Istentől ren-
delt útját Ninivébe. Az imádságért és Isten akaratának beteljesedé-
sért nem fejeződik be Jónás története ott, hogy kidobják a háborgó 
tengerbe. Tulajdonképpen már ott vége lehetne mindennek. Tulaj-
donképpen sok alkalommal már vége lehetne életüknek. Sokszor 
kerültünk viharba és egyedüli „megoldásnak” a habokban való el-
merülés látszódott. Az elveszés, a szomorú időszakból való kilépés 
megoldása ez. Szélcsendes, nyugodt volt a jóléti társadalmak tenge-
re, mégis Jónást, az Isten küldöttét és vele együtt az Ő Istenét, ki-
dobják a hajóból. Nincs szükség Istenre, Isten akaratát véghez vivő 
cselekedetre. Bár ez a nyugodt, szélcsendes környezet egyre viharo-
sabbá válik, egyre megterheltebb lesz, ennek ellenére még mindig 
nem kell az Isten. Nem kell a magához láncoló küldetés és szolgálat 
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nehéz fáradságos útján való járás. Újra és újra az egyszerűbbet, a 
gyorsabb megoldást választjuk. Kidobjuk azt, amiről úgy gondol-
juk, hogy megterheli az életünket. Kidobjuk az Isten képviseletét az 
életünkből.  
Az emberi megoldatlan megoldás után jön az Istentől rendelt böjt, a 
gondolkodás megváltozása. A hal gyomra ott a sötétségben, a mély-
ségben liturgikus helyszínné, a jeruzsálemi templommal megegyező 
helyszínné változik. Az elképzelhetetlent fogalmazza meg Jónás 
próféta könyve. A Seol is átváltozik. A sötétség helyszíne is az 
imádság helyszínévé alakul. A zsoltár szavai valósulnak meg Jónás 
életében: „11Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszaká-
vá lesz körülöttem a világosság: 12a sötétség nem lenne elég sötét 
neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig 
olyan, mint a világosság.”6 Nagy reménysége ez az embernek. Testi 
életünk kórházi betegágya, lelki életünk mélységei, mind-mind 
kedves helyszínei és ideje lehet az Isten szabadító tettének várására. 
Nem a pusztulásnak, nem az elerőtlenedésnek, nem az elveszésnek, 
hanem a megtartatásnak idejévé válik az imádságban eltöltött idő. 
Az Ószövetségnek nem az a kérdése, hogy hol van az Isten, hanem 
az a kérdés, hogy hol nincs az Isten. És erre egyértelműen azt a vá-
laszt adja, hogy nincs olyan helyszín, ahol ne lehetne ott az Isten. 
Még a hal gyomrában is ott van. Még a hal gyomra is templommá, a 
legszentebb templommá nemesedhet.  
Az embernek ez az útjat, Isten útja. Isten nem kér olyat, ami maga 
nem járt volna be. Pál apostol Krisztus himnusza a Filippi levél má-
sodik fejezetében éppen ezt mutatja be. Krisztus Isten formájában 
volt. Az az Isten az Ő teljességében volt. A legjobb, legszebb, leg-
nyugodtabb környezetben. Ebből a komfortzónából lépett ki az Is-
ten és vállalta fel, hogy eljön ebbe az embervilágba. Szolgai formát 
vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és megalázta magát. Isten böjt-
ben eltöltött időszaka volt Krisztus testi jelenléte ebben a világban. 
Sőt, megalázta magát egészen a halálig - mondja Pál apostol. Apos-

                                                           
6 Zsolt 139,11-12 
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toli Hitvallásunkban hisszük, hogy Krisztus egészen alászállt a pok-
lokra. Ennek értelmét Heidelbergi Káténk nagyon röviden és frap-
pánsan így adja vissza: 44. Miért teszed hozzá: „alászállt a poklokra”? 
Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek 
abban, hogy Krisztus, az én Uram kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival 
és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak 
előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.  
Nem az igazságnak, hanem a kegyelemnek kell beteljesednie éle-
tünkön. Isten igazsága az lett volna, ha a háborgó tenger hullámai 
közt elvész a feladatát nem teljesítő próféta. Ehelyett a kegyelem 
partjaihoz érkezünk meg: ki büdösen a cethal gyomrából kiköpve, 
ki úszva, ki pedig deszkákon kapaszkodva, ahogyan Lukács elme-
séli az Apostolok Cselekedeteinek könyvében a máltai partra vető-
dést. Az igazság és a kegyelem története így van - nem véletlenül - 
egybefűzve. Azért van ez a négy hét, hogy Isten igazságát és ke-
gyelmét felfedezzük életünkben. Azért van ez a négy hét, hogy Isten 
igazsága és kegyelme között ott legyen az ember válasza, az imád-
ság. Az az imádság, amely nemcsak a panaszról szól, hanem amely 
kéri Isten szabadítását, és várja azt hálaadással. Arra az imádságra 
van szükség, amely még a hal feneketlen bendőjét is az imádság 
házává formálja. Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 376. dicséret 1. és 6-7. verseit. Az 376. dicséret 1. verse így kezdő-
dik: „Ó, jöjj, Ó, jöjj, Immánuel, Hogy mentsd meg kérlel Izráel…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Úr Jézus Krisztus! 
 
Ámen. 
 

Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úr-
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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.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: Ezen a héten nem volt. 

 

c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az 
elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! 
„12Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt 
palánták, leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilye-

                                                           
7 Mt 6,9-13 
8 2Kor 8,9 
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nek a palotákban vannak.”9 

Balog Róbert Ádám 12.05  Albert András 12.09 

Csanki István 12.05  Csengeri Imre 12.09 

Katona Hunor 12.05  Karasz Sándor Richárd 12.09 

Lipták László 12.05  Lázár Petra Annamária 12.09 

Arany Sándor 12.06  Oláhné Bán Márta 12.09 

Oláh Máté Levente 12.06  Sulyok Péter 12.09 

Palócz László Ferenc 12.06  Tóbiás Péter 12.09 

Vörös Adél 12.06  Borus Soma 12.10 

Banga Istvánné 12.07  Hossó Hanna 12.10 

Csák- Kozma Mariann 12.07  Rudolf Réka Mercédesz 12.10 

Hegyes György 12.07  Telek Anna Dorina 12.10 

Helembai József 12.07  Törőcsik Márk Zoltán 12.10 

Joó Bíborka Ella 12.07  Török Tamara Ramóna 12.10 

Kovács Oszkár Koppány 12.07  

Asztalos Henrietta Eli-
zabet 12.11 

Mamuzics Vivien 12.07  Bese Nimród 12.11 

Székelyhidi Evelin 12.07  Fejesné Tóth Annamária 12.11 

Bárány Botond 12.08  Kozma Renáta 12.11 

Hegyi Boróka 12.08  Márkus Melitta 12.11 

Kovács Gábor 12.08  Pap Erzsébet 12.11 

Nagy Gergő 12.08  Stefanidesz Elizabet 12.11 

Tódor Zoltán 12.08  Szarvas Ágnes 12.11 

2. Hírek: 
a. Köszönjük az újság szerkesztésében, kihordásában nyújtott segítséget. 
Azoknak, akiknek valamilyen okból nem jutott, kérem, jelezzék és pótol-
juk mulasztásunkat! 
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: 

                                                           
9 Zsolt 146,12 
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„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 Tiszta Szívvel Egyesület 2023. évi gyermekrajzokból készült fali 

naptára megjelent. A rajzok témája: vásárhelyi motívumok. A kijáratnál 

1500 forintért kapható. A naptár vásárlásával kisgyermekes családok tá-

mogathatóak. Olyan eszközök megvásárlása történik a befolyt összegből, 

melyeket a védőnői és gyermekorvosi hálózaton keresztül kaphatnak 

meg.  

f. 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. 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
11 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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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 jövő héten 15-én a templom-

ban lesz. A Mária Valéria Keresztény Óvoda óvodásai karácsonyi mű-

sorral szerepelnek Vajnai Ágnes óvónő vezetésével.  

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: 

                                                           
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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- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüle-

kezeti tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

15.000,- azaz tizenötezer forint,  

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

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom 

Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. 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, 
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): „Boldog nép az, amelynek az ÚR az Iste-
ne!”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 146,15 

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

