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„Adjanak most hálát az Úrnak 
szeretetéért, az emberekkel tett 
csodáiért” 
                Zsoltárok 107,21 

 
 

 
Apostoli  köszöntés:  
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból 
követő Kedves Testvéreinket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük 
Istenünket az 567. dicséret 1. versével…”Téged, ó Isten dicsérünk…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 225. dicséret 
1-3. versével. Így kezdődik: „Itt van Isten köztünk…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
Lekció (gyülekezet áll): halljátok az igét a 107. zsoltár 1-15. verséig 
terjedő szakaszából: 
 
1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Így 
szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezé-
ből, 3és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugat-
ról, északról és délről. 4Vannak, akik bolyongtak a pusztában, út-
talan utakon, nem találtak lakott várost. 5Éheztek is, szomjaztak is, 
elcsüggedt a lelkük. 6De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, 
és ő kimentette őket szorult helyzetükből. 7A helyes útra vezette 
őket, hogy lakott városba jussanak. 8Adjanak most hálát az ÚRnak 
szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, 9mert megitatta a szom-
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jazókat, és jól tartotta az éhezőket. 10Vannak, akik sötétségben ül-
tek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, 11mert engedet-
lenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a Felséges 
döntését. 12Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem 
volt segítőjük. 13De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő 
megszabadította őket szorult helyzetükből. 14Kihozta őket a sötét-
ségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. 15Adjanak 
most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért… 
  
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
 
                         Mindenható Urunk! 
 

Amik vagyunk, és amink van, mind tőled van, Terem-
tőnk és Megváltónk. Neked köszönjük egész valónkat. 
De elfelejtettük, háttérbe szorítottuk, amit tőled kap-
tunk, s nem köszöntük meg neked. Ezért hálátlanságun-

kat, üres szívünket, kifordult valónkat hozzuk eléd. Taníts megkö-
szönni mindazt, amit szememmel látok, fülemmel hallok, ínyemmel 
ízlelek, orrommal szagolok, bőrömmel érzek. Taníts megköszönni a 
láthatatlant, amit már a látható világban megismerhetek. Ámen. 
 
 Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés 
meghallgatására az 225.  dicséret 6. versével:  „Jöjj, és lakozz bennem…” 

 
Textus (a gyülekezet áll):  
halljuk meg Isten szavát, ahogy szól hozzánk a 107. zsol-
tár 21. verséből:  
„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberek-

kel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el uj-
jongva tetteit!” 
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Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
 
Kedves Testvéreim! 
A Biblia egyik legszebb zsoltárából választottam a mai igét. Az a fel-
irata, hogy „hálaadó ének nagy ünnepen”. Tartalma szerint nem kö-
tődik közvetlenül egyik bibliai ünnephez sem – így ez mindig aktuá-
lis zsoltár. Ma is, amikor már kiderült a kedves másodikosok műso-
rából, hogy a hálaadás áll az istentiszteletünk középpontjában, éspe-
dig azért, hogy aztán majd életünk középpontjába is ez kerülhessen.  
Az igehirdetés elején inkább a felnőtteknek szól az üzenet, majd a 
gyermekek eszét és szívét keresi.            
A zsoltár központi, refrénszerűen ismétlődő gondolata, hogy Isten 
szabadító Úr. Négyszer ismétlődik ugyanaz a formula: arról szól, 
hogy emberek bajba kerültek - sivatagban bolyongva úttalan utakon, 
a halál árnyékában vesztegelve, szenvedések közepette, vagy éppen 
tengeri életveszélyben – de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 
aki megszabadította őket. Adjanak hát méltó módon hálát a velük tett 
csodáiért.  
Nehéz helyzetek tárulnak fel az emberi életből, Isten népe történeté-
ből, amin eddig átjutottak és ez arra kötelezi őket, hogy köszönjék 
meg az Úr szeretetét és az átélt csodákat. Sőt, mondják el, emlegessék 
fel, hogy mit tett velük, értük az Isten. Ne vegyék természetesnek, ne 
térjenek napirendre afölött, hogy megtapasztalták Isten szabadítását, 
hisz ez erő és reménység forrása lesz a számukra. 
Miért kell az embert emlékeztetni minderre? 
Egyrészt a feledékenysége miatt. Mert emberekkel csodák történnek, 
és egy év múlva már semmire sem emlékeznek, újra „élnek bele a 
világba,” – mintha mi sem történt volna… Pedig az események azért 
történnek, azért esnek meg velünk, hogy emlékük ne röppenjen el – 
tanuljunk általuk.  
Aztán az is igaz, hogy az ember nem szívesen idézi fel életéből azokat 
az időszakokat, amikor nagyon nyomorult volt és kiszolgáltatott, 
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amikor elveszettnek érezte magát. Amikor csődöt mondott valami-
ben. Amikor teljes kilátástalanságban volt, s emberi segítség nem volt 
a számára… Erre visz minket az emlékezetünk természetes törlő 
funkciója. A rosszat hajlamos kitörölni, mert kellemetlen érzéseket 
kelt.  Pedig, sokakkal megtörtént, hogy épp ebben a kilátástalanság-
ban tudtak egész szívből Istenhez fordulni, egész lényükkel az Úrhoz 
kiáltani. Így lett számukra áldássá a nagy keserűség. A zsoltár arra 
hív, hogy tanuljuk meg meglátni a küzdelmeink között is Isten sza-
badítását, keze nyomát, ajándékait és adjunk neki hálát szeretetéért. 
A múlt Istennel átélt eseményei erőt és biztatást jelentenek a jövőre 
is. Te változol, a világod is, a körülményeid is, de Isten ugyanaz, aki 
volt: az embert szerető, s velük, értük csodákat tevő Isten. Legtisztáb-
ban Jézus Krisztusban látod meg ezt a szeretetét, aki szabadítónk lett. 
Ő Immánuel, a velünk levő isten. Meríts erőt, bátorságot abból, ahogy 
eddig vezetett, hordozott téged. 
 Olvastam valahol egy kis történetet. Egyszer régen, egy gyönyörű, 
de Isten háta mögötti erdélyi tájon egy öreg kocsis előkelő hölgyeket 
vitt valahová a szekerén. Hát, az út az meglehetősen rossz volt. Óriási 
kátyúk, gödrök, vízmosások voltak mindenhol előttük. Ahogy az 
utat nézték, a hölgyeket elkapta a pánik. Kiáltozni, sikítozni kezdtek: 
jaj, Istenem, végünk van! Az öreg hallgatta, hallgatta, de egyszer csak 
elege lett. Megállította a szekeret, a hölgyeket pedig a menetiránynak 
háttal ültette a szekéren: „Eddig azt nézték, hogy mi van előttünk, 
mostantól nézzék azt, hogy mi mindenen átjutottunk”!   
Kedves Testvéreim, kedves Gyermekek!  
Nem mindegy, hogy mire nézünk, hogy milyen lelkülettel éljük a 
mindennapjainkat. Mire figyelünk oda? Mire koncentrálunk? Ez az 
ige arra hív, hogy vegyük észre Isten csodás tetteit, ajándékait, amiről 
a kis műsorban is hallottunk és tanuljunk meg hálát adni.  Azt gon-
doljátok, hogy csak akkor fakadhat fel a szívünkben a hála, ha min-
den jól sikerül, a kedvünk szerint alakul? Ha a körülményeink 
örömre indítanak? Nem így van. A hálás lelkület döntés kérdése, 
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nem az adott helyzettől függ. Annyi minden van, amiért hálásak le-
hetünk! Persze erre azt mondhatod: de annyi sok minden is van, ami-
ért panaszkodhatunk! Így van. De te döntöd el, hogy melyiket válasz-
tod! Nézőpont kérdése, szemlélet kérdése, hogy a félig telt pohárból 
mi a fontosabb, hogy félig üres, vagy az, hogy még egy félpohárnyi 
víz maradt benne. 
Egy áhítatos könyvben találtam ehhez egy kis illusztrációt. Biztosan 
sokan ismeritek közületek Robinson történetét, aki egyedüliként túlél 
egy hajótörést, partra vetődik és 27 évig egy szigeten él. Pillantsunk 
bele képzeletbeli naplójába, nevezzük el bejegyzéseit panaszlistának 
és hálalistának. 
Panasz: Itt ragadtam egy lakatlan szigeten, minden remény nélkül. 
Hála: Nem fulladtam meg, mint a többiek a hajóról. 
Panasz: Nincsenek ruháim. 
Hála: Meleg éghajlaton vagyok. Ha lennének is ruháim, akkor sem 
viselném őket. 
Panasz: Nem tudom megvédeni magam a vadállatoktól. 
Hála: Nem láttam egyetlen olyan állatot sem, mint amilyeneket Af-
rika partjainál, amelyek bántanának. Mi lenne velem, ha ott ért volna 
a hajótörés? 
Panasz: Nyoma sincs itt a civilizációnak. Se házam, se fekhelyem… 
Hála: Isten úgy rendelte, hogy a hajónk partközelbe jutott, így renge-
teg szükséges dolgot meg tudtam menteni, amik segítenek ellátni 
magam, amíg csak élek. 
És lehetne folytatni ezt a képzeletbeli naplót. Értitek, ugye? Ugyan-
ahhoz a helyzethez lehet így is, meg úgy is viszonyulni! De mennyire 
más a végeredmény! Ha megtanulod és a gyakorlatba át tudod ül-
tetni, hogy úgy tekints az élet dolgaira, hogy hálát adsz annak, aki 
nagyobb a bajnál, aki a Szabadító, akkor békességet találsz. Ha gya-
korlod magad a hálaadásban, ez megőriz attól, hogy ahhoz az ószö-
vetségi sivatagi klubhoz csatlakozz, amelyet „zúgolódók” néven is-
merünk. Igen sok tagja van! Tudjátok, a kietlenben vándorló népnek 
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ez se volt jó, az se volt jó, semmi se volt jó. Ez hiányzott, az hiányzott. 
Mikor elfogyott az élelmük, mannát kaptak. De, arra is ráuntak.  
(Egyiptomban legalább jó volt az ennivaló – mondták.) Húst aka-
runk! Megkapták, jöttek a fürjek. Kistestű madarak, de legalább egy-
két tápláló falat akadt rajtuk is. Aztán újrakezdték a zúgolódást. 
(Igaz, a Biblia elárulja, hogy az Egyiptomból való szabaduláskor 
nagyszámú keverék nép is odacsapódott hozzájuk, s rendszerint 
ezek voltak a felbujtók, a lázítók, ők szították az elégedetlenséget Is-
ten népe között. Újra és újra elhintették az elégedetlenség magvát.) 
Szégyellem, de be kell vallanom, hogy néha én is rászolgálok, hogy 
bevegyenek a zúgolódók klubjába (elég hozzá egy ronda időjárás, 
vagy egy reggeli autózás a csúcsforgalomban). De nem akarok közé-
jük tartozni! Bízom benne, hogy ti sem.  
Azzal kezdtem az igehirdetést, hogy az istentisztelet középpontjában 
ma a hálaadás áll, azért, hogy aztán az életünk közepévé legyen. Tud-
játok, az amerikaiak az évnek egy napját, nagyjából Karácsony előtt 
egy hónappal a Hálaadás Napjának nevezték el. Ekkor arra emlékez-
tek, amikor még igazi tartalma volt és nemcsak pulykaünnep, hogy 
amikor már elfogyott az ennivalójuk az alapító atyáknak a Mayflo-
wer nevű hajón, amelyen egy évig várakoztak az új föld felderítőire, 
az őslakos indiánok látták el őket terményekkel és hússal (innen a 
pulyka, Amerika őshonos madara). Később aztán, a letelepült életben 
a termények betakarítása adott alapot a hálára a Gondviselő, Meg-
váltó Isten iránt. 
Mennyivel boldogabb lenne az életünk, ha minden napunk a hála-
adás napja lehetne! És egyúttal, mennyivel együtt érzőbbek lennék 
így azok iránt, akiknek nincs meg mindaz, amit mi megkaptunk, biz-
tos, meleg otthonunk, ruhánk, élelmünk, iskolánk, tanulásunk, bol-
dogulási esélyeink! 
Az örökké elégedetlen ember mindig vesztes, mert vesztesnek látja 
magát amiatt, ami még nincs meg neki. A hálaadás viszont átállít a 
vesztes oldalról a győztes oldalra! 
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Most se kívánok többet egyikünknek sem, hogy így legyünk győzte-
sek, a hálaadás életformájával.  
Fogadjuk meg a zsoltár intését: „Adjanak most hálát az Úrnak szere-
tetéért, az emberekkel tett csodáiért.”                            

      (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
    
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük a 
804. dicséret 1. versét! Így kezdődik: ”Hálát adok, Uram, az életért…” 
Papi imádság (a gyülekezet áll): Imádkozzunk a 801. dicséret szava-

ival: 
Szívből köszönöm, Uram, az életet, mind a jó ért, mit oly 
bőven adtál nekem, zengek hálaéneket. Szívből köszö-
nöm, Uram, a békémet, Most hozzád száll az öröm hang-

jain. Hallelujah! Áldom, dicsérem Neved, mert úgy szeretsz, mikor 
próbákkal küzdök, Te rám tekintesz, felém nyújtod szent kezed.  
Szívből köszönöm, Uram, az új erőt. A lelkem hálaimát mond Neked: 
Hallelujah! 
Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi 

Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyán-
kot! 
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 MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKE-
ZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GO-
NOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MIND-
ÖRÖKKÉ. ÁMEN.1  
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Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy 
gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazda-
godjatok. (2Kor 8,) 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket! 
 

1. Anyakönyvi híreink: 
 
a) Keresztelés:  

 

 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Csohány Kálmánné Tóth Klára 

(Hódmezővásárhely, 1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti la-
kos. Temetése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor lesz a Kincses temető-
ben. 

 

c) Házasságkötés:  

Koncz Imre – Csillik Erzsébet  2023.08.26. 1530 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt hé-

ten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldo-

gok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, le-

gyen boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Bé-

kesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”2 

                                                           
2 Zsolt 122,6-9 

Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Kovács Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Kmegy Dániel  
Láda Eszter Juliana  
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Bánvölgyi Bora 01.23  Nagy Renáta 01.26 

Bús Marcell 01.23  Babéj Ádám László 01.27 

Kis Diána 01.23  Békefi Emma 01.27 

Kisné Puskás Mónika Hajnalka 01.23  Bíró Zsolt 01.27 

Pál Anna 01.23  Csanki Ferenc 01.27 

Bánfi Tamás 01.24  Gajda László 01.27 

Csanki Csaba 01.24  Kristó Ildikó 01.27 

Kezes Imréné 01.24  Mikula Tamás 01.27 

Sós Simon 01.24  Albert Zsófi 01.28 

Szilléry Egon Sándor 01.24  Donka Emili 01.28 

Bálintné Csáki Éva 01.25  Kaszás Ernőné 01.28 

Csáki Éva 01.25  Lányiné Jánosi Klára 01.28 

Király Dominik 01.25  Schleisz Ferenc Tamás 01.28 

Kis- Miskolczi Medárd 01.25  Bodó Donát 01.29 

Kucsora Gerda 01.25  

Grósz-Gerő Zoltán Tamás  
Levente 01.29 

Magyar Édua Tünde 01.25  Gyulafalvi Adrienn 01.29 

Szunyog Csaba Zsolt 01.25  Kis Péter István 01.29 

Farkas Réka Zita 01.26  Májer Károly ifj. 01.29 

Halmai Dávid 01.26  Molnár Attila 01.29 

Jaksa Dalma 01.26  Técsi László Sándor 01.29 
Jaksáné Székely-Szabó          
Szilvia Dr. 01.26    

2. Hírek  

a) De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, 
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,31) Elnökségünk a 
héten meglátogatta Hajdúszoboszlón gyülekezetünk misszió gondnokát, 
Dura Endrénét, aki jó egészségben, mosolygósan, az ótemplomi közösség 
minden apróságáról is kiváló tájékozottsággal fogadta a réglátott vendé-
geket. Vicuska néni hálatelt szívvel köszöni a gyülekezeti tagok együtt 
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érző és bátorító hívásait, lélekben és a televízió képernyő előtt ülve min-
den vasárnap követi alkalmainkat. Isten megtartó és gondviselő szeretet-
ében bízva reméli, hogy hamarosan újra visszatérhet Hódmezővásár-
helyre!  
 

 
 

b) Énekes áhítataink sorában a következő a Böjti Énekes Áhítat lesz, melyre 

leginkább taizei énekekkel készülünk. A taizei éneklés alapvető eleme a sok 

hangszeres kíséret, illetve a többszólamúság. Utóbbit egy kórus létrehozá-

sával szeretnénk megvalósítani, melybe várjuk minden énekelni vágyó je-

lentkezését. A kórus célja nem produkció, hanem öröméneklés, Isten közös-

ségi dicsőítése, így a próbák is ennek megfelelő hangulatban fognak telni.  

A Böjti Énekes Áhítat időpontja 2023. február 24, péntek 18:00. Helyszíne: 
Református Ótemplom. A kórus próbák időpontja: január 28., február 4., 
11., 18., minden alkalommal szombat 17:00, helyszín pedig a Református 
Ótemplom.  
c) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívu-

mokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stí-

lusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boros-

kancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sán-

dor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de 
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egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrva-

csorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő 

úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a 

tarjáni imaterembe készülne készlet. 

d) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  

e) Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfo-

gadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban 

megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és 

hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reforma-

tus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon3 ÉLŐ-ben követhetik, illetve 

utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet 

igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról4 letölthető! 

g) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti ta-
goknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába a lapot, ha 
azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) 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 vasár-
napja 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 Gyülekezeti Te-
remben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra, 

mindig változó helyszínekkel.   

f) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas La-

kóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgá-

sukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
4 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://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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h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti Terem-

ben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyülekezeti Te-

remben. 

k) Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti 

Teremben.  

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt: hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 

– 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP.) A Lelkészi Hivatalt telefonon5 

és e-mailen6 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szo-

rul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” 

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 hétköznapo-
kon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszám-
lára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  

A 2023 évi fenntartói járulék összegére vonatkozó javaslatát a presbitérium a 
január 31.-i gyűlésen tárgyalja. 

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapít-

vány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla 

szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük a 804. ének 2-
3. versét; így kezdődik: „Hatalmad, Istenem, mindent fölér”, majd Nemzeti imádsá-
gunkat, a Himnuszt! 
Áldás: Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket 
és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.  
 

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  

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

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