
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője 
2023. február 5.  

 
 
„Kövess engem!” (Mt 9,9)  
 
 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunktól, Jézus 
Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Ked-
ves Testvéreinket a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket a 
89. zsoltár 1. versével: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): Folytassuk énekléssel istentiszteletünket a 173. dicsé-
ret 1-3. versével. Így kezdődik: „Mely igen jó az Úristent dicsérni…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlé-
lek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét a Máté evangéliumának 9. fejezetének 
9-13. verseiből!1  

  

Jézus elhívja Mátét (Mk 2,13-17; Lk 5,27-32) 
9Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vám-
szedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kö-
vess engem! Az felkelt, és követte őt. 10És történt, amikor Jézus 

asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jé-
zushoz és az ő tanítványaihoz. 11Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítvá-
nyainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 12Ő 
pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szüksé-
gük orvosra, hanem a betegeknek. 13Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: 
„Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.” Mert nem azért jöttem, hogy az iga-
zakat hívjam, hanem a bűnösöket. 

                                                           
 

 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://szentiras.hu/RUF/Mk%202,13-17
https://szentiras.hu/RUF/Lk%205,27-32
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Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
Mennyei Atyánk, hatalmas Istenünk! Hódolattal állunk meg előt-
ted. Te vagy az Úr. Átengedjük most magunkat teljesen Neked. 
Legyél minden porcikánknak része, minden gondolatunk veleje. 
Arra vágyunk, hogy megjelenj közöttünk, és emlékezzünk a mai 
napi üzenetedre. Nagy jelenésekben ritkán van részünk, de 

azokra mindig emlékezünk. Most egy nagy bevésére lenne szüksége a lelkünk-
nek. Jöjj közénk, légy itt velünk a megnyíló Igében Lelked bölcsességével. Fiadért 
kérünk. Ámen. 

Közének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatá-
sára az 222. dicséret 1-2. versével. Így kezdődik: „Nagy hálát adjunk 
az Atyaistennek…” 
Textus: (a gyülekezet áll) Halljuk meg Isten szavát, amint szól hoz-
zánk a Ézsaiás 49, 6-ból!  

Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Iz-
ráel visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy 
eljusson szabadításom a föld határáig. 
  
Igehirdetés (a gyülekezet ül):  
Kedves Gyülekezet, Kedves Testvéreim! 
A mai istentiszteletünkön megszólalt mind a három igeszakasz, amelyet a biblia-
olvasó kalauz ajánl nekünk. A gyerekek felolvasták az ószövetségi ézsaiási igéket 
és az újszövetségi Lukács evangéliumából való példázatot. Az igehirdetési alap-
ige pedig a Máté evangéliumából hangzott el. Mindhárom szakasz végső soron 
Isten irgalmáról és szabadításáról szól. Az utóbb említett bibliai szakaszból há-
rom szót emelek ki, amelyek mentén kérem az együtt gondolkodást: vámszedő, 
igazak, irgalmasság. 

I. Vámszedő 

Máté elhívásának története nem csak egy mozzanat, egy rövid jelenet, hanem egy 
tudatos kiválasztástörténet és annak magyarázata. A gyerekek is tanulják hittan-
órákon, hogy a vámszedő kifejezés miért válhatott a bűnös szó szinonímájává az 
ókori Izráelben. A vám az adózás egyik általánosan elterjedt formája. Az uta-
zókra kirótt összeget meghatározott helyeken, városkapuban, kereskedelmi út-
vonalak mentén, hidaknál, gázlóknál a vámszedők szedték be, akik a vámszedés 
jogát és helyét bérbe vették. A vámszedők nemcsak azért voltak megvetetettek, 
mert a saját zsebükre is gyűjtve, nagyobb összeget követeltek az emberektől, ha-
nem azért is mert munkájuk őket a megszálló hatalom, a Római Birodalom iránti 
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hűségre kötelezte. Az egységes adó- és vámrendszer bevezetése a rómaiak vív-
mánya. A királyság idején még nincs jól működő pénzgazdálkodás, ekkor még 
természetben is lehetett vámot fizetni. Az újszövetségi időkben bevonódik Júdea 
is a római úthálózatba, és ezzel párhuzamosan a vámszedő helyek is kiépülnek, 
amelyeknek bevétele a Római Birodalmat gazdagítja. 
Így a vámszedők megvetett emberek, akik az igaz zsidó emberektől elkülönülve 
élték kifizetődő életüket, hiszen nekik csak az volt előírva, hogy mennyit kell el-
juttatniuk a római hivatalok felé, hogy mennyit szedtek be, csak rajuk múlott. 
Rovott múltjuk miatt számukra nincs út Istenhez, a zsidó hittársak kiközösítették 
őket. 
Aki sok pénzzel bánik, könnyen kísértésbe eshet, hogy visszaéljen vele. Akinek 
kevés pénze van, azt nem fenyegeti akkora veszély, hogy csalóvá váljon? Titeket 
fenyeget ilyen veszély? Kísért téged a gonosz, hogy élj vissza a másik pénzével? 
Van nektek pénzetek? Volt egy olyan tanítványom, aki vadgesztenyét árult az 
osztályban darabját 100 forintért. A tanár néni észre vette és megsemmisítette az 
üzletet. Ezekben az osztálytársak közötti ügyletekben a pénz ugyan a te pénzed, 
hiszen te kaptad, de a szüleidtől kaptad, ők keresték meg, ők dolgoztak érte, így 
végső soron nem csak te vagy a károsult, hanem az egész családod. „Mert ki tesz 
téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha 
nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) Kérdezi Pál és ez már át is vezet minket a következő 
gondolathoz. 

II. Igazak 

Különbek akarunk lenni a másiknál. Ügyesebbek, okosabbak, szebbek, gazda-
gabbak, vagányabbak. Hasonlítani is akarunk egymásra, nem akarunk nagyon 
mások, nagyon feltűnőek lenni. A jóban akarunk elsők lenni. Jézus korában a 
vámszedők nem lehetnek jók, csak rosszak. A jók, a magukat igaz embereknek 
gondolók mondják ezt róluk, a farizeusok és az írástudók. Nekik volt elég pén-
zük, hogy megfizessék a tizedet a templom felé, ezért ők a jók, mert be tudnak 
tartani minden szabályt és rendelkezést. Kifelé azt mutatják, hogy jók, de belül 
nem tudják elképzelni, hogy mi dolga lehet Jézusnak a bűnös emberekkel. Ők 
azok, akiket Jézus a kívülről elmosogatott edényhez hasonlít, meg a meszelt sí-
rokhoz. Kívülről jól néz ki, de ne akard tudni, hogy mi van benne. A farizeus szó 
ma már nem egy zsidó kegyességi irányzatot jelent, hanem képmutatót. Aki más-
nak mutatja magát, mint amilyen valójában. Az igaz ember azonban nem ilyen. 
Az igaz ember tudatában marad annak, hogy mindent Istentől kapott. A bűnbo-
csánatot is. Ahogyan a gyermek is tudatában van annak, hogy mindene végső 



 

 

 

 

4 

soron a szüleitől van. Egy kisbaba, amíg az anyatejen kívül nem kap más eledelt, 
addig az anyja testéből épül fel az ő kis teste. Minden porcikája az anyjából vo-
nódott el. Amíg otthon éltek, ti is a családotok erőforrásaiból éltek. Nem tudtok 
még pénzt keresni, a családi vagyonhoz hozzátenni, de vigyáznotok kell arra, 
amit a szüleitek, nagyszüleitek raktak össze. Felelősséggel tartoztok a családi 
örökség felé. Meg kell tanulnotok a pénzzel felelősséggel bánni. Nem is csak a 
pénzzel, hanem a család erkölcsi javaival, értékeivel. Meg kell tanítani a gyerek-
nek, hogy mi a becsület és a hűség. Ezt pedig nem szavakkal, hanem példamuta-
tással lehet átadni. 

III. Irgalmasság 

Ez a szó a görög eredetiben, eleosz, irgalmasságot, könyörületet, szánalmat je-
lent, egy segítő odafordulást. Az az ószövetségi igehely, amelyre utalás történik, 
azonban egy másik kifejezést hoz elénk, a héber heszed szót. Ez inkább olyan 
hűséget jelent, amelyre az ember egy szoros vérségi vagy szövetségi kapcsolat-
ban kötelezve van. Elkötelezett hűség. Az irgalmasság és a megbocsátás jelenté-
sen túl hozzuk most ide ezt is: Azért irgalmaz és könyörül az Isten rajtunk, mert 
felénk fordulásában a szoros kapcsolatot akarja létre hozni, helyre hozni, amely 
kapcsolatban mi hűséggel és hálával köteleződünk el. Isten irgalma nélkül nincs 
folytatás. Kell az Isten odafordulása a bűnös és az igaz embernek is. A zsidóknak 
és a népeknek is szükségük van megváltásra, a bűnből való szabadulásra. Jézus 
Krisztus ezért jött el, hogy az elveszett embert felkarolja, hogy beleölelje egy meg-
újított kapcsolatba a szabadító Istennel. A farizeusok ezt nem értették. Ők nem 
akartak megbocsátani a bűnös embernek, de az Isten könyörülő, irgalmas Isten.  
Ámen.    (Kun Ildikó lelkipásztor) 
 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük az 222. dicsé-

ret 10-11. versét! Így kezdődik: „Adj igaz hitet a te szent Fiadban…” 
 

Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Ámen. 
 
Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a 
mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot! 

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 



 

 

 

 

5 

ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI 
IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ OR-
SZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.2  
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegény-
sége által meggazdagodjatok.3  
 
1. Anyakönyvi híreink: 
 
a) Keresztelés:  

 

 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Kristó Imréné Misán Éva 

Ilona (Hódmezővásárhely, 1942.08.05.)  6800 Hódmezővásárhely, 
Bodzás part 5. szám alatti lakos. Temetése 2023.02.03.-án 0900 óra-
kor volt a Kincses temetőben. 
Becsei Tiborné Farkas Éva (Komádi, 1946.04.23.) 6800 Hódmezővásárhely, Ol-
dalkosár u. 10/A. szám alatti lakos. Temetése 2023.02.10.-én 1430  órakor lesz a 
Kincses temetőben. 
Csohány Kálmánné Tóth Klára (Hódmezővásárhely, 1927.08.02.) 1025 Buda-
pest, Kapy u. 3. szám alatti lakos. Temetése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor 
lesz a Kincses temetőben. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   

                                                           
2 Mt 6,9-13 
3 2Kor 8, 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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c) Házasságkötés:  

Baranyi Máté – Rakonczai Kitti 2023.08.26. 1700 

Koncz Imre – Csillik Erzsébet  2023.08.26. 1530 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az el-

múlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek 

boldogok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, 

legyen boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mon-

dom: Békesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok ne-

ked!”4 

Babéj Nóra Ida 01.30  Molnár Tekla Gerda 02.01 

Bodó István 01.30  Némedi András 02.01 

Égető Sándor Lajos Dr. 01.30  Rostás Elizabet Léna 02.01 

Hegedűs István János 01.30  Becsey János 02.02 

Hegedűs Zétény 01.30  Bogár Roland Csaba 02.02 

Kulik Edina 01.30  Kiss Armand Patrik 02.02 

Polgár Viktória 01.30  Loneánné Cseri Katalin Dr. 02.02 

Szűcs Attila János 01.30  Sós Viktória Andrea 02.02 

Szűcs Petra Kata 01.30  Csuka Kevin 02.03 

Bangáné Nagy Mária 01.31  Mérai Lili 02.03 

Bese Mendel Ernő 01.31  Pap Petra Erzsébet 02.03 

Bódi Sarolta 01.31  Ambrus Ildikó 02.04 

Czina Dávid 01.31  Baracs Gabriella Etelka Dr. 02.04 

Dezső Szilveszter 01.31  Erdei András 02.04 

Dókáné Imre Katalin 01.31  Kiszel Jennifer 02.04 

Kis Roland 01.31  Mérainé Schleifer Ildikó 02.04 

Nagy Szabolcs 01.31  Vata Luca 02.04 

                                                           
4 Zsolt 122,6-9 
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Orosz Katalin Eszter 01.31  Bakos Márk János 02.05 

Szíver Tamás 01.31  Búzás Tímea Éva 02.05 

Tóth Anna 01.31  Fári Bence Imre 02.05 

Újvári Melinda Dr. 01.31  Forgó Barnabás 02.05 

Vona Luca Remény 01.31  Kardos Tímea Éva 02.05 

Vona Virág Napsugár 01.31  Kun Bertalan Vazul 02.05 

Gyurosovics Adrián 02.01  Kürti Szabolcs 02.05 

Kis Dávid 02.01  

Makrainé Nagy           Ale-
xandra Valéria 02.05 

Kristó Sándor 02.01  Pánczél Csongor 02.05 
 
2. Hírek 

a) A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség és a Bethlen 
Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium tisztelettel meghív és 
vár minden érdeklődőt 2023.02.10.-én, pénteken 10 órai kezdettel a „Bethlen 300 

– Iskola a hazában” a hódmezővásárhelyi köznevelés fennállásának 300. évfor-
dulója alkalmából rendezett tudományos konferenciára. Helyszín: Református 

Ótemplom (Hódmezővásárhely, Kossuth tér) 

b) Énekes áhítataink sorában a következő a Böjti Énekes Áhítat lesz, melyre leg-
inkább Taize-i énekekkel készülünk. A Taize-i éneklés alapvető eleme a sok 
hangszeres kíséret, illetve a többszólamúság. Utóbbit egy kórus létrehozásával 
szeretnénk megvalósítani, melybe várjuk minden énekelni vágyó jelentkezését. 
A kórus célja nem produkció, hanem öröméneklés, Isten közösségi 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 motívumokkal 

készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stílusú”) zöld máz-

zal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boroskancsók 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 
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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 ügyfélfoga-

dási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban megvásá-

rolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és hozzá hasznos 

tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-refor-

matus-enekeskonyv/ 

f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon5 ÉLŐ-ben követhetik, illetve 

utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üze-

net igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról6 letölt-

hető! 

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 va-
sárnapja 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 Lakóparkban. 

A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgásukban 

korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti Terem-

ben. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
6 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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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 tele-

fonon7 és e-mailen8 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segít-

ségre szorul, 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 tanulmánykö-

tet; 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 hétközna-
pokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bank-
számlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2023-ban: A Presbitérium javaslata az egyházközség 
tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok 

számára évi 6.000,- azaz hatezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 17.000,- azaz 

tizenhétezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 11.500.- azaz tizenegyezer-ötszáz forint.  

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): ünnepi istentiszteletünk zárásaként énekeljük az 173. dicséret 

7-8. versét; így kezdődik: Rólad, Uram, akik megemlékeznek…, ezután pedig nemzeti imád-

ságunkat, a Himnuszt! 

 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Áldás: (a gyülekezet áll) Végezetül, fogadjuk Isten áldását!  13A reménység Istene pedig 

töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a re-

ménységben a Szentlélek ereje által. (Rm 15,13) 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: https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw 

 

 
 

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

