„6Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, 7mert semmit
sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8De ha van
élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Tim 6,6-8)
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. november 7. Szentháromság ünnepe utáni huszonharmadik vasárnap

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. november 7-én, Szentháromság utáni huszonharmadik vasárnapon a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat,
akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket. Ma a
Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola alsó tagozatos diákjaival, tanítóival és a hozzájuk tartozó családokkal vagyunk együtt.
Alkalmunk
írott
anyaga
a
gyülekezet
honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Istentiszteletünket az 82. Zsoltár szavai fűzik egybe: „8Jöjj,
Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged!”
(Zsolt 82,8) Ámen.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 162. dicséret 1-2.
verseit. A 162. dicséret első verse így kezdődik: „Ím, béjöttünk

nagy örömmel…”

Vers: Túrmezei Erzsébet: Krisztusra várunk
Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat...
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem.
Titok a jövő. Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
Munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket, helyünket
elfoglalva és énekeljük a 434. dicséret 1. versét. A 434. dicséret 1.
verse így kezdődik: „Vezess Jézusunk s véled indulunk…”
Fohász (gyülekezet áll): „5Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek.” Ámen.(Zsolt 76,5)
Lekció - Olvasmány (gyülekezet ül): - Hogy tudunk Jézus útján
járni? Hogyan vezet Ő minket az életben? Választ kaphatunk Pál
apostol leveleiből, melyeket Timóteushoz írt. Timóteus hűséges tanítványa, majd szorgalmas munkatársa volt Pál apostolnak. Pál még
az Efézus városában működő gyülekezet vezetésével is megbízta őt.
A Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezetének bátorító szavai nekünk is
szólnak:
A szolgákról
61Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és a tanítást ne
káromolják miattuk. 2Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó
cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd!
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Óvás a tévtanoktól és a pénzimádattól
3Ha

valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, 4az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás
és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. 5Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a
kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. 6Valóban nagy
nyereség a kegyesség megelégedéssel, 7mert semmit sem hoztunk
a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8De ha van élelmünk
és ruházatunk, elégedjünk meg vele. 9Akik pedig meg akarnak
gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. 10Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után
sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
A hit nemes harcának megharcolása
11Te

pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok
tanú előtt. Ámen.
Ének: Énekeljük 243. dicséret 1. versét, amely így kezdődik: „Té-

ged, ó Isten dicsérünk…”

Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket
és fennállva imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus!
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A Te szavadért jöttünk el ide a templomodba. Azért vagyunk
csöndben, hogy Rád figyeljünk és Tetőled tanuljunk. Te vagy
az élet forrása. Belőled élő víznek folyamai ömlenek. Tetőled
sokszor eltávolodunk testben és Lélekben és most azt kérjük,
hogy szavadat meghalljuk, abból erőt merítsünk, hogy életünk a helyes mederben folyjon. Sokszor mások rovására és
magunk hasznára képzeljük el az életünket. Úgy gondoljuk,
hogyha nyerészkedünk, azaz hasznot húzunk mások kárára,
akkor nekünk jobb lesz. Te a saját életedet állítod példának a
mi számunkra. Nem a magad hasznát kerested, hanem a
másokét is. Nyerni szeretnénk, megnyerni szeretnénk nem
egy csatát, hanem a háborút, az élet küzdelmeinek sorozatát.
Ezért ints bennünket szavaddal és lelked erejével, hogy helyes úton járjunk. Ámen.
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 164. dicséret 2. versét. A 164. dicséret 2. verse így kezdődik: „Elménket értelmünket, lelki sötétség fogta bé”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje írva található az 1Tim könyvében, a 6. fejezet
6-8. verseiben a következőképpen:
„6Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, 7mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
Amikor először olvastam ezt a néhány mondatot egyetlen egy
dolog jutott eszembe. Az, amit gyermekkoromban legtöbbször
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hallottam a szüleimtől, tanáraimtól, azoktól, akiktől a legtöbbet
tanultam. Ez pedig nem más, mint a „tessék szót fogadni”, „fogadjatok szót” intelme. Ha valamit nem jól csináltam, ha valamit nem jól tettünk, újra és újra elhangzott ez a figyelmeztetés.
Mindig hallottam az idősebbtől, hogyha valamit nem jól csináltam, ha tévútra tévedtem, hogyan tudom jól csinálni, hogyan
tudok a tévútról visszatérni. Ilyenkor vagy az első, vagy pedig
az utolsó mondat mindig ez volt: „Tessék, szót fogadni!”
A szót fogadni kifejezése az idősebb ember szájából legyen az
édesanyám, vagy édesapám, vagy akár a tanítóm, azért van,
hogy azt megtartsam. A szót fogadni azért van, hogy meghalljam, megértsem, amit a másik mond, és amit addig tettem azt
befejezzem, és azt ne folytassam tovább, hanem változzak meg.
Például sokszor nem akartam úgy öltözködni ilyenkor ősszel
korán reggel, ahogy az édesanyám szerette volna. Szerintem
még nem kellett volna sapka, sál és kesztyű, vagy éppen nehéz
téli kabát. Ilyenkor kaptam édesanyámtól a figyelmeztetést: tessék ezeket felvenni, és tessék szót fogadni, mert ha nem teszed,
akkor meg fogsz fázni.
Bizony jó hallgatni, megfogadni, megtartani az idősebbek szavát. Ők tapasztaltabbak, idősebbek és nem az ellenségeink akarnak lenni, hanem a segítőink. Mi, akik kisebbek, fiatalabbak vagyunk, nem ismerjük az életet annyira, amennyire ők. Szüleink,
tanáraink segítségünkre vannak például abban, hogy kevésbé
legyünk betegek. Nem az ellenségeskedés, nem a rosszindulat
vezérli őket. Nem az, hogy nekünk rosszat akarjanak, bennünket
akadályozzanak. Akkor, amikor újra és újra felhangzik ez a
mondat: Tessék, szót fogadni, akkor emögött a szeretet, a jó5

akarat áll. Azért mondják, mert szeretnek bennünket és nem
akarnak rosszat.
Ahogy idősödik és felnő az ember, egyre kevésbé fogja hallani
és szeretni ezt a mondatot, hogy fogadj szót. Azt gondolja,
hogyha már felnőtt, akkor éppen olyan jól tudja és ismeri az életet, és azt az utat, amerre járnia kell.
Sem gyermekként, sem felnőttként sem hallgatjuk szívesen azt,
hogy fogadj szót pedig most ez a legfontosabb. Nem a felnőtt,
nem a lelkipásztor, hanem az Isten Igéje szól hozzánk, annak
kell nemcsak kicsiknek, hanem nagyoknak is, nemcsak fiataloknak, hanem idősebbeknek is szót fogadni. Isten Igéje akar most
inteni, tanítani, nevelni. A szavak mögött szeretet van. Ezek a
szavak, nemcsak azért vannak, hogy azokat megtartsuk, hanem
azért vannak, hogy szót fogadva, életbe maradhassunk. Nemcsak a szó, hanem mi is megmaradunk meg az életre, az örök
életre. Az Ige mögött szeretet áll. A mi Mennyei Atyánk szeretete. Szeretettel és nem dühvel mondja ezeket a szavakat.
Mit is szeretünk különösen gyermekkorban, de felnőttként is,
játszani? Nemcsak egyedül, hanem közösségben is? Közösen
együtt játszani, és ha lehet nyerni?
Az iskolában az órák közötti szünetben bújócskázni, a tornaórán
focizni, délután együtt kerekezni, de társasjátékot - például Ki
nevet a végén játékot - űzni is jó együtt. A közösjátékban az a
legjobb, ha nyerünk. Ha mi vagyunk az elsők, ha legyőzzük
azokat, akikkel játszunk, akik szintén nyerni szeretnének. Úgy
gondoljuk, hogy a játék csak azért van, hogy nyerjünk, elsők és
legjobbak legyünk. Ha ez nem sikerül, bizony sokszor elszomorodunk, elsírjuk magunkat és sokáig nem lesz kedvünk játszani.
Ezért bizony játék közben sokszor nem megfelelő eszközökhöz
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nyúlunk, nem a szabályoknak megfelelően játszunk. Ha úgy
érezzük, hogy játék közben ellenfelünk jobb, akkor olyan cselhez folyamodunk, amelyek segítségével próbáljuk meg legyőzni
a társunkat. Például társasjáték közben, ha dobókockával kisebbet dobtunk és a játékostársunk nem figyel, szívesebben dobunk
gyorsan és észrevétlenül egyet újra, hátha nagyobb lesz. Ha kártyázunk, szívesebben számolunk magunknak a kör végén többet.
Ha focizunk, szívesebben és hamarabb adunk magunknak tizenegyest, vagy szögletet, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel előnyhöz
juthatunk és a másikat le tudjuk győzni. A sort nem folytatom
tovább, mert mindannyian jól ismerjük ezeket a fortélyokat. Ezt
nem is kell tanulnunk, ez sajnos megy magától is. Felnőttként
ezt úgy mondjuk, hogy nem nemes, hanem nemtelen eszközökhöz nyúlunk. A játék szabályait felrúgjuk, hogy mi nyerjük meg
a játékot. A nyerni akarás szándéka átvált nyerészkedéssé.
Nyerészkedni azt jelenti, hogy nem igaz módon, szabályok betartásával akarok nyerni, hanem másokat becsapva, elárulva, a
közös játék szépségét felrúgva akarok első lenni a többiek előtt.
Pál apostol szerint az életben sokan még a keresztyénséget is
felhasználva akarnak így nyerészkedni, előnyhöz jutni, másokat
legyőzni. Fiatal tanítványának ezért üzeni, hogy vannak olyanok, akik „a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik.”
Bizony a felnőttség sokszor azt jelenti számunkra, hogy nekünk
nem parancsol már senki, és mi bátran azt tehetjük, amit akarunk. Például mások kárára előnyhöz jutni. Az életet nem megnyerni, hanem az életben nyerészkedni akarunk. Pál apostol leleplezi azokat, akik az életben így próbálnak meg előre jutni. Ő
azt mondja, hogy az élet az nem nyerészkedés, hanem maga az
élet az nyereség lehet. A keresztyén élet nem veszteséges, ha7

nem nyereséges, még pedig úgy, hogy nem mások kárára nyerészkedik az ember. Azt szokták mondani, hogy a felnőttek
„futnak a pénzük után”, azaz minél több nyereséget, pénzt szeretnének, mert úgy gondolják, hogy akkor az életük könnyebbé
válik. Hiába futunk a pénzünk után az életünk mégis sivár,
ugyanis abban nem kell nyerészkednünk, mert az életet nyereségként ajándékba kapni.
Pál apostol még egy szóra tanít bennünket, arra, amely a nyerészkedésnek tulajdonképpen itt az ellentéte, ez pedig a megelégedés. Azt mondja, hogy elégedjünk meg azzal, amink van. Ezt
a szót az egész embervilágnak ma újra meg kell tanulnia. A
nyerészkedés mögött a többlet vágyása, a győzelem, a mások
előtt való előbbrejutás áll. A megelégedésben az van benne,
hogy nekem is, és másoknak is elegendő jut mindenből. Pál
apostol annyit nevez meg elegendőnek, ami Jézus Krisztusnak is
volt: ruházat és élelem. Az Ige arra figyelmeztet, hogy semmivel
érkeztünk a világra és semmivel fogunk távozni ebből a világból. Az utóbbi napokban gyors hírként terjed az, hogy Ausztriában és Németországban a televízión keresztül arra tanítják az
embereket, hogyha télen tartósan nem lesz gáz vagy éppen villany, mit kell tenniük. Hogyan kell légmentesen lezárni az ablakokat, és hogy lehet egy mécses köré gyűlve átvészelni a telet.
Szinte hihetetlen, hogy azoknak, akiknek akár tíz szobájuk, két
fürdőszobájuk van a legmodernebb fűtéssel, most egyszerre
csak azt tanulják újra, hogy tulajdonképpen akár egy szoba is
elegendő egy mécsessel. Félre ne értsük, az Ige nem ezt az életmódot kívánja és kéri tőlünk, hanem azt, hogy az életben ne
nyerészkedjünk, mert akkor azt elveszítjük. Az életet ajándékba
kell megkapni, és akkor az nyereség lesz számunkra.
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Jézus Krisztus maga mondja: „35Mert aki meg akarja menteni az
életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az
evangéliumért, megmenti azt.” Akár kicsi, akár nagy vagy, tes-

sék szót fogadni, az igét megtartani. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, énekeljük a
164. dicséret 3. versét. A 164. dicséret 3. verse így kezdődik: „Di-

csőségnek napfénye, Istentől jött világosság…”

Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és
közösen fennállva adjunk hálát Istennek, imádkozzunk:

Ámen

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
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A
HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13)
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket!
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,)
1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Máriás Júlia

2021.11.28.

b) esküvő: Nem volt
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c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Jánosi Istvánné Uzonyi Margit (Hajdúböszörmény, 1935.06.25.) Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 1. 3
lph. II/5. sz. alatti lakos. Temetése november 05-én 13:00 órakor, pénteken
a Katolikus temetőben volt. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „törekedj
igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. 12Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök
életet, amelyre elhívattál,” (1Tim 6,11-12)
Kónya Zsófi

11. 1. Császár Zoltán

11. 4.

Baksics Zsombor

11. 1. Csíkos Enéh

11. 4.

Csende Sándor

11. 1. Égető Zoltán Imre

11. 4.

des Fontaine Márk

11. 1. Fazekas Réka Zsuzsanna

11. 4.

Dratsay Gézáné

11. 1. Hegedűs Hanna Sára

11. 4.

Horváth György

11. 1. Hegedűs Sándor ifj.

11. 4.

Makai Zsolt

11. 1. Miklósné Erdei Judit

11. 4.

Miklós Szilvia

11. 1. Papp Péter Milán

11. 4.

Sós Abigél

11. 1. Asztalos Levente

11. 5.

Varga Róbert

11. 1. Katona Szibilla Damarisz

11. 5.

Vörösné Oláh Veronika Júlia

11. 1. Kis Zsuzsánna

11. 5.

Hetényi Bence

11. 2. Kovács Krisztián Péter

11. 5.

Ambruzs Margaréta

11. 2. Majsainé Szénási Tímea

11. 5.

Bánfi Aliz

11. 2. Mészáros Manó Csaba

11. 5.

Kónya Dénes Márk

11. 2. Oskovics László

11. 5.

Nagy Hédi

11. 2. Újvári Attila

11. 5.

Pappné Szénási Emőke Sarolta

11. 2. Víg Áronné

11. 5.

Setény Gellért

11. 2. Pauli Bence András

11. 6.

Bujdosó Zsófia

11. 3. Bácsván Viktor Tamás

11. 6.

Bauerné Farkas Bernadett

11. 3. Baranyi Brigitta

11. 6.

Botka Botond

11. 3. Bozsér Zsolt

11. 6.

Csanki Sándor

11. 3. Fehér Lili

11. 6.
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Faragó Tamás

11. 3. Kádár Lotti

11. 6.

Gál Boglárka

11. 3. Nemecz Ágnes

11. 6.

Garas Rebeka

11. 3. Varga Rebeka

11. 6.

Kardos Erik Márk

11. 3. Vida Adrienn

11. 6.

Szabó- Bordás Anita

11. 3. Benkné Gesztesi Zsuzsánna

11. 7.

Tót Zsófi

11. 3. Árva Szonja

11. 7.

Zvolenszki Kincső

11. 3. Bálint Henriett

11. 7.

Nagy Odett

11. 4. Barta Péter ifj.

11. 7.

Borsos Ildikó

11. 4. Köpe Brigitta Réka

11. 7.

2. Hírek:
a) Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon
megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
b) „Asztalt terítesz…” – gyülekezetünk az idei évben is elindítja karácsonyi
szeretetszolgálati adománygyűjtését, amellyel a rászoruló vásárhelyi családok ünnepét kívánjuk meghittebbé tenni. Pénzbeli adományokat a holnapi naptól
kezdődően december 5-ig várunk banki átutalással az egyházközség bankszámlájára: 11735067-20056821 (Közlemény: „Asztalt terítesz”) vagy készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzösszegből a tavalyi akcióhoz
hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk össze 7-8 ezer forint értékben.
c) A Magyar Református Szeretetszolgálat adventi gyűjtőakciókat szervez novemberben, amelyről tájékozódni a jobbadni.hu oldalon lehet. A 1358-as
telefonos adományvonal tárcsázása 500 Ft segítséget jelent. Gyülekezetünk kapcsolódási pontjairól a későbbiekben leszünk tájékoztatással.
a) Presbiteri gyűlést tartunk november 8-án, hétfőn 17 órától a gyülekezeti teremben Napi rendi pont: Véleménynyilvánítás az Ótemplom körül építendő járdáról!
b) Az istentiszteletet a Youtube csatornánkon ÉLŐ-ben követhetik az alkalmat. Hétvégi alkalmunk a szokott rendszerint az Üzenet igehirdető lapon, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról letölthető.
3. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
b) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
c) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
d) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
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e) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakóparkban. A
bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb illetve mozgásukban korlátozott
gyülekezeti tagokat.
f) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
g) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
h) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt Hivatali órák: Hétfő, kedd,
csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; Szerda szünnap. A lelkészi
hivatalt telefonon és e-mailon is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben
segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
Ótemplomi lelkészi hivatal:
62/241-817
Bán Csaba lelkipásztor:
30/695-4254
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: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi
u. 5.) nyitva tartás szerint, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 1173506720056821 számú bankszámlájára.
Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány
hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámlaszám: 11735067-20057107 KÖSZÖNJÜK!
Könyvtáraink számára könyvgyűjtést tartunk. Hagyatékból származó könyveket
könyvtáraink (Parókiális, Bethlen, Szabó, Szőnyi, Aranyossy) számára elfogadunk.
Könyvtárosunk válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 165. dicséret 6. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 165. dicséret 6. verse
így kezdődik: „Jöjj és lakozz bennem…”
Himnusz (gyülekezet áll):
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Áldás (gyülekezet áll): „3Védelmezzétek a nincstelennek és az
árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek!” (Zsolt 82,3)
Kivonulás, adományozás, orgona utójáték:
A
HódmezővásárhelyÓtemplomi
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
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