„mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8és
megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba”
(Jel 19,7-8)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. december 5. Advent második vasárnapja

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. december 5-én, advent második vasárnapján a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket. Alkalmunk írott anyaga a
gyülekezet honlapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Istentiszteletünket a 85. Zsoltár szavai
fűzik egybe: „2Megkegyelmeztél, URam, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát. 3Megbocsátottad néped bűnét, elengedted
minden vétkét.” (Zsolt 85,2-3) Ámen.
Az alkalomról: „Advent: a latin adventus (érkezés) szóból származik, melynek lehet ugyanaz a tartalma, mint a görög epiphaneia-nak
(megjelenés). Akkor használták, amikor az istenség megjelent a
templomban, amikor egy uralkodó uralkodása kezdetén először érkezett hivatalos látogatásra, vagy amikor egy császár trónra lépett.
Keresztyének egyszerre használták a kifejezést Krisztus testben való
megjelenésére, illetve az ő remélt visszajövetelére.
Az első biztos nyoma egy adventi idő megtartásának Toursi Perpetuus (megh. 490) püspökhöz köthető.
Az evangélikus rendtartásban advent II. vasárnapjának kérdésköre
Krisztus visszajövetele és az utolsó ítélet. A római-katolikus gyakorlatban ezen a vasárnapon a bűnbánat kap nagyobb hangsúlyt.”1
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I.É. 2021/4. 739. old.

Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 181. dicséret 1. versét. A 181. dicséret első verse így kezdődik: „Jer, áldott vendég,

várunk tégedet…”

Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket, helyünket
elfoglalva és énekeljük a 305. dicséret 1-4. verseit. A 305. dicséret
1. verse így kezdődik: „Álmélkodással csudáljuk…”
Fohász (gyülekezet áll): „4Elfojtottad felindulásodat, megfékezted
izzó haragodat. 5Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj
ránk többé!” Ámen.(Zsolt 85,4-5)
Lekció: Halljátok az Igét! Énekek-éneke könyvéből 1. fejezet 117. verséig olvasom Isten igéjét:
A vőlegény és a menyasszony találkozása
11Énekek éneke. Salamoné. 2Csókoljon meg engem szája csókjaival: Szerelmed jobb a bornál! 3Jó illata van
olajodnak, neved, mint a kiöntött olaj; ezért szeretnek
téged a lányok. 4Vigyél engem magaddal, fussunk, vezess a szobádba, királyom! Ujjongva örüljünk veled, emlegessük bornál is
jobb szerelmedet, méltán szeretnek téged! 5Jeruzsálem lányai! Én
barna vagyok, de szép, olyan, mint Kédár sátrai és mint Salamon
szőnyegei. 6Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött
le engem. Anyám fiai haragudtak rám, szőlőt őriztettek velem; a
magam szőlőjét nem őriztem. 7Mondd meg nekem te, kit lelkemből szeretek, hol legeltetsz, délben hol deleltetsz? Miért keresgéljelek társaid nyájainál? 8Ha nem tudod, ó, asszonyok szépe, indulj
el nyájam nyomán, és legeltesd kecskéidet a pásztorok tanyáinál! 9A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem! 10Két orcád bájos a láncocskák közt, nyakad a gyöngysorokban. 11Aranyláncokat készítünk neked ezüstgolyócskákkal. 12Ha a
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király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát. 13Mint egy köteg
mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. 14Mint
a ciprusfürt Én-Gedí szőlőiben, olyan az én szerelmesem. 15De
szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Szemeid galambok. 16Szép
vagy te is, szerelmesem, gyönyörű vagy! Fekvőhelyünk üde
zöld. 17Cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa. Ámen.
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket
és fennállva imádkozzunk:
Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „8Mutasd
meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást! 9Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten!
Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek
újra oktalanok. 10Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz,
hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” Ámen. (Zsolt 85,8-11)
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 197. dicséret 3. versét. A 197. dicséret 3. verse így kezdődik: „Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben…”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje írva található Jel levelében, a 19. fejezet 7-8.
verseiben és Pál apostolnak az Ef. levelében az 5. fejezet 31-32.
verseiben a következőképpen:
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„7Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a
Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, 8és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba: ez
a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.”
31„Az

ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” 32Nagy titok ez, én pedig ezt
Krisztusról és az egyházról mondom.” Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
A mai igehirdetés alapjául Szőnyi Benjámin adventi éneke szolgál. A Szentek hegedűjében összegyűjtött énekei és imádságai
között az ünnepi imádságokat egy Krisztust váró imádsággal
kezdi. Ez Református Énekeskönyvünk 304. dicsérete. Tartalmában, megfogalmazásában mondhatni a legszebb, legbiblikusabb énekeink közé tartozik. Az elmúlt, első adventi vasárnapon
végig énekeltük, ezért ezen a vasárnapon más szerelmes énekeket választottam. Szőnyi adventi éneke a szerelmesek találkozását mutatja be. A második versben így ír:
„Imhol jő a Vőlegény,
Lelkem, menj elébe,
Keresd nyugtod, mint szegény,
Gazdag kebelébe’.
Kedves vendéget várok,
Szívem ajtajárul
Hulljanak a závárok,
Mert már közel járul.”
Az utolsó versben pedig ezt fogalmazza meg:
„Tégy szívedre pecsétül,
Bélyegül karodra:
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Igy lelked erejétül
Élek csak számodra.
Mindvégig velem maradj
Mennyei erővel,
Holtom óráján ne hagyj,
Jővel, Ámen, jővel!”

Az énekben a különböző szentírási helyekre történő utalás szinte
megszámolhatatlan, de az imádság keretét egyrészt Jézus tíz
szűzről szóló példázata,2 másrészt pedig az ószövetségi Énekek
Éneke könyv határozza meg, amelyet ma kezdünk olvasni Bibliaolvasó kalauzunk szerint. Ez a világirodalom egyik első és
egyben legszebb szerelmes verse, amely a szerelmesek találkozását, egymásban való gyönyörködését írja le. Ez az ének igazán
egy férfi és egy nő testi és lelki szerelmét írja le a maga valóságában.3 „A mű egy szerelmespár (a szerető Dod és kedvese a Ráájá)
egymásnak mondott szerelmes szavait tartalmazza, vers formájában.”4 A zsidó nép számára egyben válasz a körülöttük élő né-

pek vallásos kultuszba öltöztetett termékenységi kultuszaikra.5
Ennek a könyvnek testiségről alkotott véleményét nem kívánjuk
háttérbe szorítani akkor, amikor Szőnyi szavaival a vőlegény elé
a lelkünkkel megyünk. Ez a könyv meglehetősen nehezen került
a szentiratok közé. A rabbik mégis felvették azzal az indokkal,
hogy „ az Énekek Éneke – bár szövegében két ember közötti szerelemről van szó – mégsem a földi szerelem kifejezése, hanem olyan
allegorikus szerelem megfogalmazása, amely Isten és a zsidó nép
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Mt 25,1-13
dr. C. van der Waal Sola Scriptura: Kutassátok az írásokat 82-83. oldal.
4
Naftali Kraus: Öt tekercs: https://zsido.com/fejezetek/enekek-eneke-13/
5
Szabó Andor: „Lábam előtt mécses a Te Igéd” II. Bő. 1988. 255. old. és Steinbach József: Énekek éneke igemagyarázat 11. old.
3
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között lángol.”6 Ennek egyik legértékesebb bizonyítéka Hóseás

próféta könyve, akinek házasságát Isten és az ő népének házasságára, életére kellett vonatkoztatnia, értelmeznie. Ezt az ószövetségi allegorikus hagyományt, az újszövetségi nép is átvette.
Ez idáig megemlített újszövetségi igehelyek egyértelműen bizonyítják azt, hogy Isten helyére Krisztus lépett, a választott nép
helyére pedig a „lelki Izráel” az egyház, benne az egyes hívő
ember került.7 A vőlegény Krisztus, a mennyasszony a keresztyén egyház. Mai igehirdetésünkben, adventi várakozásunkban
mi is így értelmezzük az Énekek Éneke könyvét, benne a mára
adatott első fejezetet, ahol elsősorban a mennyasszony vágyakozásáról hallunk. Ebben megfogalmazódik néhány üzenet számunkra:
1. Advent kérdése a várakozó és vágyakozó felé: Hogyan fogadjuk? Milyen arccal fogadjuk az érkező vőlegényt?
Ha a lányokból indulunk ki, akkor bizonyosan szépítkezésre
gondolhatunk. Sminkelésre, ajkak szempillák kifestésére, frizurarendezésre. Mindez azért történik, hogy az úgynevezett
„szebbik arcunkat” mutassuk meg annak, aki után vágyódunk.
Nyilvánvalóan az a lány fog győzedelmeskedni, akinek sminkje
nem takarja el, hanem kiemeli saját arcának szépségét.
Ez a ”szebbik arc” kifejezés, azután intelemként is elhangozhatott szüleink részéről, amikor felvételire, vizsgára első meghallgatásra indultunk el valaha életünkben. Az otthoni búcsúzás pillanatához a felszólítás hozzátartozott: „Édes fiam, mutasd a
szebbik arcodat.” Itt már nyilván már nem csak a külső formákNaftali Kraus: Öt tekercs: https://zsido.com/fejezetek/enekek-eneke-13/ és Kustár Zoltán: Énekek éneke. Bibliaismereti kézikönyv Bp. 2004. 241. old.
7
Jubileumi Kommentár Bp. 1972. 625. old.
6
6

ra, hanem a belső tartalomra, a megjelenésen túl, a megszólalásra, az udvariasságra, a kedvességre helyeződik át a hangsúly.
Úgy tűnhet számunkra, hogy az embernek van egy szebbik oldala, amit kapcsolataiban főleg az elején érdemes megmutatnia.
Ahogy ma viccesen mondanánk ez a házassági szerződés nagybetűs része. Azután persze az évek során az apróbetűs, kevésbé
olvasott és felismerhetetlen rész megtapasztalására is sor kerül.
(De hát) Az elején az ember a szebbik arcát, a szebbik oldalát
mutatja be.
Kamaszkorában az ember, elsősorban talán a fiúk „nagy arccal”
érkeznek a baráti társaságba. Azaz a galeriben, a bandában, a
nagy arcot kell tükrözni. A magabiztosságot, az erőt, a mások
legyőzésére való képességet, a felettes ént kell sugallni. Erre
nyilvánvalóan azért van szükség, mert a csoport tagjai fölé kell
keveredni, és ezt talán abban a korban csak „nagy arccal” lehetett elképzelni. Nemcsak kortársaik szemében, hanem talán a
lányok szemében is ez fog elismerést kiváltani.
Az Énekek Éneke mennyasszonya őszinte arccal érkezik és várja vőlegényét. Az őszinteséghez, hozzátartozik a napbarnított
arc, amit Naftali Kraus8 egyenesen feketének fordít. A szövegkörnyezetből az derül ki, mintha ez negatív dolog lenne a
mennyasszony számára. Próbálná eltakarni, de hát éppen az arcot nem lehet. Sokszor előfordul ez, hogy akinek a bőre sötétebb, fehéríteni szeretné. A mennyasszony mintha ezt takargatni
akarná. Ebben az esetben a fehérség, talán a jólétet, a gazdagságot, a gondtalan életet jelöli. A mennyasszony nem hercegkisasszony, aki palotájában fesztelenül tölti idejét, hanem arca
napbarnított, ami kemény munkára is utal. Igen, a lány arcára
8

Naftali Kraus: Öt tekercs: https://zsido.com/fejezetek/enekek-eneke-13/
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tekintve az egész múltjára, elsősorban családjára fény derül.
Bátyjaira, akik védelmezték, tisztaságát megőrizték, de ugyanakkor munkára fogták. Az énekben, a lány arcában és a gondolataiban az egész múltja őszintén feltárul. Ő ezzel a lelkülettel
várja a vőlegényt, és ezt a bátorítást kapjuk mi is, amikor Krisztusra várunk. Nem szebbik arccal, nem nagy arccal, hanem
őszinte, tiszta vágyakozással, ahol nemcsak a mi arcunk, hanem
szeretteink vonásai is tükröződhetnek. Szőnyi szavaival hulljanak a zárvárok, a zárak, lakatok a szívemről. Itt a böjt ideje, érdemes tiszta, nem kifestett, letisztult élettel fogadni Krisztust.
A második üzenet pedig az első fejezet végéhez vezet bennünket. Az együttélés egyik legfontosabb lépése az „összebútorzás.” Az a pillanat, amikor a férfi és a nő valóságosan is összeköti életét. Ez az összeköltözés korábban kizárólag a házasságot
követően történhetett meg. Mára ez elvesztette a szentségét, az
ismerkedéstől az összeköltözésig lerövidült az idő, így mára ez a
fontosságát, érvényességét is elveszítette. Naftali Kraus pedig
egy szép zsidó hagyományt elevenít fel és hoz a tudomásunkra
ezzel kapcsolatban. Az utolsó vers erről az összebútorozásról
szól: „17Cédrusok házunk gerendái, mennyezete ciprusfa.” Állítólag Izráelben, amikor egy fiúgyermek született akkor egy cédrusfát, amikor egy leánygyermek született, akkor pedig egy
akácfát volt szokás elültetni. A házasság idejére ezek a facsemeték felnövekedtek, amelyet a menyegzőre kivágtak és a két különféle fából baldachint készítettek a fiatal pár számára. Az alatt
kisérték körbe az ifjúpárt. Az utolsó versünk szavai talán éppen
erre akarnak utalni. A két velük együtt felcseperedett fa újra feleleveníti eddigi életüket, és előre mutat sorsuk összekapcsolódására, a leendő közös életútra. Szép kép ez! Összeköltözni Krisz8

tussal! Vállaljuk-e ennyire vele az életet, vagy személyiségi jogainkat, szabadságunkat nem engedjük megsérteni és bizonyos
magánszférát meghagyunk magunknak? Isten Igéje erre a teljes,
közös életre hív bennünket. Ezt jelenti az „élek csak számodra”
mondat Szőnyi imádságában. Élni Krisztus számára, és élni
hagyni Krisztust teljes életemben. Életre szóló kapcsolat a
Krisztussal való találkozás. Ilyen erős keresztyénségre van
szüksége ennek a mai világnak. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, énekeljük a
168. dicséret 4. versét. A 168. dicséret 4. verse így kezdődik: „Ké-

rünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért…”

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,)
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1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Veszelovszi Eszter

2021.12.23.

930

b) esküvő: Nem volt!
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Nagygyörgy Margit Ingrid
(Hmvhely 1972.09.16., Damjanich u. 37. sz. alatti lakos. Temetése
2021.11.29.-én 13:00-kor, hétfőn volt a Kincses temetőben. Vigasztalást
kívánunk a gyászban járóknak!
d) Elmúlt héten temetés nem volt!
e) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt
héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „10Mert közel
van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. 11Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” (Zsolt 85,10-11)
Rózsa Villő Valentina

11.29

Börcsök Liza

12.02

Varga Bulcsú Lajos

11.29

Baranovszky Judit

12.02

Fejes Péter

11.29

Dávid Alexandra Réka

12.02

Kovács Vilmos Péter

11.29

12.02

Imre Sándor Lajos

11.29

Asztalos Gyula

11.29

Krumesz Adrienn Dr.
Csendesné Szécsényi
Katalin Beáta
Nagy Ferencné Berecki
Teréz

Mátés Amanda Dominika

11.29

Márton Albertné

12.03

Farkas Evelin

11.29

Pappné Czuczi Orsolya

12.03

Dékány Márk

11.29

Fekete Árpád

12.03

Harmati Gréta

11.29

Nagy Gergő István

12.03

Kornyik Tímea Anita

11.29

Nagy Lilla Erzsébet

12.03

Spissákné Bognár Judit

11.30

Fehér Zsolt

12.03

Sós Andrea

11.30

Baráth Nikoletta Rózsa

12.03

Kerekes Andrea

11.30

Sági Luca

12.03

Kutasi Sándor
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11.30

Túróczki Judit

12.04

12.02
12.03

Botka Gerda

11.30

Kiss Benedek

12.04

Héjja Karina

11.30

Szűcs Petra Barbara

12.04

Mártha Kristóf Márk

11.30

12.05

Juhász Gábor
Kanton Attila Zsoltné
Eszter Adrienn Eszter

12.01

Lipták László
Móroczné Keresztesi Ildikó
Katalin

12.01

Csanki István

12.05

Dura Tímea

12.01

Balog Róbert Ádám

12.05

Harcsás Lilla

12.01

Katona Hunor

12.05

Horváth Levente

12.01

Rácz Patrik

12.05

Leléné Kanász Erika

12.02

12.05

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: „Asztelt terítesz”) vagy készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzöszszegből a tavalyi akcióhoz hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk
össze 7-8 ezer forint értékben.
c) Gyülekezetünkben almalevet lehet vásárolni. A háromliteres 900,- forint.
A gyümölcslé Rakazmazról származik és a vásárlással a Békési Református
Egyházmegyét támogatjuk.
d) 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.
e) Tiszta Szívvel Egyesület 13 órától itt az Ótemplomban Szeretetsüti akciót
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szervez!
f) 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 1500 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
d) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
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 1500 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
g) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
h) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
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
4. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
i) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
j) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
k) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
l) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
m) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas
Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb
illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
n) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
o) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
p) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
5. 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
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Ótemplomi lelkészi hivatal:
62/241-817
Bán Csaba lelkipásztor:
30/695-4254
6. 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.
Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban
(Zrínyi u.5)

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 193. dicséret 1. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 193. dicséret 1. verse
így kezdődik: „Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): „12Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. 13Az ÚR is megad minden jót, földünk is
meghozza termését. 14Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.”
(Zsolt 85,12-14)
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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