„Más dicsérjen téged,
ne a te szájad, az idegen,
és ne a te ajkad!”
(Péld 27,2)
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. november 14. Kertvárosi vasárnap

Köszöntés: Az apostol szavaival köszöntelek titeket: Kegyelem

néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében.” Ámen.

Kezdőénekünkben dicsérjük a Teremtő Istent a 65. zsoltár 1.
versének eléneklésével. Az 1. vers így kezdődik: „A Sionnak he-

gyén, Úristen Tied a dicséret!”

Főének: magasztaljuk tovább Urunkat, a 65. zsoltár 2-3. versével. A második vers így kezdődik: „Rajtam a bűn elhatalmazék…”
Fohász: Segítségünk az ÚR nevében van, aki teremtette a meny-

nyet és a földet. Ámen.

Lekció: Halljátok, amint szól hozzánk az Isten Lelkétől ihletett
ember fohásza minket a Zsoltárok könyve 5. fejezetéből:
1A karmesternek: Fúvós hangszerre. Dávid zsoltára. 2Figyelj beszédemre, URam, vedd észre sóhajtozásomat! 3Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! 4Hallgasd meg szavamat reggel, URam, reggel eléd készülök, és várlak. 5Istenem, te
nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. 6Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz
minden gonosztevőt. 7Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas
és álnok embert utálja az ÚR. 8De én bemehetek házadba, mert
te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok,
mert tisztellek téged. 9Vezess, URam, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat! 10Mert nem jön ki
szájukon őszinte szó, belül romlottak, nyitott sír a torkuk, sima
a nyelvük. 11Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak! 12Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké

ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik
szeretik nevedet. 13Mert te, URam, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.
Prófétai Imádság: Isten Lelke kísérje Igéjének
meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását!
Jöjjetek, fennállva imádkozzunk mai zsoltárunk, az 5.
zsoltár szavaival, Szenci Molnár Albert versezetében:
… Úr Isten, az én imádságom, (szövege az énekeskönyvben megtalálható).
Igehirdetés előtt : Isten igéjének meghallgatására készülve
énekeljük a 475. dicséret mindhárom versét. Így kezdődik az
ének: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”
Textus: Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szólít meg minket Isten szava a Lukács evangéliuma 18. részének 9. és további verseiből, valamint a
Példabeszédek 27. fejezetének egy verséből:
Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a
többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta:
10Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus,
a másik vámszedő.
11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát
adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló,
gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
12Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
13A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre
emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas
nekem, bűnösnek!
14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint
amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig
megalázza magát, felmagasztaltatik.
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(Péld 27, 2): Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne
a te ajkad!
Igehirdetés:

Kedves Iskolai Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim Jézus Krisztusban!

Szeretnéd hallani, hogy mások mit gondolnak magukban? Itt
van előttünk a példa erre. Hallgassunk bele. Két ember bemegy
az imádság házába. Ez a vallomás tere. Most tekintsünk el attól,
hogy az egy templom vagy zsinagóga. Nem a vallási kegyhely a
lényeg. Hanem a zárt tér, a csendes terem, ahol senki nem hall,
csak az Isten. Csendszoba. Magunk vagyunk a csöndünkkel. Mit
mondunk? Mit gondolunk, amikor senki nem hall?
Van itt egy ember, farizeusnak mondják. Ez most nem lényeges,
ki ő. Egy ember, aki bárki lehetne. És a legtöbb ember úgy is viselkedik, mint ő. Semmi különös nincs a viselkedésében. Bemegy
a csendszobába, és elmondja, amit gondol magáról és az emberekről. Ő és a világ: saját nézőpontjából. Blogot ír. A világhálóra
teríti legbelsőbb gondolatait önmagáról és az emberekről.
Nézzük, hallgassuk ki, mit gondol.
Azt mondja: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan,

mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.”

Szóval, így egy szuszra megkaptuk az őszintét. Ő a jó, a többiek
mind aljas gonosztevők. Beleértve azt is, akit lát, lehet, hogy
először. Látja rajta, hogy a vámszedők köntösét viseli. Rögtön
kész az ítélet: Ő a gonosz. Én vagyok a makulátlan. A hibátlan, a
mintaember.
Nem ismerős ez a szereposztás? Nem így szoktuk magunkat is
elhelyezni mások közt? Én vagyok a hibátlan, a többi a hibás.
Hát ez egy kóros ragály. Nagyon sok ember elkapja. Én-vakság.
Tökéletesség-képzet. Elbizakodottság. És ennek az ikertestvére:
mások lenézése, megvetése. Más szóval a szeretetlenség.
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És én most azt kérem, ne ítéljük el rögtön magunkban ezt a farizeust. Könnyű préda lenne a megvetésünkre. Inkább hallgassuk
Jézusra, aki egy nyilvánvalóan elítélhető teremtésre mondja, egy
bűnös asszonyra a többieknek, akik köveket ragadnak , hogy elítéljék: „Az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett”. Hát, mi is
így lehetünk ezzel a farizeussal: akkor ítéljük el, ha mi nem szoktunk ilyenek lenni, ha mi nem soroljuk rögtön magunkat a felmentettek, a gyanún felüliek, az örök ártatlanok csoportjába! És ezzel
párhuzamosan, mintha mi nem ítélnénk el embertársainkat bármilyen kicsiségért, amin rajtakapjuk őket, hogy hibáztak, gyengének
bizonyultak.
Hányan osztják az észt az Instagramon, a Twitteren, a Whats’Appon, akik a világ bölcsének képzelik magukat! Hányan tekintik
saját magukat a világ közepének, a mértéknek, az abszolút középpontnak! Tekintjük – helyesebben.
És hányan ragadtatják magukat két perc, sőt egy pillanat alatt
ítéletre másokkal szemben, akiket valamiért szidhatnak, leszólhatnak, kiposztolhatnak. De könnyű másokat kigyúnyolni! De
könnyű másokról maróan gúnyos megjegyzéseket kitenni a közösségi oldalra! De könnyű osztani az észt!
Jézus,
a szelíd szavú, a halk szavú, csendes Messiás tőle szokatlan módon beszél. Igen kemény szavakat mond. Azt mondja: aki magát
felmagasztalja, MEGALÁZTATIK!
Mintha csak az ősi példabeszéd igazát alkalmazná. „Más dicsérjen téged, ne a saját szád!” De jó lenne, ha most akár csak
ezt az egy mondatot bevésnénk – nemcsak az eszünkbe, hanem
a szívünk mélyére! Van ennek a bibliai mondatnak egy magyar
szólásmondás megfelelője: „Öndicséret büdös!”
S aki hallgat erre a régi tanításra, háromezer éves és kétezer éves
bölcsességre, abban életre kel egy régi acélos tulajdonság. Lovagi
erény. SZERÉNYSÉG. Nem szerénykedés! Nem eljátszása,
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hogy „ó hát, én, á, dehogy is….!” Szerénység. Szívből jövő alázat
és nagy–nagy bölcsesség – Isten előtt. Ó de régen kiveszett ez a
kincs az emberekből! Átvette a helyét a rátartiság, a szégyentelenség. Nincs szégyenérzet a rosszért! Nincs meghajlás a nyilvánvaló
igazság előtt! Kivagyiság van! Rátartiság van! Oktalan és vak elbizakodottság van! Kis tudatlan tökéletlenek képzelik magukat királynak!
Kedves keresztyén barátaim! Nem kellene ennek így lennie. Mi
ne legyünk ilyenek! MINKET NEM ERRE TANÍTOTT A MESTERÜNK.
Ő maga is alázatos maradt – nem az emberek előtt, hanem
Atyja, a minden lelket ismerő, a szíveket és veséket vizsgáló ÚR
Isten előtt! Erről ismerszik meg, hogy keresztyének vagyunk.
Tudjuk a mértéket. Tudjuk az arányokat. Nem mi vagyunk a világ
közepe. Vannak nálunk sokkal többet tanult, tapasztalt és kiérdemesült emberek! Vannak nálunk nagyobbak! Nem szégyen ez, ha
valaki erre a bölcs belátásra jut! Sőt, érdem. Az a szégyen, ha
valaki nincs tisztában a valósággal és önmagát képzeli a világ tetejének. Mert majd annál nagyobbat fog esni a saját szemében,
de mások előtt is. Jézus figyelmeztet: Vigyázz! Ne magadat emeld
ki! Ne az Egódat tedd meg a saját isteneddé!
Jézus hőse ebben a nagyon egyszerű, rövid kis példázatban ez a
vámszedő. Valószínűleg nem a tökéletesség szobra. Tapad a kezéhez olyan pénz is, amit mástól nyúlt le – igazságtalanul, lehúzott
már jó néhány utazót és kereskedőt a városkapuban. Erre használta a pozícióját. Annyit kért, amennyit nem szégyellt, ezt megengedte neki a hatóság. Ez volt a rómaiakkal kötött kis piszkos alkuja.
Ettől persze még nem hős. Nem ezért hős. Hanem azért, hogy
most egyszeriben mindez ránehezedett, és szabadulni akart ettől a
tehertől. Nem akart többé olyan lenni, mint amilyen volt idáig.
Ezért, bement oda a csendszobába, a templomba, és nagyon egyszerűen elmondta az imádságát: „Isten, légy irgalmas nekem,

bűnösnek!”
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Ki tudta mondani ezt az egyszerű, mégis nehéz mondatot. Én
vagyok a hibás. Én vagyok a bűnös ezúttal, nem mást hibáztatok. Nem mást méregetek magamhoz, esetleg az egy asztallal
arrébb posztoló másik vámost, aki még többet sápolt, mint ő. Csak
magát hibáztatja. Meghajlik Isten nagysága előtt, és magát
mintegy parányi csomagot, odateszi az Isten lába elé.
Sokszor halljuk mostanában, hogy egy nagy teljesítményhez, mint
amilyen egy olimpiai bajnoké, mint amilyen pl. Szilágyi Áron, vagy
híres tudósé, mint amilyen Karikó Katalin, nagy szakmai alázat
kell. Mindenféle szakmai alázat belülről indul, és ehhez az szükséges, hogy jól helyezzük el magunkat a teremtett világban: a Teremtő isten hatalmas színe előtt. Mélyen meghajolva lélekben,
alázattal félve őt és elismerve kicsinységünket előtte.
ÉS ITT KÖVETKEZIK AZ EVANGÉLUM:
AZ ISTEN ELŐTT SZERÉNY EMBERNEK NEM MARAD EL A FELEMELÉSE, MGEBECSÜLÉSE, MEGDICSÉRÉSE.
Mindenek előtt azzal, hogy megszabadul a terhétől. Fellélegezhet. Nem nyomasztja tovább már az a sok galádság, amit elkövetett neki kiszolgáltatott embertársai ellen. Övé Isten igazsága.
Az igazság pedig szabaddá tesz.
Majd pedig, Isten maga fog róla gondoskodni, hogy kiderüljön erénye, okossága és az, milyen értékes ember! Aki nem
magát dicsérgeti, hanem vár az Igaz Bíró ítéletére, az majd megtapasztalja: Ő NEM MARAD ADÓS AZ IGAZSÁGGAL.
Kedves Gyülekezet: Jézus magas iskoláját mutatta meg ennek: noha ő nem követett el bűnöket, mégis szörnyű dolgokkal
vádolták meg: istenkáromlással, lázítással. Pedig mi sem állt tőle
távolabb, mint a lázítás és az istenkáromlás.
De még magyarázkodni se kezdett, hogy ’nem úgy van az!’,
meg hogy, ’tudjátok, ez így meg úgy volt!’ Rábízta önmagát az
igazán ítélőre. És tudta, hogy az Atya nem fog adósa maradni az
igazsággal. Elment a végsőkig, utolsó percéig hűséggel, biza6

lommal maradt Isten iránt és várt rá. Elment egészen a kereszthalálig, hogy alkalmat adjon Istennek igaza bebizonyítására. És ez nem maradt el: harmadnapra feltámasztotta az ártatlant! Lebontotta róla a halál bilincseit, és kihozta az új, halhatatlan életre, a végtelen szabadságra és igazságra, amit senki nem
vehet már el tőle. Egyúttal egy tollvonással áthúzta a vádló
levelet!
Nemrég gondoltunk történelmi hőseinkre, akik itt éltek köztünk
nem oly rég. Mindenféle vádakkal elítélték őket, kit börtönre, kit
bitóra. Ma már senki nem emlékszik az ellenük felhozott aljas vádakra, vádlóikra meg végképp nem. De emlékszünk a nevükre, a
példájukra és hősként gondolunk rájuk: Mansfeld Péterre és társaira. 1989-ben – az idősebbek még emlékeznek – egy egész ország
rótta le kegyeletét azok előtt, akiket mint valami veszélyes bűnözőket végeztek ki és temettek el – papírba göngyölve drótfonatokkal átkötve, arccal lefelé a földnek, hogy még halálukban is gyalázat vegye őket körül.
Az igazságot nem lehet örökre elrejteni, elföldelni. Az igazság olyan, mint a nap: előbb-utóbb kibújik a felhők közül.
JÉZUS MONDJA: AKI MAGÁT MEGALÁZZA, AZ FELMAGASZTALTATIK: VAGYIS, aki életét úgy éli, hogy Isten iránt alázatos marad,
nem becsmérel másokat, nem képzeli magát kis istennek, hanem
szerényen ráhagyja élete értékelését az Igazságos Bíróra, az végül
felmagasztosul. Annak a nevét büszkén fogják emlegetni –
idelenn, a földi világban, de odaát, a mennyekben is. ÉS EZ A
VÉGSŐ SZÁMADÁSKOR MINDENT VISZ!
Jézus példázatában két ember ment be az imádság helyére.
Mondjuk, a gondolkodó szobába, az őszinteség négy fala közé. Az
egyik ember te vagy. Melyik akarsz lenni: magát fölmagasztaló
farizeus, vagy Isten előtt meghajló, őszinte bűnbánattal meghajló
vámszedő?
Én inkább lennék alázatos vámos, Isten előtt. Mert ő megigazulva ment el a szent helyről. Isten igazat adott neki. A magát a halá7

lig megalázó Jézus tanítványa igaznak bizonyul – nemcsak legvégül, hanem sorról sorra, esetről esetre, már itt a földi életben is.
Isten az igazak Ura, az alázatosakat felemeli, a gőgösöket pedig
eltaszítja. Jézus ma ezt mondja neked és nekem: „Jőjjetek én hoz-

zám mindnyájan, aki megfáradtatok, és meg vagytok görnyedve a
terhektől, és én felemelkedést, megnyugvást adok nektek. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű!”

Ő pedig nem beszél a levegőbe, mint mások. Ő maga az Ige, az
Örök Élet megtestesült beszéde. Rá hallgassunk! Ámen.
Ráfelelő ének: feleljünk Isten igéjére a 474. dicsérettel: „Is-

tennel járni, lakozni…”

Papi imádság:
Istenünk, a te szavad tiszta, mint a kohó tüzében olvasztott ezüst - mivel tiszta és tökéletes,
lelkedből való Lélek, ami átjár, betölt és kiárad
felénk. A mi szavaink olyan sokszor üresek, hamisak, nem kifejezik, hanem elfedik a valót. Mert a minket
rabul ejtő lélek, e világ szelleme az, ami hamis és álságos.
Kérünk, tisztítsd meg a lelkünket és a szavainkat! Vedd el
belőlünk a gőgöt, a kivagyiságot, a másokat lenéző, önmagunkat felmagasztaló elbizakodottságot! Oltsd belénk Fiad
Lelkét, a szelídlelkűséget és alázatot. Mert te, Uram, az alázatosokat felmagasztalod, de a gőgösöket letaszítod.
Könyörgünk, Urunk a társainkért, akik sok oktalanságot
beszélnek, írnak, osztanak meg. Gyógyítsd meg azok látását, akiknek a tekintetét elvakította e világ fejedelme, akik
önmagukat teszik meg mércének, akik kis istenekké akarnak lenni mások lenézésével, leszólásával. Bocsásd meg nekik, Uram, gőgjüket, mert még nem ismerték meg Atyai hatalmadat és az alázat erejét! Térítsd meg őket is esztelen elvakultságukból!
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Könyörülj ezen a lázadó lelkű világon, amelyik egyre nyíltabban mutatja ki ellenségességét Veled szemben. Gyógyítsd meg romlottságát, és némítsd el a nagyokat mondó
ajkakat! Teremts minden emberben tiszta szívet, gyermeki
lelkületet, irántad való alázatot, és egymás iránti könyörületességet!
Kérünk, formáld át gyülekezetedet, templomban és iskolában, hogy akik hallunk rólad, ezt ne hiába tegyük, hanem
fogadjuk szelíden a belénk oltott igét!
Fiadért, a szelíd és alázatos szívű, mégis, minden hatalommal felruházott, felmagasztalt és megdicsőített Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat! Ámen.
Az Úr imádsága: Együtt, fennhangon mondjuk el 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)

Adakozás-hirdetés: Hirdetem az adakozást, tudva azt, hogy jobb

adni, mint kapni!

1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Máriás Júlia

2021. 11. 28.

b) esküvő: Nem volt
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Héjja Ferencné Hegedűs

Jusztina (Hmvhely 1936.02.21., Dáni u. 71. sz. alatti lakos. Temetése
2021.11.10.-én 14:30-kor, szerdán a Katolikus temetőben volt. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „3Küldd el

világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el
szent hegyedre és hajlékaidba,” (Zsolt 43,3)
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Búza Bence

11. 8.

Horváth Gábor

11. 11.

Csíkos Zille

11. 8.

Kristó Tamás Bálint

11. 11.

Fenyvesi Luca

11. 8.

Prohászka Lili

11. 11.

Jéga- Szabó Zsuzsanna

11. 8.

Radnai Kitti

11. 11.

Mácsai Natália Éva

11. 8.

Bera Lina Franciska

11. 12.

Medveczkiné Fekete Judit Rózsa

11. 8.

Csuka Noel Dániel

11. 12.

Paku Sándorné

11. 8.

Horváth Gréta

11. 12.

Patócs Dorottya

11. 8.

11. 12.

Sibán Mónika

11. 8.

Kenéz Kata
Molnár Ernőné Mária Magdolna

Szabó Zsóka

11. 8.

Rohoska Botond

11. 12.

Szanda- Nagy Gabriella

11. 8.

Sándor Szabina

11. 12.

Tóth Vince

11. 8.

Szenti Gabriella Noémi

11. 12.

Ferenczi Balázs

11. 9.

Bálint Ákos

11. 13.

Gera Angelika

11. 9.

Fejes Lara

11. 13.

Gera Szilveszter Dániel

11. 9.

Forrai Richárd Antal

11. 13.

Kissné Láda Mária

11. 9.

Horváth Zselyke Zora

11. 13.

Papp Vanda

11. 9.

Karsai Bálint

11. 13.

Rácz Nándor

11. 9.

Kis Viktória

11. 13.

Szenti Tibor József

11. 9.

Rabie Jumana Rosa

11. 13.

Tóth Blanka

11. 9.

Rostás Tamás Erik

11. 13.

Vata Roberta Katalin

11. 9.

Tóth Adrienn

11. 13.

Galambos Ilona Lídia

11. 10.

Gaál Istvánné

11. 14.

Lakatos Henrik Kornél

11. 10.

Keller Kata

11. 14.

Németh Nelli

11. 10.

Kocsor Kira

11. 14.

Szatmári Kamilla Johanna

11. 10.

Mucsi Míra Tekla

11. 14.

Bányai Gábor

11. 11.

Székely Barna

11. 14.

Benk Ákos

11. 11.

Tárkány- Szűcs Kornél

11. 14.

Bíró Áron Zsolt

11. 11.

Varga Zsolt Zoltán

11. 14.

Csák Péter András

11. 11.

2. Hírek:
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11. 12.

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) 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.
d) November 28-án 18 órakor Kristófi László ingyenes orgonakoncertje.
e) December 4-én 18 órai kezdettel Rákász Gergely „Beteljesült ünnep”
című előadása. (Jegyek elővételben megvásárolhatóak a Lelkészi Hivatalban.)
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 1600 - 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 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.
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, valami11

lyen 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
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: Énekeljük a 434. dicséret mind a 4 versét. Az első
vers így kezdődik: „Vezess, Jézusunk, s véled indulunk.”
Áldás: „Micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az
emberfia, hogy gondod van rá!” Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek velünk való közössége maradjon mindannyiunkkal! 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.
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Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy
06/30/688-8197
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