„9Ha ítéletet hirdetsz a
mennyben, félni fog a föld,
és elcsendesül. ”
(Zsolt 76,9)
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. október 31. Reformáció.
Szentháromság ünnepe utáni huszonkettedik vasárnap

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. október 31-én, Reformáció napján, Szentháromság utáni huszonkettedik vasárnapon a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket. Ma felnőttkonfirmáció és újborért való hálaadást tartunk. Alkalmunk írott anyaga a gyülekezet honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Istentiszteletünket az 76. Zsoltár szavai fűzik egybe:
„2Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 3Sálémbe került a sátra, lakóhelye a Sionra. 4Ott törte össze a tüzes nyilakat, a
pajzsot, a kardot, a harci eszközöket.” (Zsolt 76,1-4) Ámen.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 76. Zsoltár 1. versét.
A 76. Zsoltár első verse így kezdődik: „Ismeretes az Úr Isten…”
Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket, helyünket
elfoglalva és énekeljük a 76. Zsoltár 2-7. verseit. A 76. Zsoltár 2.
verse így kezdődik: „Ott meglátja minden ember…”
Fohász (gyülekezet áll): „5Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek.” Ámen.(Zsolt 76,5)

Lekció - Olvasmány (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét,
amint azt megírva találjuk az Zsolt könyvében a 76. fejezetében, a
1-13-ig terjedő verseiben, a következőképpen:
Az Úr a Sion szabadítója
1
76 A karmesternek: Húros hangszerre. Ászáf zsoltáréneke. 2Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 3Sálémbe került a sátra, lakóhelye a Sionra. 4Ott
törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket.
(Szela.) 5Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek. 6Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. 7Dorgálásodtól, Jákób
Istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló. 8Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted, amikor haragszol? 9Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. 10Mert ítéletet tart az Isten,
szabadulást ad a földön az alázatosaknak. (Szela.) 11Még a haragvó
emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is
megfékezed. 12Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az ÚRnak, és
teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok! Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek, 13aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet
kelt a föld királyaiban! Ámen.
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek Testvéreim, hajtsuk
meg fejünket és fennállva imádkozzunk Ady Endre: „Imádság háború
után” című versével:
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
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Hogy egy kicsit lohadjon.
Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.
Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.
Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.
Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke. Ámen.
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 270. dicséret 1. versét. A 270. dicséret 1. verse így kezdődik: „Légy csendes szívvel és békével”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje írva található az Zsolt könyvében, a 76. fejezet 9. versében, és 46. fejezet 11. versében a következőképpen:
„9Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. ”
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11Csendesedjetek

el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Is-

ten! Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
Két héttel ez előtt a szolgálat a thesszalonikai levél igéje alapján
többek között a csendes munkáról szólt. Éppen azon a napon,
amikor a közélet úgy egyébként elég harsány volt.
Egy hete vasárnap Ezékiel prófétával porcióztuk ki a szent területet, és szó esett a mi szent területünkről, amely a világ martaléka lett. Az igeszolgálat a 165. dicséretünk verssorával fejeződöttbe: ”minden csendre tér,” aki a szent helyre igyekszik.
Az esti szolgálat alkalmával két édesapa is a mára ajánlott többi
igeszakaszról fog szolgálni, így adódik annak a lehetősége, hogy
ezen az ünnepnapon, amely éppen vasárnapra esik, - és számunkra konfirmációval egybekötött - a 76. - mára ajánlott Zsoltárról szóljon. E mellé a zsoltárvers mellé választottam,
nem véletlenül még, a 46. Zsoltár egyik zárómondatát. Nem véletlenül! Nemcsak azért, mert pénteken este fiatalokkal éppen a
csendről és erről a mondatról beszélgettünk közösen, hanem
azért is, mert ez a „prófétai lelkületű és szellemű himnikus lendületű zsoltár a 46. és 48. Zsoltárhoz van közel, és többféle
szempontból is rokon velük.1”
Szabadításról szóló zsoltárok közé lehet mindkettőt sorolni,
amelyben Isten mindenekfelett való uralmáról esik benne szó.
Harcról, küzdelemről olvashatunk, ahol Isten harcol a népéért.
Az egyik oldalon Isten igazsága, a másik oldalon katonák, lovaLenkeyné dr. Semsey Klára Ref. Egyház Bp. 1984. 21. old.
Szabó Andor: „Lábam előtt mécse a Te igéd” 2. 128. old.
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sok, harci szekerek, íjak, kopják állnak hadrendben. Ebben a
zsoltárban első olvasásra a Kr. e. 722 háború tűnhet fel, ahol
Szanhérib asszír uralkodó hadserege hirtelen elvonul Jeruzsálem
falai alól, és az ország felszabadul.2 Erre vonatkozhat a lovak
elalvása kifejezés is. Egyfajta bódulatra gondolhatunk a számunkra furcsának tűnő kifejezésben, de az akkori legerősebb
fegyverek, a harci szekerek lovainak elaltatása történik meg.
Mintha a mai szuper fegyverek törnének egy szempillantás alatt
porrá Isten hatalmas dolgai közepette. Mindkét zsoltárban a háborús cselekmények végén olvashatunk a csendről. A háború
végével, a hatalmas lármát követően csendesedik el minden,
nemcsak a Földön, hanem a mennyben is.3
Mára a római katolikus egyház ünnepe mellett a világ is ünnepel
ezen a hétvégén és a következő hét elején. Mindenszentek (üdvözült lelkek napja), november elseje és a halottak napja, november másodika mára az egész országot a temetőbe hívja. Helyén való, hogy életünk részévé vált az emlékezet, az előttünk
járt családtagjainkra való megemlékezés. A mára nagy ünnepekké vált két nap árnyékában meghúzódik október 31-e, a reformációra való megemlékezés.
A reformáció meglehetősen hangos volt, a Németalföldön parasztlázadást, háborút indított el, mégis a reformáció egyik alapvonása, - legalábbis Luther és a reformátorok életében -, a
csend. Nem annak a kalapácsnak kopogásával kezdődött a reformáció, amelyikkel Luther, illetve valószínűleg a wittembergi
vártemplom egyházfia kiszögezte a 95 tételt.
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Naftali Kraus Dávid zsoltárai Szent íratok (Thillim 2.) 39. old.
Jel 8,1.
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A csenddel, az aktív csenddel, az Istenre való figyeléssel, a meditációval, a lelki gyötrődéssel (tentaciones) kezdődött évekkel
korábban a reformáció. Luther szerzetes volt. Életének rendje,
szokása volt a csend, hozzátartozott a mindennapokhoz. Ez a
csend azonban igen cselekvő volt a számára. Ő elsősorban azt
kereste, ami az életet teljessé teszi.
Sok fajta csend létezik!
Most ezen a hétvégén kiemelkedik a temetők csendje. Az őszi
szünet végéhez közeledve hozzátartoznak mára a temetőben tett
rövid séták, amely elcsendesedésre, és emlékezésre valók. Miközben elcsendesedünk, harsogóan feltörnek belőlünk szeretteinkkel történt események emléke.
A természet csendjét is ismerjük, amelyben a madarak éneke, a
patakok csobogása, vagy a tenger morajlása bőségesen belefér.
Búvárok tapasztalják meg óceánjaink némaságát, amelyben a
bálnák, vagy épp a delfinek jeleit csak a kutatók különleges berendezései hívhatják elő.
De itt van a hatalmas világegyetem a maga csendjében. Miközben felfoghatatlan hatalmas robbanások, csillagpusztulások és
keletkezések mennek végbe, mégiscsak süket a világegyetem,
amelynek zajait csak tudósok eszközei tudják mérni.
Sokunk átélte a kórház csendjét, amelyben a sóhaj, a panasz és a
fájdalmas, jajkiáltás is belefér.
Bizony ez megegyezik mai zsoltárjaink hangvételével. A kórterem éjszakai csöndjében tudatosul az emberben, hogy bizony
egy háborúból érkezik meg oda. A sort bizonyosan lehetne még
hosszan folytatni tovább.
Luther életében a csend, amikor magára maradt a szerzetesi cella csöndjében, igen aktív volt. Tusakodással, gondolkodással,
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belső lelki vívódással teli, aminek eredménye, vége lett mindaz,
amit bibliafordításában, írásaiban, így a 95 tételben is megfogalmazott. Erre az aktív csendre, az Istenre való figyelésre nagy
szükség van. A csend különböző megjelenései formáit nem becsüljük le:
Szükség van a teremtett világ szépségének megismerésére, az
abban való szép életre.
Szükség van az emlékezet kertjébe elmenni és elcsendesedni.
Leginkább azonban ebben a mai világban az arra való elcsendesedésre van szükség, amely Istenhez és embertársainkhoz visz
közelebb.
A 46. Zsoltár Luther számára különösen is kedves volt. Amikor
Wartburg várában György lovag álnéven kellett életét megmenteni, akkor írta e zsoltár alapján a híres énekét: "Ein feste Burg
ist unser Gott" azaz "Erős vár a mi Istenünk". Ennek a zsoltárnak a végén, a 11. versben ott áll ez a mondat: "Csendesedjetek
el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten." Az elcsendesedésnek legnagyobb értelme az Isten megismerése, az Isten szeretetének megismerése a megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztusban.
Szabad most még eggyel beljebb lépnünk és ezzel a két zsoltárral és Luther belső lelki fejlődésére úgy tekintenünk, amely nem
is egy külső veszedelemtől való megtartatás, megszabadulás jelképe, hanem Istennel való belső küzdelmünk képe. Szívünk indulatai azok a fegyverek, amelyek hadrendben állnak Isten szeretetével szemben. Isten csendje éppen ezeket az emberi okoskodásokat, mesterkedéseket rombolja le vele szemben. Luthernek csendje éppen ezeknek a belső vívódásoknak letisztulásai,
végeredményei pedig írásai. Luther és Kálvin hitének hallatlan
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ereje ebből a küzdelmekből, és azok felismeréseiből származik.
Ők valóban felismerték, megismerték, hogy egyedül az Úr az
Isten. A küzdelem végén nagyszombat csendjében ott van a
megfeszített és Feltámadott Jézus Krisztus, akivel a közösséget
éppen az úrvacsora jegyeiben élhetjük át.
A konfirmáció előkészület kapcsán csak röviden tudtunk beszélni Isten mérhetetlen kegyelméről és szeretetéről. A Vele való küzdelemben mindannyian kivesszük részünket. Isten igazsága ebben a csatában győzedelmeskedik az emberi fondorlattal
szemben. A szabadulás jele a csend és a megnyugvás. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, és készüljünk a konfirmációi fogadalomtételre, Énekeljük a 274. dicséret 3.
versét. A 274. dicséret 3. verse így kezdődik: „Csak légy egy kissé

áldott csendben…”

Konfirmandusok bemutatása:
FOGADALOM: Miután részesedtetek a keresztség sákramentumában, kötelezzétek el magatokat Isten és a gyülekezet előtt Jézus
Krisztus követésére és református keresztyén anyaszentegyházunk
iránti hűségre. Mondjátok utánam a fogadalom tételt.
Én ... ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és
áldozatkész tagja leszek.
KÉZRÁTÉTEL: Az ősegyház gyakorlata szerint kézrátétel formájában járuljatok ide, hogy áldást kérjünk életetekre.
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FELHATALMAZÁS ÉS BEFOGADÁS: Mint Jézus Krisztusnak és
református keresztyén egyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyet a
gyülekezet és szolgáló közösségének tagjaivá nyilvánítalak benneteket.
KÖSZÖNTÉS A PRESBITÉRIUM NEVÉBEN (Elek András főgondnok):
Ének: Feleljünk Isten Igéjére, és énekeljük a 301. dicséret 1. versét. Az 301. dicséret 1. verse így kezdődik: „új világosság jelenék…”
Úrvacsoraosztás: Hallgassátok meg, atyámfiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korinthusbeli gyülekezethez írott
első levele 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően így:
„Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret,
és hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek!
Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt
mondta: E pohár amaz újszövetség az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak
halálát hirdessétek, amíg eljön.
MAGUNK MEGPRÓBÁLÁSA: Hallottuk az igét, és szemünk előtt
vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jótéteményét
kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az Ő visszajövetelére. Próbáljuk
meg azért magunkat és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért,
és valljuk meg bűneinket imádságban:
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ÚRVACSORAI IMÁDSÁG:
HITVALLÁS: - Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről!
Mondjuk el együtt az Apostoli Hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és
eltemették. Alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test
feltámadását és az örök életet. Ámen.
VALLÁSTÉTEL ÉS FOGADALOM (ÚRVACSORAI KÉRDÉSEK): -

Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele
előtt, feleljünk a következő kérdésekre:
1. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr
Jézus Krisztus, a Szentlélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk
örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Ha igen, feleljétek: Hiszem és vallom.
2. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Ha, igen, feleljétek: Hiszem és vallom.
3. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és
Istennek kedves áldozatul?
Ha, igen, feleljétek: ígérem és fogadom.
BŰNBOCSÁNATHIRDETÉS ÉS MEGHÍVÁS AZ ÚRASZTALÁHOZ:

Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott
szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet,
melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent
Fiáért mindnyájunknak. Ámen.
10

Énekek az úrvacsoraosztás alatt: Most pedig, Testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsoraosztás alatt énekeljük a 457. dicséretet és az azt követő énekeket, amig az úrvacsoraosztás tart. A 457. dicséret 1. verse így
kezdődik: „Ó Jézus, árva csendben, Az ajtón kívül állsz…”
Úrvacsoraosztást követően: Keresztyén Testvéreim! Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. így éltek vele az
apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink és így éltünk vele Isten
kegyelméből mi is. Minekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és
intünk, hogy Isten kegyelmét hiábavalóvá ne tegyétek magatokban.
Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben
való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben; semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló
dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván
timagatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki
a másokét is.
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a
Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem
tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott
mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig,
mégpedig a keresztfának haláláig._
Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza
Néki oly nevet, amely minden név fölött való; hogy a Jézus
nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és
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föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus ÚR
az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,1-11)
Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és
közösen fennállva adjunk hálát Istennek, imádkozzunk Vándor Gyula versével imádságával:

Csend van bennem, és emlékezem,
Képe a múltnak, ím megjelen.
Vétket látok s gondozó kezet,
Szennyből, a sárból, mind kivezet.
Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.
Csend van bennem, és emlékezem.
Mily sok ajándék, nagy kegyelem.
Mily sok áldás, mily sok türelem,
Kísérte végig az életem.
Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.
Csend van bennem és emlékezem,
Sokszor volt könnyes mindkét szemem.
Oly sok bánat, fájdalom is ért,
Hozzá futottam irgalomért.
Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel.
Csend van bennem és emlékezem,
Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjek múltat és jelent,
Új napon védő, őrző kezet.
Mért szeret Isten, mért szeret még?
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Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, megtört kezéhez szívem közel. 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:
b) esküvő:
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Jánosi Istvánné Uzonyi Margit (szül: Hajdúböszörmény 1935.06.25. Lakcím: Mórícz Zsigmond u. 1. sz.
3. lpcs. II/5. alatti lakos). Temetése november 5-én, pénteken 13 órakor a
Katolikus temetőben lesz. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint

az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket!
„szabadulást ad a földön az alázatosaknak.” (Zsolt 76,10)
Bereczki Marianna

10.25

Bánfi Blanka

10.28

Czeglédi Ágnes

10.25

Barnáné Bíró Kinga

10.28

13

Csipakné Nagy Bertilla

10.25

Csuka Merse Bálint

10.28

Fehér Gergő

10.25

Varga Benedek

10.28

Gruber Daniella

10.25

Varga Donát

10.28

Kis Bíborka Laura

10.25

Bagi Szilvia

10.29

Kovács Alexa Kíra

10.25

Bullás Gréta Gérta

10.29

Szöllősi Lajosné Bacsa Ilona

10.25

Dámics Márk

10.29

Tóth Balázs Milán

10.25

Dancsik Dániel

10.29

Bánfi Csenge

10.26

Grezsa- Klein Marianna

10.29

Gazsi Ádám

10.26

Manzák Rebeka

10.29

Kapás Eszter

10.26

Moravszki Katalin

10.29

Salacz Soma Péter

10.26

Sós Gábor

10.29

Szabó Daniella Veronika

10.26

Bősi Levente Pál

10.30

Varga Viktor

10.26

Fekete Imola Nóra

10.30

Zsoldos- Kádár Árpád Hunor

10.26

Harsányi Rebeka Hanna

10.30

Györki Vanda

10.27

Joó Sándor Zoltán

10.30

Árva Zoltán

10.27

Kandó Sára Bernadett

10.30

Bánfi Levente János

10.27

Kis Jánosné

10.30

Csipak Bertilla

10.27

Kukoveczné Nánai Olga

10.30

D. Nagy Éva Dr.

10.27

Magyar Csenge Boglárka

10.30

Grexák Nóra Éva

10.27

Rapcsák Katalin

10.30

Nagy Ákos

10.27

Benk Emese Zsuzsanna

10.31

Nagy Mária

10.27

Mikula Renáta

10.31

Vörös András Dr.

10.27

Mucsi Alexandra

10.31

Adanik Beáta

10.28

e)
2. Hírek:
a) 2021. október 31-én, vasárnap 9,30 órától felnőttkonfirmációi fogadalomtételre kerül sor. A kegyelem asztalát újborért való háladásért megterítjük, úrvacsoraosztás lesz.
b) 2021. október 31-én, vasárnap 17 órától reformációi közösségi istentiszteletet tartunk, ahova szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeti tagjainkat! Azt követően
szeretetvendégség az Ótemplomban!
c) Hétfői imaóra az ünnepre való tekintettel elmarad!
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d) 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.
e) Megjelent a „Miért épp a Bethlen…?” Felvételi tájékoztató 2022/2023. tanévre, az általános iskolák 4, 8. osztályosainak és szüleiknek. A tájékoztató az Ótemplomi
Hivatalban is rendelkezésre áll.
f) 2021.12.04.-én 18,00 órától kezdődik Rákász Gergely koncertorgonista adventi hangversenye – Beteljesült ünnep címmel. Jegy ár: 2.990,- Ft
g) 2021.12.28.-án St.Martin koncert lesz. Részletek később.
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.
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.
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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 479. dicséret 4. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 479. dicséret 1. verse
így kezdődik: „Hinni taníts Uram, kérni taníts…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): „12Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az
ÚRnak, és teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok! Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek, 13aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és
félelmet kelt a föld királyaiban!” (Zsolt 76,12-13)
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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