
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. november 13. Egyházi év utolsó előtti (reménység) vasárnapja 

„14Törekedjetek mindenki 
iránt a békességre és a szent 
életre, amely nélkül senki 
sem látja meg az Urat.” 

(Zsid 12,4) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „Szeretlek, URam, erősségem! 3Az ÚR 
az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála 
keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! ”1 
Ámen. 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2022. november 13-án, az 
egyházi év utolsó előtti (reménység) vasárnapján, a Hódmezővá-
sárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, né-
zik mai istentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyüleke-
zet honlapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott 
formában is letölthető.  
 
Az alkalomról: „Az egyházi év utolsó három vasárnap tematikája 
külön egységet alkot: az eljövendő dolgokról, halálról, ítéletről, örök 
életről szól. A második vasárnap igéi az igazság napjáról szólnak. 
Ez a nap, amelynek idejét senki nem tudja – ezért a mai kor már 
nem is vesz róla tudomást. Gótikus templomok bejáratánál emlé-
kezteti erre a belépőt a kapuíven látható dombormű: az ítéletet tevő 
Krisztus, aki elválasztja a juhokat a kecskéktől, a konkolyt a búzá-
tól.”2 
 

                                                           
1 Zsolt 18,2-3 
2 IÉ 2021/4 715. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 18. zsoltár 1. versét. A 18. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 155. dicséret 1-4. verseit. Az 155. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Száma sincsen Uram jótéteményidnek…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „4Az ÚRhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 

és megszabadulok ellenségeimtől. ”3 Köszöntelek titeket az elhí-
vottakat, akiket az Atya Isten szeretett, a Jézus Krisztus megváltott 
és a Szentlélek Isten megszentelt. Kegyelem, irgalom és békesség 
adassék nékünk bőségesen Istennek, a mi Mennyei Atyánknak és az 
Ő Egyszülött Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésére. 
Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Zsid levélből az 12. fejezet 
12-17. verseit olvasom:  

Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől 

12Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt tér-
deket erősítsétek meg, 13és egyenes ösvényen járja-

tok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyul-
jon. 14Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, 
amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 15Ügyeljetek arra, hogy 
senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere 
felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. 16Ne 
legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál 
ételért eladta elsőszülöttségi jogát. 17Mert tudjátok, hogy később, 
amikor örökölni akarta az áldást, atyja megtagadta tőle, mivel a 
megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. 
Ámen.  
 

                                                           
3 Zsolt 128,4 



3 

 

Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá 
az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk 
gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségé-
re. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva imádkoz-
zunk: 

  
Örökkévaló Istenünk! 
Ismét egy hét áll mögöttünk és köszönjük Neked megtartó szeretete-
ted. Köszönjük ebben a világban való létünket, azokat a kihívásokat, 
amelyek környezetünkből jönnek.  
Add számunkra a válasz lehetőségét, amelyben megfogalmazhatjuk, 
de sokkal inkább megélhetjük, miért választottál és hívtál el bennün-
ket a Te Fiadban való tétre. 
Megvalljuk előtted, hogy sokszor nem ismerjük fel a Te utadat, több 
alkalommal az az indulat vesz erőt rajtunk, amellyel közelítenek hoz-
zánk. Sokszor a félelem lesz úrrá bennünk.  
Mindezek miatt kérünk Téged, bocsásd meg bűneinket, hiányossága-
inkat. Add Szentlelked erejét és igéd hatalmát. Ámen. 
     
Bűnbocsánat hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): 
„7Nyomorúságomban az ÚRhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam 
Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a 
fülébe jutott. 17Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből 
kihúzott engem. 18Megmentett engem ellenségem hatalmától, 
gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. 19Rám törhetnek a veszede-
lem napján, de az ÚR az én támaszom. 20Tágas térre vitt ki engem, 
megmentett, mert gyönyörködik bennem.”4 Ámen.  
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 269. dicséret 1-3. verseit. Az 269. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Krisztus ártatlan Bárány…” 
 

                                                           
4 Zsolt 18, 7.17-20 
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Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található Zsid könyvének az 12. fejezet, 14. versé-
ben, a következőképpen: 

„14Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a 
szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az 
Urat. ” Ámen.  
 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Testvérek! 

Útmutató szerinti bibliaolvasásunkban a Zsidókhoz írt levél utolsó, 
lezáró egységéhez érkeztünk. Ebben a szakaszban etikai intelmeket, 
erkölcsi tanításokat olvashatunk a keresztyén ember számára. Ebből 
a szakaszból most a 12. fejezet 14. versét választottam az igehirdetés 
alapjául: „14Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent 

életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. ” Bizonyára nem 
véletlenül vált számomra fontossá a többi intelem között ez az egy 
mondat. 
Az első, amit kiemelnék a felszólítás, amelyet így olvassunk a leg-
újabb fordításban, hogy törekedjetek. Budai Gergely újszövetségi 
professzor úr ugyanezt a fogalmat az igyekezet szóval fordítja. 
Akinek több ideje van részletesebben foglalkozni az eredeti szöveg-
gel, az azt veheti észre, hogy az igyekvés és a törekvés szavaknál 
erősebben fogalmaz a szentíró. Akár az egyiket, akár a másikat hal-
lom, bennem az fogalmazódik meg, hogy ha igyekezem, vagy tö-
rekszem és nem sikerül elérnem, akkor még nem történik semmi 
baj. Ha nem is sikerül elérnem a békességet, - maradva a mondat 
értelménél – attól én még megláthatom az Urat. Úgy érzem, hogy 
nem jelent kizárólagosságot ez a feladat. Azaz, ha próbálom és nem 
sikerül, nem történik még semmi baj, megláthatom az Urat. Az itt 
használt eredeti szó azonban ennél sokkal erőteljesebb kifejezés. Az 
első jelentése üldözni. Érdemes így is meghallgatni a mondatunkat: 
„14Üldözzétek mindenki irányába a békességet és a szent életet, 
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amely nélkül senki sem látja meg az Urat. ” Természetesen nem 
szépen hangzik így a mondat, de érezzük, hogy az üldözzétek, és az 
igyekezzetek, vagy a törekedjetek szavak között mekkora hatalmas 
nagy különbség van. Az üldözzétek szóban én egy következetes, 
folyamatos, akkurátus cselekvést érzek. Az ember szinte arra figyel 
feszülten, hogy minden lehetőséget kihasználjon, felhasználjon a 
békesség érdekében. Mintha az életnek egyetlen feladata lenne, a 
békesség elérése. 
Annál is inkább érdekesebb az eredeti, görög szó első szótári jelen-
tése az üldözni kifejezés, mert éppen a békesség ellenkező értelmű 
szavának, a háborúnak az egyik kulcsszava. Alapvetően akkor 
használja az Újszövetség ezt a főnévi igenevet, amikor a keresztyé-
nek üldözéséről beszél. Csak két példát hadd említsek, amelyeket 
templomba járó keresztyének jól ismerhetnek. Az egyik előfordulási 
helye az üldözni szónak a hegyi beszéd boldogmondásaiban talál-
ható. Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért. Boldogok azok, akiket üldöznek az igaz-
ságért. Ugyanezen a helyen, egy verssel később, boldogok vagytok, 
ha háborgatnak titeket. A háborúságot szenvedni, vagy a háborga-
tást elszenvedni eredeti szava az üldözés. A többi igehely, ahol ez a 
szó említődik, ugyanerről szól. Jézus tanítványai kiküldetésénél Ő 
maga mondja, ha üldöznek benneteket. Az Apostolok Cselekedetei-
ben például a damaszkuszi úton a Feltámadott látomásban így szó-
lítja meg Sault: miért kergetsz engem? Azaz, miért üldözöl engem?  
Összefoglalva, amilyen akkurátusan üldözik a keresztyéneket, 
olyan akkurátusan kell a keresztyénnek üldözni a békességet. Nem-
csak törekedni, nemcsak igyekezni kell ennek elérését.  
Milyen szomorú végig követve az ukrán háborút, hogy a felek in-
kább törekednek a háború fenntartásában, inkább üldözik egymást, 
sem hogy a békét keresnénk. Mennyire igaz ez a mi európai közös-
ségünkre nézve is. Inkább üldözzük a másikat és mindent megte-
szünk azért, hogy legyőzzük. Békéről alig hallani valamit, pedig 
inkább előbb, mint utóbb a háborút békekötéssel, fegyverszünettel 
le kellene zárni. Bár a görög nyelvnek ugyanaz a szava a másik ül-
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dözésére és a békességkeresésre mutat rá, mégis mennyire eltérő 
emberi habitus van a két cselekvéssor között.  
Ezt a határozott cselekvést erősíti meg, hogy a feladat, mindenki 
irányába szól. Nincs válogatás ezen a téren, hogy a keresztyén em-
ber kifelé törekszik a békesség elérésére. Az igény, mindenki irá-
nyába megfogalmazódik. Univerzális elvárás fogalmazódik meg a 
keresztyénekkel szemben. Mindig, mindenkivel szemben a békes-
séget kell keresni. A hegyi beszédben megfogalmazott etikai elvárá-
sokkal egyenértékű ez a mondat.  
Az alapja egészen egyértelmű, mert e nélkül senki sem látja meg az 
Urat. Nem másokért, hanem magáért teszi meg az ember. Az ő üd-
vössége számít. Az ótemplomi gyülekezet lelkipásztoraként, azzal 
érkeztem ide, hogy azok az intézmények, amelyekkel együtt dolgo-
zunk, ahova gyülekezetünk nagyságához, számához képest sokkal 
többen dolgoznak, nos, őket képviselve a városban mindenkivel 
békességben kell élnünk. Mások miatt, mások jóléte, biztonsága mi-
att kell keresni a békességet egymás között. Ezen a helyen nem erről 
van szó, hanem a magam üdvösségéről. Ha a békesség elérkezik, 
akkor az csak hab a tortán. Ha pedig a békesség nem érkezik el, de 
igyekeztem arra, attól még megláthatom az Urat. 
A mindenki irányába szóló békességnek három részét különböztet-
ném meg: 
Az első, az én belső békességem. Ezt bizonyosan feltételezi a szent-
író, de most hangsúlyozzuk is ki. Belső békesség, biztonság és nyu-
galom, rend alapján lehet csak a külső békesség üldözésének neki 
fogni. Ezt követően tud másodsorban hatékonyan lépni előre az 
ember. És lépnie is kell! Nem szabad bezárkóznia, elkülönülnie, 
hallgatnia. Keresni kell a békességet! Igen fontos hangsúlyozni, 
hogy nem a békesség elérésén van a főhangsúly. Tudom, furcsának 
tűnik, de a végcél nem a békekötés, hanem meglátni az Urat. Nem 
biztos, hogy mindig sikerül elérni a békességet. Az Úr látásához 
való eszköz, a békesség igyekezete. Ezt a cselekvést azonban ímmel-
ámmal nem lehet tenni.  Sőt, van egy fontos alapfeltétele a békekö-
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tésnek. Az ember önmagát, de sokkal inkább Krisztust nem adhatja 
cserébe. Nincs mindenáron békekötés.  
Gondoljunk csak Krisztusra! Ő hogyan volt jelen ebben a világban? 
Valóban kereste a békességet, mégsem adatott meg számára. A ga-
lambárusokat kihajtotta a templomból, a gadaraiakkal sem vitatko-
zott, elhagyta környéküket, Pilátus előtt hallgatott, a főpap előtt pe-
dig hitéről tett tanúbizonyságot. Álszent békére nincs szükség. 
Szent életre van szükség. Szentségben megküzdött, kiharcolt, üldö-
zött békességre.  
A szerző ezen a helyen koronaként, diadémként megszerzett jónak 
mondja el, hogy a keresztyén ember megláthatja az Urat. Pál apostol 
mindennek alapjául teszi a Krisztussal való találkozást: „Nem 
mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de 
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott 
Krisztus Jézus.” Azért, igyekszik, ezen a helyen az eredeti szó az 
üldözni/üldözzétek, mert megragadta őt/őket a Krisztus. Minden-
nek alapja Krisztus. A békességszerzés útján való járásunk alfája és 
ómegája Jézus Krisztus.  
Ma reménység vasárnapja van, így a hangsúly újból a Krisztussal 
való találkozásunkon van, addig, amíg ez nem érkezik el, mindent 
meg kell tennünk, törekednünk kell  a békesség eléréséhez. Ámen.   
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 827. dicséret 1-4. verseit. Az 827. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Szentlélek égi lángja…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
Ámen.  
 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon 
mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 
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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 MEGBOCSÁ-
TUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.5 
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): „9Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett érte-
tek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”6 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
  
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Zelenka Józsefné 

Zagyva Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 Hódmező-
vásárhely, Zsoldos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 
2022.11.22.-én (kedd) 10:30 órakor lesz a Kincses temető-
ben. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   
 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 
 
 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk 
szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten 
                                                           
5 Mt 6,9-13 
6 2Kor 8,9 
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éltesse őket! „12Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy me-
lyik utat válassza. 13Élete boldog marad, és utódai öröklik a föl-
det.”7 

Árva Szonja 11.07  Németh Nelli 11.10 

Bálint Henriett 11.07  Szatmári Kamilla Johanna 11.10 

Barta Péter ifj. 11.07  Tisza Beáta 11.10 

Benkné Gesztesi Zsuzsánna 11.07  Bányai Gábor 11.11 

Budácsik Szilvia 11.07  Benk Ákos Dr. 11.11 

Köpe Brigitta Réka 11.07  Bíró Áron Zsolt 11.11 

Csuka Mira Szonja 11.08  Csák Péter András 11.11 

Fenyvesi Luca 11.08  Horváth Gábor 11.11 

Jéga- Szabó Zsuzsanna 11.08  Kristó Tamás Bálint 11.11 

Mácsai Natália Éva 11.08  Prohászka Lili 11.11 
Medveczkiné Fekete Judit    
Rózsa 11.08  Bera Lina Franciska  11.12 

Paku Sándorné 11.08  Csuka Noel Dániel 11.12 

Patócs Dorottya 11.08  Horváth Gréta 11.12 

Sibán Mónika 11.08  Kenéz Kata 11.12 

Szabó Zsóka 11.08  Molnár Ernőné  11.12 

Szanda- Nagy Gabriella 11.08  Rohoska Botond 11.12 

Tóth Vince 11.08  Szenti Gabriella Noémi 11.12 

Dobrán Alex 11.09  Bálint Ákos 11.13 

Ferenczi Balázs 11.09  Fejes Lara 11.13 

Gera Angelika 11.09  Forrai Richárd Antal 11.13 

Gera Szilveszter Dániel 11.09  Horváth Zselyke Zora 11.13 

Kissné Láda Mária 11.09  Karsai Bálint 11.13 

Papp Vanda 11.09  Kis Viktória 11.13 

Rácz Nándor 11.09  Rabie Jumana Rosa 11.13 

Szenti Tibor József 11.09  Rostás Tamás Erik 11.13 

Tóth Blanka 11.09  Tóth Adrienn 11.13 

                                                           
7 Zsolt 25,12-13 
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Vata Roberta Katalin 11.09    

 
2. Hírek: 
a. November 18-án, pénteken délután és 19-én napközben a Tesco 
Áruházban gyűjtés szervez a Református Szeretetszolgálat gyüleke-
zeti tagjaink segítségével. Kérem a segítők jelentkezését, illetve ha 
akkor ott vásárolunk, segítsük tartósélelmiszerrel ezt a szolgálatot! 
b. A 300 éves fennállását ünneplő Bethlen Gábor Református 

Gimnázium és Szathmáry Kollégium kétnapos szakmai tanácsko-

zást szervezett november 11.-én és 12.-én a Református Pedagógiai 
Intézettel közösen internátusvezetők és nevelők részére. A szakmai 
rendezvénysorozat előadásai a pedagógushivatás és motiváció té-
maköreit járták körbe, valamint kiemelten foglalkoztak a kollégiumi 
hagyományokkal, a 21. század nevelőtanári kihívásaival. 
c. Gyülekezetünk idei év Adventjére is meghirdeti az „Asztalt terí-

tesz…” szeretetszolgálati adománygyűjtését. Pénzbeli felajánlásokat 
a kb. tízezer forint értékű adománycsomagok összeállításához 2022. 
december 5-ig a 11735067-20056821 bankszámlaszámra várjuk 
(Közlemény: „Asztalt terítesz”) vagy készpénzben a Lelkészi Hiva-
talba (Zrínyi u. 5.), illetve az Ótemplomban elhelyezett adomány-
gyűjtő perselybe. 
d. Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 
Aranyossy Alapítványa november 19.-én jótékonysági bált rendez 
a Fekete Sas rendezvényház éttermében. Az est bevétele az intéz-
ményben folyó terápiás foglalkozásokat támogatja. Vacsorajegyek 
7500 Ft-ért, illetve támogatójegyek 2000 Ft-ért az iskolában (Szék 
utca 5 szám) kaphatók. 
e. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi 
motívumokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi 
(„újvárosi stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, ke-
rámia 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”). Távolab-
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bi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő el-
készíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni ima-
terembe készülne készlet. 
f. Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség 
adományokat vár a maroslelei harangláb felállításának kivitelezésé-
hez. A harangláb felállítását követően méltó helyére kerülhet a régi, 
’református iskola’ néven ismert épületben elhelyezkedő harang. A 
Harangszentelő ünnepséget adventben fogják tartani, melyről a ké-
sőbbiekben értesítéssel lesznek. Az adományokat az egyházközsé-
gük bankszámlaszámára kérik utalni: 11735074-23564578-00000000 
(OTP), a közlemény rovatba „Adomány haranglábra” kérik beírni.   
g. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY koncert 
lesz 2022. december 02.-án 18:00 órától az Ótemplomban. Jegyek 
elővételben 3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelkészi Hiva-
talban (Zrínyi u. 5. szám). 
h. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. 

december 29.-én 18 h. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben a 
Lelkészi Hivatalban 2.500,-Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron 
megvásárolhatóak. 
i. A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358 gyermek karácso-
nyi kívánságának valóra váltásához várja november 30-ig a felaján-

lásokat. Részletek a szeretetdoboz@jobbadni.hu  oldalon. A szere-
tetszolgálat oldalán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak 
a gazdasági nehézségektől leginkább szenvedő magyar családoknak 
és időseknek. 
j. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban 

ügyfélfogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az 

Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális re-

formátus énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-

enekeskonyv/ 

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.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/
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j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon8 ÉLŐ-ben követ-

hetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a 

szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról9 letölthető! 

k. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a 
gyülekezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisz-
szük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán 
(a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében 
nyújtott segítséget!  
Kedves Testvérek! Az utóbbi hetekben több alkalommal a híradá-
sokba került és megszólíttatott gyülekezetünk, mint oktatási intéz-
ményeink fenntartója, az alábbi nyilatkozatot jelentette meg a 
Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Elnök-
sége: 

NYILATKOZAT 
„Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, 

 amelynek tervezője és alkotója az Isten.” 
( Zsid 11,10) 

Október 5-én délután a város polgármestere, továbbá néhány más 
közszereplő közvetlenül a Bethlen Gábor Református Gimnázium 
főbejárata előtt tartott demonstrációt, amelyen sajtóhírek szerint az 
iskolát politikai elfogultsággal vádolták. 
November 8-án a „Promenád24” internetes hírportálon „Az ellenzék 
legerősebb bástyája lett a Bethlen” címmel jelent meg glossza, amely 
ellenkező irányú elfogultsággal vádolta intézményünket. 
Ezek az ellentmondásos minősítések is jelzik a nagy hagyományú 
iskolával szembeni fellépések indokoltságának megkérdőjelezhető-
ségét. 
Elhatárolódunk attól, hogy köznevelési intézményeinket aktuálpoli-
tikai csatározások színtereként nevezzék meg. Figyelmünket to-
vábbra is a valódi feladatokra összpontosítjuk: a keresztyén neve-

                                                           
8 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
9 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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lésre, diákjaink személyiségfejlődésének támogatására és a hazasze-
retetre. 
Az időtálló alapértékek és a református köznevelés három évszáza-
dos vásárhelyi hagyományai melletti elkötelezett kiállás a „reformá-
tus iskola” eszményének képviselete és Krisztus szeretetének meg-
élése a város tágabb közösségében is. 
Isten megtartó ereje által a templom és az iskola 300 éve erős torony-
ként, a történelem viharait is kiállva magasodik a város központjá-
ban. 
E hagyomány szellemében kérjük iskolai közösségeink tagjait, hogy 
tartózkodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek, mások 
számára ürügyül szolgálhatnak a vásárhelyi református köznevelés 
tekintélyének aláásására. 
Hódmezővásárhely, 2022. november 11. 

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség El-
nöksége 

3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b. Vasárnap 930 istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi 
u). 
c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hó-
nap első vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. 
vasárnap Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős alka-
lom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a 
Gyülekezeti Teremben. 
e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökume-

nikus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas 

Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idő-

sebb, illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet a Gyülekezeti Teremben.  
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h. Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyüle-

kezeti Teremben. 

i. Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j. Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a 

Gyülekezeti Teremben. 

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 telefonon10 és e-mailen11 is el lehet érni. Akinek 

kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keres-

sen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi re-

formátus 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, Énekes-

könyv vásárolható az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizeté-
se hétköznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfo-
gadási időben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-

20056821 számú bankszámlájára. Fenntartói járulék összege 2022-

ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai felé az áldo-
zatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüle-

kezeti tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

15.000,- azaz tizenötezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 10.000.- azaz tízezer forint.  

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely 

Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adó-

szám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖ-

SZÖNJÜK! 
 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
799. dicséret 1-6. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 799. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Mindig velem Uram, mindig velem…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „33Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tö-
kéletessé utamat. 34Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magas-
latokra állít engem. 47Él az ÚR, áldott az én kősziklám, magasztal-
tassék szabadító Istenem!”12 
 

 
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: VásárhelyiÓtemplom  

                                                           
12 Zsolt 18,33-34.47 

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

