
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. január 22. Epifánia utáni harmadik vasárnap 

„3Erősítsétek a lankadt kezeket, 
tegyétek erőssé a megroskadt 
térdeket! 4Mondjátok a remegő 
szívűeknek: Legyetek erősek, ne 
féljetek!” 

(Ézs 35,3-4) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „2Csak Istennél csendesül el lelkem, 
tőle kapok segítséget. 3Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, 
erős váram, nem ingadozom sokáig. ”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. január 22-én, epifánia 
utáni harmadik vasárnap, a Hódmezővásárhelyi Református 
Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentisztele-
tünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. 
 
Az alkalomról: „Az epifánia vasárnapja a Jézus megkeresztelésekor 
elhangzott isteni hangra tekint, mely hirdeti, hogy Jézus a szeretett 
Fiú, akiben az isteni kegyelem gyönyörködik. Az anyaszentegyház 
az egyedül üdvözítő Jézusra mutat rá. A benne való hit által része-
sednek az egyháztagok Isten igazságosságából. 
Az egyház január elején ünnepeli a Jézusra rámutató eseményt. A 
következő vasárnapok, amiképpen e mostani is, az epifánia utániak. 
A mai a harmadik a sorban. ”2 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 62. zsoltár 1. versét. A 62. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Az én lelkem szép csendesen…” 
 

                                                           
1 Zsolt 62,2-3 
2 IÉ 2023/1 38. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/


2 
 

Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 201 dicséret 1-4. verseit. Az 201. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Urunk Jézus fordulj hozzánk…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „8Istennél van segítségem és dicsőségem, 
erős sziklám és oltalmam az Isten. 9Bízzatok benne mindenkor, ti, 
népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”3 A mi 
segítségünk, istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az 
Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Ézs próféta könyvéből a 
35. fejezet 1-10. verseit olvasom: 

Isten népe visszatér hazájába 
351Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusz-
taság, és kivirágzik, akár egy liliom. 2Virágba borul és 
vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompá-
jában, a Karmel és a Sárón díszében. Meglátják az ÚR 

dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3Erősítsétek a lankadt kezeket, 
tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! 4Mondjátok a remegő szí-
vűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosz-
szút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor 
majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fü-
lei. 6Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong 
majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tá-
jon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. 
Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. 8Jól 
megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon 
tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek 
rá. 9Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem 
találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. 10Így 
fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott, és ujjongva vo-
nulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog öröm-
ben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ámen. 

                                                           
3 Zsolt 62,2-3 
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Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene 
tegye áldottá az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakoz-
zék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk 
az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fenn-
állva imádkozzunk: 

Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „12Szólott egy-
szer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az 
erő; 13nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek 
tettei szerint.”4 Ámen. 
 
Keresztelési ének: Keresztelésre készülve, énekeljük a 412. dicséret 
2. versét. Kérem a szülőket, a keresztszülőket és a megkeresztelen-
dőket, jöjjenek az ének alatt az úrasztala elé. A 412. dicséret 2. verse 
így kezdődik: „Nem éltem még e föld színén…” 
 
Köszöntés: Testvéreim! Ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és 
szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított 
titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy őt is 
fogadjuk be a keresztség által a keresztyén anyaszentegyházba. 
Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus kö-
vetője legyen. 
 
Szereztetési Ige: A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a meny-
nyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium 
hirdetésére és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának 
kiszolgáltatására: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népe-
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 

                                                           
4 Zsolt 62,12-13 



4 
 

parancsoltam nektek; és ímé, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.”5 Ámen. 
Textus ():  
() 
Igehirdetés: 
Apostoli Hitvallás: Valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, 
elmondván fennhangon az Apostoli Hitvallást:  

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek 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. Alá-
szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment 
a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el 
ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyhá-
zat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és 
az örök életet. Ámen. 
 
Nyilatkozat és fogadalom: Kedves Szülők, Keresztszülők, Ked-
ves Család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt 
jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyer-
meketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. 

Feleljetek a következő kérdésekre: 
1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, a keresztség által az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegy-
házba befogadtassék? 

Felelet: Akarjuk. 
2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, úgy nevelitek 

és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő 
maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a 
gyülekezet előtt? 

                                                           
5 Mt 28,18-20 
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Felelet: Ígérjük és fogadjuk. 
b) Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem: 
3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban 

hordozzátok és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget 
megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? 

A gyülekezet felelete: ígérjük! 
 
Imádság: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk! 
 

Édes Atyánk, jó Istenünk! Abban az ígéretedben bízva, 
hogy ha mi tenéked engedelmes gyermekeid leszünk, 
viszont Te minékünk és a mi gyermekeinknek Istenünk 
és Atyánk leszel: édes örömmel ajánljuk ezeket a gyer-

mekeket kegyelmedbe, abba a szent szövetségbe, amelyet szent 
Fiad, a Jézus Krisztus által kötöttél az emberi nemzettel. 

Cselekedjed azért, hogy amint a szent keresztség vize fejükre 
hull: úgy szülessenek meg a kegyelem és szeretet lelki országa, a te 
országod számára is! Szentlelked által pedig vezéreld és terméke-
nyítsd meg az életüket, hogy dúsan gyümölcsözzék a te nagy ne-
ved dicsőségére és a te országod számára! Ámen 
 

Keresztelés: ....... keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében. Ámen. 
 

Áldás: „Áldjon meg tégedet az ÚR, és őrizzen tégedet. Világosítsa 

meg az ÚR az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa 

az ÚR az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.”6 Ámen. 
 
Áldóének: 134. zsoltár 3. verse: „Megáldjon Téged az Isten…” 

 

                                                           
6 4Móz 6,24-26 
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Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük az 434. dicséret 1-8. verseit. Az 434. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Megszületett a mennyei Király…” 
 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található a Ézs a 35. fejezet, 3-4. verseiben, a kö-
vetkezőképpen: 
 

„3Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a 
megroskadt térdeket! 4Mondjátok a remegő szívűek-
nek: Legyetek erősek, ne féljetek!” Ámen. 

 
Igehirdetés (gyülekezet ül)7: 
 

Kedves Testvérek! 
Anakronisztikusnak idejét múltnak tűnik, amikor észak Magyar-
ország folyóinak áradásakor Isten igéjéből a szárazságról hallunk. 
Az utóbbi napokban leesett csapadék árvízvédelmi készültségre 
indította a hozzáértőket, s bizony az utakon mi kerssük kerékpá-
runkkal a járható szakaszt, hiszen rengeteg pocsolyát kell kike-
rülni. Elfelejtettük már pedig nem is olyan régen az utóbbi évti-
zedek egyik legnagyobb aszályát éltük át. Itt dél Magyarországon 
tavaly hónapokig nem esett eső. S bizony, ami akkor nem esett le, 
azt most egyszerre kapjuk meg. Tavaly a szárazság miatt még a 
mélygyökérzetű fák közül is sok elszáradt.  
A szárazság és az esőzésnek a képét hozza elő Ézsaiás próféta, 
amikor a sok ítéletes prófécia között megszólal egy kegyelmes, az 
                                                           
7 Átolvasott igehirdetések:  

Bán Béla Csillagfények Baja 2015: Az Eljövendő 81-85. old,  

Rudolf Smend: Keresztyén prédikációk: Íme, jön Istenetek 156-164. old,  

Steinbach J.: Fordulj hozzánk 169-176. old,  

Balog Zoltán: Mert tiéd az ország I: Balog Zoltán válogatott igehirdetései Budapest: 

Barankovics Alapítvány, 2017. 23-26. old, 
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üdvösségről, megváltásról szóló jövendölés. Nem csak a szom-
szédos népekről rántja le a leplet Isten igéje, hanem saját népéről 
is pontos látleletet ad. Ezek közé, nem, mint korpa közé kevere-
dett, hanem minden bizonnyal teljesen tudatosan Isten népének 
megváltásáról szóló jövendölés.  
Ellentétes, szöges ellentétben lévő képek váltják egymást, ame-
lyek között a sivatagnak és oázisnak a képe is megjelenik. A siva-
tagot pusztasággal, kietlenséggel jelöli Isten igéje, amelyben a 
megváltáskor szöges ellentétben lesz. A próféta tényként állapítja 
meg, hogy kora társadalma pusztasággá, kietlenséggé változott. 
Ez a kép az emberi történelemnek újra és újra felbukkanó képe. 
Nekünk pedig most lehetőség adatik arra, hogy ezt saját életünkre 
vonatkoztassuk. Pusztasággá vált életünk. Bizony fel lehetne so-
rolni a pusztasággá váló családi életünket. A csonkává, mozaikká 
váló családokat. A megromlott házasságokat, a sokszor hiányzó 
gyermeknevelést, szülő-gyermek kapcsolatnélküliséget.  
Megváltozott, pusztává lett a munkához való kapcsolatunk. A 
munkavégzésünk egészen leegyszerűsödött, lepusztult a bérre, a 
pénzre. Nincsen másunk csak a panaszunk, hogy mennyi a mun-
ka és mennyire kevés az érte járó fizetség. Kiveszett a munkából 
az öröm, a hivatástudat. Az újra és újra bátorító kedv, ami széppé 
varázsolná életünket. Munkahelyi kapcsolataink sokszor csak az 
álláshely görcsös ragaszkodásig terjednek.  
Nemde sivataggá váltak közösségi tereink. Egy-egy kulturális 
rendezvényre lasszóval kell sokszor fogni az embereket az érdek-
telenség miatt. Nemzeti ünnepeinkre a város lakosságának már 
egy százaléka sem megy el. A pusztaság tulajdonképpen szocio-
lógus szavával magányos tömeggé vált. 
Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Istennel való kapcso-
latunk is kiüresedett. Ezt legtökéletesebben kiüresedő temploma-
ink mutatják. Istennel való kapcsolatunk legegyszerűsödött.  
Sokszor érzem úgy magam, mint egy tudományos fantasztikus 
filmben, amelyben van egy tökéletes szuperszámítógép, amely 
mindenre képes és egyszerre csak el kezd butulni és a végén már 
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semmire sem képes. Szuper élőlény lehetne az ember. Közösségre, 
kapcsolatokra éhes, abban emberségét teljesen kibontakoztató. 
Ehelyett alapjáraton működik, éppen hogy készenléti állapotban 
van.  
Nem kell tovább ecsetelni azt, amit Ézsaiás egyetlen szóban foglal 
össze: pusztaság.   
Ilyen helyzetben jelennek meg azok az elképzelések, amely egy 
olyan világot írnak le, amilyent a próféta. Valóban létezik ilyen 
világ. Ahol nem lesznek oroszlánok és ragadozók, ahol a sakálok 
helyett nád és káka fog nőni. Mindig és újra megjelenik a szabad-
ság, egyenlőség testvériség gondolata, a békességre való törekvés, 
ami végül is mindig káini gyilkossághoz vezet. Első olvasatra ez a 
35. fejezet is egy ilyen utópisztikus látomásnak tűnik egy csodála-
tos világról. ez a prófécia mégis abban más, hogy ebbe a látomás-
ba, mint a változás alanyát Istent helyezi el középpontba. Isten 
érkezik hozzánk, Az Ő Fiában, Jézus Krisztusban ennek a válto-
zásnak az indukálója, elindítója. Délibábos Alföldön egyre asza-
lódó életet élünk, amihez mégis közelít Isten. Változást akar rom-
lás helyett. Nem hatalmas világot formáló elképzelésekkel, hanem 
egyszerű tettekkel. Erősíteni kell a lankadt kezeket és a megros-
kadt térdeket. Nem egyszerre beköszönő hatalmas változás, ha-
nem apró lépések taktikája ez. Bár Isten az elindítója ennek a vál-
tozásnak téged, mint eszközét akar használni, mégpegig apró lé-
pésekben, de előre. Megrogyadozott térddel nem lehet előre men-
ni. Ellankadt kezekkel nem lehet sem ölelni, sem pedig dolgozni. 
Virágos, gyümölcsöző kert lehet életünk és környezetünk, ezért 
építi bele életünkben Isten a reménységét. Ébredj, mozdulj, ő jön 
és érkezik hozzánk.   
 
Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 327. dicséret 1-6. verseit. Az 327. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Hisszük: az Úr világ Ura…” 
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Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk Szőnyi ben-
jáminnak reménységről szóló imádságával8: 
 

1. Háborús tenger én életem,  

E’ gyarló világban:  

Azért a vasmacskát megvetem,  

Hogy ne vesszek el a habban: 

Ez a reménység, engem ez tart  

Ez meg nem szégyenít:  

Bíztat, hogy közel a tengerpart,  

Féltem ne légyen itt. 

2. Óh, Isten, ez élő reménység.  

Nálam mely drága kincs!  

Nincsen annál nagyobb szegénység,  

Mint az, amikor ez nincs;  

Ez engem tesz bélátóvá  

A kárpiton belül;  

Édes Közbenjáróm 

ahová immár bement elöl. 

3. Ez a reménység bíztat sok jókkal 

Mind földön; mind égen.  

Köti ezeket a láthatatlanokat  

Láthatókat egyben.  

Ezzel, mint sebes sasszárnyakkal,  

Magasan repülök;  

Ezzel, mint gyors szarvaslábakkal. 

 Sok erőt elkerülök. 

4. Ámbátor még most kegyességem 

Sok híjával van;  

De afelöl van reménységem:  

Több mértékre mégyen. 

Szent életben a gyarapodást.  

Az Úr megígérte, kegyelmére  
                                                           
8  Szőnyi Benjámin: A szentek hegedűje: XXI. A’ Reménységröl. 
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Kegyelemadást 

Jézusom ki kérte. 

5. Ez a reménység a gonoszokat,  

Teszi tűrhetőkké;  

A legkedvetlenebb dolgokat,  

Elszenvedhetőkké;  

Bíztatva ezeknek végével,  

Mely lesz idvességes:  

És az árnyék éltemnek rövidségével;  

Félnem nem szükséges. 

6. Az ördög, ha tüzes nyilakkal  

Lövöldöz engemet:  

E’ keménységgel, mint sisakkal, 

Őrzöm lelkemet.  

A’ megígért boldog életnek  

Erős reménysége,  

Akármelyik lelki kisértésnek  

Győző ellensége. 

7. Ez a reménység tesz buzgóvá  

Én könyörgésem,  

E’ rész józanná, és vigyázóvá.  

Egész életemben:  

Mert még a jutalmat nem látom;  

Noha tudom; hogy kész.  

Nem tudom, ha jő-el barátom 

’S halálom mikor lész’. 

8. Úgy van dolgom ezzel a reménységgel, 

Mint szántóvetőnek,  

Ki, vetvén várja békességgel,  

Létét az elsőnek.  

Ha szívem keserű örömmel  

Telik is gyakorta,  

Azt ezzel a reménységgel tűröm el:  

Az Úr így akarta. 

9. A’ legfőbb jónak kívánságát  

Bennem ez gerjeszti;  
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E’ tündér jóknak szomjúságát,  

Sokra nem ereszti.  

Ha vagyok, mint keserves pára.  

Ez nyújt vigasságot  

Örökké, nem holnapra és a mára, 

Ígér boldogságot. 

10. E’ nyavalyás életnek unalmát,  

Ez éppen elveszi:  

Kegyességem ingyen jutalmát  

Ha elémbe teszi.  

Reménylek! Tehát nem sietek,  

Az Úr, oh, nem késik. 

Várd lelkem! Nem sok időt vetek, 

Várjad egy kevésik. 

11. Oh, Istene reménységemnek!  

Óh, én erősségem!  

Adj helyt hát, kérlek, kérésemnek,  

Óh, én idvességem!  

Ezt a reménységet úgy nézd bennem.  

Mint kezednek munkáját:  

Eszerint méltóztass elvennem  

Életnek koronáját. 

 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon 
mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 
 
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZEN-

TELTESSÉK 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 NE-
KÜNK 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 
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MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.9 
 
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.”10 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
 

1. Anyakönyvi híreink: 
 

a) Keresztelés: 
Buzás Bella Szofia 2023.01.22 
Dajka Zoltán Noár 2023.03.05 
Kovács Amélia  2023.03.05 
Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 
Kmegy Dániel  
Láda Eszter Juliana  

  
b) Temetés / megemlékezés: Ezen a héten nem volt. 

 

c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk sze-
rint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse 
őket! „8Istennél van segítségem és dicsőségem, erős szik-
lám és oltalmam az Isten.”11 

Fodor Melinda Mihály 01.16  

Torzsáné Dobos Orsolya  
Erzsébet 01.19 

Kurusa Máté Pál 01.16  Tóth Milán Máté 01.19 

                                                           
9 Mt 6,9-13 
10 2Kor 8,9 
11 Zsolt 62,8 
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Lázár Dominika Fanni 01.16  Barkóczy István 01.20 

Szabó Botond 01.16  Boros Petra Magdolna 01.20 

Vörös Zsolt 01.16  Buka Renáta 01.20 

Borsodi Richárd 01.17  Lopuch Máté 01.20 

Gódorné Tóth Zsuzsanna 01.17  Majsai Veronika 01.20 

Kiss János Tibor 01.17  Nagy Ferenc 01.20 

Kovács Emese 01.17  Olasz Ágnes 01.20 

Molnár Dzsenifer 01.17  Süli Márk Milán 01.20 

Nagy Emese Tünde 01.17  Széles Szilvia Emese 01.20 

Pányi László 01.17  Tóth Viktória Kata 01.20 

Szabó Zsófi Ildikó 01.17  Törjék Ádám Marcell 01.20 

Virág Jánosné Dr. 01.17  Juhász-Kiss Dorottya 01.21 

Buzás-Bereczki Orsolya 01.18  Kenéz Réka 01.21 

Fulai Dorottya 01.18  Kis Gergő 01.21 

Kaszás Levente 01.18  Kun Hanna Lili 01.21 

Koter Norbert Mihály 01.18  Nagy László Sándor 01.21 

Nagy Noémi Katalin 01.18  Nagyari Milán 01.21 

Oskovics Adrienn 01.18  Oláh Judit Olga 01.21 

Bacsa Péter Pálné 01.19  Pintér János Gábor 01.21 

Borsodi Flóra 01.19  

Körtvélyessy Luca Zsuzsan-
na 01.22 

Csizmadia Sándor ifj. 01.19  Lőrincz Tamara Leila 01.22 

Fenyvesi Levente 01.19  Májer András 01.22 

Markó-Martonosi Vértes 01.19  Tóthné Molnár Etelka 01.22 

Mihályné Gódor Rita 01.19  Varga Viktória 01.22 

 
2. Hírek 

a) Lukács evangéliuma 12. fejezetének Isteni gondviselésről szóló 
szavaival köszöntöttük otthonában Dr. Virág Jánosné Lengyel Ilo-

nát, aki a héten ünnepelte 100. születésnapját. Szerető, gondoskodó 
családja körében jó egészségnek örvend. Felszabadultan mesélt 
gazdag életútjáról, tanítói pályájáról. Mindennapjaiban református 
hite is segíti. Látogatásunk alkalmával ezt úrvacsora vételével is 
megerősítette. Isten éltesse!  
b) Köszönjük az ökumenikus imahéten való részvételt és két alka-
lommal a házigazdai szerepünkből adódó szolgálatot segítő gyüle-
kezeti tagjainknak! 
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c) 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-
bi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő el-
készíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni ima-
terembe készülne készlet. 
d) 2023.01.25-én (szerdán) 18.00 órától, a MAGYAR KULTÚRA 

NAPJÁT ünnepelve lép fel -Isten bolondja című előadásával- Be-

recz András énekes- és mesemondó az Ótemplomban. Részvétel 

díjtalan. 

e) 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/ 

f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon12 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról13 letölthető! 

g) 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! 

3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

                                                           
12 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
13 https://www.vasarhelyiotemplom.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/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 

b) Vasárnap 930 istentisztelet 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 Gyülekezeti Teremben. 

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 telefonon14 és e-mailen15 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 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu


16 
 

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. 
- A 2023. évi fenntartói járulék összegére vonatkozó javasla-

tát a presbitérium a január 31-i gyűlésen tárgyalja. 

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 
284. dicséret 1-8. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 284. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „Istennél van az erő; 13nálad van, URam, a 
szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.”16 
 

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  

                                                           
16 Zsolt 62,12-13 

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

