
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. február 12. Hatvanadvasárnap „Sexagesimae” 

„6Keressétek az URat, 
amíg megtalálható! Hív-
játok segítségül, amíg 
közel van! ” 

(Ézs 55,6) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „A hatalmas Isten, az ÚR szól, és hívja 
a földet napkelettől napnyugatig. 2A tökéletes szépségű Sionon 
ragyogva jelenik meg Isten.”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. február 12-én, 
Hatvanadvasárnap, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplom-
ból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket. Az 
istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. 
 
Az alkalomról: „Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap. Az óegyházi 
perikóparendben ez a vasárnap a böjtelő három vasárnapja közül a 
második. A vízkereszt utáni vasárnapokat egyszerűen sorszámmal 
különböztette meg az egyház (pl. vízkereszt utáni II. vasárnap) 
egész böjtelőig.  A böjtelő beköszöntével azonban a vasárnapok ne-
veikben a húsvétig terjedő napok számát jelölik meg, esetünkben a 
hatvanad vasárnap a húsvétig terjedő 60 napot jelentené. A számok 
azonban nem egyeznek meg a tényleges naptári napok számával, 
csupán szimbolikusak.  Hatvanad vasárnapja gondolatvilágában az 
igehirdetéshez kapcsolódik, ezért az igehirdetés vasárnapjának is 
szokás nevezni.”2 
 

                                                           
1 Zsolt 50,1-2 
2
 IÉ 2023/1 74. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük az 50. zsoltár 1. versét. Az 50. zsoltár 1. verse így kezdő-
dik: „Az erős Isten uraknak Ura…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 50. zsoltár 3-4. verseit. Az 50. zsoltár 3. 
verse így kezdődik: „Ő igazságát hirdeti az ég…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „3Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte 
emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 4Hívja az eget odafent, 
és a földet, mert ítélni akarja népét. 5Gyűljetek hozzám, híveim, 
akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem!”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 könyve 55. fejezet 1-

13. verseit olvasom: 

Isten hívó szava 

551Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is 
pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, ve-
gyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetsé-

gért! 2Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok 
jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és 
finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat! 3Figyeljetek 
rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szö-
vetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetet-
len. 4Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancso-
lóvá a nemzetek fölött. 5Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is 
ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: 
Istenednek, az ÚRnak dicsőségére, Izráel Szentjének dicsőségére, 
hogy fölékesítsen téged. 

                                                           
3 Zsolt 50,3-5 
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Isten igéje eléri célját 

6Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, 
amíg közel van! 7Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok 
ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert 
kész megbocsátani. 8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondo-
lataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. 9Mert 
amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak 
utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. 10Mert 
ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, ha-
nem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot 
ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém 
is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem 
véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 12Bizony, 
örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A 
hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái 
mind tapsolnak. 13A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mir-
tusz nő. Az ÚR dicsőségére történik ez: örök jelként, amelyet nem 
lehet eltörölni. Ámen. 
 

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 fen-
nállva imádkozzunk: 

Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „15Hívj segítsé-
gül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőí-
tesz engem.”4 Ámen. 
 

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfog-
lalva, énekeljük a 312. dicséret 1-4. verseit. A 312. dicsé-
ret 1. verse így kezdődik: „Uram, a te igéd nekem…” 

                                                           
4 Zsolt 55,15 
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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 az Ézs könyve 55. fejezet, 6. versében, a 
következőképpen: 

„6Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok 
segítségül, amíg közel van!” Ámen. 

 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 

Kedves Testvérek! 
A mai napra kétszeres ajánlás ez az ószövetségi ige. Egyrészt éppen 
csak egy nappal haladtuk meg napi igeolvasásunkban, amelyben az 
egész fejezetet végig olvassuk. Másrészt pedig a böjtelő középső 
hatvanad vasárnap igéjének is ezt szánták. Ennek a vasárnapnak a 
témája az istentisztelet és az igehirdetés. Mind az 50. Zsoltár, mind 
pedig Ézsaiás könyvének 55. fejezete alkalmas arra, hogy erről be-
széljünk. 
Személyesen úgy tekintek erre a fejezetre, mint a hatalmas témák 
megemlítése és felsorolása. Ha hasonlítani kell, akkor eszembe jut-
nak az evangéliumoknak azok a részei, amelyben jézusi mondások 
vannak egymás mellett felsorakoztatva. Itt is a témák sokasága, fo-
lyama van egymás mellett. Ma már tudjuk nem véletlenül. Ugyanis 
több száz éve Ézsaiás könyvét három részre szokták osztani, ame-
lyek különböző korokban különböző helyzetekben fogalmazódtak 
meg. Mai fejezetünk pedig a könyv középső, talán legértékesebb és 
leghíresebb részének lezárása. Himnikus összefoglalásnak nevezem 
én, amelyben nagyon sok téma szólal meg. Ezek közül most egyet 
választottam ki, ez a mondat és benne a téma így szól: „6Keressétek 
az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” 
Nem véletlenül döntöttem emellett a vers mellett. Az első dolog, 
amit kiemelem az ige kapcsán, hogy az a tapasztalatom a gyüleke-
zetünkbe Istent kereső emberek jönnek. Általában a lelkipásztorok 
az igehirdetéseikben vádolják a társadalmat, hogy nem keresik Is-
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tent. Hogy Istentől teljesen eltávolodott a társadalom. Ez valószínű-
leg így is van. De én most nem erre helyezem a hangsúly, hanem 
arra, hogy vannak olyanok, akik viszont keresik az Istent. Ez a kö-
zösség nem nagy, de vagyunk olyanok ma is, akik keressük az Is-
tent. Számtalan példát tudok felsorolni, csak az elmúlt napokból 
ennek igazolására. Voltak és vannak olyanok közöttünk, akik a fele-
kezetek tágasságában jöttek, és az ökumené világában vélik felfe-
dezni Istent. Voltak és vannak olyanok, akik a szép magyar beszéd-
ben, a lélekemelő emberi esetekben és azok magyarázatában keres-
ték az Istent. Vannak olyanok, említem a hétről hétre zajló kórus-
próbákat, akik Isten magasztalásában keresik Őt. Vannak közöt-
tünk, akik minden héten azért vannak együtt, mert az Istennel való 
beszélgetésben, a közös imádságban vélik felfedezni a keresést. 
Vannak és voltak olyanok közöttünk, akik az elmúlt háromszáz év 
kiemelt kultúrtörténeti eseményeiben, azok mondanivalóiban vélik 
ezt az Istenkeresést meglelni. Van, aki betegségében teszi fel ezt a 
kérdést: Hol vagy Istenem? Mi ezzel a betegséggel a célod? Gyüle-
kezetünkben legalább három férfiról tudom, hogy az otthoni biblia-
olvasás, az igehirdetés még egyszeri átolvasásában, újra gondolásá-
ban és értelmezésében fedezi fel ezt az keresést.  
Szóval nem rossz hírrel, nem szidással kezdődik ez a mai igehirde-
tés, nem a hiány felmutatásával, hanem azzal a ténnyel, hogy itt 
Vásárhelyen mai is keressük az Istent. És az a csodálatos, hogy nem 
csak próféciaként, nem elsősorban ítéletként hangzik fel ezen a he-
lyen Isten igéje, hanem bátorításul. Nemcsak azoknak szól, akik 
nem keresik az Istent, hogy keressétek, mert most van itt, hanem 
azoknak is, akik most kezdik el keresni, vagy már régóta keresik. Ez 
bátorítás és biztatás. Ne hagyd abba, jó úton jársz! Folytasd ezt a 
keresést. Ahogy az angol mondja, ez egy „feedback”, egy visszacsato-
lás egy visszajelzés. Ahogy egy esemény, egy történés, egy konfe-
rencia végén visszajelzés, ahogy mostanában mondják „morzsasze-
degetés” történik, úgy ez is az. Isten „morzsája érkezik hozzád, 
hozzánk: keressél! Ne hagyd abba!  
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Egy vasárnapra mindjárt két jóhír: Egyrészt keresem az Istent, más-
részt pedig, Ő ebben nem utasít el. Nem mondja azt, hogy „hagyjál 
békén!”, hanem megerősít, bátorít, sőt egyenesen biztat is.  
Lépjünk egyet beljebb ennek a gondolatnak a megértésénél és te-
gyük fel azt a kérdést, hogy azok, akik keresik az Istent, miért kere-
sik? A válasz megadásában egy kicsit szemérmesek vagyunk. Egy 
kicsit megcsöndesedünk. Szerintem ez nem baj. Ahogy gyülekeze-
tünk három férfitagjával beszélgettem, mind a hárman nyilvánvaló-
an három különböző időpontban, egymásról mit sem tudva elcsön-
desedtek.  Szerintem jól van ez így. Az Istenkeresés elsősorban nem 
harsonaszó közepette megy végbe. Ady Endre istenes verseiben 
ennek a szép példáját adja. Valószínűleg az Istent kereső ember a 
tékozló fiú útját járja be. És ez a mai, de minden időben jelen levő 
szemérmesség, a bűnvallás és a bűnbánat útját jelzi. Egy futball-
mérkőzés megy végbe, erőteljes szurkolás mellett. Az istenkeresés, 
az arról való beszéd, már egyrészt megfontoltabb, másrészt pedig 
visszafogottabb. Nyilvánvalóan a válasz megadásában segít nekünk 
a pszichológia tudománya, amely régóta felfedezte, és szépen leírta, 
hogy a modern ember, hiányember. Hogy cselekedeteit, érzelmeit 
mindig valaminek a hiánya okozza. Az űrt próbálja meg feltölteni, 
megszüntetni. Bátran mondhatjuk, hogy ez a hiány leginkább a sze-
retet. A szeretetlenség világában elsősorban az ember ezt próbálja 
meg keresni, és ezt próbálja meg pótolni. Valószínűleg erre van 
mindannyiunknak folyamatosan a legnagyobb szüksége. Sokan va-
gyunk úgy, hogy ezt nem látjuk, illetve nem mindig látjuk. Ha pe-
dig felismerjük, akkor bizony megcsöndesedünk. A felismerésben 
tulajdonképpen nemcsak az van benne, hogy sokszor a szeretet hiá-
nyával küzdünk, hanem éppen az, hogy ezt emberként nem is tud-
juk csak úgy megszerezni. Ez szinte alkalmanként elérhetetlen cél-
nak tűnik számunkra. Megszerezzük a családot, megszerezzük a 
munkát, megszerezzük a sikert, megkeressük a pénzt, és vannak 
olyanok, akik ezt meg is találják, de a szeretet, az nem ilyen. A sze-
retet keresni lehet, de megszerezni úgy, mint a havi munkabért, biz-
tos nem lehet. Ha ez ott van életünkben, akkor minden más a helyé-



7 

 

re kerül, ha ez hiányzik, akkor az összes többit eldobhatjuk, sőt sok-
szor el is dobjuk magunktól. Az Isten keresés útja tehát így hangzik, 
csöndesen jössz, mert felismerted a hiányt és rögvest bátorítást 
kapsz Istentől. Nem csak Te keresed Őt, hanem Ő is keres Téged.  
Van egy következő, nem elhanyagolható kérdés is. Megtalálom-e 
Őt? Ha megtalálom, hol találom meg Őt? Itt van-e istentiszteletün-
kön, gyülekezeti közösségünk életében?  
Bizony nemcsak mi tesszük fel ezt a kérdést. Szent Ágoston óegyházi 
teológusnak van egy nagyon szép imádsága, amely kezdősoráról 
kapta a címét. A hippói püspök így kezdi az imádságát: „Arcodat 
keresem Uram.” Tulajdonképpen a 27. Zsoltár gondolatvilágát hozza 
elő. Az istenkeresés tehát, sokkal inkább létforma. A keresztyén élet 
alapja, hogy van egy folyamatos keresés bennünk. Ha történt meg-
találás, az azért volt lehetséges, mert Isten felfedte magát. Kijelentet-
te, odaadta magát nekünk. Ezért újra és újra van találkozás, rácso-
dálkozás. Arra a kérdésre, hogy itt találom-e az Istent, sokkal in-
kább Ézsaiás próféta szavával kell megválaszolni. „…a ti gondola-

taitok nem az én gondolataim”. Ez az Isten gondolat, amikor hoz-
zánk érkezik igévé alakul át, amilyen módon az égből hozzánk ér-
kező eső, úgy érkezik Isten gondolata, ige formájában hozzánk. 
Azért hogy életünket megöntözze, gyümölcsözővé formálja.  
Jó hírekkel kezdtem, jóhírekkel zárom a mai szolgálatomat. Isten 
gondolata az, hogy „közel”. Keressetek, mert közel vagyok hozzá-
tok. Az Istent kereső emberhez egészen közel van az Isten. Közel 
jött Fiában, Jézus Krisztusban az elrejtőzködő Isten. Nem marad 
távol idegenben, haza jön hozzánk, meglátogat bennünket. Nem 
ítél, hanem vigasztal, és irgalmat, szeretet hoz közénk. Ne add fel a 
keresést, közel van! Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 791. dicséret 1-2. verseit. Az 791. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Zengjen hálaének, Minden ajkon zengjen…” 
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Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

Arcodat keresem, Uram, Istenem, egyetlen reményem! 
Hallgass meg engem, nehogy megfáradva ne akarjalak 
keresni Téged; add, hogy mindig égő nyugtalansággal 
keressem Arcodat! 

Te adj erőt keresésedhez, aki megadtad, hogy megtaláljalak Téged, és 
reményt adtál, hogy egyre jobban megtaláljalak. 
Előtted van erőm és erőtlenségem: őrizd meg erőm és gyógyítsd meg 
gyengeségemet! 
Előtted tudásom és tudatlanságom; ahol ajtót nyitottál, engedj belép-
nem; ahol bezártad az ajtót , nyisd meg zörgetésemre! 
Emlékezzem rád, ismerjelek meg és szeresselek téged! 
Növeld bennem ezt a hármat, mígnem teljesen újjáalakítasz engem… 
Szabadíts meg, Istenem, a bőbeszédűségtől, amely miatt lelkem mé-
lyén szenvedek; lelkem nyomorúság tekinteted előtt, de irgalmassá-
godba menekül. 
Mert gondolkodásom akkor sem csitul el, amikor szám hallgat… 
Számos gondolatom támad: tudod, emberi gondolatok, mivel hiába-
valók… 
Add, hogy ne egyezzek bele e gondolatokba… és ne merüljek beléjük, 
mint valami álomba… 
Amikor eljutunk hozzád, megszűnnek ezek a szavak, amelyeket sza-
porítunk, anélkül, hogy elérnénk téged: akkor majd egyedül te ma-
radsz minden mindenben: akkor majd vég nélkül ismételünk, együtt 
dicsőítve téged, és benned egyek leszünk… Ámen. 
 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úr-
tól 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 
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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:  
Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Kovács Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Láda Eszter Juliana 2023.04.16 

Kmegy Dániel 
 

 b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Becsei Tiborné 

Farkas Éva (Komádi, 1946.04.23.) 6800 Hódmezővá-
sárhely, Oldalkosár u. 10/A. szám alatti lakos. Teme-
tése 2023.02.10.-én 1430 órakor volt a Kincses temető-
ben. 
Csohány Kálmánné Tóth Klára (Hódmezővásárhely, 
1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti lakos. Teme-

                                                           
5 Mt 6,9-13 
6 2Kor 8,9 
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tése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor lesz a Kincses temető-
ben. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   
 
 
c) Házasságkötés:  

Baranyi Máté – Rakonczai Kitti 2023.08.26. 1700 

Koncz Imre – Csillik Erzsébet  2023.08.26. 1530 

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk 

szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten 

éltesse őket! „23Aki hálaadással áldozik, az dicsőít en-

gem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítá-

sát.”7 

Bárány Gergő 02.06 
 

Szűcs Csanád 02.09 

Kotormán László 02.06 
 

Varga Dorka 02.09 

Lázár Zsuzsanna 02.06 
 

Vörös Balázs 02.09 

Szabó József 02.06 
 

Balog Boróka Luca 02.10 

Szabó Nóra Beáta 02.06 
 

Bereczki Dóra 02.10 

Szél Krisztián 02.06 
 

Bónis Virág Viola 02.10 

Bang Norbert 02.07 
 

Lantos Erika 02.10 

Békefi Dávid 02.07 
 

Torzsa Vazul 02.10 

Benák Flóra Katalin 02.07 
 

Benk Katica Erzsébet 02.11 

Csanki Csanád 02.07 
 

Gémes István Zsolt 02.11 

Koczkáné Szabó Dorottya 02.07 
 

Ispán Dávid 02.11 

Korom Patrik Roland 02.07 
 

Juhász Krisztián Balázs 02.11 

Kovács Dávid Sándor 02.07 
 

Kovács Laura 02.11 

Kristó Ágnes 02.07 
 

Mateicskáné Mónus Ni-
koletta 02.11 

Solymosi Petra 02.07 
 

Papp Zoltán Ernő Dr. Ifj. 02.11 

Szeri Enikő 02.07 
 

Török Tamás Csaba 02.11 

Varga- Tóth Ádám 02.07 
 

Varga- Tóth Petra 02.11 

                                                           
7
 Zsolt 50,23 
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Varga- Tóth Blanka 02.07 
 

Bakonyi Áron 02.12 

Balog Zoltán 02.08 
 

Balázs János 02.12 

Czeglédi Ernőné 02.08 
 

Balázs Viktória 02.12 

Fejes Ádám Ferenc 02.08 
 

Benyhe Róbert Sándor 02.12 

Kardosné Csizmadia Katalin 02.08 
 

Buzás Fanni 02.12 

Koczka Krisztián 02.08 
 

Gortva Levente 02.12 

Láng Péter 02.08 
 

Huszár Gábor ifj. 02.12 

Moravszki Zsuzsánna 02.08 
 

Máté Ferenc Dávid 02.12 

Szénási Orsolya 02.08 
 

Szántai Gábor 02.12 

Huszka Krisztina Anette 02.09 
 

Szűcs Tamás Dávid 02.12 

 
2. Hírek 
a) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegíté-
séért! Az adományokat ezen a jogcímen a Református Szeretetszol-
gálatnak juttatjuk el. A templom kijáratánál egy külön perselyt he-
lyeztünk erre a célra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet 
számlájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a megne-
vezésben a „földrengés károsultak” jeligét használni! 
b) A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség és 
a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 
megköszöni a segítők munkáját, akik 2023.02.10.-én, pénteken meg-
rendezett konferencia előkészítésében és lebonyolításában részt vet-
tek.  
c) Énekes áhítataink sorában a következő a Böjti Énekes Áhítat lesz, 
melyre leginkább Taize-i énekekkel készülünk. A Taize-i éneklés 
alapvető eleme a sok hangszeres kíséret, illetve a többszólamúság. 
Utóbbit egy kórus létrehozásával szeretnénk megvalósítani, melybe 
várjuk minden énekelni vágyó jelentkezését. A kórus célja nem pro-
dukció, hanem öröméneklés, Isten közösségi dicsőítése, így a pró-
bák is ennek megfelelő hangulatban fognak telni.  
A Böjti Énekes Áhítat időpontja 2023. február 24, péntek 18:00.     
Helyszíne: Református Ótemplom 
A kórus próbák soron következő időpontja: 18., kezdés időpontja 
szombat 17:00, helyszín pedig a Református Ótemplom.  
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d) 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. 

e) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  

f) 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/ 

g) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon8 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról9 letölthető! 

h) 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: 

a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 

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

                                                           
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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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 2023-ban: A Presbitérium javaslata az 
egyházközség tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüle-

kezeti tagok számára évi 6.000,- azaz hatezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

17.000,- azaz tizenhétezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 11.500.- azaz tizenegyezer-ötszáz fo-

rint.  

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 
801. dicséret 1-2. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 801. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Szívből köszönöm Uram, az életet…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „23Aki hálaadással áldozik, az dicsőít en-
gem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítá-
sát.”12 
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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  

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

