
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. február 5. Hetvenedvasárnap „Septuagesimae” 

„Örüljetek velem,…” 
(Lk 15,6) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „1Dicsérjétek az URat! Milyen jó Iste-
nünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret! 2Felépíti Jeru-
zsálemet az ÚR, összegyűjti a szétszóródott Izráelt.”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. február 5-én, Hetve-
nedvasárnap, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból 
mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket. Az isten-
tisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. 
 
Az alkalomról: „Septuagesimae (szó szerint: a [húsvét előtti] hetve-
nedik nap). A böjtöt megelőző harmadik vasárnap, tehát a húsvét 
előtti kilencedik vasárnap. Az elnevezés először egy 7. századi kato-
likus szentségkönyvben, a Sacramentarium Gelasianum-ban fordul 
elő, amely az egyházi év és a szentek miséit tartalmazza. A hetve-
nedvasárnap valójában csak 64, és nem 70 nappal a húsvét előtt van. 
Valószínűleg a „septuagesimae”, „sexagesimae”, „quinquagesimae” 
sorozatnak megfelelően visszaszámlálással alakult ki, ugyanis a 
quinquagesimae pontosan 50 nappal a húsvét után van. A római 
katolikus egyházban 1969-ben eltörölték. A liturgikus ciklusban a 
nagyböjt felé vezető szakaszt jelölte; ettől a naptól kezdve a nagyhé-
tig a lila volt a meghatározó szín, és az Alleluja szót elhagyták a 
szertartásokon.  A septuagesimea-val kezdődő említett három va-
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sárnap egyfajta átfordulást képez a karácsonyi ünnepkörből a hús-
vétiba. A görögkatolikus egyházban a farizeus és vámos vasárnapjá-
nak is nevezik. Náluk ma is 70 nappal húsvét előtt kezdődik a böjti 
előkészület és önvizsgálat ideje.”2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 80. zsoltár 1. versét. A 80. zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Hallgasd meg Izráel pásztora…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 95. zsoltár 1-4. verseit. Az 95. zsoltár 1. 
verse így kezdődik: „Jertek, örvendjünk mindnyájan…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „10Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a 
férfi izmaiban gyönyörködik. 11Az istenfélőkben gyönyörködik 
az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 12Jeruzsálem, di-
csőítsd az URat, Sion, dicsérd Istenedet! ”3 A mi segítségünk, isten-
tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki terem-
tett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Lk evangéliuma 15. fejezet 
1-7. verseit olvasom: 

Az elveszett juh (Mt 18,11-14) 

151A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz 
igyekeztek, hogy hallgassák őt. 2A farizeusok és az 
írástudók pedig így zúgolódtak: Ez bűnösöket fogad 

magához, és együtt eszik velük. 3Ő ezt a példázatot mondta ne-
kik: 4Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük 
egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és 
nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? 5És ha 
megtalálta, felveszi a vállára örömében, 6hazamegy, összehívja 
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barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, 
mert megtaláltam az elveszett juhomat. 7Mondom nektek, hogy 
ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a 
mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szük-
sége megtérésre. 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 fenn-
állva imádkozzunk: 

Ámen. 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „3Meggyógyítja 
a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. 4Megszabja a csillagok 
számát, nevet ad mindegyiknek. 5Nagy a mi Urunk, és igen erős, 
bölcsessége határtalan. 6Támogatja az ÚR az alázatosokat, de po-
rig alázza a bűnösöket.”4 Ámen. 
 

Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfog-
lalva, énekeljük az 238. dicséret 1-6. verseit. Az 238. di-
cséret 1. verse így kezdődik: „Eltévedtem, mint juh, elté-
vedtem, mint juh, a bűnösök útjára…” 

 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek alap-
ján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közötte-
tek, és amely írva található a Lk evangéliuma 15. fejezet, 6. versé-
ben, a következőképpen: 
 

„Örüljetek velem,…” Ámen. 

 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 
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Kedves Testvérek! 
A mögöttünk való héten egyik szolgálatot vállaló gyülekezeti ta-
gunk egy hétközi alkalmat követően odalépett hozzám és azt kér-
dezte: „Hogy az a példázat, amiről szolgáltam nem másról is szól, 
mint amiről én beszéltem?” És rögvest mondja is, hogy szerinte mi-
ről szól a bibliaórán elhangzott jézusi példázat. Azt válaszoltam, 
hogy bizony arról is szól, amit ő gondol. Ugyanis Isten igéje sok és 
mély tartalommal rendelkezik, amit nem egyszerre fedez fel az em-
ber. Sokszor az idő sem elegendő az értelmezésére, hanem csak egy-
egy gondolatot, üzenetet lehet megragadni belőle. Arra azonban 
vigyázni kell, hogy mindent azért nem lehet belemagyarázni egy-
egy igébe. Így van ez a mai példázat sokszínűségével is. Bizonyosan 
mindent megragadni belőle nem tudunk. De szabad ennek a kép-
nek egyes szavait, jeleneteit életünkre értelmezni, engedni belevon-
ni. 
Engem általában azok az üzenetek fognak meg, keltik fel a figyel-
memet, amely közösségi életünkkel foglalkoznak, abban segítenek 
bennünket előre. Így van ez most is:  
Az igazi kérdésem így szól, hol érzi legjobban magát az elveszett 
juh? Hol van igazán az ő helye?  
Erre a kérdésre tulajdonképpen három, de igazából csak két feleletet 
lehet adni. 
Az első felelet így szólna, hogy elveszve. De már kimondva is ér-
telmetlen ez az állapot. Pontosan nem ismerjük helyzetét, nem úgy, 
mint az elveszett (tékozló) fiúnak. Ott pontos az elveszettség állapo-
tának leírása, itt azonban nincs hangsúly ezen. Ez a száraz tény, 
hogy elveszett, világos válasz arra, hogy ez nem kedves állapota a 
báránynak.  
A második válasz a kérdésre úgy szólna, hogy az elveszett bárány-
nak legjobb helye a pásztor ölében, illetve a vállán van. Azaz elve-
szett embernek legjobb helye az Őt kereső Isten keresésében, ölében, 
gondoskodásában, vigyázásában van. Leginkább ezt hangsúlyozzák 
a képek, az igemagyarázatok.  
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Ha összehasonlítjuk Máté és Lukács szövegeit, akkor Lukács evan-
gélista sokkal részletesebb éppen ebben az összefüggésben. Máté 
szerint a pásztor megtalálja, örül és hazamegy, Lukács evangélista 
szerint viszont a pásztor megtalálja a juhot és örömében a vállára 
veszi. Ez egyébként ma is egy valóságos kép a Közel-Keleten. A 
pásztorok tulajdonképpen úgy veszik a vállukra a bárányokat, hogy 
a nyakuk köré tekerik, és az állatok első és hátsó lábát a mellükön 
összefogják. Ez a legszorosabb kötödés.  
Itt érdemes megemlítenünk5 azt az afrikai pásztorszokást, hogy a 
bárány megtalálásakor a pásztor eltöri a bárány lábát és a gyógyulá-
sig az ölében hordja. Ez olyan mély kötödést okoz a bárányban, 
hogy a nyáj leghűségesebb tagja lesz. Ez a természet farkastörvénye. 
Milyen jó, hogy Mennyei Atyánk nem ezt gyakorolja velünk, hanem 
a hozzá való kötödést Lukács evangélista a kétszeres öröm kifejezé-
sével magyarázza. A pásztor kétszeresen is örül. Egyrészt akkor, 
amikor megtalálja a bárányt és örömében a vállára veszi, másod-
szor, amikor hazaér és a barátait hívja ezzel: „örüljetek velem”. 
„Kéz és lábtörés” helyett kétszeres öröm. Tehát, ha a választ keres-
sük arra a kérdésre, hogy hol a legjobb az elveszettnek, akkor erre 
egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a pásztor ölében. Ez egy ki-
emelt státusz. Ez egy kiemelt állapot, ami csak rövid ideig tart. Egé-
szen addig, amig a nyájban újra otthonra nem lel az elveszett. On-
nantól kezdve a kiemelt státusz is megszűnik. Minden nap hallja a 
Pásztor hangját, de valószínűleg vállra már nem kell őt venni. Nem 
kell különleges bánásmódot adni neki akár a többiek rovására. Te-
hát a feltett kérdésre a válaszunk második immár helyes felelete, 
hogy a bárány nemcsak a pásztor vállán van jó helyen, hanem a 
nyáj közösségében is. Tulajdonképpen erről nem is olvasunk a pél-
dázat végén. Nem olvasunk, hogy hogyan tette le valószínűleg egy 
este az akolban a nyáj közé az elveszetett. De ez annyira magától 
értetődik, különösen akkor, amikor darabszámra ismerjük a nyájat 
és tudjuk, hogy a százból egy hiányzik, és így csak kilencvenkilenc 
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van. Tehát a századikkal lesz meg az egész nyáj, még akkor is, ha 
előtte alig lehetett azt az egy százalékos korábbi hiányt felfedezni.  
Ez a példázat tehát többek között arról is szól, hogy a gyülekezet 
közösségébe, hogyan kerül vissza egy elveszett gyülekezeti tag. 
Egyáltalán hogyan kerül bele a gyülekezeti közösségbe egy új tag. 
Ennek módja pedig a kegyelem útja és nem a természet farkastör-
vénye.  
Egy pillanatra meg szeretnék állni, mert igen fontos üzenete ez az 
igének. Amig nincs a nyájba tartozó bárány a nyájban, addig elve-
szettként gondolunk rá. Értelmezhetjük-e úgy ezt, hogy az emberi 
élet kiteljesedése csak közösségben mehet végbe? Amig az ember 
egy közösségi hálónak nem része, addig elveszett, de ahogy annak 
részévé válik, kiteljesedik az élete. Ennek egy szép példáját láttam a 
mögöttünk lévő napokban, amikor kedves gyülekezeti tagunkat, 
gyülekezetünk gondnokát Hajdúszoboszlón betegségéből épülve 
főgondnok úrral meglátogattam. Arra gondoltam, hogy nemcsak a 
szokásos kérdést teszem fel Neki, hogy hogy van, hanem a gyüleke-
zetünk napi életéről is mesélek. A második gyülekezeti történést 
mesélve, már jelezte, hogy tud róla. Azaz tulajdonképpen tud min-
dent, ami itt történik velünk. Nincs elveszve, bár tőlünk távol van, 
mégis hozzánk tartozik, tud rólunk. Persze ehhez gyülekezeti tagja-
ink telefonhívásai, imádságai mind hozzátartoznak. Az ember élete 
keresztyén közösségben teljes, ahova a Pásztor vezet el mindannyi-
unkat. Miért lehet az mégis, hogy keresztyén közösségeink nem vi-
rulensek, hanem küszködnek? Azok, akik nincsenek itt tényleg el-
veszettek? 
„A kereszténység számára először az óegyházban vált jelen-
tőségteljessé ez az igeszakasz. Kr. u. 60 körül kezdődtek el a keresz-
tényüldözések, amelyeket Lukács kétségtelenül látott és tapasztalt. 
Az üldözések miatt sok keresztény elhagyta a gyülekezeteket. A 
megmaradtak, a hitvalló confessorok később arra a kérdésre kerestek 
választ, hogy mi történjék a lapsival, vagyis azokkal, akik az üldözé-
sek során megtagadták az Urat, de később újra szerettek volna csat-
lakozni a gyülekezethez. Befogadják-e őket, vagy elutasítsák? Lehet-
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e másodszor is megtérni? Lukács evangéluma 15. fejezetének három 
példázata, végül arra a meglátásra vezette az óegyház püspökeit, 
hogy az Úr tanítása szerint örülni kell a visszatérőknek, sőt szolgá-
lattal kell lennie feléjük a gyülekezetnek, törődni kell velük, utánuk 
kell menni, és vissza kell fogadni őket a gyülekezetbe.”6 
Tehát a példázat egyik olvasata az, hogy egy gyülekezeti tag, vala-
milyen okból elhagyja a közösséget, de később vissza szeretne térni 
a közösségbe, hogy vajon vissza kell-e őt fogadni? 
Így érkezünk el a mi gyülekezetünkhöz, és tesszük fel ezt a kérdést.  
Az őszinte válaszunk pedig két irányba vezet bennünket.  
Egyrészt megvalljuk, hogy egy mezőváros egyik központi gyüleke-
zete vagyunk, ahol bizony létezik vándorlás, létezik társadalmi 
mozgás. És bizony a mögöttünk lévő másfél évtizedben néhányan 
elhagytak bennünket. Hiányoznak nekünk, de sajnos sokszor egy 
vállrándítással elrendeztük távozásukat. Éppen a számok törvénye 
alapján, ami arányaiban megegyezik a példázat arányaival kilenc-
venkilenc és egy. Körülbelül a távozók arányainak mértéke is ennyi 
volt minálunk. A Pásztor nem rendítette meg a vállát, hanem a vál-
lára vette az elveszetett. Valószínűleg duplaöröm, ha egy ilyen em-
ber újra a közösségünk része lesz. Gyülekezeti tagjainkat nem lehet 
a nagyszámok törvénye alapján kezelni, hanem csak is azzal a szere-
tettel, amivel a Pásztor keresi, fontosnak tartja azt az egy elveszettet.  
Talán - és ez a második felelet a feltett kérdésre - ebben a példázat-
ban választ kapunk arra is, hogy egyáltalán hogyan fogadjuk azo-
kat, akik előszőr lépik át a templom küszöbét? Ha erre keressük a 
választ, akkor mindenféleképpen először a számokból, vagy leg-
alábbis az arányokból induljunk ki. Itt éppen fordított a helyzet, 
mint a példázatban. A nyáj nem sokkal több az elveszettnél, nem 
úgy van, hogy kilencvenkilenc aránylik az egyhez, hanem éppen 
fordítva, Krisztus népe inkább maradék a világban élőkhöz képest. 
Inkább a templomajtón kívül van a kilencvenkilenc és csak a mara-
dék az a kevés, aki itt közösségben együtt van. Éppen ezért nehéz 
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kimondani azt, hogy aki nincs itt, az elveszett. De az élethelyzetünk 
ebben a tekintetben inkább Noéhoz, semmint ahhoz a kilencven 
kilenc bárányhoz hasonlít. Talán itt sem a nagyszámok törvénye 
alapján kellene gondolkoznunk. De egy vállrándítással sem léphe-
tünk tovább, hanem örülnünk kell. Örülnünk kell minden hozzánk 
érkezőnek. Nem biztos, hogy a pásztor vállán érkezett, de ha hű-
ségben itt marad, akkor biztos megszólítatott az élete, ami már egy-
szer a Pásztor vállán nyugodott. Sőt, akik itt hűségesen járnak, úgy 
tekinthetnek a másikra, hogy mi már érezhettük Isten kegyelmét és 
szeretetét. Lehet, hogy ma nem mi vagyunk a kiemeltek, a Pásztor 
különleges bánásmódját igénylők, de mi már egyszer ezt a bánás-
módot kaphattuk. És a mindennapi kenyér kérésében a vele való 
találkozásra és érintkezésre, hangjának hallására érdemesek lehet-
tünk. Nem szabad esetlegesen irigykednünk, ha a másikat jobban 
érezzük Isten kegyelmében, hanem kétszeresen kell örvendeznünk 
vele.   
Így érkezünk meg a példázatnak először elhangzott élethelyzetéhez, 
ahol azt olvashatjuk, hogy farizeusok és írástudók elég hangosan 
zúgolódva érkeznek Hozzá. A két csoport már sejteti, hogy az ő kö-
zösségük nem a száz egységét hordozza magában. Magatartásuk-
ban jól tükröződik, hogy tudniillik a vámszedőket és a bűnösöket 
nem szívesen látják a kiválasztottak társaságában, magukat mégis 
inkább állandóan a Pásztor vállán képzelik el. Erre az élethelyzetre 
válasz a példázat kettős öröme. Ha a Pásztor kétszeresen örül, nem 
kellene–e nekünk is kétszeresen örülnünk? Ha gazdagodhat új em-
berrel gyülekezetünk, aki történetesen Isten vállán, gondoskodásá-
ban és örömében érkezett hozzánk, akkor nekünk is örülnünk kell! 
Ez a példázat Téged és engem is hív, hogy osztozzunk a Pásztor 
örömében. Téged és engem hív Isten közelségébe ezen a példázaton 
keresztül, amelynek látható, megtapasztalható helyszíne lehet 
mindannyiunk számára gyülekezeti közösségünk. Ámen. 
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Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 291. dicséret 1-3. verseit. Az 291. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Hű Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
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 
MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.7 
 
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.”8 
 
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 
                                                           
7 Mt 6,9-13 
8 2Kor 8,9 
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Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Kmegy Dániel  
Láda Eszter Juliana  
 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Kristó Imréné 

Misán Éva Ilona (Hódmezővásárhely, 1942.08.05.)  
6800 Hódmezővásárhely, Bodzás part 5. szám alatti 
lakos. Temetése 2023.02.03.-án 0900 órakor volt a 
Kincses temetőben. 
Becsei Tiborné Farkas Éva (Komádi, 1946.04.23.) 6800 Hódme-
zővásárhely, Oldalkosár u. 10/A. szám alatti lakos. Temetése 
2023.02.10.-én 1430  órakor lesz a Kincses temetőben. 
Csohány Kálmánné Tóth Klára (Hódmezővásárhely, 
1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti lakos. Teme-
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 el-

múlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! 

„11Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik 

az ő szeretetében bíznak.”9 

Babéj Nóra Ida 01.30  Molnár Tekla Gerda 02.01 

Bodó István 01.30  Némedi András 02.01 

Égető Sándor Lajos Dr. 01.30  Rostás Elizabet Léna 02.01 

                                                           
9 Zsolt 122,6-9 
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Hegedűs István János 01.30  Becsey János 02.02 

Hegedűs Zétény 01.30  Bogár Roland Csaba 02.02 

Kulik Edina 01.30  Kiss Armand Patrik 02.02 

Polgár Viktória 01.30  Loneánné Cseri Katalin Dr. 02.02 

Szűcs Attila János 01.30  Sós Viktória Andrea 02.02 

Szűcs Petra Kata 01.30  Csuka Kevin 02.03 

Bangáné Nagy Mária 01.31  Mérai Lili 02.03 

Bese Mendel Ernő 01.31  Pap Petra Erzsébet 02.03 

Bódi Sarolta 01.31  Ambrus Ildikó 02.04 

Czina Dávid 01.31  Baracs Gabriella Etelka Dr. 02.04 

Dezső Szilveszter 01.31  Erdei András 02.04 

Dókáné Imre Katalin 01.31  Kiszel Jennifer 02.04 

Kis Roland 01.31  Mérainé Schleifer Ildikó 02.04 

Nagy Szabolcs 01.31  Vata Luca 02.04 

Orosz Katalin Eszter 01.31  Bakos Márk János 02.05 

Szíver Tamás 01.31  Búzás Tímea Éva 02.05 

Tóth Anna 01.31  Fári Bence Imre 02.05 

Újvári Melinda Dr. 01.31  Forgó Barnabás 02.05 

Vona Luca Remény 01.31  Kardos Tímea Éva 02.05 

Vona Virág Napsugár 01.31  Kun Bertalan Vazul 02.05 

Gyurosovics Adrián 02.01  Kürti Szabolcs 02.05 

Kis Dávid 02.01  

Makrainé Nagy Alexandra 
Valéria 02.05 

Kristó Sándor 02.01  Pánczél Csongor 02.05 

 
2. Hírek 
a) A Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség és 
a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 
tisztelettel meghív és vár minden érdeklődőt 2023.02.10.-én, pénte-

ken 10 órai kezdettel a „Bethlen 300 – Iskola a hazában” a hódme-
zővásárhelyi köznevelés fennállásának 300. évfordulója alkalmából 
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rendezett tudományos konferenciára. Helyszín: Református 

Ótemplom (Hódmezővásárhely, Kossuth tér) 
b) 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 időpontja: január 28., február 4., 11., 18., minden 
alkalommal szombat 17:00, helyszín pedig a Református Ótemp-
lom.  
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) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  

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/ 

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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f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon10 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról11 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: 

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 Gyü-
lekezeti Teremben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumeni-

kus 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. 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
11 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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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 telefonon12 és e-mailen13 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 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! 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
832. dicséret 1-5. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, 
és végül úgy vegyük Isten áldását. A 832. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „19Kijelentette igéjét Jákóbnak, rendelkezését 

és törvényeit Izráelnek. 20Egyetlen néppel sem bánt így, a többiek nem 

ismerik törvényeit. Dicsérjétek az URat!”14 
 

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  

                                                           
14 Zsolt 147,19-20 

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

