
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. február 19. Ötvenedvasárnap (Quinquagesima) – Házasság hete 

„Ő így felelt: Ami lehetet-
len az embereknek, az Is-
tennek lehetséges.”  
                              Lk 18,27 

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll): 
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. 
február 19-én, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazo-
kat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket.  
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 
a 42. Zsoltár 1. versét. A 42. Zsoltár 1. verse így kezdődik: „Mint a szép híves 
patakra…” 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urun-
kat, és énekeljük a 227. ének verseit. A 227. ének 1. verse így kezdődik: „Si-
ess keresztyén…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól. Ámen 

Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Lukács evangéliumának 18. feje-
zetéből az 15-27 versekből olvasom Isten igéjét: 

15 Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. 
Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak, 16 Jé-
zus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa. 17 Bizony mondom 

nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, sem-
miképpen nem megy be abba. 
18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, 
hogy elnyerjem az örök életet? 19 Jézus ezt válaszolta neki: Miért mon-
dasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 20 A parancsolato-
kat tudod: „Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tisz-
teld apádat és anyádat!” 21 Ő pedig így szólt: Mindezeket megtartottam 
ifjúságomtól fogva. 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még 
egy fogyatkozásod van: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegé-
nyeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem! 23 
Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gaz-

 



 

 

 

 

2 

dag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt: Milyen nehezen mennek be a gaz-
dagok az Isten országába! 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, 
mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26 Akik pedig ezt hallották, 
megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? 27 Ő így felelt: Ami lehetetlen az 
embereknek, az Istennek lehetséges. Lk 18,15-27 
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá az Ő 
Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümöl-
csöt teremjünk az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és fennállva 
imádkozzunk a 30. zsoltár szavaival: 

1 Zsoltár, templomszentelési ének. Dávidé. 2 Magasztallak, 
Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim 
örüljenek bajomon. 3 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és 
meggyógyítottál engem. 4 Uram, kihoztál engem a holtak ha-
zájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 5 Zengjetek 

az Úrnak, ti, hívei, magasztaljátok szent nevét! 6 Mert csak egy pillanatig 
tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reg-
gelre itt az ujjongás. 7 Míg jó dolgom volt, azt gondoltam: Nem tántorodom 
meg soha. 8 Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De mikor el-
rejtetted orcádat, nagyon megrettentem. 9 Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, 
és így esedeztem az Úrhoz: 10 Mit használ neked a vérem, ha leszállok a 
sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? 11 Hall-
gass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! 12 Te pedig gyá-
szomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztet-
tél. 13 Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, 
Istenem! Zsolt 30 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 225. ének 1. és 5. verseit. A 225. ének 
1. verse így kezdődik: „Itt van Isten köztünk…” 

Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, amelynek 
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívá-
nok közöttetek, és amely írva található Lukács evangéliumá-

nak 18. fejezetében az 27. versben: 
 „Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek le-

hetséges.” Lk 18,27 
Igehirdetés” (gyülekezet ül): 
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Kedves Gyülekezet! 
Ma zárul ebben az évben a házasság hete rendezvénysorozat. Az idei év fő 
gondolata a következő volt: szeretetbe kapaszkodva. Érdekes ez a rövid mottó, 
hiszen gazdag tartalma lehet. Életünknek, kapcsolatainknak alapja a szere-
tet kettős, vagy hármas parancsához kötődik. Mindannyiunk életének fon-
tos célja az, hogy az isteni szeretetbe tudjunk kapaszkodni, amit által aztán 
ezt képesek vagyunk tovább adni szeretteink felé. Minden bizonnyal nem 
véletlenül választották pont az idei év témájának ezt a rövid részt, mert 
mára sajnos nagyon sokszor kiüresedtek a kapcsolataink, hitéletünk is. 
Mindenki számára nagy bátorítás az, hogy kapaszkodjunk a szeretetbe. 
Ez a gondolat segít megérteni mai Igénket is. Jézus a mai Igénket megelő-
zően egy példázatot mond el a tanítványok számára. A történetben beszél 
a magát sokra tartó farizeusról, illetve egy vámszedőről, aki Isten szerete-
tébe kapaszkodva hozzá imádkozik. Jézus ebben a példázatban a vámszedő 
elszánt és mély hitét, hatalmas alázatát emeli ki követendő példaként. A 
példázat elmondása után történik a mai két történetünk, a gyermekek meg-
áldása, valamint a gazdag ifjú története. Ez a két rész szervesen összekap-
csolódik, ezért ma is együtt olvassuk.  
Ezekben a részekben Jézus arról beszél, hogyan lehet bejutni Isten orszá-
gába. A gyermekek és a gazdag ifjú történetén keresztül három üzenetben 
nézzük ezt meg. 
1, Jézus a példázata után gyermekekkel veszi körül magát. Abban a korban 
szokás volt, hogy a rabbikhoz odavitték a gyermekeket, hogy megáldják 
azokat. Így a sokaságból többen is ezzel próbálkoztak, de Jézus tanítványai 
szerették volna megakadályozni ezt. Itt visszaütközik a tanítványok kettős 
gondolkozása, mert bizonyos farizeusi tanítások lekezelően bántak a gyer-
mekekkel. Számukra az Istenhez vezető út a törvények merev megtartása 
volt, ezért a kisgyermekek, akik még ebben nem tudtak eredményt felmu-
tatni, másodrendűen voltak. Talán ezért sem akarták a tanítványok odaen-
gedni Jézushoz a gyermekeket. Viszont az Úr szembe megy ezzel a gondol-
kozással, nemhogy magához hívja a gyermekeket, hanem egyenesen a kö-
vetendő példa kategóriájába teszi őket. Megütközést válthatott ki Jézus bá-
torítása. Miért kellene olyannak lennünk, mint egy gyermeknek? Jézus a 
gyermeki lelkesedést és alázatot emeli ki az Isten országába való bejutás 
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feltételeként. „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja 
az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.” Valam-
ennyi hívő ember számára fontos tanítás ez: Krisztus követéséhez gyer-
mekké kell válnunk. Mert ekkor értjük meg azt, hogy mit jelent feltétlen 
gondtalansággal, lelkesedéssel és örömmel menni Krisztushoz. Ahogyan a 
gyermekek tudnak feltétlenül örülni valaminek, a hívő ember hasonlóan 
kellene, hogy tudjon örvendezni Isten csodálatos dolgaiban. Emellett a 
gyermekek megélik azt, hogy milyen másra bízni az életet. Ráutaltságuk-
ban egyedül abba tudnak kapaszkodni, aki előttük van. Ez a követendő 
példa a keresztyén világ számára: úgy kell fogadnunk Isten országát, mint 
egy gyermeknek: lelkesedéssel, alázattal és kimondva azt, hogy csak az Úr-
ban tudunk reménykedni és bízni.  
Ez fontos bátorítás ma számunkra is. Jézus mindannyiunk életéről beszél. 
Talán nekünk is szükségünk lenne arra, hogy gyermekként tudjunk meg-
állni Isten országához közelítve. Számunkra is furcsa lehet ez a kép, de sok-
szor sajnos megfáradt és elszürkült életünkbe, megkopott hitünkbe pont ez 
hozhatna új színt, új reményt. Isten Igéjén keresztül engedjük, hogy Isten 
úgy formáljon bennünket, mint a gyermekeket. Engedjük, hogy átjárjon 
bennünket is a gyermeki lelkesedés, amikor Isten országának dolgaival ta-
lálkozunk. Ez a feltétel nélküli szeretet az, ami csodálatos erővel megújíthat 
bennünket.  
Sajnos rengeteg nehézség vesz körbe bennünket, amelyek miatt nagyon ne-
héz lelkesednünk és örvendeznünk. A terhek, amiket hordozunk, nehézzé 
teszik, hogy meglássuk az öröm forrását. Éppen ezért kell tudatosan lép-
nünk hátra, mindent megpróbálva azért, hogy Krisztusba tudjunk kapasz-
kodni, akár a gyermekek a játékokba, vagy a számukra kedves dolgokba. 
Mert ha Krisztusba kapaszkodunk, akkor meglátjuk a világ világosságát, 
amely örömmel és reménnyel tölt el bennünket.  
2, A gyermekek megáldása után odamegy Jézushoz egy előkelő, gazdag fi-
atalember. Ez a történet egy feszültséggel teli beszélgetést ír le. Talán az is 
a motivációja ennek a gazdag fiatalnak, hogy látta Jézus az előzőekben jó-
ságosnak lenni, ezért megszólítja őt. „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az 
örök életet?”. Jézus válaszában először is visszautasítja ezt a megszólítást. 
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Mert jónak, csak Istent lehet mondani, ő azonban csak egy kedves tanítót, 
egy jóságos rabbit látott Jézusban. Érdekes azonban az, hogy egyes írásma-
gyarázók szerint itt pont arra utal Jézus, hogy azért kell jónak neveznie, 
mert benne is ott van a valóságos isteni személy, nem azért, mert mit tett, 
vagy mit tanított.  
Jézus elsőként megpróbál a gazdag előkelő kérdésére válaszolni. Mintha 
vizsgáztatná Jézus őt, hogy ugye tudod a parancsolatokat, amelyek szerint 
kell élni. Jézus felsorolja számára a Tízparancsolat második kőtábláján lévő 
5-9. parancsolatokat. Milyen érdekes ez. Jézus válasza elsőként az, hogy 
tartsa meg azokat a kereteket, amelyek a legfontosabbak a zsidóság szá-
mára, illetve számunkra is. Ezt lehet megtenni. Megtartani bizonyos kere-
teket és figyelni a körülöttünk lévő világra. Ugyanis figyeljük meg, pont 
azokat a parancsolatokat emeli ki Jézus – nem ok nélkül – amelyek az em-
berek közötti kapcsolatokról szólnak. Talán csalódott a gazdag előkelő fia-
talember, amikor ezeket mondta neki Jézus. Minden bizonnyal arra számí-
tott, hogy Jézus megdicséri őt eddigi életéért, származásáért, elmondja szá-
mára azt, hogy most más semmit sem kell tennie, mert már megtett min-
dent azért, hogy Isten országába bekerüljön. Ezt erősíti meg válasza is Jézus 
tanítására, ő ezeket már ifjú kora óta megtartotta. Minden bizonnyal így is 
lehetett, ő egy „mintapolgár”, egy valódi előkelő volt, aki példás életet élt.  
Ebben a részben számunkra is fontos üzenetet fogalmaz meg Jézus. Isten 
országát nem lehet meglátni anélkül, hogy közben ne lássuk meg a feleba-
rátainkat, az embereket magunk körül. Mai korunk katasztrófái, nehézségei 
világítanak rá pont arra, hogy mekkora szükségünk van Istenre és egy-
másra. A szeretetbe kapaszkodva tudunk egyedül számítani a másikra és 
Istenre is.  
Tartsuk meg éppen ezért azokat a kereteket, amelyeket Isten kijelentett szá-
munkra a Bibliában. Figyeljünk egymásra, hordozzuk egymás terheit és 
szeretetben, békességben éljünk kapcsolatainkban. Ezzel is közelebb lé-
pünk Isten országa felé.  
3, Azonban nem szabad itt megállnunk. Mert pusztán a tettek, a jótékony-
ság nem fog elvezetni Isten országába bennünket. Mint ahogyan azt látjuk, 
hogy Jézus sem áll meg ennyinél a beszélgetésben. Mert ezután, rögtön hoz-
záteszi a gazdag előkelő ifjúnak azt, hogy emellett mit kell tennie. „Amikor 
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Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van: add el minden va-
gyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és 
kövess engem!” Ez volt a hit próbája, a valódi válasz a kérdésre. A próbán 
elbukott ez az ember. „Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, 
mert igen gazdag volt.”  
Jézus nem mondja ki, de egyértelműen utal rá: már a kérdés is rossz volt. A 
kérdésben ugyanis ott volt az a gondolkodás, ami ma is sokszor jelen van a 
világunkban, hogy mit kell tennem, mit kell csinálnom, azért, hogy Isten 
adjon nekem valamit. De nem tenni vagy csinálni kell valamit, hanem kö-
vetni kell Jézust. Ebben a válaszban ennek az embernek a próbája van 
benne. Éppen ezért hiba lenne általánosan értelmezni ezt, mint ahogyan 
meg is tették ezt sokan. Jézus nem a gazdagság ellen beszél, hanem ennek 
az embernek a gazdagsága ellen beszél. Számára ugyanis ez volt a kísértés: 
a pénz. Valamint a pénzzel együtt járó kötelező farizeusi kegyeskedő ado-
mányozás, amely által úgy gondolta, hogy majd bejut Isten országába. Fi-
gyeljük meg, hogy Jézus ebben a mondatban mondja el a Tízparancsolat 
további öt parancsolatát összefoglalva. Hiszen a 10. parancsolat volt a 
próba: a kívánság a pénz után, amelyet nem tudott megtartani. Valamint az 
első négy parancsolatot, amely az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik, 
foglal össze Jézus annyiban, hogy kövess engem. Mint sok más helyen is, 
itt is egyértelmű tanítást ad Jézus: nincs más út, nincs más mód és lehetőség, 
egyedül rajta keresztül lehet belépni mindannyiunknak Isten országába. Is-
ten kiválasztott bennünket, kövessük mi is Jézus Krisztust, mert így látjuk 
meg a bűnbocsánat és örök élet reménységét.  
A tanítványok elcsodálkoztak Jézus tanításán. A gazdag ifjú nem volt kész 
arra, hogy a számára kísértést jelentő vagyontól el tudjon szakadni. Ezért a 
tanítványok talán elbizonytalanodva is kérdezték, hogy akkor ki fog üdvö-
zülni? Jézus válaszában mondja el a mai részünk talán legfontosabb tanítá-
sát: lehet, hogy számunkra lehetetlen elérni Isten országát, de az Úrral 
együtt minden lehetségessé válik.  
Ebben reménykedve tekintsünk kapcsolatainkra, hitünkre, egész életünkre. 
Ebben bízva tudunk a nehézségek között is hittel és reménységgel megállni. 
Adjon Isten erőt számunkra, hogy mindenkor ez legyen életünk alapja. 
Ámen      (Szabó Ákos intézményi lelkész) 
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Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Énekeljük a 823. dicséretünk verseit. „Jézus hív, bár 
zúg, morajlik…” 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg 
fejünket válaszoljunk Isten igéjére imádsággal: 
Mindenható Atyánk! 
Hálásak vagyunk végtelen irgalmad és kegyelmed erejéért. Köszönjük, 
hogy megtartottál bennünket, gondot viselsz életünkről, munkáinkról, 

gyülekezetünkről, iskolánkról, kapcsolatainkról.  
Kérünk, hogy adj szívünkbe lelkesedést és örömöt, távoztass el tőlünk minden 
rosszat. Add, hogy úgy tudjunk követni és dicsőíteni téged, mint a gyermekek. 
Kérünk, hogy tudjunk szeretettel ragaszkodni felebarátainkhoz is. Adj békességet 
kapcsolatainkba, közösségeinkbe. 
Így kérünk áldást gyülekezetünkre, egyházunkra, nemzetünkre. 
Ámen 
Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úrtól tanult imádságot: 

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE 
NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, 
AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET 
ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS 
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KIS-
ÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A 
HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13) 
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy 
gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazda-
godjatok. (2Kor 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 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Csikós Emma Sára  2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 
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Láda Eszter Juliana 2023.04.16 

Kmegy Dániel   
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Csohány Kálmánné Tóth Klára (Hód-
mezővásárhely, 1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti la-
kos. Temetése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor volt a Kincses teme-
tőben. 
Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   

 
c) Házasságkötés:  

Majsai Renátó – Sziládi Ágnes Eidt                2023.08.19.         1400 

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 szüle-
tésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, akik 
téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldog-
ság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség 
neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”1 

Banga Anita 02.13  Tápai- Istvánffy Sára 02.16 

Banga Zsanett 02.13  Török Hanna 02.16 

Csintalan Mandula 02.13  Csányi Levente Pál 02.17 

Fazekas Boglárka Zoé 02.13  Fellner Panna 02.17 

Galambos Adrienn 02.13  Gulyás Péter Márk 02.17 

Kovács Janka 02.13  Gyovainé Aszalai Beáta 02.17 

Marton Dóra 02.13  Markó- Martonosi Eliza 02.17 

Molnár- Török Dávid 02.13  Márkus Renáta 02.17 

Szirovicza Gézáné 02.13  Rostás Renáta Zsuzsanna 02.17 

Vörös Balázs Zsolt 02.13  Szél Gellért Zsigmond 02.17 

Buka Martin Bálint 02.14  Albert Ildikó Sára 02.18 

Győri Réka Hanna 02.14  Dobsa Dorina 02.18 

                                                           
1 Zsolt 122,6-9 
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Kiss Ármin 02.14  Fölk Barnabás 02.18 

Kruzslicz Alex 02.14  Kis Csilla 02.18 

Láhr Nathan 02.14  Kocsis Kristóf 02.18 

Tóth Máté 02.14  Mátrai Dániel 02.18 

Vata Márta Katalin 02.14  Németh Laura 02.18 

Galli Zsolt 02.15  Sós Csilla 02.18 

Huszár Zsuzsánna 02.15  Varga Tímea 02.18 

Kristó Nimród 02.15  Arany Tinetta 02.19 

Papp Imréné 02.15  Farkas Álmos Manó 02.19 

Barta Marcell 02.16  

Márki - Zayné Imre Katalin 
Dr. 02.19 

Ecseki Ferencné 02.16  Márkus Andrea 02.19 

Elek Bíbor Viktória 02.16  Molnár Viola 02.19 

Frányó Atilla 02.16  Mucsi Tímea Ilona 02.19 

Pakainé Nagygyörgy Enikő 02.16  Sirokmán Linda 02.19 
 
2. Hírek 

a) Böjti előkészítő alkalmak - február 20-24. 
Bűnbánati áhítatok 2023. február 20-23. között, hétfőtől csütörtökig 16:00 órakor a 
Gyülekezeti teremben (Zrínyi u. 5.). 
Február 24-én, pénteken 18:00 órai kezdettel Böjti Énekes Áhítat közös énekléssel, 
zenekari kísérettel, a gyülekezeti kórus közreműködésével. Mindenkit tisztelettel 
és szeretettel várunk! 

b) Böjtfő vasárnapja 
Úrvacsorás istentisztelet február 26-án, vasárnap 8:30 órakor Tarjánban és 9:30 óra-
kor az Ótemplomban. 

c) Keresztyén pedagógia konferencia 
A Magyar Mentálhigiénés Szövetség tanácskozása 2023. március 10-én, pénteken 
és 11.-én szombaton a Református Ótemplomban, illetve a Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnáziumban Pedagógia és kereszténység, avagy keresztyén pedagógia – 
a mentálhigiéné szempontjai címmel.  
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d) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegítéséért! Az ado-
mányokat ezen a jogcímen a Református Szeretetszolgálatnak juttatjuk el. A temp-
lom kijáratánál egy külön perselyt helyeztünk el erre a célra. Bankon keresztül is 
lehet utalni a gyülekezet számlájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük 
a közleményben a „földrengés károsultak” jeligét használni! 

e) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívumokkal 
készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stílusú”) zöld mázzal 
készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boroskancsók és úrvacsorai kely-
hek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sándor fazekasmestert, népi iparmű-
vészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de egyénileg használható kelyhek támogatói 

díja 1000 Ft (Közlemény: „úrvacsorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhe-
lyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemp-
lomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 

f) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  

g) Az új Református Énekeskönyv az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfo-
gadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban megvá-
sárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és hozzá hasznos 

tudnivalók megtalálhatók: https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-refor-
matus-enekeskonyv/ 

h) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon2 ÉLŐ-ben követhetik, illetve 
utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet 
igehirdető lapon is elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról3 letölthető! 

i) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában azoknak a gyülekezeti ta-
goknak a címére juttatjuk el, akik ezt igénylik!  Elvisszük 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 hónap első vasár-
napja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethlenes, az utolsó 
vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
3 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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d) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Te-
remben. 

e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra, 
mindig változó helyszínekkel.   

f) Bibliaóra – minden páratlan héten - Szerdán 1430 a Nyugdíjas Lakóparkban. A 
bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgásukban korlá-
tozott gyülekezeti tagokat. 

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti Terem-
ben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyülekezeti Te-
remben. 

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 telefonon4 
és e-mailen5 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szo-
rul, az kérjük, keressen bennünket! 
 
5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze;, Szőnyi 300 tanulmánykö-
tet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Bib-

lia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 
 
6. Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapo-
kon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszám-
lára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2023-ban: A Presbitérium javaslata az egyházközség 
tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok 
számára évi 6.000,- azaz hatezer forint,  
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 17.000,- azaz ti-
zenhétezer forint,  
- a nyugdíjasok számára évi 11.500.- azaz tizenegyezer-ötszáz forint.  
b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa adományával a Hódmezővásárhely 

Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-
1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

c) ADÓ 1%: Adójának 1-1%-val kérjük, támogassa a fent megnevezett Hódmező-
vásárhely Ótemplom Alapítványunkat: adószám: 18477807-1-06 és a Magyaror-
szági Református Egyházat: technikai kód: 0066 KÖSZÖNJÜK! 

 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 290. énekünk 
1-4. versét majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük Isten ál-
dását. Az 290. ének 1. verse így kezdődik: „Vezess Jézusunk…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll):  
 
Áldás (gyülekezet áll): „A Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló sze-
retettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Ef 6,24 Ámen 
 

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: https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw 

 

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

