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„…böjtölésedet ne az emberek 
lássák, hanem Atyád, aki rejtve 
van; a te Atyád pedig, aki látja, 
ami titokban történik, megjutal-
maz téged.                (Mt 16,17-18) 
 
 

 
Hangszeres előjáték, bevonulás (a gyülekezet áll) 

Apostoli köszöntés (a gyülekezet áll):  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi mennyei Atyáktól, és az Ő egyszülött 
Fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek bonthatatlan közösségében! 
Ámen 
Köszöntés (a gyülekezet áll): Szeretettel köszöntünk benneteket itt, a Református 
Ótemplomban. Nagy öröm számunkra, hogy Isten ismét egybegyűjtött minket és 
együtt lehetünk a februári Bethlenes családi vasárnapunkon! Azokat is köszöntjük, 
akik a youtube csatornán élőben, vagy később követik figyelemmel alkalmunkat. 
Istentiszteletünk menetét, tartalmát az ótemplom honlapján, és a bejáratnál meg-
kapott Üzenet című kiadványunk segítségével is végig-követhetjük. 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) 

Kezdőének (a gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
dicsőítsük Istenünket a 42. zsoltár 1. és utolsó (7.) versével. A 42. 
zsoltár így kezdődik: ”Mint a szép híves patakra a Szarvas kívánko-
zik…” 
Főének: (a gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva folytassuk Isten di-

cséretét a 715. énekünk 1-3. versével. A 715. ének így kezdődik: „Lelki próbáimban 
Jézus légy velem…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 
teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az igét, amint az megírva találjuk a Szentírás Új-
szövetségi részében, Lukács evangéliumában, annak az 5. fejezetében, azon belül 
pedig a 27. verstől a 39. versig terjedő szakaszában, a következőképpen: 
27Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. 

Így szólt hozzá: Kövess engem! 28Az otthagyott mindent, felkelt, és követte 

őt. 29Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, 

vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. 30A farizeusok és 

a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: Mi-

ért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 31Jézus így válaszolt 
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nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegek-

nek. 32Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megté-

résre. 33Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és 

imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isz-

nak. 34Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg 

velük van a vőlegény? 35De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőle-

gény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. 36Mondott nekik egy példáza-

tot is: Senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat 

is tönkretenné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. 37Újbort sem 

tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a 

tömlő is tönkremenne. 38Hanem újbort új tömlőbe kell tölteni. 39Aki már óbort 

ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja: z óbor a jó. Ámen 

Prófétai imádság (a gyülekezet áll): Most pedig gyertek, hajtsuk meg fejünket és 
fennállva imádkozzunk!  
 

Mindenható Istenünk, mennyei Édesatyánk! 
„Te szerezted ezt a napot, irgalomnak Istene, hogy színed 
előtt örvendezzen a Te néped. Ujjong az én szívem, amikor 

házad dolgain elmélkedem. Segíts levetni a fásultságot és tompultságot, 
hogy igédnek áldott hallgatói és cselekvői legyünk! Tekints irgalommal 
gyülekezetedre, hogy egymás hite által épüljünk! Pecsételd meg a Te ke-
gyelmedet életünkben, amikor ma is az üdvösség javaival táplálsz! (Refor-
mátus Énekeskönyv: Istentiszteleti imádságok – Úrnapja (vasárnap), 935. p) 
„A felkelő nap világosságában a Te szavadra emlékezünk, Teremtő Isten, 
aki határt szabtál a sötétségnek, és a kietlen mélység fölött megalapoztad 
az életnek bőségét. A felkelő nap tiszta fényében arra a hajnalra emléke-
zünk, amikor világosság támadt a sír mélyén, a kétségek és a gyász ideje 
véget ért, ellenségeidet összezavartad, megdicsőítetted szent Fiadat. Esede-
zünk hozzád, zengjen fel ma is teremtő „legyen” szavad otthonunkban és 
a templomban. Űzd el félelmeink és gyászunk sötétségét, tisztítsd meg egé-
szen örömünket és hitünket, hogy ott, ahol most üresség és hiány van, le-
hessünk az evangélium hírnökei!” Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd 
meg könyörgésünket! Ámen (Református Énekeskönyv: Napszaki imádságok – 
Vasárnap reggel, 939. p)    
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Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetésre az 
éneklapon is megtalálható „Csend van bennem” című énekkel, mely így 
kezdődik: „Csend van bennem és emlékezem…” 
Textus (a gyülekezet ül): Isten szent igéje, amely alapján és az Ő Szentlel-

kének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, Máté 
evangéliumában található. Nevezett evangélium 4. fejezeté-

ből, annak az 1-4. verséből így szól ma hozzánk Isten igéje: 
1Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse 

az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhe-
zett. 3Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! 4Ő így válaszolt: Meg 
van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Isten szájából származik.” Ámen 
Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
Kedves Testvéreim! 
Ma van a nagybőjt előtti utolsó vasárnap. Jövő hét kedden húshagyó kedd, 
majd rá egy napra hamvazószerda lesz. Ez a nap a 40 napos böjt kezdete; a 
húsvétot megelőző várakozási időszaknak, a nagyböjtnek az első napja. 
Ami lényegében egy 47 napos időszakra tehető, hiszen a vasárnapok nem 
böjti napok. Méghozzá azért nem, mert a vasárnap a mi szombatnapunk, 
az Úr Jézus Krisztus feltámadásának emléknapja, azaz az Úrnak, az Isten-
nek szentelt napunk. Ennyi kis rövid bevezető után ma azt próbáljuk tisz-
tázni, hogy: Mi is a böjt? Fel szoktam tenni ezt a kérdést hittan órákon a 
kertvárosi iskolában kisiskolásoknak és a gimnáziumban a nagyoknak egy-
aránt. Ami szinte azonnali válaszként jön, - korosztálytól függetlenül – 
hogy lemondás valami ételről, bizonyos ételektől, leginkább hústól való tar-
tózkodás egy ideig. És ha felnőttekkel beszélgetek erről, akkor tőlük is ha-
sonlókat hallok. Alapesetben tehát ez van a köztudatban. Vitathatatlan, 
hogy ez is egyfajta módja a böjtölésnek, és azon belül is a legismertebb az a 
zsidó gyökerekre visszavezethető szokás, hogy nem eszünk húst. Katolikus 
testvéreinknél is egészen pontosan szabályozva van, hogy hogyan is kell 
böjtölni, mely napokon mit lehet, vagy mint nem lehet enni. Ezzel kapcso-
latban még úgynevezett szigorú böjti napokat is tartanak. De valóban csak 
ennyi lenne a böjt? Valóban akkor cselekszünk helyesen, ha kizárólag az 
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étel megvonására törekszünk?  Egyértelműen és határozottan kijelenthet-
jük, hogy NEM! Ha azt mondja az Írás, hogy „Nemcsak kenyérrel él az em-
ber, hanem minden igével, amely Isten szájából származik”, akkor nézzük 
meg, mit mond nekünk a Biblia, mit tanít Jézus Krisztus a böjtről. Ézsaiás 
könyvének 58. fejezetében többek között ezt olvashatjuk: „Nekem az olyan 
böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a já-
rom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és öszetörsz minden jár-
mot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajlék-
talant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” 
(Ézs 58, 6-7) Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem 
beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincs-
telent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, 
mint a déli napfény.” (Ézs 58, 9-10) Mire világít rá ez az igerész? Arra, hogy 
Isten számára nem az a kedves, nem az az igazi és teljes böjt, amiben pél-
dául az ember csak ételeket, italokat von meg magától, hanem az, amiben 
ott van az odafordulás a másik ember felé. Odafordulni azonban csak akkor 
tudok, ha először megvizsgálom lelki énemet, ezáltal rendezem a kapcsola-
tomat Istennel és saját magammal. Tehát a böjt lényege ebben a hármas egy-
ségben áll: Istenre, másokra és önmagamra figyelés. Éppen ezért a böjtnek 
az önvizsgálat, a számvetés, az elcsendesedés, a bűnbánat; és mindezek ál-
tal a fokozottabb Istenre figyelés és a felebarát felé történő odafordulás idő-
szakának kellene lenni. Egy olyan időszaknak tehát, amelyben visszate-
kintve a mögöttem lévő hosszabb-rövidebb időre, arra törekszem, hogy a 
jót, az Istennek tetszőt megerősítsem, míg az azzal szembenállót, a rosszat, 
a helytelent elhagyjam, felülírjam és megváltoztassam. Félreértés ne essék! 
Szó sincs arról, hogy a valamitől való tartózkodás, az önmegtartóztatás az 
helytelen lenne. Azonban ez csakis akkor lehet helyénvaló, ha nem csupán 
erre korlátozódom. Akkor járok el helyesen, ha nem az öncélúság, a divat, 
vagy egyéb olyan ösztönző vezérel, melyből kimarad az Isten és az Ő szán-
déka, hovatovább a motiváció vagy a cél szembe megy azzal. Jézus Krisztus 
maga is böjtölt, Ő is megvonta magától az ételt. Azonban Ő mindezt a 
Szentlélektől telve, a Lélek indítására cselekedte. És kiváltképpen azért, 
hogy a kísértések közepette elénk tárja Isten akaratát, hatalmasságát és 
megmutassa az Atya felé irányuló hűségét, továbbá bűntelenségét. (Lk 4,1-
13) Csakis így volt képes végig-járni a számára kijelölt utat, közölni az Isten 
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akaratát, a beteljesíteni küldetését, hogy a végén megválthassa a bűnnel te-
relt világot. Mi sajnos bűntelenségre önnön erőnkből egyáltalán nem va-
gyunk képesek. Azonban Krisztus példáját követve, Isten lelkét megfelelő 
bűnbánattal segítségül hívhatjuk, hogy a bűneink bocsánatot nyerhessenek. 
Ezért bátran mondjunk le dolgokról, azonban ez soha ne legyen szélsősé-
ges, önsanyargatás, ne okozzon egészségünkben károkat. Sokkal inkább a 
lelki egészségünket szolgálja, a hitünket építse, és Isten dicsőségére történ-
jen. Tehát ha megvonsz magadtól a böjtben bizonyos ételeket, italokat, vagy 
éppen kedvteléseket, szokássá vált dolgokat, vagy bármit, akkor azt soha 
ne csak önmagadért tedd! Sokkal inkább azért, hogy  

- jusson eszedbe, emlékezz arra, hogy Krisztus mennyit szenvedett 
földi életében, majd annak a végén, a kereszten is érted 

- a mi kis – sokszor haszontalan, hiábavaló – dolgainktól való tartóz-
kodás építhessen bennünket az istenhitben 

- amikor elcsábulnál a földi élet dolgainak, akkor ez az önmegtartóz-
tatás Isten és az Ő megváltó Fia felé fordítsa a gondolataidat 

- amikor órákig a telefonon játszanál, vagy romboló Tiktok videókat 
néznél, vagy feleslegesen az Instán lógnál, akkor helyezd át gondo-
lataidat arra, hogy azt az időt az Istennel és szeretteiddel is tölthet-
néd.  

Az idő alatt például  
- olvashatnál egy könyvet vagy a Szentírást, hogy Istent, vagy az ál-

tala teremtett világot megismerd;  
- imádkozhatnál magadért, vagy másokért;  
- gondolkozhatnál azon, hogyan tehetnéd magad jobbá;  
- elvonulhatnál kicsit a világtól és elmélkedhetnél önmagadon és a 

kapcsolataidon;  
- segíthetnél valakin vagy valakinek;  
- beszélgethetnél, közösségben lehetnél;  
- te is segítséget kérhetnél;  
- vagy éppen mozoghatnál.  

Miért? Azért, hogy mindezek által épülj, és karbantartsd kapcsolataidat Is-
tennel és felebarátaiddal. Továbbá azt a lelket és testet is, amit Teremtődtől 
kaptál. Továbbá azért is „hasznos” lenne így viselkedned, mert így a böj-
töddel mások, a közösség javára is lehetsz. Illetve azért is, hogy ne az önzés, 
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ne az esztelen „önmegvalósítás”, ne az egoizmus hassa át az életedet. Mert 
ezekről is le lehet, le kellene mondani! És nemutolsósorban azért, hogy ezek 
által is haladhass az örökélet lehetősége felé. Persze, tudom, ezek nem olyan 
divatosak, nem olyan menők és nem is olyan csábító dolgok. Lehetséges és 
bizonyára így is van. De ettől még ezek a javadat szolgálják, a fejlődésedet, 
az épülésedet segítik. Fontos, hogy néha kiszakadjunk ebből a világból. 
Hogy ne az evilági dolgok uraljanak. A mindennapok sodrában észre se 
vesszük, hogy mennyire hatalmuk alatt tartanak a földi dolgok. Úgymint 
bizonyos fizikai és/vagy lelki szenvedélyek, a divat, a szórakozás, a szoká-
sok, a beidegződések, a pénz, a vásárlás. De ide sorolhatnánk egyes tudálé-
kos, kotnyeles és megmondóembereket is a hétköznapjainkban (az iskolá-
ban, a munkahelyen, egyéb közösségeinkben egyaránt). Vagy némely sze-
mélyeket, műsorokat, eszközöket a virtuális világban – ilyenek lehetnek 
többek között az influenszerek, a celebek, a sztárok, a sorozatok, a digitális 
eszközök, a játékok, az internetes felületek, stb. Ezekről is bátran le lehet és 
le is kell mondanunk. És mindezeken túl, vagy ezek mellett gyakran meg 
sem látjuk, fel sem ismerjük, hogy milyen mértékben hatja át az életünket 
az önzés, a telhetetlenség, az elégedetlenség, az elvárások, a teljesítmény-
kényszer. Krisztus ezektől is képes megszabadítani. Általa kaptál, kaptunk 
szabadságot arra, hogy ne ezek mozgassanak. Krisztussal arra is van lehe-
tőségünk, hogy ha maguk alá is gyűrnek időről időre mindezek, akkor 
időnként felülírhassuk, levetkőzhessük az életünkben ezeket. Jézus arra is 
tanít minket, hogy a böjtben se legyünk képmutatók. Ne kifelé tegyük, ne 
másoknak, ne a külvilágnak akarjunk megfelelni ezzel. Ne a magunk má-
sok előtt történő felmagasztalásáról szóljon. Sokkal inkább belülről, meg-
győződésből, hitből jöjjön. Bár nem rejtegetnivaló a böjt, de akár titokban is 
tehetjük. Ha tudnak is mások róla, semmiképp se hivalkodva vagy dicse-
kedve tegyük. Ez leginkább az Isten és a te ügyed. (Mt 6,16-18) Jézus Krisz-
tusnak az egész élete böjt volt. Mert áthatotta a feltétel nélküli szeretet és 
elfogadás, a lemondás, az önzetlenség, valamint az Atya és az emberek felé 
történő teljes és tökéletes odafordulás. Ezt is meg kellene tanulnunk a mi 
Urunktól. Hogy ne csak húsvét előtt és karácsony előtt, tehát a nagyböjtben 
és adventben legyünk ilyenek. Ne csak ekkor törekedjünk ezekere! Krisztus 
életének példáján keresztül többek között arra is elhívja a keresztyén em-
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bert, hogy rendszeressé tegyük magunkban mindezt. Tudniillik az önvizs-
gálatot, a bűnbánatot és az Isten és emberek felé történő odafordulást. Az 
eddig említettek mind-mind erényes, etikus viselkedések. De azt is ki kell 
mondanunk, azt is láttatnunk és látnunk kell, hogy az erényes és etikus ma-
gatartás és élet sem mindig könnyű. Éppen ezért tehát a hittel megélt böjt 
sem az. Hiszen lemondásokkal, nehézségekkel jár. Ám mégis milyen szép 
erkölcsileg, ha Krisztus segítségét kérve törekszünk és a Szentlélek erejével 
esetleg képessé is válunk erre. Mennyire kedves lehet Isten előtt, ha nem 
önmagunkat, hanem Őt tesszük életünkben az első helyre és még másokat 
is képesek vagyunk magunk elé helyezni. Nem könnyű, de ha Isten ott van 
az életünkben, ha meghalljuk hívását; ha Őt követjük, akkor talán nem is 
lehetetlen. Ezek által és ezekben is fel kell vennünk a keresztünket. Hiszen 
Jézus Krisztus azt mondja: ”…aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ en-
gem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig 
elveszti életét énértem, az megtalálja azt.” (Mt 10,38-39) A böjt tehát ebben 
az értelemben tulajdonképpen azt is jelenti, hogy lemondásokon, nehézsé-
geken, megpróbáltatásokon keresztül eljutni Istenhez és haladni az üdvös-
ség és a mennyek országa felé. Mindezek alapján tehát arra bátortalak, hogy 
a böjtöd legyen a lemondások által az önmagad lelki vizsgálata és ezáltal az 
Isten és másokfelé való odafordulás ideje. Ámen. 
      (Kovács Márk Péter teológus, vallástanár) 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre válaszul énekeljük a 713. énekünk 

1-3., valamint az 5. versét! Az 713. ének így kezdődik: „Amint vagyok sok bűn alatt…” 
 
Papi imádság (a gyülekezet áll): 
     Kegyelmes Istenünk! 

A Te szent Fiad Szentlélekkel telve negyven hosszú nappalon és 
negyven hosszú éjszakán át ellentmondott a világ kísértőjének. En-
gedelmességével és bátor szavaival győzelmet aratott ott, ahol néped 
oly sokszor elbukott. Ő Tebenned bízott mindenekfelett, és végül a 
puszta helyen angyalok szolgáltak neki. Segíts meg minket, kegye-

lemnek Istene, a mi negyven napunk idején, hogy felfakadjanak bennünk kegyel-
med forrásai, és így részesedjünk Krisztus győzelmében. Segíts elfordulni a világ 
büszke hiábavalóságától, segíts megtalálni Téged az imádságban, és segíts odafor-
dulni a felebaráthoz, aki szükséget szenved! Jézus Krisztus nevében kérünk, aki él 
és uralkodik Teveled, Atyánk, a szent, jóságos és életadó Szentlélekkel.  
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(Református Énekeskönyv: Ünnepi imádságok – Böjt, 926. p) 
Kérünk továbbá Istenünk, hogy segíts az elesetteken, a földrengés, a háború áldo-
zatain. Légy a betegségben lévőkkel, adj nekik gyógyulást, és a gyászban járókkal, 
számukra adj vigasztalást, megnyugvást. Könyörgünk nemzetünkért, hazánkért, 
városunkért, gyülekezetünkért, iskolánkért, családjainkért. Kérünk, tekints le ránk, 
fordulj felénk, adj mindannyiunk számára hittel, kegyelemmel és áldásokkal teli 
böjti időszakot, számunkra pedig erőt hogy azt helyesen élhessük meg! Jézus Krisz-
tusért, a mi Urunkért kérünk, aki így tanított minket imádkozni: 
Úri imádság (a gyülekezet áll):  
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESÉK MEG A TE NE-
VED, 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 MEG-
BOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉR-
TÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HA-
TALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó-

téteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok. 
Hirdetések: 
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 

Láda Eszter Juliana 2023.04.16 

Kmegy Dániel   
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Csohány Kálmánné Tóth Klára 

(Hódmezővásárhely, 1927.08.02.) 1025 Budapest, Kapy u. 3. szám alatti 
lakos. Temetése 2023.02.18.-án (szombat) 1100 órakor volt a Kincses te-
metőben. 

Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!  
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c) Házasságkötés:  

Majsai Renátó – Sziládi Ágnes Edit                        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 születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldo-
gok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen 
boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Bé-
kesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok ne-
ked!”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 

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 

                                                           
1 Zsolt 122,6-9 
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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 Gyüleke-
zeti 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 vá-
runk! 

b) Böjtfő vasárnapja 
Úrvacsorás istentisztelet február 26-án, vasárnap 8:30 órakor Tarjánban és 9:30 órakor 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 Református Gimnázium-
ban Pedagógia és kereszténység, avagy keresztyén pedagógia – a mentálhigiéné szempontjai 
címmel.  

d) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegítéséért! Az adományokat 
ezen a jogcímen a Református Szeretetszolgálatnak juttatjuk el. A templom kijáratánál egy 
külön perselyt helyeztünk el erre a célra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet szám-
lájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a közleményben a „földrengés károsul-
tak” 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 kelyhek tervezésével és elkészí-
tésével Ambrus Sándor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, 
de egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrvacsorai készlet”). 
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Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. 
Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 

f) A választói névjegyzék megtekinthető a Lelkészi Hivatalban.  

g) Az új Református Énekeskönyv az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfogadási idő-
ben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db 
áron. A digitális református énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálhatók: 
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-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 tagoknak a 
címére juttatjuk el, akik ezt igénylik!  Elvisszük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hi-
vatal telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyúj-
tott 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 vasárnapja Sző-
nyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi 
alsós/felsős alkalom. 

d) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Teremben. 

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

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

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti 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 telefonon4 és e-mailen5 is el 

                                                           
2 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
3 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  
4 Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254   
5 hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.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/
mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen ben-
nünket! 
 
5.  Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református Ótemplom So-

ukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Hely-

őrségi Zenekar CD lemeze;, Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet 
igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónk-
ban. 
 

6.  Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapokon a Lel-
készi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási 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 gyülekezeti tagok számára évi 

6.000,- azaz hatezer forint,  
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 17.000,- azaz tizenhét-
ezer forint,  
- a nyugdíjasok számára évi 11.500.- azaz tizenegyezer-ötszáz forint.  
b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa adományával a Hódmezővásárhely Ótemplom Ala-

pítvány 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 Hódmezővásárhely 
Ótemplom Alapítványunkat: adószám: 18477807-1-06 és a Magyarországi Református Egy-
házat: technikai kód: 0066 KÖSZÖNJÜK! 
 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük ismét a „Csend van ben-

nem” című éneket, ezután pedig nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, majd úgy vegyük Is-
ten áldását! Az énekünk tehát így kezdődik: „Csend van bennem és emlékezem…” 
 

Áldás: Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gon-
dolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen 

 
A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője. 

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 
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