
A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője 

2023. március 19. Böjt 4. vasárnapja 

„…de örök hűséggel irgal-
mazok neked – mondja meg-
váltó Urad.”  
  (Ézs 54,8b)  
 
 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból 
követő Kedves Testvéreinket a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük 
Istenünket a 35. zsoltár 1. versével: „Perelj, Uram, perlőimmel…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): Folytassuk énekléssel istentiszteletünket 
a 35. zsoltár 2-5.versével. Így kezdődik: „Gyászban jártam lehor-
gadva…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét a Lukács evangéliumának 
22. fejezetének 54-71. verseiből!1  

  
 

Jézus a főpap házában – Péter megtagadja Jézust (Mt 
26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27) 
54Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a fő-

pap házába. Péter pedig távolról követte. 55Mikor az udvar közepén 
tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. 56Amint ott ült a 
tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így 

                                                           
 

 

 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://szentiras.hu/RUF/Mt%2026,57-75
https://szentiras.hu/RUF/Mt%2026,57-75
https://szentiras.hu/RUF/Mk%2014,53-72
https://szentiras.hu/RUF/Jn%2018,15-18,25-27
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szólt: Ez is vele volt. 57Ő azonban letagadta, ezt mondva: Asszony, 
nem ismerem őt! 58Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta: 
Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt: Ember, nem va-
gyok! 59Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: De bi-
zony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. 60Péter azonban 
ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt 
mondta, egyszerre megszólalt a kakas. 61Ekkor megfordult az Úr, és 
rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, 
amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor 
tagadsz meg engem. 62Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. 
63Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, 64majd 
eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki ütött meg téged? Prófétáld 
meg! 65És sok más szidalmat is szórtak rá. 
Jézus a nagytanács előtt (Mt 26,63-66; Mk 14,60-64) 
66Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok 
és az írástudók. Jézust a nagytanács elé vezették, 67és felszólították: 
Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt: 
Ha megmondom nektek, nem hiszitek, 68ha pedig én kérdezlek ti-
teket, nem feleltek. 69De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia a 
mindenható Isten jobbján. 70Erre mind azt kérdezték: Akkor hát te 
vagy az Isten Fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok – felelte ne-
kik. 71Azok pedig így szóltak: Mi szükségünk van még tanúvallo-
másra? Hiszen magunk hallottuk a saját szájából.  
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  

Mindenható Isten! Alázatos szívvel állunk meg előtted, 
és valljuk meg gyarlóságunkat. Bocsásd meg vétkein-
ket! Irgalmasan fordulj hozzánk. Megvalljuk, hogy sza-
vaink, elhatározásaink súlytalanok. Adj nekünk bátor 
szívet, hogy fel tudjuk vállalni a Te üzenetedet, amelyet 

megértünk és élni is tudunk mások előtt. A tagadás lelkét tartsd távol 
tőlünk és Fiad lelkével tölts el minket, hogy hitvallók lehessünk.  
Ámen. 
Közének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatá-
sára az 163. dicséret 1., 3., 5. és 9. versével. Így kezdődik: „Ne szállj 
perbe énvelem…” 

https://szentiras.hu/RUF/Mt%2026,63-66
https://szentiras.hu/RUF/Mk%2014,60-64
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Textus: (a gyülekezet áll) Halljuk meg Isten szavát, amint 
szól hozzánk Ézsaiás 54, 8b-ből: 
„de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja meg-
váltó URad.” 

  
 
Igehirdetés (a gyülekezet ül):  
Kedves Gyülekezet! 
Böjt negyedik vasárnapján már a szenvedéstörténet eseményeit ol-
vassuk a Lukács evangéliumából. Mai igénk megközelítéséhez há-
rom szót használunk: I. Kívül, II. Belül, III. Előtt. 

I. Kívül 

A mai evangéliumi igeszakasz megértéséhez először meg kell állapí-
tanunk, hogy milyen távolságban, milyen viszonyban vagyunk a szö-
veggel, a leírt tudósítással. Amikor az Úr Jézus szenvedéstörténetét 
olvassuk, sokszor szeretnénk befogni a fülünket, elfordítani a fejün-
ket, szeretnénk kívül maradni, és nem belefolyni. A szenvedő ember 
mellett nem akarjuk, hogy mi is megsebződjünk. Ki akarunk maradni 
a fájdalomból. Aki a szentíró szerint kívül rekedt, és nem mehetett 
beljebb, az Péter, aki még este az utolsó vacsora közben fogadkozik, 
hogy akár a halába is követi Urát. A Gecsemáné-kertben Jézust elfog-
ják és a főpap házához viszik. Lukács nem részletezi az itt történteket, 
de János evangéliuma leírja, hogy először Annás, majd Kajafás főpap 
házához is elviszik Jézust. Mindkettő kihallgatja őt, de Lukács szerint 
a zsidó nagytanács, a szanhedrin csak reggel ül össze. A házon belüli 
történések itt azonban nem kapnak hangsúlyt, csak ami kívül törté-
nénik. A főpap házának udvarán tartják fogva Jézust, és ugyanezen 
az udvaron Péter elvegyül a szolgák között a tűz melegénél. Az elő-
zetes meghallgatások után, a tényleges tárgyalás és per előtt feszült a 
hangulat. A kívül-belül feszültsége János evangéliumában még hang-
súlyosabb, ahol egy meg nem nevezett tanítvány, aki a főpap isme-
rőse, bemehet a házba, de Péter, a másik tanítvány nem mehet be. 
Péter bátornak gondolja magát, vakmerőnek, hiszen csak ő merte 
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idáig kísérni Urát titkon. Kívül erős és elszánt, de belül remeg, mint 
a kocsonya. Mi lesz most? 
Ha nem akarunk az események részesei lenni, kívül is maradhatunk. 
Nem feltétlen ér el minden esemény a lelkünkig. Külső szemlélőként 
is tekinthetünk erre a történetre. Ehhez semmi közünk és nincs is fe-
lelősségünk ebben.  

II. Belül 

Belül azonban érezzük, hogy ez nem igaz. A körön belül vagyunk. 
Belülről kivezetik Jézust kívülre, az udvarra. Kívül egy belső ese-
mény zajlik Péter lelkében Jézus szeme láttára. A tanítvány bátor, sőt 
vakmerő, de csak az első megszólalásig. „Ez is vele volt.” Letagadja, 
hogy ismerte Őt. Egymás után háromszor hárít úgy, hogy nem jut el 
a tudatáig, hogy éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit ígért. Tűzön-
vízen át. Elfelejtette, hogy a tanítványokat kikérte megrostálni a dia-
bolos. Elindult a belső csata a lélekért. Jézus hallja és látja, még akkor 
is, ha hallótávolságon kívül lenne. Nem ismerem. Nem vagyok. Nem tu-
dom, mit beszélsz. Három tagadás egymás után. Keményen koppan-
nak a szavak az éj fagyos kövezetén. Kívül vagy belül felharsan a ka-
kas éles hangja véget vetve az átmeneti lecsitulásnak. Ez a hang sebet 
tép a lélek húsába. Hát ennyit ér az emberi elhatározás? Két tekintet 
találkozik. Vajon mit mondott az Úr tekintetével? Vádolt? Haragu-
dott? Nem hiszem. Ennek ellenére „örök hűséggel irgalmazok neked” – 
mondta hang nélkül a Megváltó. Péter keservesen megbánta tagadá-
sát és elfogadta a megbocsátást. Megtapasztalta, hogy a saját szavai 
és elhatározásai mit érnek. Nemsokára azt is megtapasztalja, hogy 
milyen az, amikor nem a saját szavaival beszél és egy kívülről kapott 
belsővé vált erő irányítja szándékait. 

III. Előtt 

Az Úr Jézust nagypéntek reggelén citálják a szanhedrin elé. A zsidó 
nagytanács összetételéről és működéséről csak a későbbi századok-
ból rendelkezünk fennmaradt írásos dokumentumokkal, mégis le-
vonhatunk ezek alapján néhány következtetést. Az egyik fontos kor-
dokumentum a Misna, a zsidó büntetőtörvény a 2. századból. Ebben 



 

 

 

 

5 

megtalálható a zsidó tanoktól való eltérés szankcionálása, a peres el-
járás lefolytatásának szabályaival együtt. Fontos megjegyezni, hogy 
eszerint tilos éjjel és ünnepnapon bírósági üléseket tartani, tilos a tár-
gyalás napján ítéletet hozni, illetve istenkáromlás miatt csak akkor 
lehet halálos ítéletet hozni, ha a vádlott az Isten nevét, a Tetragram-
matont kimondja. Ha ez a törvénykönyv érvényben lett volna már az 
1. században is, Jézust nem ítélhették volna el, hiszen a kihallgatások 
éjjel kezdődnek, ünnepnap előestéjén folytatódnak, a tárgyalás és az 
ítélethozatal között nem telik el egy nap, csak néhány óra és még az 
istennév sem hangzik el Jézus szájából. Valószínűsíthetjük, hogy a 
Misna egy enyhébb farizeusi szemléletet tükröző jogi eljárást ír le, 
amely az 1. században még nem létezett. Jézus pere egy szigorúbb, 
szadduceusi törvénykönyv alapján folyhatott le. Az Úr Jézus tehát 
egy szigorú szabályok szerint működő testület előtt, a hetvenegy fős 
szanhedrin előtt kell, hogy megálljon. A zsidó nagytanács összetéte-
lére és működésére is későbbi iratok alapján következtethetünk. A ta-
nács vezetője a főpap, rajta kívül még főpapok, papok, vének, azaz 
előkelő családfők és az írástudók, azaz befolyásos értelmiségiek, 
Tóra-jogászok tartoztak ide. Valószínűsíhető az is, hogy a szadduce-
usok többséget élveztek, a farizeusok alacsonyabb számban vehettek 
részt benne. A másik lényeges kérdés, hogy volt-e joga a szanhedrin-
nek halálos ítéletet hozni. János evangéliumában elhangzik a vádlók 
szájából Pilátus előtt, hogy nekik nem szabad senkit halálra ítélni. A 
zsidó történetírás is azt támasztja alá, hogy kivételes esetekben került 
csak sor halálos ítélet végre hajtására római jóváhagyás nélkül, de a 
retorzió el is érte a zsidó vezetőt, aki ilyet tett. Kijelenthetjük, hogy a 
római fennhatóság fenntartotta magának a jogot a halálos ítéletek ki-
mondására és végre hajtására. Ahhoz, hogy a római helytartó foglal-
kozzon az üggyel, másik vádat kellett kreálni, mert a szanhedrin 
blaszfémia, azaz istenkáromlás vádja római jogi szempontból súlyta-
lan. Pilátus elé már felségárulás vádjával viszik Jézust, aki a zsidók 
királyának mondja magát. Az Úr Jézusnak meg kellett állnia Annás 
főpap, majd Kajafás főpap előtt, a zsidó nagytanács testülete előtt, 
majd a római helytartó és Heródes előtt is. Újra és újra szembe kell 
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néznie vádlóival, kérdésekkel, számot kell adnia tetteiről és tanítása-
iról. A szanhedrint nem érdekli, hogy mit mondott, vagy tett, az ítélet 
a kihallgatás előtt is készen állt. Heródes csodákat kér bizonyítékkép-
pen, Pilátus pedig az igazság felől érdeklődik. Igazi értést és látást 
azonban senki sem akar.  
Belegondoltunk már, hogy a Bírót vallatják? A Közbenjárót Isten és 
Ember között vádolják? Aki szüntelenül könyörög értünk az Isten 
előtt, azt csúfolják és bántalmazzák azok, akiknek meg kell majd áll-
niuk előtte és el kell számolniuk tetteikkel.  
Isten előtt. Coram Deo. Nekünk is meg kell állnunk Isten előtt. Nem 
mondhatjuk azt, hogy ehhez semmi közünk. Emberek vagyunk. 
Gyengék és esendőek, de a felelősség terhel minket is. Miattam is. 
Helyettem is. Értem is. Ámen (Kun Ildikó lelkipásztor) 
 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük az 

163. dicséret 10-13. versét! Így kezdődik: „Reád bíztam magamat…” 
 

Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Megváltó Urunk! 
Köszönjük Neked, hogy a Te irgalmad nagy. Olyan jó 
tudni és érezni, hogy megbocsátottál nekünk véred ál-
tal. Add, hogy ne legyünk méltatlanok a Te szabadítá-
sodra. Taníts minket a Te Lelked által, hogy bölcs szív-

hez jussunk. Indítsd szívünket a Te neved dicsőítésére. Tied a dicső-
ség! 
Ámen. 
 
Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi 
Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot! 

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 BO-
CSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK 
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AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉR-
TÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ OR-
SZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus 
jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok. 
 
Hirdetések 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés:  

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Csikós Emma Sára 2023.04.02 

Pintér Anna Dorina 2023.04.06 

Várszegi Mónika 2023.04.06 

Szél Dorottya Anna 2023.04.10 

Szél Gellért Zsigmond 2023.04.10 

Szél István Sebestyén 2023.04.10 

Szél Réka Lilla 2023.04.10 

Szél Vencel Mór 2023.04.10 

Hecskó Viktória Anna 2023.04.16 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.04.16 

Láda Eszter Julianna 2023.04.16 

Kmegy Dániel  

 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Bordás Bálint (Hódmezővásár-

hely, 1985.08.01.) 6800 Hódmezővásárhely, Búzás u. 6. szám alatti la-

kos. Temetése 2023.03.27. (hétfő) 1430 órakor lesz a Katolikus te-

metőben.   

Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!  

  

c) Házasságkötés:  

Majsai Renátó - Sziládi Ágnes Edit 2023.08.19 1400  
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Tímár Attila - Moravszki Zsuzsanna 2023.08.25 1630  

Baranyi Máté – Rakonczai Kitti 2023.08.26 1700  

Koncz Imre – Csillik Erzsébet 2023.08.26 1500  

    

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten 
születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, 
akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen bol-
dogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békes-

ség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”2 

Apró Anna Lili 03.13  

Megyaszai- Kristó Renáta 
Erzsébet 03.16 

Kanton Evelin 03.13  Szikora Norbert Csaba 03.16 

Király Zoé 03.13  Varga Róbert 03.16 

Kovács Ádám 03.13  Varga- Tót Alexandra Fanni 03.16 

Kovács Ernő 03.13  Komócsin Petra 03.17 

Magyar Adél 03.13  Lantos Imre 03.17 

Ocskó Rózsa Angéla 03.13  Lukács Lejla Henriette 03.17 

Olasz Richárd 03.13  Molnár Gréta Hanna 03.17 

Vörös Réka 03.13  Oláh Attila Emil 03.17 

Dura Endréné 03.14  Papp Ágnes 03.17 

F. Szabó Ágoston 03.14  Rácz- Balog Renáta 03.17 

Kovács Borka Dorottya 03.14  Szűcs Kincső Rózsa 03.17 

Nagy Károly Attila 03.14  Bitó Petra 03.18 

Szabó Péter 03.14  

Daniné Rozsos Tímea        
Katalin 03.18 

Szilléry Igor László 03.14  Hegedűs Martin 03.18 

Vajnai Márta 03.14  Keller- Kiss Imola 03.18 

Varga Vilmos 03.14  László Lajos Zsolt 03.18 

Cseuz Ildikó 03.15  Makó Nóra Ágnes 03.18 

Gombkötő Ádám 03.15  Márki Szabolcs Zsigmond 03.18 

                                                           
2 Zsolt 122,6-9 
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Molnár Viktor Farkas 03.15  Matos Levente 03.18 

Mónus Fanni Márta 03.15  Rómer Judit Dr. 03.18 

Oláh Zsombor 03.15  Varga Zsuzsanna 03.18 

Ollé Luca Dorka 03.15  Vas Katalin 03.18 

Sándor Vince Tamás 03.15  Baloghné Fülöp Katinka 03.19 

Törjék Szabina 03.15  Hemző Noel Zsolt 03.19 

Balogh Mózes Mór 03.16  Kőszegi Ádám 03.19 

Benkő Zsófia 03.16  Ötvös Dominik 03.19 

Boros József 03.16  Pányiné Kis-Kenéz Beáta  03.19 

Borsodi Szofi 03.16  Pup Olivér László 03.19 

Kalapács Kitti 03.16  Török Zoltán 03.19 
 
2. Hírek 

a) Bach Mindenkinek Fesztivál országos programsorozat keretében „Bach 

a Soukeniken” Alföldi Csaba és Feigl Rebeka orgonakoncertje lesz, 2023. 

március 25.-én szombaton 18 órai kezdettel a Református Ótemplomban. 
Az ingyenes koncerten Bach böjti koráljaiból hallhatnak válogatást a zene-
kedvelők. 
 
b) Gyülekezetünk kórusának következő szolgálata az ótemplomban a hús-

vét vasárnapi istentiszteleten lesz, április 9-én 9:30-tól. Terv szerint három 

szép húsvéti kórusművet adnak elő. Három próba lesz addig az alábbi idő-

pontokban:  

• március 23. (csütörtök) 17:00 - Református Ótemplom 

• március 30. (csütörtök) 17:00 - Református Ótemplom 

• április 6.      (csütörtök) 18:00 - Református Ótemplom 

A kórusba természetesen továbbra is várnak új tagokat. 
 
c) 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. Ban-

kon keresztül is lehet utalni a gyülekezet számlájára. Bankszámla szám: 
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11735067-20056821. Kérjük a közlemény rovatban a „földrengés károsultak” 

jeligét használni! 

 

d) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívu-
mokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stí-
lusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boros-
kancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sán-

dor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de 
egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrva-
csorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úr-
asztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tar-
jáni imaterembe készülne készlet. 
 
e) Az új református Énekeskönyv az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügy-
félfogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplom-
ban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv 
és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reforma-
tus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 
 
f) Az istentiszteleteinket a YouTube csatornánkon3 ÉLŐ-ben követhetik, 
illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 
szerint az Üzenet igehirdető lapon is elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról4 letölthető! 

g) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüleke-

zeti tagoknak 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). 

                                                           
3 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
4 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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c) Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap első 
vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethle-
nes, 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 Nyug-
díjas Lakóparkban. 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 Gyüleke-
zeti Teremben. 

k) Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyüle-
kezeti Teremben.  

 

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt: hétfő, kedd, csütör-
tök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP.) A Lelkészi Hi-
vatalt telefonon5 és e-mailen6 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen 
ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van ke-
rítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 
tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A 
lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

 

6. Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bank-
számlájára.  
Fenntartói járulék összege 2023-ban: A Presbitérium javaslata az egyház-
község 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 tizenhétezer 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 Hód-
mezővásárhely Ótemplom Alapítványunkat: adószám: 18477807-1-06 és a 
Magyarországi Református Egyházat: technikai kód: 0066. KÖSZÖNJÜK! 

 

Záró ének (a gyülekezet ül): ünnepi istentiszteletünk zárásaként énekeljük 

az 456. dicséret 1-5. versét; így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálom…, ezután 

pedig nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

 

Áldás: (a gyülekezet áll) Végezetül, fogadjuk Isten áldását!  13A reménység 

Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, 

hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Rm 15,13) 

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

