
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. február 25. Böjtfő „Invocabit” (szőnyis) vasárnapja 

„…megszerezte a királyi 
méltóságot,…” 

(Lk 19,15) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „15Ha kiált hozzám, meghallgatom, 
vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem 
őt. 16Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításom-
ban.”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. február 26-án, Böjtfő – 
latin nevén Invocabit - vasárnap, a Hódmezővásárhelyi Református 
Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentisztele-
tünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is le-
tölthető. 
 
Az alkalomról: „Az egyházi év vasárnapjai közül a böjti, a húsvéti 
vasárnapok és még néhány más vasárnap latin nevet kapott. A böjt 
első vasárnapjának neve: Invocabit. Ez a név – miként a többi eset-
ben is – annak a zsoltárrészletnek kezdő szava, ami a latin liturgiá-
ban kezdőénekként (introitus) a vasárnap zsoltárának egy részletét 
szólaltatja meg. „Invocabit me et ego exaudiam eum…” – Segítségül hív 
engem, ezért meghallgatom őt. Ez a részlet a 91. zsoltár 15. verse. 
Böjtfő vasárnapja a húsvéti ünnepkör kezdete, a mozgó ünnephez 
való igazodásnak nem csupán az időzítés szempontjából van jelen-
tősége, hanem azt is jelzi, hogy a böjti időszaknak a kö-
zéppontjában is Krisztus áll. Ugyan nagyobb hangsúly kerül ebben 
az időszakban a keresztyén ember böjtjére, személyes hitére, bűn-
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vallására, az igehirdetés fókuszában mégis a Jób történetében is cse-
lekvő Isten áll. A református böjti igehirdetésekben csaknem sztere-
otípia a római katolikus böjti hagyományokkal és tanítással való 
polémia. Valójában ma már a római katolikus egyházban sem úgy 
gyakorolják a böjtöt, mint a reformáció korában, így nem érdemes 
erre az összehasonlításra sok figyelmet fordítani.”2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük az 91. zsoltár 1. versét. Az 91. zsoltár 1. verse így kezdő-
dik: „Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 91. zsoltár 4-7. verseit. Az 91. zsoltár 4. 
verse így kezdődik: „Azért egyedül Istenben, Vetem az én hitemet…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „1Aki a Felséges rejtekében lakik, a Min-
denható árnyékában pihen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltal-
mam és váram, Istenem, akiben bízom! 3Mert ő ment meg téged a 
madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. 4Tollaival betakar 
téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. ”3 A 
mi segítségünk, úrvacsorai istentiszteletünk megszentelése és meg-
áldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat 
mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Lk evangéliuma 19. fejezet 
11-27. verseit olvasom: 

A minák (Mt 25,14-30) 

11Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példáza-
tot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, 
hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. 12Így 

szólt tehát: Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy kirá-

                                                           
2 IÉ 2023/1 90. old. 
3 Zsolt 91,1-4 

https://szentiras.hu/RUF/Mt%2025,14-30
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lyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. 13Hívatta 
tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: Keres-
kedjetek, amíg vissza nem jövök. 14Alattvalói azonban gyűlölték 
őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: Nem 
akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. 15Amikor pedig megsze-
rezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a 
szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan keres-
kedett. 16Jött az első, és azt mondta: Uram, a minád tíz minát 
nyert. 17Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a 
kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött! 18Aztán jött a második, 
és jelentette: Uram, a minád öt minát nyert. 19Ehhez pedig így 
szólt: Uralkodj te is öt városon! 20Jött a harmadik is, aki így be-
szélt: Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. 21Féltem 
ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy: azt is behajtod, 
amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél 
el. 22Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, 
gonosz szolga! Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy 
behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, 
amit nem vetettem el? 23Miért nem tetted hát a pénzemet a pénz-
váltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam 
meg? 24Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a mi-
nát, és adjátok annak, akinek tíz minája van! 25Mire ezt mondták 
neki: Uram, annak tíz minája van! 26De ő így válaszolt: Mondom 
nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól 
még az is elvétetik, amije van. 27Ellenségeimet pedig, akik nem 
akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok 
le itt előttem. 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 imádkozzunk4: 

                                                           
4 RÉ21 926-27. old. 
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Kegyelmes Istenünk! 
A Te szent Fiad Szentlélekkel telve negyven hosszú nappalon és 
negyven hosszú éjszakán át ellentmondott a világ kísértőjének. 
Engedelmességével és bátor szavaival győzelmet aratott ott, ahol né-
ped oly sokszor elbukott. 
Ő Tebenned bízott mindenekfelett, és végül a puszta helyen angyalok 
szolgáltak neki. 
Segíts meg minket, kegyelemnek Istene, a mi negyven napunk idején, 
hogy felfakadjanak bennünk kegyelmed forrásai, és így részesedjünk 
Krisztus győzelmében. 
Segíts elfordulni a világ büszke hiábavalóságától, segíts megtalálni 
Téged az imádságban, és segíts odafordulni a felebaráthoz, aki szük-
séget szenved! 
Jézus Krisztus nevében kérünk, aki él és uralkodik Teveled, Atyánk, a 
szent, jóságos és életadó Szentlélekkel. Ámen! 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „9Ha az URat 
tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet téged 
baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 11Mert megparancsolja an-
gyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, 12kézen fogva 
vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”5 Ámen. 
 
(Szőnyis istentiszteleten diákok szolgálata): 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük a 476. dicséret 1,4-6. verseit. A 476. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Ó, áldandó Szentháromság!…” 

 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, 
amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásá-
val szólni kívánok közöttetek, és amely írva található az 
Lk evangéliuma 19. fejezet, 15. versében, a következő-

                                                           
5 Zsolt 91,9-12 
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képpen: 

„…megszerezte a királyi méltóságot,…” Ámen. 

 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 
Kedves Testvérek! 
Végig nézve az igehirdetési szolgálatainkat a mögöttünk lévő évek-
ben, évtizedben nem szolgáltunk a minákról szóló példázatról, ezért 
is választottam a tegnapra kijelölt igét, ugyan nem különösebben 
hoz elő böjti témát, hacsak nem mégis néhány „apróságban”:  
Például abban, hogy Lukács evangéliumában ez a példázat, közvet-
lenül a jerikói események után történik. Tehát túl vagyunk Jerikón, 
a vak Bartimeus meggyógyításán, és a Zákeussal közösen elfogyasz-
tott vacsorán. Még nem vagyunk Jeruzsálemben, de a fejezet követ-
kező elbeszélése már a virágvasárnapi bevonulást eleveníti meg. 
Nemcsak Jézus és tanítványai vannak a virágvasárnap és a nagyheti 
események közvetlen közelében, hanem velük együtt mi is. Böjtfő 
vasárnapja életünket, a nagyheti események felé fordítja. Az evan-
gélium olvasásában tehát pontosan ott tartunk, ahol az egyházi 
évünkben.  
Még egy „apróság”-ban is megegyezünk, hogy a példázat valószí-
nűleg Jézus követői felé hangzik el. Elsősorban a tanítványok felé. 
Valószínűség szerint a két város, Jerikó és Jeruzsálem közötti úton, 
— amit egyébként elég nehéz gyalogosan megtenni, — hangzott el 
ez a példázat. Nem hatalmas tömeg, hanem inkább egy szűkebb 
társaság, kizárólag a tanítványi kör halhatta. Ők ott voltak vele vé-
gig, így Jerikóban is, ahol nem „pusztán” gyógyítás ment végbe, 
hanem ez a gyógyítás egyben egy messiási jel is volt, mert a vakok 
szemének megnyílása messiási feladat —Ézsaiás próféta szerint. De 
ugyancsak messiási feladat a legszegényebb és leggazdagabb egy-
más mellé ültetése, Zákeus és Bartimeus személyében. A Messiás 
jövetelének izzó várakozásában a tanítványok már arra gondolhat-
tak, hogy —a két-három napos utat követően —Jeruzsálembe, Jézus 
személyében, a Messiás érkezik el. Ezeket a várakozásokat teszi 
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helyére Jézus ebben a példázatban, aminek bevezetője, ennek az 
élethelyzetnek összefoglalása. 
Ehhez idomulnak a minák példázatának eltérései a talentumok pél-
dázatához képest. A talentumok példázatát sokkal jobban ismerjük, 
mint a minákról szólót. Majdnem ugyanaz a kettő, de mégis vannak 
különbségek, amelyeket most minden részletében nem tárgyalunk 
ki. 
Jézus nem egy elképzelt mesét hoz, mint a talentumoknál, hanem 
egy nagyon is valóságos, az Ő korában megtörtént eseményre utal, 
amikor is az egyik zsidó király, hogy királyi hatalmát megerősítse 
Rómába utazik, a császár elé.  Alattvalói, a zsidó politikai vezetők 
pedig ennek megakadályozására egy ötvenfős küldöttséget menesz-
tenek szintén Rómába, hogy a király ne érje el a célját. Tehát valósá-

gos történeti háttere van a példázatnak, ahol egyrészt konkrétan 
megjelenik a királyságszerzés témája, és vele együtt az ellenfelek 
ábrázolása is. Jézus a példázatban elfogadja a messiási tisztet, de 
annak eljövetelét kitolja. Ő az előkelő nemesember, aki még nem 
elszámoltatni megy Jeruzsálembe, hanem éppen csak elindul messzi 
idegenbe királyságot szerezni. A Jeruzsálembe érkezés követői 
számára, még csak annak az ideje lesz, hogy egyedül maradnak, de 
felhatalmazva a kereskedés jogával és felruházva minákkal. Jézus 
szerint a tanítványok nem befejezik a munkát Jeruzsálemben vele, 
hanem éppen elkezdik nélküle. Az előkelő nemesember nélkül, aki 
a királyságot megy megszerezni. 
Nagyon megkapó, örömteli üzeneteket vihetünk böjtbe magunk-
kal. 
A legfontosabb a királyi tisztség, amit persze Jeruzsálemben tövis-
korona fog jelképezni, de vigyük újra magunkkal, erősödjön meg 
újra benne. Úton vagyunk böjtben Jeruzsálembe, a tanítványokkal 
együtt és előkelő nemesember az útitársunk, aki királyságot, tiszt-
séget megy szerezni, de közben mindent a kezében, irányítása alatt 
tart.  
Ezt a királyi tisztséget vagyon formájában átadja nekünk Jézus — 
és ez a második örömteli üzenet. Hihetetlen kincs ez! Azonba ér-
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demes hangsúlyoznunk, hogy a talentum értékéhez képest, elenyé-
sző a minák értéke. A talentumoknál az Istentől átadott érték egy-
részt különböző, másrészt mérhetetlenül hatalmas, egy ország éves 
költségvetésének megfelelő. Ott ekkora kincs az, amit kaphat egy 
ember!!! Ez Isten átadott gazdagságát jelölheti. Itt a minák esetében 
mindenki egyformán részesül a királyi tisztségből, nincs különbség-
tétel. Sőt a minák értéke sokkal közelebb áll a valósághoz. Akkora 
érték, amit valóságosan egy nemesember a szolgáinak adhat. A ki-
rály erejét és hatalmát ebben a példázatban majd visszajövetelekor, 
az elszámolás alkalmával tapasztalhatjuk meg. Ellentmondást nem 
tűrően egyedül dönt sorsok felett.  
Te is, én is, mindannyian egyformán részesülhetünk Krisztus királyi 
méltóságából. Ott lehetünk végig mellette, mint a tanítványok és 
megtapasztalhatjuk erejét és hatalmát. A Heidelbergi Káté szerint ez 
életben „a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcolhatok.” 
A következő bátorító üzenet így hangzik: még van idő. Sőt mintha 
most kezdődne igazán a királyi tisztség ideje. Nem tudjuk, mennyi 
időnk van még hátra ebben a földi életben, de van időnk. Sőt Lukács 
evangélista szerint ez keretezett idő: a nemesember elmenetelétől a 
visszajöveteléig tart. Olyan, mint a Jerikótól Jeruzsálemig tartó út. 
Ilyen értelemben keretezett a böjti idő is. Most kezdődik és húsvétig 
tart. Ez jelzi, hogy a királyi tisztség megélésére most a legalkalma-

sabb az idő. Tíz minát, azaz elegendő erőt kaptunk arra, hogy ezzel 
gazdálkodjunk és éljünk. Ez a tanítványság feladata. Vannak még 
ellenfelek, de azok bizonyos értelemben nem fontosak. Azokat majd 
a királyságban megerősített, visszatérő rendezi el. 
A kérdés az – és ez a lezáró negyedi üzenetem -, hogy mi hogyan 

élünk a kapott idővel és királyi tisztséggel? Jézus követői, tanítvá-
nyai, azaz mi vagyunk azok, akik ezzel élhetünk. Csak az a kérdés, 
hogy élünk-e vele? A különböző tehetség a megbízottak között az 
elszámoláskor válik világossá. És gyakorlatilag nincs különbség a 
között a két szolga között, aki másik tíz, vagy öt minát szerzett a 
megkapott tíz mina mellé. Mindketten bekerülnek a királyi udvar-
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tartásban. A baj azzal van, aki nem dolgozik, aki nem tesz semmit 
sem a királyi bőkezűséggel/adománnyal, a tíz minával.  
A munkával kapcsolatban eszembe jut drága unokaöccsém, aki al-
kalmanként érdeklődik telefonon és a „Hogy vagy? Mi a helyzet?” 
kérdéseire a válaszom mindig az, hogy „dolgozunk, sok a munka”. A 
családom már mosolyog a szlogenné vált válaszaimon, de hiszen 
így van ez velünk mindannyiunkkal: sok a munka, elfoglaltak va-
gyunk, dolgozunk. Bárcsak a királyi tisztségben elvégzett felada-

tokra is így vonatkozna, mert akkor bizonyosan nem lenne semmi 
gond. Baj akkor van, ha nem élünk az általunk felismert és megka-
pott királyi értékkel. 
Kedves Testvérek! A böjt egy csodálatos behatárolt időszak az éle-
tünkben, amikor ráismerhetünk arra a gazdaságra és időre, ami 
Krisztustól kaptunk, azért, hogy jól éljünk vele. Ámen. 
 
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, készüljünk az 
úrvacsorai jegyek vételére, és énekeljük az 473. dicséret 1-6. verseit. 
Az 473. dicséret 1. verse így kezdődik: „Tisztísd meg szíved Jeruzsálem 
népe!…” 
 
Úrvacsora (Kun Ildikó): 
 
Úrvacsorai énekek: 465,720,723,439. 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk 
meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk: 

 
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 
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A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. 
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS 
BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁ-
TUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET 
KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED 
AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. 
ÁMEN.6 
 
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.”7 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés:  
Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Kovács Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Hecskó Viktória Anna 2023.03.26 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Láda Eszter Juliana 2023.04.16 

Kmegy Dániel   
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Földesi Mihályné Varga 

Mária (Hódmezővásárhely, 1931.01.14.) 4032 Debre-
cen, Károli Gáspár u. 35. szám alatti lakos. Temetése 
2023.02.24.-én (pénteken) 1430 órakor volt a Katolikus 
temetőben. 
Elhunyt Faragó Ferenc (Hódmezővásárhely, 1939.02.24.) 6800 
Hódmezővásárhely, Fáry u. 71-73. szám alatti lakos, Búcsúzta-

                                                           
6 Mt 6,9-13 
7 2Kor 8,9 
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tása az Ótemplomban lesz 2023. február 28-án, kedden 15.30 
órakor. 
c) Házasságkötés:  

Majsai Renátó - Sziládi Ágnes Edit 2023.08.19 1400 

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! „16Megelégítem hosszú élettel, gyönyör-

ködhet szabadításomban.”8 

Kovács Anikó 02.20  Oncsó Emese Csilla 02.22 
Laurencsikné Gubacska 
Éva 02.20  Móricz Szabolcs Barnabás 02.23 

Mezei Nándor Csaba 02.20  Pup Levente 02.23 

Nagy Gyöngyi Dr. 02.20  Ispán Tamás 02.25 

Oláh László Illés 02.20  Kanton Luca 02.25 

Török Zsolt 02.20  Kovács Gréta 02.25 

Buzási Hanna Barbara 02.21  Matus Péter Dusán 02.25 

Dittelján Richárd 02.21  Rapcsák Andrásné Dr. 02.25 

Imre Edwin 02.21  Vargáné Dezső Zsuzsánna 02.25 

Klepács Hanna 02.21  Bordás Barbara 02.26 

Soós Csaba 02.21  Meszlényi Péter 02.26 

Dávidházi Ernő 02.22  Rébeli- Szabó János Dávid 02.26 

Nagy Pál id. 02.22  Somogyi Erika 02.26 

 
2. Hírek 
a) A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégi-
um szervezésében kerül megrendezésre 2023. március 3-4.-én az 

                                                           
8 Zsolt 91,16 
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SDG XXIX. Bibliaismereti Verseny Döntője. Ennek keretében 
2023. 03.04.-én 9 órától áhítat lesz az Ótemplomban. 
b) Keresztyén pedagógia konferencia: A Magyar Mentálhigiénés 

Szövetség tanácskozása 2023. március 10-én, pénteken és 11-én, 

szombaton az Ótemplomban, illetve a Bethlen Gábor Református 

Gimnáziumban Pedagógia és kereszténység, avagy keresztyén pe-

dagógia – a mentálhigiéné szempontjai címmel.  

c) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegíté-

séért! Az adományokat ezen a jogcímen a Református Szeretetszol-

gálatnak juttatjuk el. A templom kijáratánál egy külön perselyt he-

lyeztünk erre a célra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet 

számlájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a megne-

vezésben a „földrengés károsultak” jeligét használni! 

d) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi 
motívumokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi 
(„újvárosi stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, ke-
rámia tálcák, boroskancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és 
elkészítésével Ambrus Sándor fazekasmestert, népi iparművészt 
bíztuk meg. A nem névre szóló, de egyénileg használható kelyhek 
támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrvacsorai készlet”). Távolab-
bi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő el-
készíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni ima-
terembe készülne készlet. 
e) 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 csatornánkon9 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról10 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 
Gyülekezeti Teremben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökume-

nikus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas 

Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idő-

sebb, illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyüle-

kezeti Teremben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a 

Gyülekezeti Teremben. 

                                                           
9 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
10 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 telefonon11 és e-mailen12 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 adományával a Hódmezővá-

sárhely Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munká-

ját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. 

KÖSZÖNJÜK! 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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c) ADÓ 1%: Adójának 1-1%-val kérjük támogassa a fent megnevezett 

Hódmezővásárely Ótemplom  Alapítványunka: adószám: 18477807-1-06 

és a Magyarországi Református Egyházat: technikai kód: 0066              

KÖSZÖNJÜK! 

 
Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
799. dicséret 1. és 5. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a him-
nuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 799. dicséret 1. verse így 
kezdődik: „Mindig velem, Uram, mindig velem…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „megparancsolja angyalainak, hogy vi-
gyázzanak rád minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, 
hogy meg ne üsd lábadat a kőben. ”13 
 

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  

                                                           
13 Zsolt 91,11b-12 

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

