
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. március 12. Böjt harmadik „Oculi” (kertvárosi) vasárnapja 

„Elment …” 
(Lk 22,4) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „15Szemem állandóan az ÚRra néz, 
mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. március 12-én, Böjt 
harmadik – latin nevén Oculi - vasárnap, a Hódmezővásárhelyi Re-
formátus Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai is-
tentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet honlap-
ján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is 
letölthető. Ma a kertvárosi iskolába járó református diákokkal, taná-
rokkal és szülőkkel vagyunk együtt. 
 
Az alkalomról: „Az Oculi (nagyböjt harmadik vasárnapja, oculus = 
szem) a 25. zsoltár 15. verséből ered: Oculi mei semper ad 
Dominum… Szemeim mindig az Úrra néznek, mert ő szabadítja ki 
lábamat a csapdából.”2 
 
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük az 25. zsoltár 1. versét. Az 25. zsoltár 1. verse így kezdő-
dik: „Szívemet hozzád emelem…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 208. dicséret 1-3. verseit. Az 208. dicséret 1. 
verse így kezdődik: „Jöjj, mondjunk hálaszót…” 

                                                           
1 Zsolt 25,15 
2 IÉ 2023/1 110. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Fohász (gyülekezet áll): „8Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lel-

ket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.”3 A mi 
segítségünk, kertvárosi istentiszteletünk megszentelése és megáldá-
sa jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat minde-
neket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Lk evangéliuma 22. fejezet 
1-6. verseit olvasom: 
 

Júdás elárulja Jézust (Mt 26,1-5.14-16; Mk 14,1-2.10-11) 
 
221Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, 
amelyet páskának neveztek. 2A főpapok és az írástu-
dók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Fél-

tek ugyanis a néptől. 
3A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és 
egyike volt a tizenkettőnek. 4Elment, és megbeszélte a főpapokkal 
és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. 5Azok 
megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. 6Ő elfogadta 
az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre 
adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. 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: 

Uram, sokszor elárultalak. Nem csókkal, mint Júdás, hanem azzal, 
hogy elmulasztottam a hit cselekedeteit. Nem az "Üdvöz légy, Mes-
ter!" köszöntéssel árultalak el, hanem azzal, hogy elmentem a testvé-

                                                           
3 Zsolt 19,8 
4 J. Gananabaranam (Dél-India), https://enekek.lutheran.hu/ima85.htm 

 

https://szentiras.hu/RUF/Mt%2026,1-5.14-16
https://szentiras.hu/RUF/Mk%2014,1-2.10-11
https://enekek.lutheran.hu/ima85.htm
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rem mellett, és nem üdvözöltem néhány barátságos szóval. Uram, ne 
engedd, hogy életemet Júdásként fejezzem be! 
Uram, mily sokszor megtagadtalak, szégyelltelek. Hányszor elvették 
az emberek bátorságomat, és hallgattam rólad. Hányszor becsültem 
többre a világ tüzét. Segíts, Uram, hogy megbánjam, és visszafordul-
jak, mint Péter! 
Uram, elbizakodottságom, gőgöm nem kevesebb, mint Kajafásé; fé-
lelmem az igazság mellé állni nem kisebb, mint Pilátusé; kishitűségem 
mélyebb sebeket ejt rajtad, mint a római zsoldosok szegei. 
Ó, Jézusom, aki így imádkoztál: "Atyám, bocsáss meg nekik!" - bo-
csáss meg nekem is. Akkor az én bűnös, régi életem megfeszíttetik és 
meghal, de feltámad veled új, szent életre. Ámen! 
 
Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „Az ÚR dönté-
sei igazak, mindenben igazságosak, 11kívánatosabbak az arany-
nál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél 
is. 12Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bő-
séges.”5 Ámen. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük a 225. dicséret 1. és 5. verseit. A 225. dicséret 1. verse így kez-
dődik: „Itt van Isten köztünk jertek őt imádni…” 

 
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 22. fejezet, 4. versében6, és 1Tim levelé-

ben a 6. fejezet 10. versében a következőképpen: 

                                                           
5 Zsolt 91,9-12 
6 Igehirdetés segítője: http://refpedi.hu/hatteranyagok/18.%20jUDAS%20ARULASA.pdf 

 

http://refpedi.hu/hatteranyagok/18.%20jUDAS%20ARULASA.pdf
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„Elment …”  

„10Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után 
sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoz-
tak önmaguknak.” Ámen. 

Igehirdetés (gyülekezet ül): 
 
Kedves Diákok, Szülők, Tanárkollégák! 
 
Köszönöm, hogy a mai nap én szolgálhatok közöttetek ezzel is erő-
sítve, jelképezve annak fontosságát, hogy Ti hozzánk, az Ótemp-
lomhoz, gyülekezetünkhöz is tartoztok. 
Szeretném, ha a mai vasárnap jelentéséből indulnánk ki. Böjt har-
madik vasárnapja van. Ez azt jelenti, hogy készülünk húsvétra, 
Krisztus feltámadására. A böjti vasárnapoknak külön neveket is 
adtak. Talán ismeritek azt a magyarosított régi szót, hogy okuláré. 
Ez a szemüveg régies neve, ami latin szóból az oculi szemek szóból 
származik. Ennek a mai vasárnapnak a neve oculi, azaz szemek. 
Ezen a vasárnapon ezért is a 25. Zsoltár került felolvasásra, mert 
annak 15. versében ez áll: „15Szemem állandóan az ÚRra néz, mert 
ő szabadítja ki lábamat a csapdából.” 
Mit mond a zsoltáros? Szemem állandóan az Úrra tekint. Mindig rá 
figyelek, vele vagyok. Bizonyosan igaz lehetne ez az állítás Jézus 
összes tanítványára nézve is. Ők tizenketten Jézus követői voltak és 
így mindig az Úrra néztek. Most mégis, szerintem mindannyiunk 
által jól ismert, szomorú történetet hoztam elétek, amelyben az 
egyik tanítvány Júdás, elárulja Jézust. Ő mégsem tekintett mindig az 
Úrra. Sőt éppen az ellenkezőjét tette: elment mellőle. Ma a zsoltá-
runkban olvasható Úrra nézés ellentétéről, a Tőle való elmenetelről 
szeretnék beszélni.  
Júdás neve az ószövetségi Júda névből ered. Eredetileg helységnév 
volt, majd a 12 törzs egyikének a neve lett, és végül személynév. 
Jézus korában gyakori keresztnév, a Bibliában több Júdás is szere-
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pel. Sőt, egy másik tanítványt is Júdásnak hívtak. Júdás neve mellett 
szerepel az Iskáriótes név is. Jelentése: Kerijjótból származó. A ta-
nítványok közül az egyetlen júdai származású volt. Elhívásáról nem 
tudósítanak az evangéliumok. Máté szerint pénzéhes ember volt. 
Ennek ellenére Jézus rábízta a pénzkezelést. Ezt nem túl hűségesen 
tette, időnként el is lopott belőle. Lukács evangéliuma szerint Júdás 
a többi tanítványhoz hasonló volt, egészen Jézus halála előttig. 
Ugyanis akkor Júdásba belement a Sátán. Azaz mindaddig a pilla-
natig nem volt benne, ameddig Júdás elhatározta magában, hogy 
segít a főpapoknak és az írástudóknak abban, hogy Jézust megöljék. 
Máskülönben a tanítványtársak egyértelműen felismerték volna 
szándékát. Júdás maga ajánlkozott arra, hogy elárulja a Mestert. 
Harminc ezüstöt kapott, ami abban az időben szinte semmit sem 
ért.  
Nagyon szomorú kimondani azt az egyetlen szót, hogy elmegy. Tu-
lajdonképpen mindig szomorú az, ha valaki elmegy Tőlünk. A 
nyolcadikosok már készülnek — és ez is az élet rendje, hogy nyol-
cadik után elmennek, — hogy elballagjanak, de még ez is egy kicsit 
szomorú számunkra. Azonban történetünkben a szomorúság Júdás 
elmenetelében azért van, mert nemcsak testestől hagyja el a tizen-
kettő tanítványt és Jézust, hanem lelkestől is. Az ő elmenetelében 
benne van az árulás és az addigi életének megtagadása, elhagyása 
is. Nemcsak egy pillanatra, hanem véglegesen hagyja el a többieket, 
még akkor is, ha egy áruló csókra visszatér majd Jézushoz a Gecse-
máné kertjébe. 
Elképzelhető, hogy Júdás azért csatlakozott Jézushoz, mert benne 
látta a Messiást, aki majd a nemzeti váradalmak szerint átveszi a 
politikai hatalmat az elnyomó rómaiaktól. Azonban miután csaló-
dott Jézusban, mert Jézus egészen másról beszélt, mit ő remélt, ha-
ragjában elárulta Jézust. De az is elképzelhető, hogy a tisztán a ha-
szonszerzés céljából árulta el Jézust. Erre vonatkozik Pál apostolnak 
Timóteushoz írt szava: „10Mert minden rossznak gyökere a pénz 
szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és 
sok fájdalmat okoztak önmaguknak.” Júdás árulásának az oka le-
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het tehát egy belső ok, csalódott Jézusban, de lehet egy külső ok is, 
mégpedig a haszonszerzés. Érdekből elmegy, hogy több legyen ne-
ki. 
Egy pillanatra álljunk meg ezen a helyen, mert miközben Júdásról 
gondolkodunk együtt, tulajdonképpen magunkról is beszélünk. 
Ugyanis úgy vagyunk együtt itt, hogy vagy voltunk már mi ma-
gunk is árulók, másoktól elmenők, vagy éppen árultak már el, men-
tek már el tőlünk mások. Barátként, osztálytársként ülünk itt, és ép-
pen az iskolai évek alatt tapasztaljuk meg azt, érezzük át a barátko-
zás alkalmával, hogy valaki elmegy, vagy éppen valakitől én me-
gyek el. És ennek ugyanaz a két alapja, oka lehet, mint Júdásnál is 
volt. Egyrészt a csalódottság. Csalódik bennem valaki, vagy én csa-
lódom abban, akire barátként tekintek. Másrészt egy másik baráti 
körhöz tartozva attól többet kaphatok, többet nyerhetek. Bizony az 
elmenetel, az árulás nem áll tőlünk sem távol.  
Júdás nem egyszerűen elhagyta Jézust, nem csak elfordult tőle, ha-
nem szembefordult vele. Nem az történt, hogy egyszerűen elhagyta 
és soha többé nem találkoztak egymással, mindketten élték tovább a 
maguk életét. Nem! Júdás árulásában egy szembefordulás és egy 
leszámolás is szerepelt. Mondhatnánk majdnem azt is, hogy nem 
mindketten élték tovább az életüket, hanem mindketten meghaltak. 
Jézus szenvedésében és kereszthalálában döntő szerepet vállal Jú-
dás árulása. És tudjuk azt is, hogy az árulás után Júdás nem tudja 
elhordozni tettének súlyát, és eldobja magától az életet.  
Nagyon fontos volt az első századokban, hogy megismerjék a ke-
resztyének Júdás árulásának a történetét, mert a keresztyénségnek 
az volt az egyik súlyos problémája, hogy a belső köreikben árulók 
voltak. Az egyháztörténet minden egyes korszakában, amikor az 
egyház elnyomatásban élt vagy üldöztetéseknek volt kitéve, egy-
részt óvatosságra kellett inteni a tagokat, másrészt vigasztalni kel-
lett azzal, hogy mindig is voltak a legbelsőbb körökben árulók.  
Viszont Júdás példája azt is mutatja, hogy az árulás, a Mesterhez 
való hűtlenség csak ideig-óráig tartó hasznot jelent az egyénnek, 
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mert hosszú távon a következményei igen kedvezőtlenek lesznek 
számára.  
A zsoltáros azt mondja, hogy mindenkor az Úrra tekintek. Júdás 
példájából azt a következtetést is levonhatjuk, hogy ez a kijelen-
tés/mondat nekünk az életet jelenti. Életet jelent, ha nem megyek el,  
nem fordulok el Tőle, nem számolok  le Jézus Krisztussal, hanem 
rátekintek, szavát elfogadom, az életem teljes és igaz lesz. Júdás 
nem tékozló fiú. A tékozló fiú is elmegy otthonról a messzi távolba, 
ahol bizonyos idő múlva eszébe jut, hogy milyen jó is volt otthon. 
Ez az emlékezés hazafordítja, visszafordítja az életét. Júdás is visz-
szaemlékezik, de ez a visszaemlékezés nem visszafordítja, hanem 
inkább még mélyebbre taszítja őt.  
Ebben a szomorú történetben, Júdás, Jézustól való elmenetelében 
egyetlen jó dolog az, hogy az ügy, Jézus ügye nem hal meg. Tudjuk, 
hogy Jézus Krisztust utána keresztre feszítik, hogy meghal. De azt is 
tudjuk, hogy harmadik napon feltámad, és az ő ügye azóta az em-
beriség meghatározó részének ügye lett. Bennem ugyan meghalhat 
Krisztus ügye, de attól az még egyáltalán nem hal meg. Az tovább 
él, csak én veszek el.  
Júdás példája még arra is felhívja a figyelmünket, hogy nem lehet 
egyszerre két úrnak szolgálni. Nem lehet Jézus mellett és a vele 
szemben lévők oldalán állni. Csak az egyik mellett, illetve mondjuk 
ki, hogy az életet egyedül Jézus Krisztus mellett lehet hordozni.  
Kedves Diákok, Szülők Tanárkollégák!  
Mi már tudjuk, hogy nem Júdásnak, hanem inkább a zsoltárosnak 
van igaza! Ha csapdába is esem, az életem zátonyra fut, nem kell 
meghalnom, nekem szabad élnem, de ehhez Őrá kell figyelnem és 
Őt kell meghallanom. Mai igénkben egy ember másokkal együtt a 
kedvező alkalmat kereste, hogy Jézust elveszítsék. Nekünk ez a mai 
nap is kedvező alkalom arra, hogy megtapasztaljuk, Krisztus meg-
tart bennünket. Adja Isten mindannyiunk számára, hogy emberi 
kapcsolatainkban ne az árulás, a megtagadás, hanem éppen a segí-
tés és a támogatás, az egymásra való figyelés erősödjön meg ben-
nünk. Ámen. 
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Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére és énekeljük 
az 741. dicséret 1-4. verseit. Az 741. dicséret 1. verse így kezdődik: 
„Ki Istenének átad mindent…” 
 
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva 
hajtsuk meg fejünket válaszoljunk Isten igéjére, imádkoz-

zunk: 
 
Ámen. 
 

Úri imádság (gyülekezet áll): Közösen fennhangon mondjuk az Úr-
tól 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 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.7 
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): „9Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett érte-
tek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”8 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés:  

                                                           
7 Mt 6,9-13 
8 2Kor 8,9 
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Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Tóth Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Csikós Emma Sára 2023.04.02 

Hecskó Viktória Anna 2023.04.16 

Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.04.16 

Láda Eszter Julianna 2023.04.16 

Kmegy Dániel  
Pintér Anna Dorina  
Várszegi Mónika    

 

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Bencze Sándorné Mo-

csári Ida (Hódmezővásárhely, 1943.07.23.) 6900 Makó, 

Batthyány u. 23. szám alatti lakos. Temetése 2023.03.08. 
(szerda) 1300 órakor volt a Dilinka temetőben. Vigasztalást 
kívánunk a gyászban járóknak!   

 
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! „Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! 
7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! 
8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! 
9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”9 

                                                           
9 Zsolt 122,6-9 
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Farkas Richárd 03.06  Keresztesné Rácz Dóra 03.10 

Majerszky Judit 03.06  Kis Patricia Bianka 03.10 

Rieger Lászlóné 03.06  Mucsi Péter 03.10 

Rostás Botond 03.06  Patócs Tamás 03.10 

Szabó András Dániel 03.06  Szabó Koppány 03.10 

Szabó Attila 03.06  Szabó Nóra Kata 03.10 

Szabó Panka Brigitta 03.06  Szél Zalán 03.10 

Bakacsi Bálint 03.07  Búzás Sándor 03.11 

Bakacsi Benedek 03.07  Elek Varga Viktória 03.11 

Csanki Zsuzsánna 03.07  Ocskó Regina Jusztina 03.11 

Nagy Linett 03.07  Simon Ferenc 03.11 

Sebestyén Csilla 03.07  Varsányi Sándor 03.11 

Józsa Panni 03.08  Bárdi Anna 03.12 

Kruzslicz Gréta 03.08  D. Nagy András ifj. 03.12 

Meszlényi Jánosné 03.08  Fekete Mariann 03.12 

Palócz Szabina 03.08  Földesi Dóra 03.12 

Szél Pál ifj. 03.08  Gajdán Sándor 03.12 

Banga András Máté 03.09  Gógán Tibor 03.12 

Hegedűs Vivien 03.09  Gombos Levente Patrik 03.12 

Láda Eszter 03.09  Halasi Ferenc 03.12 

Zubánics- Nagy Áron 03.09  Kis Lajosné 03.12 

Bányai Ágnes 03.10  Nagy Kitti 03.12 

Csendes Dávid Zoltán 03.10  Tóth Cintia 03.12 

Dezső Sándor 03.10  Varga Zoltán 03.12 

Farkas Richárd 03.06    
 
2. Hírek 

a) Bach Mindenkinek Fesztivál országos programsorozat kereté-
ben „Bach a Soukeniken” Alföldi Csaba és Feigl Rebeka orgona-

koncertje lesz, 2023. március 25.-én szombaton 18 órai kezdettel a 
Református Ótemplomban. Az ingyenes koncerten Bach böjti korál-
jaiból hallhatnak válogatást a zenekedvelők. 
b) IX. BIBLIAISMERETI VERSENY: Soli Deo Gloria Református 

Diákmozgalom 2023. március 3-4. Az országos hittanverseny dön-
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tőjének iskolánk, a Bethlen Gábor Református Gimnázium házigaz-
daként adott helyet.  A kétnapos programsorozat lebonyolítását 
több hónapos előkészület és szervezőmunka előzte meg. Összesen 
20 református középiskola 32 csapata nevezett a versenyre, melyből 
kettő a Bethlen színeiben indult:   

SION LEÁNYAI  
Csapattagok: 
Árvai Nóra (10.D) 

Pálinkó Fanni (10.B) 

Szappanos Ilona (10.D) 

Felkészítő tanár: Szabó Ákos 

 

DEUS SERVABIT 

Csapattagok: 

Gál Petra Júlia (11.C) 

Nagy Emese (10.A) 

Balázs Ádám (10.A) 

Felkészítő tanár: Kovács Márk Péter 

Péntek délután kalandversenyen, míg szombat délelőtt tesztverse-
nyen mérték össze tudásukat a versenyzők. Idén az Apostolok cse-
lekedetei könyv képezte a törzsanyagot. A nyertesek (mindkét ver-
senyrészben) balatoni hosszúhétvégét nyerhettek a Soli Deo Gloria 
Református Diákmozgalom (SDG) Balatonszárszói Konferenciaköz-
pontjába, teljes ellátással. A versenyek időpontjaiban a felkészítők-
nek lelkész-vallástanár fórumot tartottunk a Református Pedagógiai 
Intézet szakemberének irányításával. Templombemuta-
tó/toronymászás, fizikaszertár megtekintése kísérletekkel, valamint 
– Elek András főgondnok úrnak köszönhetően – múzeumlátogatás 
is szerepelt a programok között.  
A megnyitón az SDG elnöke, Nt. Németh Tamás vezető lelkész kö-
szöntője mellett Bovier Hajnalka igazgatónő üdvözlő szavait hall-
hattuk. Áhítatot pénteken Szabó Ákos iskolalelkész, szombaton Ko-
vács Márk Péter teológus-vallástanár tartott.  
A Kárpát-medence református gimnáziumainak/középiskoláinak 
meghirdetett rendezvényre közel 110 szálló és 140 étkező vendég 
jött el. A versenyző gimnazisták mellett az iskolák és/vagy egyház-
községek felkészítő lelkészei, vallástanárai, továbbá az SDG vezeté-
se és önkéntesei voltak jelen. A szombati eredményhirdetés végén 
igei útravalót Nt. Bán Csaba tiszteletes úr adott.  
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Az ellátás (vacsora, reggeli, ebéd, szállás) költségeit teljes egészében 
a befizetett nevezési díjak, valamint az SDG fedezték. A versenyzők, 
és felkészítők szállásadója a Cseresnyés Kollégium volt, az étkezést 
a Prizma FM Zrt. biztosította. A vendégek napközbeni büféellátását 
ugyancsak költségmentesen, a Jan-Ker 2001. Kft., a Sarokház Cuk-
rászda, valamint a Natural Zöldség-Gyümölcs Kis- és Nagykeres-
kedés szponzori felajánlásaiból tudtuk megvalósítani. A 17 fős SDG 
küldöttséget saját kollégiumunkban szállásoltuk el. Reprezentációs 
anyagot, ajándékokat, díjakat, nyereményeket az SDG, valamint 
részben gimnáziumunk és egyházközségünk biztosított. A megnyi-
tó, az áhítatok és az eredményhirdetés helyszínéül a Református 
Ótemplom szolgált, míg a többi programelemet iskolaépületünk-
ben, tornatermünkben tartottuk meg. A rendezvény segítői pedagó-
gusaink, diákjaink és iskolánk munkatársai voltak. Mindenkinek 
köszönjük a segítségét!  (Kovács Márk Péter vallástanár, programfele-
lős-szervező) 
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 el erre a célra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyüleke-
zet számlájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a köz-
lemény rovatban 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”). Távolabbi 
tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elké-
szíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni imate-
rembe készülne készlet. 
e) Az új református Énekeskönyv az Ótemplomi Lelkészi Hivatal-
ban ügyfélfogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után 
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az Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális 
református énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálha-
tó: https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-
enekeskonyv/ 
f) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon10 ÉLŐ-ben kö-
vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 
a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon is elérhető, illetve 
írásban a gyülekezet honlapjáról11 letölthető! 
g) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a 
gyülekezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisz-
szük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán 
(a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében 
nyújtott segítséget!  
 
3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 
a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b) Vasárnap 930 istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi u). 

c) Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hó-
nap első vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. 
vasárnap Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős alka-
lom. 
d) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti Te-
remben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökume-

nikus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   
f) Bibliaóra – minden páratlan héten -- Szerdán 1430  a 
Nyugdíjas 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 Gyüle-
kezeti Teremben. 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
11 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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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 telefonon12 és e-mailen13 is el lehet érni. Akinek 
kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keres-
sen bennünket! 

 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi re-

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

könyv vásárolható az iratmissziónkban. 

 

6. Adományaink:  
a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizeté-
se hétköznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfo-
gadási időben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-

20056821 számú bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2023-ban: A Presbitérium javaslata az 
egyházközség tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüle-
kezeti tagok számára évi 6.000,- azaz hatezer forint,  
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

17.000,- azaz tizenhétezer forint,  

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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- 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! 
c) ADÓ 1%: Adójának 1-1%-val kérjük, támogassa a fent megneve-
zett Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítványunkat: adószám: 

18477807-1-06 és a Magyarországi Református Egyházat: technikai 

kód: 0066. KÖSZÖNJÜK! 
 
Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 
831. dicséret 1. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és 
végül úgy vegyük Isten áldását. A 831. dicséret 1. verse így kezdő-
dik: „Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „15Fogadd kedvesen számnak mondásait és 
szívem gondolatait, URam, kősziklám és megváltóm!”14 
 

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője. 
Adószám: 19982201-1-06 Számla szám: OTP Bank Rt. 11735067 -20056821. Az igehirdető lap megjelenik minden vasárnap, az értesítő 
esetenként. Alapította és szerkeszti Bán Csaba lp. Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi u. 5.  
Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy 
06/30/688-8197 Saját YouTube csatorna: VásárhelyiÓtemplom  

                                                           
14 Zsolt 19,15 

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

