
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirde-
tője 2023. március 19. Böjt 4. vasárnapja, Bethlenes istentisztelet 

 

„Ekkor megfordult az Úr, 
és rátekintett Péterre.”  
                           (Lk 22,61a) 

 

Apostoli köszöntés:  
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a 
Szentlélek közösségében! Ámen. 
 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Kedves Testvére-
inket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják (http://www.vasarhelyiotemp-
lom.hu/) és letölthetik. 
 
Kezdőének: (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 778. dicséretet: „Mint 
szarvas hűs vízforrásra…” 
 
Fő ének (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 717. dicséret minden versével: „Ó, 
hova visz az út…” 
 
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, ahogy szól hozzánk a  

Lukács evangéliuma 22. részéből, az 54-62-ig terjedő verseiből:  
 
 Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter 
pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülül-
ték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy 

szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: ”Ez is vele volt.” Ő azonban leta-

gadta, ezt mondva: „Asszony, nem ismerem őt!” Röviddel ezután más látta meg, 
és rászólt: „Te is közülük való vagy!” De Péter így válaszolt: „Ember, nem va-
gyok!” Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: „De bizony, ez is vele 
volt, hiszen ő is Galileából való.” Péter azonban ismét tagadta: „Ember, nem tu-
dom, mit beszélsz.” Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor meg-
fordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, 
amikor azt mondta neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg 
engem.” Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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     Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
Uram, annyi minden történt a héten, s annyira tele a fejem földi gondok-
kal! Nem tudok most szárnyaló, szép szavakat mondani. De hát a szavak 
úgyis csak nekünk, embereknek fontosak, Te értesz engem, Uram, sza-
vak nélkül is! Érted, amit sóhajtok, érted, amit nyöszörgök, érted, amit 
dúdolok, érted, ha fáradtan csak hallgatok. Köszönöm, hogy figyelsz 

rám, és értesz engem, Uram. Ámen. 
           Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatására 
a 723. ének minden versével: „Szelíd szemed, Úr Jézus…” 
 
Igeolvasás, igehirdetés 
Textus: Lukács evangéliuma 22,61a 
           „Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre.” 

 
Kedves Testvérek! Fiatal Barátaim! 
Nem tudjuk úgy leélni az életünket, hogy ne kötődjünk emberekhez. Fonto-
sak a családtagjaink, a barátaink. Különösen abban az életszakaszban, 
amelyben elhagyva a gyerekkort haladunk a felnőttkor felé. Egy fiatalnak 
talán a legfontosabb kérdése, hogy vannak-e barátaim. Vannak-e igazi tár-

saim azon az úton, amelyen haladok. Sokan még a középiskolájukat is ez alapján választják: 
hova mentek azok a barátok, barátnők, akikhez kötődöm. 
Ugyanilyen elemi megtapasztalás az, amkkor egy barátról kiderül, hogy hűtlen lett, elfor-
dult tőlem. Elmondott rólam valamit annak, akinek én nem szerettem volna elárulni a titko-
mat. Egy kínos helyzetben nem vállalt engem. A hátam mögött, mások előtt lerázott magá-
ról. És akkor jön az óriási csalódás. Nem tudjuk úgy leélni az életünket, hogy ne csalódjunk 

emberekben. És ez nagyon tud fájni. 
Dávid is erről panaszkodik az 55. zsoltárban. Tudjátok, abban, amiből a Psalmus Hungaricus 
lett, Kecskeméti Vég Mihály versével. 
 
„Én barátomnak az kit vélek volt, 
Nagy nyájasságom kivel együtt volt, 
Jó hírem, nevem, tisztességem volt, 
Fő ellenségem most látom, hogy az volt.”1 
 
A mai igénk azt meséli el, hogy Jézusnak mindent hatványozottan át kellett élnie, amin 

egy ember keresztülmegy a földi életben. Kísértéseken, magányon, hamis vádaskodások 
buktatóin. És így, nem kerülte el a baráti árulást, a legfájóbb csalódást.  
Az ő barátai a tanítványok voltak. Földi életének utolsó három évét szinte éjjel nappal velük 
osztotta meg. Csak időnként vonult félre, mert csendre, visszavonultságra volt szüksége, 
hogy az Atyával tartsa a kapcsolatot. 

                                                           
1 Kecskeméti Vég Mihály: 55. zsoltár (Psalmus Hungaricus), 12.vers 
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Tudjuk ezt a részletet a szenvedéstörténetből, amely nemsoká a nagyhéten jön elénk. 
Amikor már szorult körülötte a hurok, az ellenségeinek összeesküvése, épp az egyik tanít-
ványa lett a gyenge láncszem. Ő nem tudott tovább kitartani mellette, és feladta az iránta 
érzett hűségét. Ő volt Júdás, ismerős ez a fordulat a népnyelvből: árulkodó Júdás. De nem 
ez okozta neki a fő csalódást, hiszen ő ismerte az embereket. Júdásról már jóval korábban 
tudta, hogy mire készül, hogy elfordult tőle és titokban ellenségeivel szövetkezik. Júdásban 
tehát nem csalódott, legalábbis nem benne csalódott a legjobban, 
S itt most szeretnék a hittanos tanulmányaitokra utalni. Meg tudnátok-e nevezni azt a sze-
mélyt, aki Jézusnak a legnagyobb csalódást okozta? Ki volt az, akit az elsőnek jegyzett fel 
az evangéliumi hagyomány? Ki volt az, aki Keresztelő János után elsőként kimondta – leg-
alábbis a szinoptikusok által ismert hagyomány szerint, - hogy Jézus a Krisztus? Ki volt az, 
aki a legtöbbször elsőként reagált Jézus kérdéseire, aki gyakran a többiek szóvivőjeként kér-
dezett vagy szólalt meg? És ki volt az, aki még az utolsó vacsorán is fogadkozott, hogy ő 
aztán soha nem fogja elhagyni Mesterét? Az után a vacsora után, amelyet követően még 
aznap éjjel valami egész más történt ott, a főpap udvarán. Hát persze, hogy Péterről van szó, 
az oszlop apostolról, az elsőről, a kőszikláról. 
Hogy is történt ez a kínos eset? 
Nem kellettek hozzá katonák, se kínvallató „szakemberek” tüzes fogóval a kezükben. Elég 
volt hozzá egy szolgálólány, meg két ismeretlen, idegen valaki, akik fölismerték és ráolvas-
ták, hogy Jézushoz tartozik. És ez elég volt ahhoz, hogy ez az oszlopos tanítvány felsüljön 
a hűségpróbán és megtagadja Jézusát. 
Az első dolog, amire felfigyeltem, hogy mind a négy evangélium leírja Péter tagadásának a 
történetét. Alig találunk még egy ilyen epizódot, amely minden evangélistánál megjelenik. 
Miért kell megszellőztetni ezt az esetet?  
Az evangéliumok írásba foglalásának a pillanatában Péter már igazi tekintély, primátusa 
vitathatatlan, Krisztus népének hűséges pásztora. A jeruzsálemi ősgyülekezet és az egész, 
gombamód szaporodó első keresztyén egyház főembere. 
 De hát akkor, mi szükség volt erre a kínos epizódra itt az evangéliumban, mért kellett 
kiteregetni ezt a szégyenletes tagadást, árulást? Hiszen úgy szokott lenni, hogy minden kö-
zösség, feltörekvő mozgalom kiretusálja a maga történetéből vezéralakjainak botlásait, és 
féltve őrzi a kultuszukat. A felfutóban levő keresztyén egyház megengedhet ilyen öngólt 
magának – a „kőszikla” apostola szánalmas gyávaságának, és sunyi kis árulásának az ese-
tét? 
Azért van ez így, mert Isten igéje nem emberi szöveg. Bár emberi nyelven hagyták ránk, a 
Szentlélek ihlette. Ezért hát, egyáltalán nem ritka ez a Szentírásban. Már az Ószövetség 
lapjain olvasunk a mélyen tisztelt ősatyák botlásairól, majd az eszményi uralkodónak, az Úr 
„szíve szerint való” királynak, Dávidnak a botrányos félrelépéséről a férjes asszony Betsa-
béval, amit aztán tovább tetézett az asszony férjének eltávolításával. Egyszerűen, a biztos 
halálba küldte Betsabé férjét, hogy megszerezhesse az asszonyt. 
Ez a rendkívüli Isten igéjében, hogy hamisítatlanul és szépítés nélkül igaz. Az ige maga a 

valóság Nem tökéletes hősöket állít elénk, akiből márványszobrot lehet faragni. Mire men-
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nénk velük, mi, gyarló, botladozó halandók? Ezért a Biblia alakjai valóságos hús-vér em-

berek, megkísérthető és időnként elbukó emberek. De a szentírási történetek ezzel nem is 
érnek véget. Mert Isten igéjének nem az a célja, hogy megszégyenítse a hősöket, hogy dehe-
roizálja az üdvtörténetet. Ezért nagyon fontos a folytatás! 
Mert akik elesnek, azután még jobban kapaszkodnak abba a kézbe, amely egyedül képes 
őket megtartani. Megtanulnak mélyre hajolni Isten előtt, és megtanulnak felállni. A tükörbe 
néznek, és már tudják, hogy nem szállhatnak el maguktól. Elbukásuk örök mementó marad, 
hogy ne bízzák el magukat. Aztán pedig, a hitük visszafordítja őket Istenhez, a kegyelem 
forrásához. Ezért is szeretem többek között a Bibliát, mert rólam, rólunk szól, nekem szól, 
személyesen nekünk mutat utat. És valóra válik a régi prófétai ige: (figyeljetek, ez különösen 
nektek szól:) 
„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 

el.” (És 40, 30-31) 
Ez a kínos, fájó történet nagycsütörtök éjjele után, nagypéntek hajnalán játszódik.  
Jézus számára a kereszthalál kínjainak napja az elárultatás és a baráti tagadás napjaként kez-
dődik. Éjszaka elfogják Jézust a Gecsemáné–kertben, és bekísérik a főpap kihallgatótermébe, 
ahol hamarosan megkezdődik az ellene indított per. Tanítványai szétszaladtak, amikor a 
Mestert letartóztatták, kivéve Jánost és Pétert. Az elsőről tudjuk, hogy valami rokoni kap-
csolat fűzte a főpaphoz, így tudta Pétert bejuttatni a főpap udvarába. Róla ezután nem hal-
lunk a történetben. S aztán ezen a helyen történik meg ez a szégyenteljes eset: Péter három-
szor egymásután letagadja, hogy egyáltalán ismeri Jézust. 
De hát, hogy tehetett ilyet? Milyen út vezetett idáig, a hősködő fogadkozástól a szánalma-
san gyáva és kisstílű tagadásig? 
Vegyük jobban szemügyre a tanítvány alakját. Öntudatos, magabiztos ember. Többször is 
kioktatta, helyreigazította Jézust. Mikor a Jézus először szól a haláláról, Péter „feddeni 
kezdte: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!”(Mt 16, 22). A lábmosás alkal-
mával meg kijelenti: „Az én lábamat nem mosod meg soha.” (Jn 13, 8). Aztán meg már azt 
akarja, hogy Jézus mindenestől mossa meg őt. Az pedig nem is volt kérdés számára, hogy 
mindent jobban tud, mint tanítványtársai. Különbnek érzi magát náluk. Szinte láthatjuk 
magunk előtt az utolsó vacsorán. 
Jézus elmondja nekik, hogy mind megbotránkoznak majd benne. Azaz, nem fogják érteni, 
ami vele történik, és mélyen kétségbe esnek. 
Jézus tehát jó előre figyelmezteti a tanítványokat, hogy nemsokára meggyengül a hitük. Csa-
lódni fognak és elhagyja őket minden reményük. 
Mit mond erre Péter, a világos figyelmeztetés után is (talán épp neki címezte Jézus!), Han-
gosan és bőszen bizonygatja: „kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is „(Lk 
22,33)”.  
Ekkor valószínűleg maga előtt láthatta hősies önmagát, amint büszkén föllépdel a vesztő-
helyre és emelt fővel, megvető pillantással nyújtja oda a nyakát a hóhérnak. 
Alighanem nagyon tetszett önmagának, mikor ezt kimondta: „akár a halálba is”.  
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Komolyan gondolta? Hát persze! Ám, nem ismerte igazán önmagát. Túlbecsülte a képessé-

geit, többnek tartotta önmagát valódi énjénél. Túl magabiztos volt. Ez az első hiba. Aki 
öntelten, magát másoknál és igazi önmagánál is különbnek tartja, az nagyokat szokott bukni. 
Az önismeret és alázat hiánya egy biztos lépés a megszégyenülés felé. Pál apostol szavai 
csengenek a fülünkbe: „Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” 
Az előbb elmondottakból következik, hogy Péter nem vette komolyan a kísértést sem.  
Ez a következő hiba. Pedig kifejezetten neki címezte Jézus a figyelmeztetését: ” Simon, Simon, 
íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne 
fogyatkozzék a hited…”(Lk 22,31). Jézus tisztában volt azzal, hogy mekkora megrázkódtatás 
lesz a tanítványoknak, ami vele történik, hogy egy világ dől össze bennük, a hitük is meg-
inog majd. A Sátán kihasználja majd ezt a megrendülést, hogy végleg elveszítse őket. Nem 
kell ezen meglepődni. A kísértő mindig kihasználja az ilyen időket, alkalmakat, hogy kihull-
jon az ember a rostán. Hogy széthulljon. Hogy semmissé tegye előtte mindazt, amiben, aki-
ben eddig hitt. S mindig a leggyengébb pontján támadja az embert, megtalálja a rést, ahol 
közel férkőzhet a lelkéhez.  
Péterre a kísértés a főpap udvarán várt. De miért is ment ő oda? Ki hívta oda? Jézus hívta?  
Nem sokkal előtte Jézus hívta őt valamire.  Szerette volna, ha néhány hozzá közel álló ta-
nítványával együtt tud készülni a kereszthalálára, és a halállal való szembenézésre, és az az 
előtti utolsó lelki ütközetére. Imádkozni hívta őket. Itt már kiderült, hogy nem számíthatott 
Péterre. A többiekkel együtt elaludt és magára hagyta Mesterét. 
Máté leírja, azért követte Jézust ide, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Nyilván a szíve hozta 
ide, mert aggódott Mesteréért. Szép tőle, de a jó szándék kevés volt, rossz vége lett. Elég volt 
hozzá néhány egészen hétköznapi ember, hétköznapi szavakkal, olyan helyzet, ami min-
denkivel megtörténhet. Semmi rendkívüli, nagy horderejű eseménynek nem kellett történ-
nie, hogy füstté váljon a bátorsága.  
Alighanem velünk is így szokott ez történni. Elég hozzá egy hétköznapi beszólás, egy min-
dennapi lapos szöveg, „csak nem hiszed el ezt a szent szöveget? Te is hiszel Istenben? Nem 
mondod?! A mai világban?! Elég ennyi, ahhoz, hogy hirtelen gyávákká legyünk. Hogy la-
puljunk, hallgassunk. Hogy tagadjunk. Hogy ne vállaljuk a tanítványságunkat. Könnyen 
úgy járhatunk, mint Péter. Nem volt készen.  Nem volt felkészülve arra, hogy döntenie kell. 
S látjuk, hogy kritikus helyzetben az jön felszínre, ami valójában bennünk van. Még mi-
előtt pálcát törnénk Péter felett, lássuk be, hogy milyen könnyen kiderül rólunk is: nem is 
olyan fontos nekünk ez a Jézus-ügy, meg hogy hozzá tartozunk, mert mi is nagyon könnyen 
megtagadjuk őt. 
És akkor, ott a főpap udvarán is hallhatóan, megszólalt a kakas, úgy, ahogy nálunk is, ha 
családi házas övezetben lakunk, minden hajnalban elkezdődik a kakaskukorékolás.  
Úgy, ahogy akkor ott, Jeruzsálemben is, egy lakóház udvarán. Mivel Jeruzsálem egy völgy-
katlanban fekszik, nem is kellett olyan közel lennie. A kakasszó elhallatszott a főpap udva-
ráig. Úgy, ahogy azt maga Jézus is megmondta Péternek: „mielőtt a kakas megszólal, háromszor 
tagadsz meg engem”. Amikor megszólalt a kakas, már véget ért Jézus vallatása, és épp kive-
zették az épületből. Ekkor hátrafordult az Úr, és összetalálkozott a tekintetük.  
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Valami volt abban a tekintetben! Mi lehetett Jézus hátrapillantásában? Szomorúság? Vád? 

Szeretet? Azt hiszem, mindhárom. Ez együtt túl sok volt Péternek. Visszaemlékezett arra, 
amit Jézus mondott neki. Kirohant az utcára és keserves sírásra fakadt.  
Igen, azon csak sírni lehet, mikor valaki először találkozik azzal a nem is sejtett sötétséggel, 
ami a szívében van. Amikor nem másban, hanem önmagában csalódik. Elárulta azt, aki őt 

igazán szereti. Mestereként, atyjaként, testvéreként. S hozzá kapcsolódik a másik, torok-
fojtó érzés: lám, ő tudta ezt, lám, ő pontosan ismer, és ennek ellenére, még mindig szeret 
engem és bízik bennem. 
Egy férfi mesélt így a gyermekkoráról: „Amikor valami igazán rossz dolgot tettem, apám magához 
rendelt. Ha büntetett, úgy éreztem, ki van egyenlítve a számla. De ha nem büntetett, hanem odaállí-
tott maga elé, lelkem mélyéig átható tekintettel, ami együtt sugárzott szomorúságot, vádat ás mérhe-
tetlen szeretetet, rám nézett, akkor azt nem lehetett kibírni, akkor azalatt csak összeroskadni lehetett. 
Keservesen sírtam amiatt, hogy megbántottam azt, aki így szeret.” 
Egy legenda szerint Péter apostol szemében sohasem száradtak fel egészen a könnyek, ké-
sőbb is fátyolos volt a tekintete a könnyektől. 
Végül ez a történet mindennél hangosabban hirdeti nekünk, hogy Jézusnál van elengedés, 

van megbocsátás, van kegyelem, Ha elestél is, fölállhatsz!  
Egyet azonban nem spórolhatsz meg a kettő között, elesés és fölemelkedés között: ez pedig 
a sírás mögötti belső érzés, ami onnan, legbelülről fakad. Ezt pedig úgy nevezik: bűnbánat. 

Erre van a hathetes bőjt, erre van ez a vasárnap. Erre van minden nap, amire felébredhetünk.  
A megbánt bűnt pedig nem emlegeti fel az Úr. Hogy is mondja Ézsaiás: "Én, én vagyok, a ki 
eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről többé meg nem emlékezem." (Ézs 43, 25) 
Még ezt a hitványságot is, amit szeretett tanítványa elkövetett, jóra tudja fordítani, be tudja 
építeni a tervébe. Péter számára arra lesz jó, hogy a „csúcson” is, amikor majd ezrek térnek 
meg a prédikációjára, alázatban tartsa, ne bízza el magát, s főként, hogy megértővé váljon 

más emberek gyöngeségeivel szemben. Megfigyeltem, hogy a róla készült filmek is meny-
nyire empatikusnak, irgalmasnak ábrázolják őt.  
Az apostol további sorsából látjuk, hogy ez a méltatlan cselekedete nem akadályozta Jézust 
abban, hogy Pétert kősziklává tegye. Látjuk a halálig tartó teljes elkötelezettségét, hogy im-
már a Krisztusért való szenvedést egyenesen kiváltságnak tartja, s élete végén kész volt a 
vértanúságra is. Valóban életét adja Mesteréért.  
Végső soron, Péter szánalmas elesése a gyáva tagadással értünk maradt fönt az írásokban. 
Értünk, akik hozzá hasonlóan egy pillanat alatt elgyávulunk, meggyengülünk és elesünk a 
hitünk megvallásában, a Jézus melletti kiállásban. És mégis, ahogyan Péter is később, mi is 

lehetünk az Isten Országa oszlopai, kősziklái, amelyen a poklok kapui sem vehetnek dia-
dalt! 
Ekkora változást tud elvégezni a Megváltó, átformáló szeretete, kegyelme egy ember életé-
ben! Engedd, hogy ez a szeretet ebben a böjti időszakban téged is megragadjon és ne enged-
jen el soha többé.  

Engedd, hogy az Urat oly könnyen megtagadó szíved merítsen bátorságot, hogy 
megvalld őt az emberek előtt. Mert neki van egy ígérete erre: „Mindazt tehát, aki megvall 
engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt.  
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De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám 
előtt. (Mt 10, 32.33) 

Megtagadni, vagy megvallani őt – a tét tehát óriási.  az üdvösségünk, örök 
életünk múlik ezen! Ámen.  (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 

 Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre feleljünk az 517. ének 1. versével: 
„Uram, közel voltam hozzád…”                                      
Papi imádság (a gyülekezet áll): 

Urunk, Hozzád jövünk. Kihez mehetnénk máshoz? Nálad van az 
igazi élet, s ha ezt elmulasztjuk, mit ér a pénz, egészség és siker, mit 
ér, ha mindent megnyerünk is?! Szeretnénk hűségesnek lenni hoz-
zád, nyomodban járni! Ha ebben a vállalkozásban elbuknánk, őrizz 
meg a kétségbeeséstől; inkább ismertesd meg velünk gyöngeségein-

ket, hogy illúziók nélkül lássuk önmagunkat, és mutasd meg nekünk irgalmadat 
és erődet. Hadd lássuk meg, hogy követésed nem teljesíthetetlen parancs, hanem 
evangélium, amely azt hirdeti, hogy az olyan embernek, mint Péter, helye van a te 
közösségedben! Bátoríts minket, hogy merjünk igéd szerint élni és hitünket vál-
lalni! 
Urunk, tedd áldássá számukra ezt a böjti időszakot, hogy közelebb kerüljünk hoz-
zád és szereteted visszhangra leljen mindnyájunk szívében. Könyörgünk hozzád 
népünkért és ennek jövőjéért. A szomszéd országban pusztító háború befejezésé-
ért. Könyörgünk a világban zajló nagy eseményekért. Kérünk, ne fogyjon el a tü-
relmed, és irgalmasan te irányítsd végső soron azokat. Hallgasd meg kérünk kö-
nyörgésünket! Ámen. 
Az Úr imádsága (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi Urunk 
Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot!2 
 

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE 
NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, 
AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET 
ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS 
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KIS-
ÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A 
HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéte-
ményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által 
meggazdagodjatok. 
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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 (Hódmezővásárhely, 

1985.08.01.) 6800 Hódmezővásárhely, Búzás u. 6. szám alatti lakos. Temetése 

2023.03.27. (hétfő) 1430 órakor lesz a Katolikus 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  
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d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten szüle-
tésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, akik té-
ged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság 
palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség ne-

ked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”3 

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 

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 

                                                           
3 Zsolt 122,6-9 
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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 hall-
hatnak válogatást a zenekedvelők. 
 

b) Gyülekezetünk kórusának következő szolgálata az ótemplomban a húsvét vasárnapi is-

tentiszteleten lesz, április 9-én 9:30-tól. Terv szerint három szép húsvéti kórusművet adnak 

elő. Három próba lesz addig az alábbi időpontokban:  

• 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. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet 

számlájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a közlemény rovatban a „földren-

gés 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, 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”). 
Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. 
Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 
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e) 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 megtalálható: 
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 
 

f) Az istentiszteleteinket a YouTube csatornánkon4 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag is 
megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon 
is elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról5 letölthető! 
 

g) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti tagoknak cí-

mére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal 

telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott 

segítséget!  

 

3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 

a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 

b) Vasárnap 930 istentisztelet az Ótemplomban (Szőnyi u). 

c) Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap első 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 Lakópark-
ban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgá-
sukban 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 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
5 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://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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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 telefonon6 és e-mailen7 is el 
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 el az 517. ének 2. és 3. 
versét: „Uram, kerestelek téged…”, majd a Nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

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. 

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  

 
 

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

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