
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2023. március 5. Böjt második „Reminiscere” vasárnapja  

„…mienk lesz az örök-
ség!” 

(Mk 12,7) 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
 
Köszöntés (gyülekezet áll): „URam, utánad sóvárog a lelkem! 
2Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki 
ellenségeim! 3Senki se szégyenüljön meg, aki benned reményke-
dik…”1 
Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 2023. március 5-én, Böjt má-
sodik – latin nevén Reminiscere - vasárnap, a Hódmezővásárhelyi 
Református Ótemplomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai 
istentiszteletünket. Az istentisztelet írott anyaga a gyülekezet hon-
lapján, http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formá-
ban is letölthető. 
 
Az alkalomról: „Böjt második vasárnapja az „emlékezés vasárnap-
ja”, latin elnevezése – Reminisce-re – a 25. zsoltár 6. versét idézi: 
„Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert 
azok öröktől fogva vannak!” (Revideált Károli). A böjti időszak 
ajándéka, hogy emlékeztetni lehet Istent örök irgalmára és kegyel-
mére: A gonosz szőlőművesek példázata bűnbánatra hív azzal, 
hogy tükröt tart elénk, és szembesít vállalhatatlan gondolatainkkal 
és tetteinkkel, az Atya által elküldött „szeretett Fiú” közeledésére 
adott teljesen irracionális reakcióinkkal.”2 
 

                                                           
1 Zsolt 25,1-3 
2 IÉ 2023/1 100. old. 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük az 25. zsoltár 1. versét. Az 25. zsoltár 1. verse így kezdő-
dik: „Szívemet hozzád emelem, És benned bízom Uram…” 
 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük az 25. zsoltár 2-4. verseit. Az 25. zsoltár 2. 
verse így kezdődik: „Útjaid Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyed-
jem…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): „4Utaidat, URam, ismertesd meg velem, 
ösvényeidre taníts meg engem! 5Vezess hűségesen, és taníts en-
gem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reményke-
dem.”3 A mi segítségünk, böjti istentiszteletünk megszentelése és 
megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat 
mindeneket. Ámen.  
 
Lekció (gyülekezet ül): Halljátok az Igét! Mk evangéliuma 12. feje-
zet 1-12. verseit olvasom: 

A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Lk 20,9-19) 

121Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzá-
juk: Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, 
borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta 

szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. 2Majd amikor eljött az 
ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük 
a részét a szőlő terméséből. 3De azok megragadták a szolgát, meg-
verték, és elküldték üres kézzel. 4Ismét elküldött hozzájuk egy 
másik szolgát, ezt pedig agyba-főbe verték, és megalázták. 5Újból 
küldött egy szolgát; ezt megölték, azután sok más szolgát is; né-
melyeket megvertek, másokat pedig megöltek. 6Volt még egy sze-
retett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fia-
mat meg fogják becsülni. 7A munkások azonban ezt mondták 
egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az 

                                                           
3 Zsolt 25,4-5 

https://szentiras.hu/RUF/Mt%2021,33-46
https://szentiras.hu/RUF/Lk%2020,9-19
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örökség! 8Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívül-
re. 9Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munká-
sokat, azután másoknak adja a szőlőt. 10Vajon nem olvastátok a 
Szentírásban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sa-
rokkő; 11az ÚRtól lett ez, és csodálatos a mi szemünk-
ben”? 12Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól. Mert 
megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, 
és elmentek. 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 imádkozzunk Dietrich Bonhoeffer reggeli imádsá-

gával: 
Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni 
a gondolataimat. 
Egyedül ez nem megy. 
Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van; én egymagam 
vagyok, de te nem hagysz el engem; én csüggedő vagyok, de nálad 
van a segítség; én nyugtalan vagyok, de nálad van a békesség; ben-
nem keserűség van, de nálad van a türelem; én nem értem a te utai-
dat, de te ismered a helyes utat számomra. 
Mennyei Atyám, dicséret és hála neked az éjszaka nyugalmáért, di-
cséret és hála neked az új napért. 
Dicséret és hála neked minden jóságodért és hűségedért eddigi éle-
temben. 
Sok jóval ajándékoztál meg, segíts, hogy a rosszat is elfogadjam a te 
kezedből. 
Nem raksz rám több terhet, mint amennyit hordozni tudok. 
Gondoskodsz arról, hogy gyermekeidnek minden a javára váljon. 
Uram mindazért, amit csak ez a nap is hoz, a te neved legyen áldott! 
Ámen. 
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Bűnbocsánat-hirdetés, feloldozás (gyülekezet áll): „5Vezess hűsé-
gesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig 
benned reménykedem. 6Gondolj, URam, irgalmadra és kegyel-
medre, melyek öröktől fogva vannak. ”4 Ámen. 
 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva, éne-
keljük a 80. zsoltár 5-10. verseit. A 80. zsoltár 5. verse így kezdődik: 
„A szőlőtővet Egyiptomból, Elhozád szolgálat házából…” 

 
Textus (gyülekezet áll): Hallgassuk meg Isten Igéjét, 
amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásá-
val szólni kívánok közöttetek, és amely írva található az 
Mk evangéliuma 12. fejezet, 7. versében, a következő-

képpen: 

„…mienk lesz az örökség!” Ámen. 

 
Igehirdetés (gyülekezet ül): 
Kedves Testvérek! 
Nem kapcsolódik szorosan Isten igéjéhez, ehhez a történethez, de a 
bevezetőben meg szeretném említeni, hogy a magyar borászat az 
elmúlt harminc évben rengeteget fejlődött. A rendszerváltás előtt 
szinte alig beszélhettünk róla. Az elmúlt év egyik legnagyobb borá-
szati híre pedig az volt, hogy egy magyar borászatot a világ legjobb, 
legelismertebb borászatai közé választottak Tokajban. Számtalan 
borvidékünk van és egyre nagyobb nálunk is a kultúrája a bornak. 
Ma már eljutottunk oda, hogy a kiváló borok elkészítésének alapjai 
le vannak rakva. A tulajdonosi kör kiépült. Ha egy borásszal be-
szélgetést hallunk, akkor a borász élete már inkább nem a fejlesztés-
ről, bővítésről szól, hanem inkább a tökéletesítésről, arról, hogy ho-
gyan tud még finomabb bort készíteni és előállítani.  

                                                           
4 Zsolt 25,5-6 
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Érdekes módon ezek nem a magyarázatai, mondanivalói a példáza-
tunknak. Talán azért nem, mert efelől nincs kétség, nem ez a prob-
léma az események sodrában. Nem merül fel kétely a tekintetben 
egyáltalán, hogy a gazda kiváló szőlészetet és borászatot alapít. 
Nincs kérdés afelől, hogy a munkások kivételes képességekkel vég-
zik a munkájukat. Ezt megemlítés nélkül, természetes, magától érte-
tődő. Ha az allegóriának az értelmét nézzük, akkor nem kérdéses 
az, hogy az élet, az élet Izráel földjén maga ez a kép adja. Isten népe 
magára úgy gondol, mint Isten kertje, szőlőskertje. Nem kérdéses, 
hogy az ebben való munka és annak gyümölcse is a legértékesebb 
számukra. Így tekintettünk Pannóniára is évszázadokon keresztül. 
Itt élni és munkálkodni a legnagyszerűbb és legkiválóbb feladat. 
Nem a fárasztó munka, hanem a megélhetés miatt, sokan azonban 
hazát váltottak és most külföldön élnek. Vagy inkább azt mondjuk, 
hogy dolgoznak. Azonban a szaladó évek alatt a kint dolgozóink 
egyre inkább beilleszkednek és részeivé válnak a kinti társadalmak-
nak. (asszimilálódnak) Ha a szőlőskert képét pedig kizárólag Isten 
népére, a gyülekezetre vetítjük ki, akkor mára bizonyosan elmond-
hatjuk, hogy a társadalom java környezetünkben nem úgy gondol-
kodik, hogy a legnagyszerűbb, legjobb Isten országában, annak lát-
ható földi formájában dolgozni és élni. Bármilyen elárvult, elhagya-
tottnak tűnik is, azért mi ezt a tényt állapítsuk meg. A legjobb min-
den látható hibája mellett, benne lenni. Azokhoz szeretnénk tartoz-
ni, akik hittel vallják, hogy a legszebb/legteljesebb élethez hozzátar-
tozik, annak elengedhetetlen feltétele az Isten népéhez tartozás. 
Amennyire a borászat, a mezőgazdaság csúcs ágazata, a legszebb, 
legértékesebb része, annyira legfontosabb része, elengedhetetlen 
része életünknek az Isten népéhez tartozás. Jó benne lenni, élni és 
dolgozni.  
A példázat ilyen értelemben csak ahhoz, —remélem így, akik itt 
vagyunk, vagy hallgatjuk, hozzánk is szól, akik ezt így gondoljuk. 
Azokhoz szól, akik a gazdától megbízást kaptak a munka elvégzé-
sére. A példázat az eredeti megbízásra, elhívásra helyezi a hang-
súlyt. Nem kevesebbet állít és mond, mint hogy Isten elhívását, bár 
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eredetileg jól láttuk és értelmeztük, arra igent mondtunk és szolgá-
latba álltunk. A szolgálat alatt azonban bennünk valami megválto-
zott és Isten eredeti kérése nem úgy és abban a formában valósul 
meg, ahogy annak meg kell történie. Megbízott szolgaként az ember 
többre vágyik. Nem elégszik meg azzal, hogy az legszebbet és leg-
jobbat tudja végezni. Ezt a tényt a példázat a szolgák birtoklási vá-
gyával fejezi ki. A több, amire szükség van maga a szőlő. Az a tulaj-
don, ami az Istené, a példázatbeli gazdáé. Az Istennek szentelt elbir-
toklása. A legidősebb gyülekezeti tagjainkban mélyen élhet ennek 
az elbirtoklásnak az élménye. Ők gyerekként még átélték, amikor 
szüleiktől elkobozták, elvették a javakat. Örökösök voltak, családok 
évszázadainak örökösei és elveszítettek mindent. Az elmúlt héten is 
búcsúztunk olyantól, aki ebben az időszakban volt gyermek és sza-
bályszerűen földönfutóvá vált az élete. A példázat azonban nem a 
gazda tulajdonnélküliségét állapítja meg. Sőt, éppen ellenkezőleg 
azt erősíti meg. Hiába megy messzi idegenbe, hiába akarják a tulaj-
dont tőle elvenni, mégis Ő marad az, aki volt, a szőlőskert kizáróla-
gos tulajdonosa. A változás Isten munkatársainak életébe áll be. Ha 
a megbízás értelmét veszti és átalakul, akkor a bérlő veszíti el azt a 
kiváltságos állapotot, hogy a legértékesebbet végezhesse életében. 
Böjtben vagyunk. A mai vasárnapnak az a feladata, hogy megerősít-
se, elmélyítse elhívásunkat és küldetésünket. Ha abban változást 
észlelünk, akkor nem a távollévő gazdában, az általa küldött szol-
gákban és szerelmes fiában lássuk, hanem magunkban.  
Az Isten országa, Isten szőlőskertje így is úgyis végbe megy, meg-
történik, itt a mi időnkben, ott ahol élünk és dolgozzunk. A kérdés 
az, hogy velünk, vagy nélkülünk. Ne essünk ki magunk hibájából 
onnan. A küldetésünk legalább olyan fontos és lényeges, mint azoké 
a szolgáké volt, akiket elküldött a szőlőskertjébe a munkát el-
lenőrízni. Ma arra hív Isten igéje, hogy a Fiát becsüljük meg és érté-
keljük azt, hogy a legszebb és legnevesebb feladatot Ő Tőle kaphat-
juk. Ámen. 
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Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, és énekeljük az 463. 

dicséret 1-7. verseit. Az 463. dicséret 1. verse így kezdődik: „Ó, mennyeknek 
fényessége…” 
 
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 A TE AKA-
RATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI 
KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKE-
INKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKE-
ZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A 
GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐ-
SÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.5 
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): „9Mert ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti 
az ő szegénysége által meggazdagodjatok.”6 
 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirde-
téseket! 
 

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 

                                                           
5 Mt 6,9-13 
6 2Kor 8,9 
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Nagygyörgy Flóra Viktória 2023.03.26 

Láda Eszter Julianna 2023.04.16 

Kmegy Dániel   
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Faragó Ferenc 
(Hódmezővásárhely, 1939.02.24.) 6800 Hódmezővásárhely, Fáry u. 
71-73. szám alatti lakos. Ótemplomi búcsúztatója 2023.02.28. (kedd) 
1530 órakor volt. 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! 

„10Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik 

megtartják szövetségét és intelmeit.”7 

Haraszti Károly Mihály 02.27  Keresztes Zoltán 02.28 

Fekete Andrásné 02.27  Benyhe Roberta Kitti 02.28 

Cseriné Posztós Krisztina 02.27  Nagy Alexandra Andrea 02.28 

Pardi Anikó 02.27  Kovács Kamilla Éva 02.28 

Juhász Virág 02.27  Chudák Enikő Katalin 02.28 

Nagy Bálint Dénes 02.27  Balog Vivien 02.28 

Keresztes Noémi 02.27  Makay Áron Attila 02.28 

Fazekas Boróka 02.27  Debreczeni Ádám 02.28 

Petróczi Sándorné 02.28  Tóth Petra 02.28 

Meszlényi László 02.28  Kardos Csongor Attila 02.28 

Sós Sándor 02.28  Hornok Nóra 02.28 

Fehér Krisztina 02.28  Gallyas Ferenc 02.29 

Varga Franciska 02.28  Arany Dávid 02.29 

Bánfi Barnabás 03.01  Kovács Vivien 03.04 

Juhász Ildikó Renáta 03.01  Szabó Imola Veronika 03.04 

                                                           
7 Zsolt 25,10 
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Rózsa Kevin 03.01  Szabó Kornél 03.04 

Tichcsev Milán Bence 03.01  Szűcs András 03.04 

Bán Lajos 03.02  Tószegi Róbert 03.04 

Buka Balázs Ádám 03.03  Tóth Máté 03.04 

Farkas Lilla 03.03  Bende Alex 03.05 

Fejes András István 03.02  Gódor András 03.05 

Klement Villő Zoé 03.03  

Kovácsné Monostori Erika 
Ilona 03.05 

Pap- Horváth Dzseniffer 03.03  Láda Lajos 03.05 

Tóth Noémi 03.02  Majsai Beatrix 03.05 

Csengeri Orsolya 03.04  Zsadányi Csaba 03.05 

Huszár Gábor 03.04    
2. Hírek 

a) A 300 éves fennállását ünneplő Bethlen Gábor Református gimnázium 
szervezésében húsz iskola 32 csapata, mintegy 140 diákja és kisérő peda-
gógusa vett részt március 3.-án és 4.-én a Kárpát-medence református kö-
zépiskoláinak meghirdetett SDG XXIX. Bibliaismereti Versenyen, mely 
pénteken áhítattal és ünnepélyes megnyitóval kezdődött és szombaton 
eredményhirdetéssel záródott az Ótemplomban. A versenyhez lelkészi, 

vallástanári fórum is kapcsolódott, amelyen az iskolai hitéletről tartottak 
eszmecserét a felkészítő pedagógusok. Köszönjük a segítők áldozatos 
munkáját! 
b) Keresztyén pedagógia konferencia. A Magyar Mentálhigiénés Szövet-
ség tanácskozása 2023. március 10.-én, pénteken és 11.-én szombaton lesz 
a Református Ótemplomban, illetve a Bethlen Gábor Református Gimná-
ziumban Pedagógia és kereszténység, avagy keresztyén pedagógia – a 
mentálhigiéné szempontjai címmel.  
c) 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 hallhat-
nak válogatást a zenekedvelők.    
d) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegítéséért! 
Az adományokat ezen a jogcímen a Református Szeretetszolgálatnak jut-
tatjuk el. A templom kijáratánál egy külön perselyt helyeztünk erre a cél-
ra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet számlájára. Bankszámla 
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szám: 11735067-20056821. Kérjük a közlemény rovatban a „földrengés káro-
sultak” jeligét használni! 
e) Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motí-
vumokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi 
stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, bo-
roskancsók 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 ké-
szülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, 
mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 
f) Az új református Énekeskönyv az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban 
ügyfélfogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemp-
lomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református éne-
keskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 
g) Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon8 ÉLŐ-ben követhetik, 
illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 
szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról9 letölthető! 
h) Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüleke-
zeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájá-
ba a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet je-
lezve) 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 Szőnyi 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 Terem-
ben. 
e) Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus 

imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

                                                           
8 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
9 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/


11 

 

f) Bibliaóra – minden páratlan héten -- Szerdán 1430  a Nyugdíjas Lakó-
parkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve 
mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 
g) Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet Gyülekezeti Teremben. 
h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti 
Teremben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a 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, csü-
törtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP.) A Lelkészi 
Hivatalt telefonon10 és e-mailen11 is el lehet érni. Akinek kérése van, va-
lamilyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 
5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerít-
ve…” 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 idő-
ben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú 
bankszámlájára.  
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 Hódmezővásár-

hely Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adó-

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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szám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖN-
JÜK! 
c) ADÓ 1%: Adójának 1-1%-val kérjük, támogassa a fent megnevezett 
Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítványunkat: adószám: 18477807-1-06 
és a Magyarországi Református Egyházat: technikai kód: 0066. KÖSZÖN-
JÜK! 
 

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 799. 
dicséret 1. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy 
vegyük Isten áldását. A 799. dicséret 1. verse így kezdődik: „Mindig velem, 
Uram, mindig velem…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll): 
 
Áldás (gyülekezet áll): „21Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert 
benned reménykedem. 22Szabadítsd ki, ó, Isten, Izráelt minden nyomo-
rúságából!”12 

 
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  

                                                           
12 Zsolt 25,21-22 
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