
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője 
2023. március 5. Böjt 2. vasárnapja, „Szőnyis” istentisztelet 

                       
   „A bölcsesség házat 

 épített magának…”                            
               (Péld 9,1) 

 
 
 

 
Apostoli köszöntés:  
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisz-
tustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Kedves 
Testvéreinket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket az 
567. dicséret 1. versével: „Téged, ó Isten, dicsérünk…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 804. ének mindhárom ver-
sével: „Hálát adok, Uram, az életért…” 
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 Példabeszédek 

könyve 9. részének 1-6. verséből:   
1A bölcsesség házat épített magának, hét oszlopot faragott 
hozzá. 2Levágta marháját, megfűszerezte borát, és megterítette asz-
talát. 3Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan 
fekvő pontjain: 4Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek 

pedig ezt mondja: 5Jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett bo-
romból! 6Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján!  
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  

Mindenható Istenünk! 
Sok mindent láttunk már, hallottunk már, megtudtunk már a világ-
ról. Mégis, tudatlanok maradunk, ha nem te okosítasz minket. Ér-
tetlenek vagyunk, ha nem Te adsz nekünk értelmet. Sötétben tapo-
gatózunk, ha nem Te gyújtasz fényt nekünk.  

Kérünk, adj nekünk értelmet, bölcsességet, hogy ne csak a fülünk, a szívünk is meg-
hallja hangodat, és hitünk szemével lássunk Téged, a Láthatatlant, Jézus Krisztus-
ban! Ámen. 
Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallgatá-
sára a 261. dicsérettel: „Uram Isten, siess minket megsegíteni…” 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Igeolvasás, igehirdetés 
Textus: Péld 9, 1.a: A bölcsesség házat épített magának… 
 
Kedves Testvérek! Kedves Iskolai Gyülekezet! 
Isten hozzáférhetetlen magasságban lakik, a mennyben. Nem is az 
égben, aminek a kékségét még látjuk innen, a földről tiszta időben. 

Ő a mennyben lakik, elérhetetlenül. És, milyen az ember? Mindig is szerette volna 

megszemélyesíteni, hallani és látni a Láthatatlant. Még embertársaiban is. A tá-
volságot leküzdve létrehozta előbb a távüzenetet, a táviratot, aztán a telefont, aztán 
a kép-hang kapcsolatot. Mert fontos nekünk, hogy akivel kapcsolatot teremtünk, 
annak halljuk a hangját, lássuk az arcát. Így, személyként jelenjen meg előttünk. 
A régi korokban, még sokkal Jézus előtt megalkották a Bölcsesség titokzatos fogal-
mát, mint Isten Lelkének megtestesítőjét. Úgy beszéltek róla, mint valami sze-
mélyről, aki láthatóvá válik a műveiben. 
Ízleljük ezt a rövid fél mondatot az Ószövetségből: a Bölcsesség – házat – épített! 
Mit is jelentett a Bölcsesség akkor? Nem valamilyen elvont tudást, bölcseletet, fi-
lozófiát. Sokkal inkább hozzáértést az élethez és az élet dolgaihoz. Azt is Bölcses-
ségnek nevezték, hogy az asztalos milyen ügyesen bánik a szerszámaival, lám, mi-
lyen szép kaput faragott az élettelen fából! És, Bölcsességnek nevezték azt is, ami-
kor valaki úgy, általánosan megértette az élet lényegét: Isten félelmében, tiszte-

letében élte az életét. Ezért írja ezt a Példabeszédek néhány sorral lejjebb: „A böl-
csesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (v. 
10) Fordítsuk le ezt a hétköznapok nyelvére: „ha érteni akarsz az élethez, és ha azt 
szeretnéd, hogy jó életed legyen, azt ott kezdd, hogy tiszteled az élet Urát és az 
ő parancsai szerint élsz.”  
Amikor kismotorra száll valaki, előtte el kell végeznie egy tanfolyamot és vizsgát 

tennie. Ha bázisugrást akarsz végrehajtani, akkor is meg kell felelned a vizsgakö-
vetelményeknek. És ha repülőt akarsz vezetni, akkor még sokkal több tanulnivaló, 
gyakorolni való vár rád. Még külön arra a gépre is vizsgát kell tenned, amelyiket 
vezetni fogsz. Ha a közlekedés olyan üzem, amelyben a halálos veszélyeket sza-

bályokkal és józan odafigyeléssel tudod elkerülni, pont az élet ne volna ilyen 
életveszélyes „üzem”? Épp az életre ne vonatkoznának biztonsági előírások? Épp 
maga az élet lenne olyan „közlekedés”, amelyikre nem kell, hogy vonatkozza-
nak biztonsági szabályok és létfontos tanácsok? 
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Ez a bölcsesség veleje tehát: megértettem az élet lényegét, és azt, miként tudom 
elkerülni, hogy elrontsam, hogy nagyot karambolozzak, sőt inkább, hogy tudok 

szép, tartalmas életet kialakítani. 

Gyerekek, ti még most kezdtétek el ezt az élet nevű társasjátékot – épp csak pár 
éve. Hallotok, láttok szabályokat, amik talán érthetetlenek, bosszantóak. Miért 
nem léphetek a fűre?! Mért kell megállnom és körülnéznem a járda szélén, amikor 
át akarok kelni az úttesten?! Mért nem hagyhatom nyitva magam után a vonat aj-
taját?!  
Most lehet, hogy szeretnétek szabadulni egyik vagy másik szabálytól. Később vi-
szont, higgyétek el, amikor már felnőttök, magatok fogjátok mondani: miért nem 

mondta ezt nekem senki? Vagy: miért nem hallgattam az Anyukámra, amikor 

ezt mondta: kisfiam, kislányom, ne ismerkedj túl könnyen, várd meg, amíg igazán 
megismered azt a másikat! Mert a legfájóbb az tud lenni, amikor valamit a saját 
kárunkon kell megtanulnunk. Mert utána már nem lehet visszaforgatni az időt.  
A Példabeszédek, és az egész Bölcsességirodalom arra tanít, hogy az Élethez hoz-

zátartoznak olyan szabályok, amiket nem magunk állítottunk föl, mert azt köny-
nyedén átlépnénk. Maga Isten fektette le az élet szabályait. Olyanokat, mint, „ne 

legyen más istened rajtam kívül!” Vagy, „ne akard elvenni a másét!” És az a hoz-
záértés, az az igazi megértés, bölcsesség, hogy belátod, nagyon is hasznosak ezek 

a szabályok, ebben rejlik a jó életem, a biztonságom, a boldogságom. A bölcsesség 
az, hogy felismered, megérted, oda kell figyelnem, mert magamtól nem tudok 
mindent, amire szükségem van az életben maradáshoz és később, a teljes élethez. 
És, milyen jó dolgunk van nekünk, akik már jóval később élünk, mint a Példabe-
szédek kora, amely a Bölcsességben kereste Istent, a Láthatatlan lelket! Nekünk 
már ott van a názáreti Jézus, egy valóságos ember, aki Isten Fiaként a mi életünket 
élte. Tudjuk, hogy már gyerekkorában nagyon érdekelték Isten dolgai, úgy, hogy 
még a szüleitől is elmaradt a templomban. De aztán hazament velük és engedel-
meskedett nekik. Nekünk a „Bölcsesség” már az a személy lett, aki valóságosan itt 

élt velünk, közöttünk, a földi valóságban. Aki úgy szenvedett, mint sok más em-
bertársunk, és meg is halt, mint minden halandó.  Ő ezt tanította tanítványainak: 
„szeressétek egymást!” Mert a szeretet Isten törvényének a betöltése. A szeretet a 

legfontosabb életszabály! Hiszen, ha szereted igazán Istent, a te alkotódat, akkor 
nem keresel magadnak más istenséget! Se az önhittség (nagy arc), se a pénz sem 
lesz isteneddé!  És, ha szereted a másikat, akkor nem akarod semmitől megfosztani, 
sőt, inkább kisegíted azzal, amire épp szükséges van. Ez a Bölcsesség Krisztus sze-
rint.  
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És ez a bölcsesség, tényleg, ahogyan a példabeszéd mondja, házat épít. 
A ház olyan menedék, ahová be lehet húzódni a jeges szél vagy a zuhogó eső elől. 
A ház az a hely, ahol nyugodtan le lehet ülni, meg lehet szárítani a ruhánkat, ha 
eláztunk odakint, ahol a téli hidegben elgémberedett tagjainkat átmelegíthetjük a 
kandallónál vagy a radiátornál, ahol egy jót vacsorázhatunk, ahol még le is pihen-
hetünk egy kényelmes ágyba. 
A ház, az otthon olyan dolog, amire feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy egész-
ségesen, biztonságban élhessünk. Úgy mondjuk, a lakhatás elemi létfeltételünk. S 
itt máris gondoljunk azokra, akik rossz külsővel kirínak az emberek közül. Pado-
kon alszanak a nyílt utcán. Elhanyagoltan, piszkos ruhában, mosdatlanul és szám-
kivetetten nélkülözik a fedelet a fejük fölül. Milyen fontos azoknak a munkája, 
akik róluk gondoskodnak! A hajléktalanok: igen, ők azok, akik nem jutottak lakás-
hoz, vagy kitették őket egy válás miatt, vagy nem tudták fizetni a törlesztést, el-
vesztették a munkájukat és szerencsétlen sorsukkal szorultak ki az emberlét pere-
mére. A hajléktalanok azok az embertársaink, akik némán arra figyelmeztetnek 
minket, hogy becsüljük meg azt, és legyünk hálásak érte, hogy nekünk van ottho-
nunk, házunk vagy lakásunk! 
A Példabeszéd abban az értelemben beszél házról, hogy Isten házát érti rajta, a 
templomot. A templomban akkoriban, az Ószövetség szabályai szerint áldozatokat 
mutattak be, majd azután családi szent lakomákat tartottak az áldozat helyén erre 
elkülönített csarnokokban. A Példabeszédek erre a lakomára hívogatja az olvasót. 
Jőjjetek abba a házba, amit a Bölcsesség épített – Isten félelmére, Isten tiszteletére. 
Ezen a helyen hozzájuttok az élet javaihoz. A marhapecsenye és a fűszeres bor egy 
finom lakoma kellékei. Ezek jelképezik azt, hogy Isten házában jókat kapunk. S ha 
igaz, hogy a testünk megéhezik, ha sokáig nem kap enni, igaz ez a lelkünkre is. A 
lelkünket is jól kell táplálni!  
A Bölcsesség háza tehát a templom, ahol az éhes lélek jóllakhat, ahol Isten táplál 
minket. A múlt vasárnap terítettük meg az Úr asztalát bőjt alkalmából. Az úrva-
csora az a szent lakoma a mi életrendünkben, amely Istenhez köt minket. Ezt Jézus 
szerzette  a tanítványainak. Aki felsőbb éves, az konfirmál, és aki konfirmált, az 
részt vehet a gyülekezet úrvacsorai közösségében. Aki pedig erre készül, az meg-
tanulhatja, hogy mit is jelent az, hogy részt veszek az Úr asztalának a vendégség-

ében. 
És, még egy üzenet a házról. A Bölcsesség háza Isten temploma. Az Újszövetség-
ben pedig ezt olvasssuk, ez is bölcsesség: „Nem tudjátok, hogy testetek a benne-

tek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?” (1Kor 6, 19) 
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Én is lehetek jelképes értelemben „ház”, olyan hajlék, ahol jókedv, otthonosság és 
tisztaság lakik, szép gondolatok, jó akarat, amely képes mások elfogadására, befo-
gadására. Ha Isten Bölcsessége, Szentlelke bennem lakik, akkor a közelemben lé-

vők otthonosságot, elfogadást, megértést kapnak tőlem. Akkor számukra is biz-
tonságot, menedéket tudok adni a sok rossz, bántás és csúfolódás, meg nem értés 
és kiközösítés elől. Légy lelki otthonná másoknak is! Teremts magad körül meg-
értő, elfogadó légkört! Nyisd meg Isten hajlékát mások előtt, ahol megbocsátásra, 
megkönnyebbülésre talál az, akit a gyűlölet, a lelkiismeretfurdalás vagy a félelem 
üldöz! 
Végül, következzék a rövid tagmondat harmadik szava: épít. A Bölcsesség házat 
épített. 
Valamikor voltatok óvodások. Mi, felnőttek is voltunk, már tényleg nagyon régen, 
de ti, sulisok is úgy látjátok most, hogy ’ó, de régen volt az már!’.  Na most, vissza-
emlékezhettek, milyen volt az óvodában a homokozás. Milyen sok örömet találtál 
benne: milyen boldog voltál, amikor sikerült egy kis várat felépítened a homok-

ból. Pici vizet is locsoltál bele, hogy összeálljon és formálható legyen. Jól megpas-
koltad a tenyereddel, hogy szilárdan álljon az a váracska. És kész! – mutogattad 
büszkén a társadnak, milyen frankó lett a várad. 
És akkor jött valami csibész nagyobb srác, és jól belerúgott a homokváradba, ösz-

szerombolt mindent, amivel olyan sokat bíbelődtél. 
 Gondolom, a szüleitek is sokat bíbelődtek már veletek, hogy valamit építsenek 

bennetek. Egy szép világot, mesékkel, vagy igaz történetekkel, igazságokról, a sár-
kányon győztes királyfiról, a becsületes szegény lány győzelméről a gonosz és irígy 
mostohája fölött. A jószívű halászfiúról, aki visszaengedte a rimánkodó aranyhalat, 
amely ezért cserébe busásan megjutalmazta őt.  
És akkor jön valaki és azt mondja: nem kell becsületesnek, jószívűnek lenned. A 

lúzerek azok! Nyugodtan hazudj, vágd ki magad minden helyzetből és csak ma-
gadra gondolj! Csak magadra gondolj, és ne foglalkozz senkivel. Sajnáld le, amit a 
szüleid meg a tanáraid mondanak! Két füled van, az egyiken be, a másikon ki! Az 
a menő, aki csak magával törődik! Aki tanul, az hülye stréber! – hallottatok már 
ilyeneket? Szerintem, biztosan. 
Szóval, ez a fickó vagy lány, aki ilyenekkel tömi a fejed, jön és alaposan lerombolja 

azt a bizonyos várat benned. És, mert őt látod vagánynak, menőnek, „kúl”-nak, 
ezért elkezded követni a példáját. És nem veszed észre, hogy folyamatosan lerom-
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bolódsz, nemcsak, hogy lerontod a jegyeidet, hanem te is elkezdesz rombolni má-
sokat. És a végén már nem ismernek rád a szüleid, a tesód, az osztálytársaid, a 
barátaid. Mi lett belőled?! 
Ezért tanítja Isten igéje: a Bölcsesség házat épített. A Bölcsesség épít! 
Figyeljünk csak egy idős barátunkra, Pál apostolra. majdnem kétezer éve írta, de 
mintha most szólna, itt, tőletek pár lépésnyire: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne 
hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, 
hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Ef 4, 29). Tudjátok, milyen szót használ 
itt a régi fordítású Bibliánk? „Semmilyen rothadt beszéd ki ne származzék a ti 
szátokból, hanem csak, ami hasznos a szükséges építésre…” 
Bizony, szavakkal is lehet építeni, de rombolni is! Szép szóval építeni, csúnya 
szóval rombolni. Ismerős ez a probléma? Általánossá vált a romboló beszéd. A rot-
hadt beszéd. Olyan, mint a megromlott zöldség, vagy még durvább, a romlott hal. 
Ismered, milyen az igazi kukaszag? Na, olyan a romboló beszéd is. Amellett, hogy 
rettentően áporodott szagú, mondjuk ki, büdös, ráadásul még lelki kórt is terjeszt 
– romlást áraszt! Ugyanúgy, mint egy romlott étel, ami tele van kórokozókkal. 
Tudjátok, mit mond erről maga az Úr Jézus? 
„A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt 
hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimon-
danak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján…” (Mt 12, 35.36) Szóval, 
a tét nem kicsi: a szavaink alapján ítéltetünk meg! És, nem az emberektől…! 
S akkor, szólaljon meg újra idős barátunk, Pál apostol:   
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami 
tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyé-
tek figyelembe!” (Fil 4, 8) 
Milyen más lenne a világ, ha mindenki építeni szeretne? Ha mi, felnőttek figyel-
nénk arra, hogy nem osztok meg darknet vagy perverz tartalmakat, és nem be-

szélek trágár, otromba módon – legalább a gyerekem előtt! Úgy fáj a lelkem, ami-
kor hallom, hogy az utcán, iskolába menet egy felnőtt, egy szülő csúnyán beszél a 
gyerekével! És, nemcsak a beszéd a fontos. Mert nem ott kezdődik a lényeg. Mit is 
mond Jézus: „a jó ember jó kincseiből hoz elő”. Vagyis, az van a szánkon, ami a 

lelkünkben. Ha rombolás és romlás bűzlik belül, akkor az jön ki belőlünk. Ha vi-
szont vannak még lelki kincseink, és kell, hogy legyenek ott legbelül, akkor az jön 
ki a szavainkból is. 
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Építeni, nem rombolni! Mutassam meg ebben azt, hogy bennem még áll az a bi-

zonyos, jelképes vár. Még nem felejtettem el, hogy mi az, ami igazságos, ami tiszta, 
ami szeretetre méltó, ami nemes és dicséretes!  
Szerinted, menni fog? Ha úgy érzed, hogy túl nagy rajtad a csoportnyomás, mert a 
társaid, a környezeted nem fogad el, ha te mersz más lenni, becsületes és jólelkű, 
akkor kérd Isten Szentlelke erejét. Ez erősítette meg a prófétákat is a halálos ve-
szedelmekkel szemben! És ő, a Lélek adott Jézusnak is erőt, hogy kiállja a kereszt 

próbatételét, és hűséges maradjon mindhalálig! Ne add oda a benned levő jó lel-
ket a pillanatnyi népszerűségért, egy jónak tűnő poén kedvéért! Ne örülj más kárán 
és ne űzz csúfot senkiből, főként, a nálad gyengébből, aki nem tud vagy nem mer 
visszavágni! És ne akarj menőnek látszani olyan áron, hogy szennyes tartalmakat 

tolsz a társaidnak! Légy jó! Építs és építkezz önmagadban is – tudást, bölcsessé-

get, belátást, jóságot! Isten Lelke segít építeni mindezt benned is, ha te is úgy aka-
rod! 
Ez Isten Bölcsessége a mai vasárnapon. Nekem is szól. Neked is szól. Vegyük a 
szívünkre! Ámen.          (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
     Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felejünk a 225. dicséret 6. vers-
ével: „Jöjj, és lakozz bennem…”                                 
Papi imádság (a gyülekezet áll): 

Istenünk, Bölcsesség forrása! Köszönjük, hogy adod Szentlelkedet. 
Tőle kapjuk a készséget az engedelmességre. Tőle leszünk értelme-
sek, az élet tudására.  
Bocsásd meg nekünk az önhitt büszkeségünket, amikor azt mond-
juk, nekem ne mondja meg senki, mit tegyek. Amikor azt gondoljuk, 

mi már mindent tudunk. Adj nekünk, kérünk gyermeki lelkületet, hogy belássuk, 
mennyire szükségünk van a Te Lelkedre ahhoz, hogy életet találjunk – itt a földön, 
és majd az örökkévalóságban is. 
Kérjük, kegyelmezz azoknak, akik életveszélyben vannak. Akik menekülnek, há-
ború fenyegetésétől rettegve. Vigasztald azokat, akiknél földrengés pusztított, akik 
már feladták, hogy szeretteik életben visszatérnek a romok alól.  
Adj gyógyulást a betegeinknek. Olyan sokan gyengélkednek most a járványtól! 
Áldd meg az orvosok, ápolók munkáját a kórházakban, rendelőkben. 
Kérünk, adj éberséget és türelmet azoknak, akikre gyermekeink nevelését bíztad, a 
szülőknek, pedagógusoknak, hogy ne fáradjanak bele gyermekük pásztorolásába! 
Óvd meg gyermekeinket a rájuk leső veszélyektől, a világhálón kínálkozó megron-
tók sötét kísérleteitől!  
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Áraszd szét napjainkban a krisztusi Lélek világosságát a lelkekbe, hogy az embe-
rek, a nagyhatalmak vezetői észhez térjenek a háborús logikából, a gyűlölködésből, 
és a békességet keressék! 
Légy pásztora családunknak, gyülekezetünknek, iskolánknak, egész nemzetünk-
nek és kontinensünknek, hogy visszataláljunk a te Bölcsességed, a békesség és az 
élet útjára! 
Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket! Ámen. 
Az Úr imádsága (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi Urunk 

Jézus Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot!1 
MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK 

MEG A TE NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG 
A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. 
MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BO-

CSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLE-
NÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, 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.2  
Hirdetések 
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 Julianna 2023.04.16 

Kmegy Dániel   

                                                           
1 Mt 6, 9-15 
22Kor 8, 9. 
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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 szüle-

tésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek boldogok, akik té-

ged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság pa-

lotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! 
9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”3 

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 

                                                           
3 Zsolt 122,6-9 
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Juhász Ildikó Renáta 03.01  Szabó Imola Veronika 03.04 

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 pedagógusa vett részt március 3.-án és 
4.-én a Kárpát-medence református középiskoláinak meghirdetett SDG XXIX. Bibliaisme-

reti Versenyen, mely pénteken áhítattal és ünnepélyes megnyitóval kezdődött és szomba-
ton eredményhirdetéssel záródott az Ótemplomban. A versenyhez lelkészi, vallástanári fó-

rum is kapcsolódott, amelyen az iskolai hitéletről tartottak eszmecserét a felkészítő pedagó-
gusok. 

b)  Keresztyén pedagógia konferencia. A Magyar Mentálhigiénés Szövetség tanácskozása 
2023. március 10.-én, pénteken és 11.-én szombaton lesz a Református Ótemplomban, illetve 
a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban 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 hall-
hatnak válogatást a zenekedvelők.    

d) Gyűjtést szervezünk a földrengés sújtotta területek megsegítéséért! Az adományokat 
ezen a jogcímen a Református Szeretetszolgálatnak juttatjuk el. A templom kijáratánál egy 
külön perselyt helyeztünk erre a célra. Bankon keresztül is lehet utalni a gyülekezet szám-
lájára. Bankszámla szám: 11735067-20056821. Kérjük a közlemény rovatban a „földrengés ká-
rosultak” jeligét használni! 
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e) 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. 

f) 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/ 

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

h) 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. 

                                                           
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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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 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 Nemzeti imádságun-
kat, 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: https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw 

                                                           
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

