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„Aki a Felséges rejtekében la-

kik, a Mindenható árnyékában 
pihen, az ezt mondhatja az ÚR-
nak: Oltalmam és váram, Iste-
nem, akiben bízom!”      
  (Zsolt 91, 1.2)  
 
 

 

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 
449. dicséret 1. versével: „Jézus, vigasságom!…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 449. dicséret 2-3. versével: 
„Jézus, menedékem!…” 
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 
Zsoltárok könyve 91. részéből:   

1Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pi-
hen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, 
akiben bízom! 3Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a 

pusztító dögvésztől. 4Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, 
pajzs és páncél a hűsége. 5Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó 
nyíltól nappal, 6sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ra-
gálytól. 7Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem 
ér el. 8A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 9Ha az URat 
tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet téged baj, sátradhoz 
közel sem férhet csapás. 11Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak 
rád minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a 
kőben. 13Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a ten-
geri szörnyet. 14Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert is-
meri nevemet. 15Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, 
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 16Megelégítem hosszú élettel, gyönyör-
ködhet szabadításomban.  
 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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     Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
Közösségeinkből jövünk Hozzád, személyes Istenünk! Itt van a 
szívünk mélyén a családunk sorsa, a gyermekeink, unokáink 
útja! Értük könyörgünk! S itt vagyunk előtted a gyülekezet kö-
zösségében. De gondolatunkban ott vannak a nagyobb közössé-
geink is, az egyházunk, a városunk népe. És ott van a nemzetünk 

is, Seregeknek Ura, Teremtő Atyánk!  
Te láttad, ismered a múltunkat. Előtted zajlott le egész eddigi történelmünk. Hal-
lottad az érted és a szabadságért lobogó szívek dobbanásait! Hisszük Urunk, hogy 
bármennyit is kellett szenvedniük őseinknek és hőseinknek, nem volt hiábavaló. 
Mert ez a nép – hűtlenségei és gyengeségei, hiszékenysége és tévelygései ellenére 
is – még mindig a Te néped, Urunk! Neked ajánlották föl szentéletű királyaink, érte 
pöröltek prédikátoraink, költőink, érte dolgoztak nap, mint nap csendes elődeink. 
Mert ezt a népet, szétszakítottságában is Krisztus útjára akarod vezetni! 
Erre tanítottak minket lánglelkű márciusi örök ifjaink és áldott emlékű apáink is! 
Erre tanít minket evangéliumod, hogy tudjunk mi, magyarjaid a szelídség, a békes-
ség és az áldások útján járni!  
Kérünk Téged, kegyelmes Úristen, távolítsd el sorainkból a megosztást, az idegen 
szellemet, az erőszakot és a torz eszméket! Teremts lelkünkben tisztaságot, csendet, 
vágyat a békességre, mert szavad szerint, te oda küldesz áldást, ahol a testvérek 
békében élnek! 
Vonj minket oltalmadba szent igéd bátorító, vigasztaló, tiszta üzenetével, és rejts el 
minket szárnyaid árnyékban! Jézusért kérünk, hallgass meg minket! Ámen  
    Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés meghallga-

tására a 91. zsoltár 1. versével: „Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmá-
ban…” 
Igeolvasás, igehirdetés 
Textus: Példabeszédek 14, 26 
Aki az URat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz 

az. 
Még csak épp a tavaszba fordulunk, de már előre pillanthatunk a nyárra egy kép 
erejéig. Egyre gyakrabban előforduló jelenet a nyárban: autók sokasága sorjázik a 
benzinkút fedele alá. Ha ugyanis a nyári zivatar jeget hoz, akkor az, nem lesz kí-
méletes, és a legjobban teszi, minden vezető, ha a legelső lombos fa alá húzódik a 
járművével. Máskülönben autója védtelen marad a tojásnyi kis bombáktól, amelye-
ket a hirtelen égszakadás ver a kocsi tetejére. 
Aki ilyenkor nem tud oltalomra találni, az könnyen pórul jár: akár még a szélvé-
dőjét is betörheti a jeges golyózápor, de legalábbis biztosan maradandó nyomot 
hagy az autóján. Kiszállni pedig egyenesen kész életveszély, mert ha egyszer egy 
ilyen jeges lövedék valakit halántékon talál, az akár végzetes is lehet. 
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A nyárból visszalépve, a telet pedig még nem is hagytuk magunk mögött teljesen, 
egy-egy zord szélroham még érzékelteti, hogy van ereje a hidegnek. A hideg, erős 
szél is tud félelmet kelteni, ami elől menedéket keresünk. 
Az életünk néhány évtizedét akár össze is foglalhatjuk ebben a jelenetben, a jégve-
rés elől menedéket kereső emberben. A földi élet tele van veszélyekkel, időnként 
csapásokat is el kell szenvednünk benne. Mindnyájan szeretnénk elkerülni ezeket, 
ezért keressük a menedéket, akár a lombos, nagy eperfa alá parkoló autós. 
Lakást, házat vásárlunk vagy bérlünk, hogy legyen egy otthonunk, ahova egy át-
dolgozott nap után hazatérhetünk, a jó melegbe, a biztonságba. Ha elfáradunk az 
emberek sokaságától, jól esik egy kis csendes visszavonulás. Milyen jól esik egy 
fárasztó, pörgős nap után becsukni magunk után a lakásajtót, és milyen jól esik a 
kinti metsző, hideg szélből belépni az enyhet adó lakásba! De jó idebent! De jó a 
biztonságba, nyugalomba megérkezni. 
Biztosan hallottunk már a szükségletek és motivációk piramisáról. Egy amerikai 
pszichológus sok-sok kutatást végzett a pácienseivel, hogy mire van leginkább 

szüksége egy embernek mi az, ami mozgatja a cselekedeteit. A leggyakoribb vá-
laszok között ott volt persze az étel-ital, az anyagi jólét, a kényelem, a siker, az el-
ismerés, a céljaink megvalósítása és a többi olyan dolog, amiket a leginkább kere-
sünk az életben. De a legeslegfontosabb érték tudjátok mi volt, ami az egész pira-
misnak a talapzatát adta, egyben a többi előfeltételének tekinthető? Elmesélek eh-
hez egy rövid élettörténetet. 
A kérdésünkre a választ, hogy tudniillik, mi számít, mi a legfontosabb, ami kell 
nekünk, ennek a híres tudósnak az életútja is megmutatja. Ez a Maslow nevű ember 
a cári Oroszországból a szegénység elől Amerikába kimenekült zsidó család első-
szülött fiúgyerekeként nevelkedett. Átkelve az óceánon New Yorkban telepedtek 
le. A brooklyn-i környék tele volt akkoriban fiatal suhancokból álló bandákkal, akik 
ezt az Abraham fiút rendszeresen csúfolták a származása miatt, megkergették, és 
ha utolérték, még rendesen össze is verték. 
Hiába keltek át hát a tengerentúlra a szüleivel, ott sem lett jobb soruk. A kis Abra-
ham csak a tanulással, az olvasással, a tudással tudott kiemelkedni a folytonos fe-

nyegetettségből. Nem csoda hát, ha a lélektani kutatásaiban különösen fogékony 
lett az emberekben rejlő szorongásra, arra, hogy a legfontosabb motivációnk, moz-
gatórugónk a biztonság, a biztonságérzet, annak a keresése.  
Mindannyiunk alapvető vágya, törekvése, szükséglete, hogy nyugalomra és biz-

tonságra találjon. Számtalan lelki és testre is kiható bajnak a forrása ennek a hiá-

nya, a szorongás, a nyugtalanság amiatt, mert vagy a külső körülmények, kívülről 
támadó ellenségek, vagy a belső félelmek és rossz érzések, gondolatok nem hagy-
nak nyugtot. Sokszor együtt a kettő. Sokat lehetne mondani arról, hogy milyen és 
hova vezet a biztonság hiánya, hogy milyen mélyre befészkelheti magát a nyugta-

lanság, a szorongás, a félelem az emberi lélekbe, és hogy fordulhat valaki saját 
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maga ellen egy kritikus ponton, amikor már mindent eluralt benne ez a sötét trió, 
a bizonytalanság, a nyugtalanság és a félelem. 

Úgy is fogalmazhatunk Abraham Maslow képlete alapján, hogy az emberi létünk 
legalapvetőbb feltétele, hogy biztonságban érezhessük magunkat, És ez igaz a 
magánéletünkre, meg a munkánkra, a lakáskörülményeinkre, és igaz a világra is, 
amely körülvesz minket. A mai állapotok pedig nagyon nem kedveznek ennek. A 
világjárvány után a világháború réme fenyegeti a földrészünket. 
Előttünk járt több nemzedék is, amelyik a sorsán tanulta meg, hogy még a boldog 

békeévek is csak egy ideig tartanak. A megszokott, nyugodt életnek hamar vége 

szakad. A háború mindent felforgat, és egy szempillantás alatt oda a biztonságér-

zetünk, a nyugalmunk.  
Egy ilyen világban egy ilyen teremtménynek, mint amilyenek mi, emberek va-
gyunk, egyvalamire van nagyon nagy szükségünk. Arra, hogy valaki olyan biz-

tonságot jelentsen, amit nem lehet fölborítani. Létezik ilyen? Van-e kikezdhetet-
len, fölboríthatatlan biztonság? És ha van ilyen, az hol található? 
A zsoltár szava több, mint emberi vélekedés. Nem csupán emberi tapasztalaton 
nyugszik, még akkor sem, ha egyébként a zsoltár igazát sok-sok nemzedék megta-
pasztalása alátámaszthatja. 
A zsoltár azt mondja, hogy a rossz, megbetegítő, pusztító félelem ellen egy 

gyógyír van: a jó félelem. A gyógyító félelem. A szent félelem. Az istenfélelem. 

Mert végtére is, mi a lényege annak, ha valakit markában tart a megbetegítő, pusz-
tulásba kergető félelem? Az, hogy amitől tart a leginkább, az napról napra hatal-

masabbá lesz, legalábbis annak tűnik a szemében. Lehet ilyen a gyógyíthatatlan 
betegség réme. Lehet ilyen az ’értéktelen vagyok, senkinek se kellek’ démona. Le-
het ilyenné a ’végül magamra maradok” rémképe. Lehet ilyen az ’egyszer magate-
hetetlenné válok’ rémképe. Ezekben a romboló mániákus gondolatokban ugyanaz 
kísért. Egy láthatatlan, mindenhatónak tűnő ellenség, amely egyre inkább úrrá 
lesz mindenben, feltartóztathatatlanul közeledik felém, és miután jól meggyötör, 
végül felfal. 
Nyugtatgathatjuk magunkat, maradj józan, ne hagyd, hogy eluralkodjanak rajtad 
a rossz gondolatok. Ezt mondogatni lehet, de nem sokat használ. Mert nagyobb az 

ereje a gonosz gondolatnak, mint a józan, jószándékú szavaknak. Őserő lakik 
benne, az ősi pusztítás ereje. 
Egyetlen valami tartóztathatja föl. Az erőfizika törvényei szerint erőt erővel, vagy 
tömeggel lehet ellensúlyozni. Nagy erőt nagyobb erővel, nagyobb súllyal.  

Ezért van itt a Pédabeszédekben annyiszor ez a fogalom: az ÚR félelme.  
Különös, kétarcú fogalom ez. Benne van az az emberi érzés, amelyet csak egy fel-
sőbb hatalom, egy minden fölött álló hatalom iránt érezhetünk. Azt érezhetjük, 
amit Mózes érzett, amikor meglátta a sivatagban a folyton égő bokrot, ami mégsem 
égett el. Tapasztalt pásztoremberként rögtön látta, hogy ilyen nincs a természetben, 
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ez csak valami természetfeletti lehet, és beleszédült ebbe a szent félelembe. Ez csak 
Valaki lehet, aki őt szólítja. És akkor elfogta valami megmagyarázhatatlan erő ér-
zése, és rögtön vele, a tőle való különös félelem, az istenfélelem. 
Erre az érzésre vonatkozik tehát az ÚR félelme. De egyúttal, ennek az erőnek a 
másik oldala is ott ragyog, feszül és sugárzik. Az ÚR félelme nemcsak érzés, hanem 
maga az ÚR félelmetessége. Isten lényege. Hogy Ő nagyon más, mint mi. Egyszer 
egy nagy teológus a 20. században így fogalmazta meg a lényeget: Isten az egészen 

más. Ettől nem bálvány, nem emberi alkotás, képzet, hiedelem. Mert akkor olyan 
lenne, mint mi, mint a görög istenek, akik emberként viselkedtek a mítoszokban.  
Ő az, aki mindenestől fogva más, mint mi vagyunk. Mi hibázunk, ő soha, mi té-
vedünk, ő tökéletesen tud és ismer, a mi erőnk véges, az ő ereje korlátlan, mi elmú-
lunk egyszer, Ő mindörökre megmarad. 
Ha az Isten ilyen félelmetes, és nagyon más, mint mi, akkor hogy lehet nála olta-

lomra találni? Nem éppen növeli a félelmünket, ami úgyis kialakult bennünk a 
betegségtől, tűztől, kígyómarástól, haláltól? 
Ez úgy lehetséges, hogy van egy másik elemi alapélménye is a hit népének vele 
kapcsolatban. Az egyik tehát az, amit Mózesről mondtam, aki megsejtette a félel-
meteset Istenben.  
A másik alapélmény azonban az, hogy Isten gondoskodott is a vízre tett kisfiúról. 
Csodák sorozatát vitte véghez, hogy ő legyen a népe vezetője, megmentője. És ez 
csak egy nép régi története. Ettől még nem lenne a mienk az istenfélelemben rejlő 
oltalom. Úgy lett a mienk, hogy Isten a maga mentő félelmét kiterjesztette az egész 
emberiségre. Azért küldte el Fiát emberi testben, hogy mindannyiunk megmen-

tője legyen. Hogy megismerjük a benne rejlő gyengédséget. A hatalma árnyéká-

nak biztonságát, amiről a 91. zsoltár is tanúskodik.  
Elrettentő erő és gyengéd szeretet, együtt a kettő maga a biztonság. Az állatvilág-
ban is fölfedezhetjük ennek a mintáját. Időnként láthatjuk a tévében a krokodilcsa-
ládokat. Az anyaállat kifejlett példány, három-négy méteresre is megnőhet. Hatal-
mas állkapcsával egy felnőtt zebrát is képes elkapni és cafatokra tépni.  
S ugyanezek az állkapcsok milyen másként zárulnak, amikor a tojásból épp csak 
kikelt parányi porontyait szállítja el a krokodilmama. Szinte hitetlenkedve figyel-
jük, hogy azok a hatalmas állkapcsok, a többsoros fogazat milyen gyengéden csu-
kódik össze, hogy miközben biztonságba helyezi a kicsinyeit, nehogy megsértse a 
törékeny kis utódokat.  
Szilaj, legyőzhetetlen hatalom és erő – és vele párban a gondoskodás, a gyengéd, 
áldozatkész szeretet. Az ÚR félelme így lesz oltalommá. Számot vet a mindenható 
hatalommal, amely a halált is legyőzte Jézus ártatlanságban vállalt áldozatával. 
Többé már nem vehet birtokba örökre a halál. Legyőzetett! Örök diadallal. Ezt 
fogjuk ünnepelni húsvétban, de már most, a böjtben is erre készülhetünk remény-
teli lélekkel. Itt van a Legyőzhetetlen. És ez a végtelen hatalom értünk érez, értünk 
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hullat könnyet, értünk imádkozik, értünk verejtékezik vérrel, és értünk szen-
vedi el a halálos kínokat ott, a keresztfán. Mert ennyire szeretett minket! 
Kedves Testvéreim! 
A Példabeszédek összegyűjtője, leírója még nem tudhatta ezt, de az őt átjáró Szent-
lélek már akkor megsejtette, hogy milyen is Isten igazán. Hogy igaz rá, milyen 
félelmetes is Ő – mint senki és semmi más. Ha Ő nagyobb a halálnál, akkor mi 
lehetne még más, ami félelmesebb nála? 
S ugyanakkor ő az, aki a legszorongatóbb helyzetekben körülvesz, mint menedék. 
Úgy, ahogy egy hatalmas lombú fa ágai fölfogják a záporozó jégdarabokat, Ő úgy 
ölel át karjával, úgy fogad az oltalmába. 
Nemcsak minket – ez is a mai példabeszéd üzenete. Ha van rémálmunk, az nem-
csak az lehet, hogy valaki üldöz. Egy van, ami ennél is rémesebb: valaki üldözi a 
gyermekemet, unokámat. S mindebben a tehetetlenség a legfeszítőbb érzés! Itt 
ülök a szobámban, és semmit nem tehetek a fiamért, lányomért. Nem állhatok ott 
mellette, amikor veszélyben van, támadások érik, és nem vághatok vissza azokért, 
mert csak neki ártanék vele. Hát ne robbanjon föl az ember dühében, elkeseredett-
ségében, tehetetlenségében?! 
Itt van az én vigasztalásom, és itt van a te vigaszod: az ÚR félelme oltalom a fia-

idnak is! Nemcsak Neked! Őket is véded vele, ha Rá tudod bízni őket arra, aki 
egyedül mindent megtehet értük, helyetted is! Imádságban engedd el a gyermeke-
det oda, ahol nem lehetsz vele. Imádságban engedd át annak, aki a Tökéletes 
Szülő, más néven, az ő Mennyei Atyja és a tied is. 
Ő átengedte Neked a Fiát, egészen halálosan! Rá ennyire számíthatsz. Ezért Te is 
engedd át Neki azt, aki a tied! Ott lesz jó helyen, ott lesz kikezdhetetlen bizton-
ságban! 
Testvéreim, hallottuk a jó hírt a gyógyító félelemről, a szent félelemről, amely a 

hit és bizalom által oltalommá válik. Legyen ez elég nekünk a következő időkre, 
hogy ne hagyjuk magunkat elsodorni a félelmeinktől. Találjuk meg a biztonsá-
gunkat ott, ahol az van: az Ő szárnyainak árnyékában, Krisztus fölénk kitárt kar-
jai alatt!  Ámen.(Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
  Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre feleljünk a 62. zsoltár 1. versével: 
„Az én lelkem szép csendesen…”                                         
Papi imádság (a gyülekezet áll): 

Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel, 
Nyújts föléje védő kart, ha küzd ellenséggel. - 
Számtalan ellenséggel kell megküzdenünk Urunk, míg megfutjuk 
ezt a földi pályánkat. Meg kell küzdenünk az időmúlással, anyagi 
gondokkal, bizonytalansággokkal, olykor a félelmeinkkel, betegség, 

háború rémével és valóságával. A végpusztulás sötét látomásával. 
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Énekeljük a Himnuszunkban a régi, bibliás, istenes mondatot, és talán bele sem 
gondolunk, hogy mennyire szükségünk van erre. 
Szükségünk van rá, hogy csodálattal féljük hatalmadat, mert nem a pajtásunk vagy, 
hanem az Istenünk, 
És szükségünk van a benne megszólaló erős hitre, hogy mégis oda merjünk bújni 
szárnyad árnyékába, hogy betakarj minket. Megtartsd az életünket, az egészségün-
ket, a családunkat, a betegeinket, a gyermekeinket, az unokáinkat. 
Tudjuk, hogy nem a mi örökös aggódásunk tart meg, az inkább csak még betegebbé 
és nyomorultabbá tesz. Nem emberek és nagyhatalmak ígérgetései és nem a kincs-
tári optimizmus tart meg minket és ment meg a végromlástól. Egyedül Rád támasz-
kodhatunk, mint Mindenható hatalmasságra, és egyedül te vagy, aki a végsőkig, 
halálosan szeretsz minket. 
Légy a mi félelmünk, légy a mi bizodalmunk és légy ezáltal a mi oltalmunk, ke-
gyelmes, mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által. 

Hallgasd meg könyörgésünket a szegényekért, üldözöttekért, gyá-
szolókért. Őérte kérünk! 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 AKARA-
TOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜN-
KET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN 
MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MIN-
KET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ OR-
SZÁG, 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. 
 
Hirdetések 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés:  

Dajka Zoltán Noár 2023.03.12 

Tóth Amélia  2023.03.12 

Berezvai-Nagy Máté 2023.03.26 

Csikós Emma Sára 2023.04.02 
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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 Mocsári Ida 

(Hódmezővásárhely, 1943.07.23.) 6900 Makó, Batthyány u. 23. szám 

alatti lakos. Temetése 2023.03.08. (szerda) 1300 órakor volt a Dilinka te-

metőben.   

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 

téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, legyen boldog-

ság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség 

neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kívánok neked!”2 

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 

                                                           
2 Zsolt 122,6-9 
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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 keretében „Bach a So-

ukeniken” Alföldi Csaba és Feigl Rebeka orgonakoncertje lesz, 2023. március 25.-

én szombaton 18 órai kezdettel a Református Ótemplomban. Az ingyenes koncer-
ten Bach böjti koráljaiból hallhatnak válogatást a zenekedvelők. 
b) IX. BIBLIAISMERETI VERSENY   
 Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 2023. március 3-4. 
Az országos hittanverseny döntőjének iskolánk, a Bethlen Gábor Református Gim-
názium házigazdaként 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 in-
dult:   



10 

 

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 tesztversenyen mérték ösz-
sze tudásukat a versenyzők. Idén az Apostolok cselekedetei könyv képezte a törzs-
anyagot. A nyertesek (mindkét versenyrészben) balatoni hosszúhétvégét nyerhet-
tek a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom (SDG) Balatonszárszói Konferen-
ciaközpontjába, teljes ellátással. A versenyek időpontjaiban a felkészítőknek lel-
kész-vallástanár fórumot tartottunk a Református Pedagógiai Intézet szakemberé-
nek irányításával. Templombemutató/toronymászás, fizikaszertár megtekintése 
kísérletekkel, valamint – Elek András főgondnok úrnak köszönhetően – múzeum-
látogatás is szerepelt a programok között.  
A megnyitón az SDG elnöke, Nt. Németh Tamás vezető lelkész köszöntője mellett 
Bovier Hajnalka igazgatónő üdvözlő szavait hallhattuk. Áhítatot pénteken Szabó 
Ákos iskolalelkész, szombaton Kovács Márk Péter teológus-vallástanár tartott.  
A Kárpát-medence református gimnáziumainak/középiskoláinak meghirdetett 
rendezvényre közel 110 szálló és 140 étkező vendég jött el. A versenyző gimnazis-
ták mellett az iskolák és/vagy egyházközségek felkészítő lelkészei, vallástanárai, 
továbbá az SDG vezetése és önkéntesei voltak jelen. A szombati eredményhirdetés 
végén igei útravalót Nt. Bán Csaba tiszteletes úr adott.  
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 Sarok-
ház Cukrászda, valamint a Natural Zöldség-Gyümölcs Kis- és Nagykereskedés 
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 megnyitó, az áhítatok és az eredményhirdetés helyszínéül a Reformá-
tus Ótemplom szolgált, míg a többi programelemet iskolaépületünkben, tornater-
münkben tartottuk meg. A rendezvény segítői pedagógusaink, diákjaink és isko-
lánk munkatársai voltak. Mindenkinek köszönjük a segítségét!  (Kovács Márk Péter 
okl. ref. teológus, vallástanár, programfelelős-szervező) 
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 
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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. 
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 You-tube csatornánkon3 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag is 
megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon 
is elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról4 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.  

                                                           
3 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
4 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 telefonon5 és e-mailen6 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 62. zsoltár 2. versét: 
„Azért, szívem reménységed csak az Úr Istenben vessed…”, 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  

 

 

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

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

