17Mert

én új eget és új földet teremtek, a
régire nem is emlékeznek, senkinek sem
jut eszébe. 18Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd
teremtek! Mert Jeruzsálemet vigasságra
teremtem, népét pedig örömre.
(Ézs 65,17-18)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
2021. november 21. Egyházi év utolsó – örökkévalóság - vasárnapja

Bevonulás, orgona előjáték (gyülekezet áll):
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2021. november 21-én, az egyházi év utolsó, Örökélet vasárnapján
a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomból mindazokat, akik
hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszteletünket. Alkalmunk
írott
anyaga
a
gyülekezet
honlapján,
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is letölthető. Istentiszteletünket az 96. Zsoltár szavai fűzik egybe: „Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész
föld! 2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! 3Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!” (Zsolt 96,1-2) Ámen.
Az alkalomról: „Az egyházi esztendőt hagyományosan az Örök
élet (örökkévalóság) vasárnapja zárja, amely az Advent első
vasárnapja előtt egy héttel van, s melyben Isten örökkévalóságára
tekintünk előre. A „halál hónapját”, amely a halottak napja körüli
emlékezésekkel, látogatásokkal és utazásokkal kezdődik, ez a
jövőbe tekintő nap zárja. Az örök élet reménysége és bizonyossága
meghatározza a hívő ember jelenbeli életfolytatását is.1” „III.
Frigyes Vilmos (1770-1840) porosz király 1816. november 17-én
rendelte el, hogy az egyházi év utolsó vasárnapján tartsák meg az
elhunytakra való általános megemlékezést…”2 A halottak
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Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk elején fennállva,
énekszóval magasztaljuk Urunkat. Énekeljük a 96. Zsoltár 1. versét.
A 96. Zsoltár első verse így kezdődik: „Énekeljetek minden népek…”
Közének (gyülekezet ül): Folytassuk istentiszteletünket helyünket
elfoglalva és énekeljük a 96. Zsoltár 4-9. verseit. A 96. Zsoltár 4.
verse így kezdődik: „Nagy dicsőségét látja minden…”
Fohász (gyülekezet áll): „4Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. 5Hiszen a népek istenei
csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója. 6Fenség és méltóság
jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. ” Ámen.(Zsolt 96,4-6)
Lekció: Halljátok az Igét! 2Kor könyve 5. fejezet 16-21. verséig
olvasom Isten igéjét:
A békéltetés szolgálata
16Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk
test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most
már őt sem így ismerjük. 17Ezért ha valaki Krisztusban
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 18Mindez
pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus
által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis
Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem
tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! 21Mert azt, aki
nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. Ámen.
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Prófétai Imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket
és fennállva imádkozzunk:
Úr Jézus Krisztus!
Itt hagyunk egy egyházi évet magunk mögött, benne az utolsó novemberi hónapot, amely a gyászra,
az elmúlásra emlékeztett minden esztendőben
bennünket.
A teremtett világ a Földnek ezen a részén is az elmúlásról, a
végről beszél. Lassan minden megfagy körülöttünk.
Elmúlik minden mi körülöttünk, de a legfájdalmasabb, hogy
emberi kapcsolataink, azokban az öröm, a szeretet, a türelem
a jóság elmúlik. Jövünk Hozzád gyarlóságainkkal és arra kérünk Téged, hogy teremts újjá bennünket. Most arra kérünk
igéd melegítse meg szívünket, hogy várjuk felkészülten a Te
visszajöveteledet.
Jövünk Hozzád semmit nem hozva, Igédbe kapaszkodva. Vigasztalj és bátoríts minket Lelked tüze által. Ámen.
Bűnbocsánathirdetés (gyülekezet áll): „1Nincsen azért most már
semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban
vannak, 2mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged
Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” Ámen. (Róm 8,12)
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): Készüljünk az igehirdetésre, és énekeljük a 489. dicséret 1-4. verseit. A 489. dicséret 1.
verse így kezdődik: „Örök élet reggele…”
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek
alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Isten igéje írva található Ézs próféta könyvében, a 65.
fejezet 17-19. verseiben a következőképpen:
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Új teremtés
„17Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is
emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. 18Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek! Mert
Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre.
19Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem
hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. ” Ámen.
Igehirdetés (gyülekezet ül):

Kedves Testvérek!
Az egyházi év utolsó vasárnapjához érkeztünk a 2021-es esztendőben, amelyet örökélet, vagy talán helyesebben örökkévalóság vasárnapjának neveznek. Következő vasárnap már adventbe,
a várakozás idejébe megyünk át, amely Krisztus eljövetelére
készít fel bennünket.
Az örökélet vasárnap elnevezése, - egyháztörténeti távolságok
szemszögéből - nem vezet bennünket olyan nagy messzeségbe
vissza. III. Frigyes porosz király írta elő a német protestáns egyházak számára, hogy az egyházi év utolsó vasárnapján, ily módon emlékezzenek meg a halottjaikra. A német-francia háborúk
elesettjeiről volt szó, illetve a királyt is érte személyes családi
tragédia, amelyet nem akart elfelejteni, így indult ennek a vasárnapnak az ünneplése, amely halottak vasárnapja (Totensonntag)
elnevezést kapta.
A teológusok azonban hamar rádöbbentek arra, hogy a halottakra való megemlékezés, hitünknek nem központi eleme és tartalma, ezért ennek a napnak nemcsak az elnevezése, hanem tartalma is változtattak. A főhangsúly nem a múltra, hanem a jövendőre, nem az emlékezetre, hanem a reménységre helyeződött
át. Bizony a krizantémok lassan megfagynak és elhervadnak, a
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mécsesek kihunynak szeretteink sírjain, de az emlékezetet, benne fájdalmunkat, szabad a múltból, a jövendő felé fordítani. Ennek a vasárnapnak témája kiemel bennünket élethelyzetünkből,
és egy végtelen tágasságba akar belehelyezni, mégpedig Isten
választott népének örömünnepébe. Kedves ige ez, nemcsak az
egyházi év utolsó vasárnapján, hanem a feltámadást követően,
illetve Krisztus mennybemenetelét követően is.
A felolvasott igeszakasz meglehetősen rövid, lényegre törő. Mai
használattal élve akár nevezhetnénk egy SMS üzenetnek is3:
„Új eget és új földet teremtek.” Éppen ezért ennek kibontása
veszélyekkel is járhat. Nem értjük-e félre, nem értünk-e mást a
rövidre fogott szavak alatt? Szavainak tömörsége azonban mindenkorra érvényessé tette.
A felolvasott két versnek tágabb összefüggéséből érdemes anynyit megjegyeznünk, hogy Ézsaiás könyvének utolsó előtti fejezetéből olvastam fel. Ézsaiás könyvének klasszikus hármasfelosztása szerint, ez a harmadik rész, amelyet Trito Ézsaiásnak is
nevez a szakirodalom. A három rész annyira különböző, hogy
egy könyvön belül három könyvet különítenek el, sőt három
vagy akár több szerzőről is beszélnek. A harmadik rész második
fele már az egész könyv összeállításán, az egyenetlenségek eltüntetésén, egybeforrasztásán munkálkodik. Időben ez a legfiatalabb rész, valamikor Krisztus előtti háromszázas években keletkezett,4 egy olyan korban, amikor Istennek legfontosabb üzenetei is veszni látszottak. Ennek a könyvnek többszáz évvel korábban elhangzott, jól ismert üzeneteire már a korabeli társadalom sem figyelt. Egy olyan korról van szó, ahol Isten cselekede3
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teit, jelenlétét a világban nem ismerték fel, nem vették komolyan. Az ige szavai, világossága elhalványodott. Azok az ígéretek, amelyek korábban a könyv lapjain megfogalmazódtak, elhalványodtak.
Ez a tömör mondat, a benne lévő szavakkal a régihez és az újhoz, a teremtéshez és az örömhöz vezet el bennünket.
A réginek és az újnak ellentétéről olvashatunk benne.5 A régi
elmúlik végérvényesen és az újat pedig szenvedések közepette
várjuk, ígéretét kapjuk. A Prédikátor könyve szerint „nincs
semmi új a nap alatt.”6
Honnan származhat az az érzés, hogy a régi mindenestül fogva
rossz, és az új pedig a jó? Miért beszél a Szentírás új születéséről, újjászületésről?
Egészen biztosan nem azért mert a frissebb jobb a réginél. A
frissebbet jobban meg lehet őrizni, mint a régebbit. Nem olvassunk arról a Szentírásban, hogy a régiből egy lépéssel majd az
újba megyünk át. Nem egy ilyen átmenetről olvassunk, hanem
arról, hogy a régi helyett új lesz.
A réginek több értelme van a Szentírásban, de ezen a helyen
minden valószínűség szerint ez azt jelenti, hogy a régi az, ami
elmúlik, amire nem emlékezik már senki. A régi az, amiben már
nem akarunk görcsösen kapaszkodni. A régi az, ami nem tart
örökké. A Prédikátor könyve szerint minden ez alá vetetett.
Minden hiábavalóság, és minden el fog múlni. A világ fog elmúlni7 az Újszövetség szerint.
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Hogyan lehetséges az, hogy amit Isten teremtett az el fog múlni?
Ez az ige emlékeztett bennünket az egész teremtésre. Isten az
egész teremtésre, benne az égre és a földre is azt mondta, hogy
az jó. Az egész teremtett világra azt mondta összefoglalásul,
hogy íme, ez igen jó. Miért válik mégis régivé és múlik el? Az,
amire az Isten azt mondta, hogy jó, az az ember keze között
rosszá vált. Így van ez a Földünk tágasságával, amikor környezetünkre gondolunk, de így van ez a személyes életünkben is.
Családi viszonyaink, kapcsolataink, amit embervoltunk rosszá
tett. A legnagyobb rossz benne, hogy Istentől kapott ígéreteket
nem halljuk meg. Isten jelenlétét nem érezzük, csak megy ez a
világ, úgy gondoljuk előre, amely azonban szemünk láttára
ugyanakkor el is múlik. Nem Isten miatt, nem az Ő régi teremtése miatt, hanem az ember élete, cselekedetei miatt. A próféta
szerint ebbe már nem az embernek kell bele szólnia, hanem Istennek.
A teremtés az nem az ember szava, hanem Istené. Nem az ember teremtett, hanem az Isten. És ahogyan akkor ott egyszer az
Isten a semmiből szavával teremtett, úgy kell ebből az állapotból Istennek megint cselekednie. Így kerülhetett ide a teremteni
ige. Isten viszi végbe a cselekedetét. Nem a régit alakítja át, hanem újat teremt. Újjászül bennünket.
Az egész világ újteremtése keretezi az új Jeruzsálem örvendező
népét. Az újnak jellemzője, Isten keze munkája és az öröm. Elsősorban is a közösségnek, a családnak és Isten népének öröme.
Mindannyiunkat újjáteremt.
Mára igazán megismertük, hogy a világegyetemben mennyire
porszemek vagyunk, annak nagyságához, tágasságához képest.
Nem tudjuk elképzelni, felfogni ennek mértékét. Sokszor ehhez
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mérhető távolságba kerülünk szeretteinktől a halálban, de akár
már itt a földi létben is. Áldozócsütörtök - Krisztus mennybemenetele - óta tudjuk, hogy az újteremtés, Krisztus, az új Ádám
Őbenne fog végbe menni. A látóhatáron az Ő feltünését, ragyogását várjuk életünkben. Ámen.
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, énekeljük a
372. dicséret 3. és 6-7. versét. A 372. dicséret 3. verse így kezdődik: „Te vagy a mi lelkünknek édes vendége…”
Papi Imádság (gyülekezet áll): Hajtsuk meg fejünket, és
közösen fennállva adjunk hálát Istennek, imádkozzunk Porkoláb András debreceni lelkipásztor imádságával:

Dicsőség legyen neked mennyei Atyánk, mert közel
jössz hozzánk és nem kárhoztatsz, elvetsz vagy megtagadsz
minket, hanem gyönyörködsz bennünk, és velünk örülsz a megváltottságnak, a szeretetnek, és az igazi közösségnek. Hálával
tartozunk Neked, amiért nem elvetettél minket, hanem Te magad adtad nekünk ezeket. Add, hogy mindig ezzel az örömmel
élhessünk, és keresztyénségünk ne megkeseredett, hanem felszabadító legyen, hogy ne akarjuk meg- és elítélni embertársainkat, hanem pusztán szerethessük őket, és úgy gondoskodhassunk róluk, mint ahogyan Te rólunk.
Dicsőség legyen neked Jézus Krisztus, amiért önmagad adtad,
hogy mi új teremtéssé lehessünk, és együtt örülsz velünk, mint
tanítványaiddal az életnek, amit Te szereztél meg nekünk feltámadásoddal. Ezért hiszünk benned, és Urunknak ismerünk
mindörökké. Add, hogy egész földi pályánkon csak rád irányuljon a hitünk, és követhessünk Téged egészen az örökkévalóságig.
Dicsőség legyen neked Szentlélek Isten, mert Te magad vagy az
élet bennünk, és mert olyan közel hozod hozzánk Istent, hogy a
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lelkünkkel meg is érinthetjük. Magasztalunk, mert Te magad
vagy bennünk az életöröm. Add erődet, hogy minden nap odafordulhassunk a szükséget szenvedőkhöz, a betegekhez, a gyászolókhoz, sőt még ellenségeinkhez is. Ámen.8
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 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 KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A
HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13)
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket!
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,)
1. Anyakönyvi híreink:
a) keresztelés:
Máriás Júlia

2021.11.28.

b) esküvő: Nem volt
c) temetés / megemlékezés: Elhunyt Jánosi Istvánné Uzonyi Margit (Hajdúböszörmény, 1935.06.25.) Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 1. 3
lph. II/5. sz. alatti lakos. Temetése november 05-én 13:00 órakor, pénteken
a Katolikus temetőben volt. Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!
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Porkoláb András (Debrecen) I.É. 2021/4. sz. 723-24. old.
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d) születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Mondjátok
el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony szilárdan áll a világ,
nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.” (Zsolt 96,10)
Balogh Anna Erzsébet

11.15

Nagy Nóra Barbara

11.17

Czirok Mihály Máté

11.15

Oláhné Makó Emese Dr.

11.17

Dabisné Szabó Ilona

11.15

Prágai Zsolt ifj.

11.17

Fehér Petra Ilona

11.15

Vajnai Imréné

11.17

Forgó Brigitta

11.15

Zoltai Zétény Csongor

11.17

Havránek Tünde Franciska

11.15

Balogh Edina

11.18

Imre Ádám Dávid

11.15

Berényi Mónika Eszter

11.18

Jákri Barnabás

11.15

Bodor Zoltán

11.18

Lőkös Ildikó Mónika

11.15

Gojdár Kevin Csongor

11.18

Mészáros Zoltán

11.15

Pap Gábor

11.18

Pap Evelin
Varga- Tót Rebeka Napsugár

11.15

Rubi Bence

11.18

11.15

Csáki Lajos Géza ifj.

11.19

Eisterer Benjamin Bálint

11.16

Körömi Benjámin Márk

11.19

Kiss Martin Kristóf

11.16

Nagygyörgy Botond Imre

11.19

Kócsó Ildikó

11.16

Ördög Réka

11.19

Kruzslicz Péter Lajos

11.16

Rácz Krisztián

11.19

Nagy Róbert

11.16

Balog Kinga

11.20

Süli József

11.16

Herczeg Richárd János

11.20

Szabó Jánosné

11.16

Kosár Kitti Lujza

11.20

Szauervein Bettina

11.16

Kovács Krisztina Nóémi

11.20

Takács Szabolcsné

11.16

Lele Barnabás

11.20

Tódor Attila Béla

11.16

Nagyné Rischák Rózsa

11.20

Villányi- Kis Ildikó Dr.

11.16

Szerencsi Nimród

11.20

Dabis Márta

11.17

Tóth Kristóf

11.20

Hegyi Amália

11.17

Cservenák Olivér

11.21

Juhász-Nagy Katalin

11.17

Erős-Petrás Panna

11.21

Juhász Nikolett

11.17

Rácz Dalma Emese

11.21

Kiss Gergely

11.17

Szabó Lászlóné

11.21
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Nagy László Attila

11.17

2. Hírek:
a) Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon
megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőket.
b) „Asztalt terítesz…” – gyülekezetünk az idei évben is elindítja karácsonyi
szeretetszolgálati adománygyűjtését, amellyel a rászoruló vásárhelyi családok ünnepét kívánjuk meghittebbé tenni. Pénzbeli adományokat a holnapi naptól
kezdődően december 5-ig várunk banki átutalással az egyházközség bankszámlájára: 11735067-20056821 (Közlemény: „Asztalt terítesz”) vagy készpénzben a lelkészi hivatalba (Zrínyi u. 5.). A befolyt pénzösszegből a tavalyi akcióhoz
hasonlóan tartós élelmiszercsomagokat állítunk össze 7-8 ezer forint értékben.
Hasonlóképpen gyűjtünk jó állapotban lévő mesekönyveket határon túli (Mezővári, Torontálvásárhely) óvodásaink részére.
c) A Magyar Református Szeretetszolgálat adventi gyűjtőakciókat szervez novemberben, amelyről tájékozódni a jobbadni.hu oldalon lehet. A 1358-as
telefonos adományvonal tárcsázása 500 Ft segítséget jelent. Gyülekezetünk kapcsolódási pontjairól a későbbiekben leszünk tájékoztatással.
d) Presbiteri gyűlést tartunk 2021. november 25-én, csütörtökön este 17 órakor a Gyülekezeti Teremben. Napirendi pont: Ótemplomi védfal műemléknyilvánítási kérelme.
3. Hírek:
a) November 28-án 18 órakor Kristófi László ingyenes orgonakoncertje.
b) December 4-én 18 órai kezdettel Rákász Gergely „Beteljesült ünnep” című
előadása. (Jegyek elővételben megvásárolhatóak a Lelkészi Hivatalban.)
c) Az istentiszteletet a Youtube csatornánkon ÉLŐ-ben követhetik az alkalmat. Hétvégi alkalmunk a szokott rendszerint az Üzenet igehirdető lapon, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról letölthető.
4. Állandó gyülekezeti alkalmaink:
a) Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
b) Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
c) Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben.
d) Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
e) Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas
Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várják a környéken lakó idősebb
illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
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f) Csütörtökön 1500 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
g) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
h) A férfikör és a női kör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.
5. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt Hivatali órák: Hétfő, kedd,
csütörtök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; Szerda szünnap. A lelkészi
hivatalt telefonon és e-mailon is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben
segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
Ótemplomi lelkészi hivatal:
62/241-817
Bán Csaba lelkipásztor:
30/695-4254
6. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református
Ótemplom Soukenik –Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve …” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet;
Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia,
Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban.
7. Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi
u. 5.) nyitva tartás szerint, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 1173506720056821 számú bankszámlájára.
Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány
hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámlaszám: 11735067-20057107 KÖSZÖNJÜK!
Könyvtáraink számára könyvgyűjtést tartunk. Hagyatékból származó könyveket
könyvtáraink (Parókiális, Bethlen, Szabó, Szőnyi, Aranyossy) számára elfogadunk.
Könyvtárosunk válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 294. dicséret 1-3. verseit, majd nemzeti imádságunkat, a
himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. A 294. dicséret 1. verse így kezdődik: „Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szava-

dat!”

Himnusz (gyülekezet áll):
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Áldás (gyülekezet áll): „11Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! 12Ujjongjon a mező és minden, ami
rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind 13az ÚR előtt, amikor
eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a
világot, pártatlanul a népeket.” (Zsolt 95,11-13)
Kivonulás, adományozás, orgona utójáték:
A
HódmezővásárhelyÓtemplomi
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
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