„Akkor majd megtudja minden
ember, hogy én az ÚR vagyok a te
szabadítód, és a te megváltód,
Jákób Erőssége.”
(Ézs 49,26b)

A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője
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Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük
2022. január 2-án 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.
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva
énekeljük a 1. zsoltár 1. versét, amely így kezdődik: Aki nem jár hitlenek tanácsán…
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi
Urunkat, és énekeljük a 438. dicséret 1-4. verseit. A 438. dicséret 1.
verse így kezdődik: Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz…
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! Ézsaiás próféta könnyvének 49. fejezet 1-26. verséig olvasom:
1Hallgassatok

rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli
nemzetek! Már az anyaméhben elhívott engem az
ÚR, születésemtől fogva emlegeti nevemet. 2Éles
karddá tette számat, keze ügyében tartott engem.

Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. 3Ezt mondta nekem:
Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 4Én
azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába
pazaroltam erőmet. De az ÚRnál van az én ügyem, és munkám
jutalma Istenemnél. 5Most pedig ezt mondja az ÚR – aki már az
anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá
Jákóbot, és köréje gyűjtsem Izráelt, mert nagyra becsül engem az
ÚR, és Istenemnél megvan rá az erőm –, 6ezt mondta: Kevésnek
tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett
Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
A hazatérés öröme
7Ezt mondja az ÚR, Izráel megváltója, Szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája: Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le
az ÚRért, aki hűséges hozzád, Izráel Szentjéért, aki kiválasztott
téged. 8Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a
szabadulás napján megsegítelek. Megőrizlek és megajándékozom
általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. 9Mondd a foglyoknak:
Jöjjetek ki! A sötétségben levőknek: Gyertek a napvilágra! Útközben lesz mit enniük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. 10Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a
nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti
őket forrásvizekhez. 11Utat készítek a hegyeken át, és feltöltik
majd az országutakat. 12Ezek itt messze földről jönnek, azok észak
és nyugat felől, amazok meg Színím földjéről! 13Ujjongjatok,
egek, vigadozz, föld, ujjongásba törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az ÚR, és megkönyörül az elesetteken.
Sion biztatása
14De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett
rólam az én Uram! 15Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem
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könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! 16Íme, a tenyerembe véstelek be,
szüntelenül előttem vannak falaid. 17Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. 18Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül: mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom – így szól az ÚR –, hogy ékszerként veszed
föl valamennyit, magadra aggatod őket, akár egy menyaszszony! 19Feldúlt országod pusztán heverő romjai még szűkek
lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. 20Majd
mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva:
Szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjek ide én
is! 21Így töprengesz akkor majd magadban: Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem, száműzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam: honnan
valók hát ezek? 22Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Intek kezemmel
a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. 23Királyok lesznek a gondviselőid, főrangú feleségeik a dajkáid. Földre borulnak előtted, és
lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok
az ÚR, és nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. 24El tudod-e venni a zsákmányt a harcostól, elszökhetnek-e az erőstől a
foglyok? 25Igen! – ezt mondja az ÚR. A harcostól is el lehet venni
a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány. Perlőiddel én
fogok perelni, és fiaidat megszabadítom. 26Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint az édes
bortól. Akkor majd megtudja minden ember, hogy én, az ÚR vagyok a te szabadítód, és a te megváltód Jákób Erőssége..
Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá
az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és
sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségére. Jöjjetek, hajtsuk meg
fejünket és fennállva imádkozzunk.
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Ámen.
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 32. zsoltár 1.
verse, amely így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember
éltébe…
Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk Isten Igéjét, amelynek alapján az
Ő Szentlelkének segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek, és
amely írva található Máté evangéliumának 5. fejezetében az 1-12.
versében, a következőképpen:
„1Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő
pedig megszólalt, és így tanította őket:
Kik a boldogok? (Lk 6,20-23)
3Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok,
akik
sírnak,
mert
ők
megvigasztaltat5
nak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6Boldogok,
akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a
mennyek országa.
11Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket,
és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték
a prófétákat is, akik előttetek éltek.”
Igehirdetés (gyülekezet ül):
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Kedves Gyülekezet!
A mai textusunk jobb megértését a lekcióból kiemelt mondatok segítik könnyebben megérteni. Három pontunk: Hallgassatok rám,
Népek világosságává teszlek, Légy az én szolgám!
I. Hallgassatok rám!
A felolvasott ószövetségi igeszakasz Ézsaiás próféta könyvéből egy
nehéz időszakba visz minket vissza, amikor a jelenben még nincs
semmi kézzel fogható jele annak, hogy a megpróbáló évek hamarosan véget érhetnének. A próféta, Deuteroézsaiás a fogságban élők
vigasztalójaként lép fel, és meghirdeti a kegyelem idejét, amely elkövetkezik. Az Úr az egész föld Istene, az egész emberiséget kívánja
megszabadítani. Az első hat versben az ebed Jahve, Isten szolgája
mutatkozik be, akinek a feladata, hogy az Úr szabadítása eljusson a
föld határáig. A próféta megszólal, és felszólítja hallgatóságát, hogy
hallgassanak rá, figyeljenek oda. Az isteni üzenet költői formában
érkezik. A régóta szenvedő, kallódó nép fiai összegyűlnek, és amint
a Mester leül, ők is letelepednek, megkezdődik a tanítás. Mindig is
voltak nehéz időszakok a nemzet történelmében és egyéni életünkben is. A mélységben és a sötétségben, a kilátástalanságban is meg
tud szólalni Isten szava. Régóta tart minket is fogságban a félelem
és az aggodalom, nekünk is szükségünk van biztatásra, hogy kitartson a hitünk az elkövetkező küzdelmek során is. Itt állunk az új év
küszöbén, és nagyon sok az elintézetlen ügyünk, az évek óta cipelt
terhünk. Lehet, hogy nem tudunk most mindentől megszabadulni,
de mi lenne, ha a jövőbe belekalkulálnánk az Isten szabadítását?
Jézus Krisztus azért ült le a hegyen tanítani, mert fontos volt neki,
hogy az emberek ne csak az orrukig lássanak. A megszokott, unásig
ismételgetett bölcselkedés nem mutat kiutat az emberi reménytelen5

ségből. Az ember értékrendje eltávolodik az isteni értékrendtől. Az
értékek felsorolása pedig a következő szakaszban jön elénk.
II. Népek világosságává teszlek
Jézus Krisztus az a szolga, akinek az életében beteljesedtek a prófétai szavak. Ő az, akit már születése előtt elhívott az Atya a szolgálatra, akinek szavaiban fegyverek ereje rejlik. Őrajta mutatta meg az
Isten az Ő dicsőségét. Ő az, aki így mutatkozik be: Én vagyok a világ
világossága. Ő pedig megszólal, és nem a megszokott szentenciákat
ismétli. Sőt azokkal teljesen szembe fordul. Jézus a hegyi beszéd
elején rögtön leszögezi, hogy Ő kikhez kíván fordulni. A boldogmondások felsorolják, hogy Jézus radikális etikájában kik állnak
elöl: Azok, akik hátul vannak. A boldogmondások műfaja az ókorban nem ismeretlen, gyakorta fogalmaznak meg erkölcsi, etikai értékeket. De azok többnyire ezeket tartalmazzák: boldogok a gazdagok, a hatalmasok, az egészségesek, a fiatalok. A Zsoltárok könyvében is több helyen találunk boldogmondásokat, amelyek egy része
akár a templomba történő belépésnél el is hangozhatott. Ki mehet
az Úr elé? Aki nem követ el álnokságot, akinek tiszta a szíve. A hegyi beszéd szövegében a boldogság szó görög megfelelője: makariosz. Ennek jelentése elég tág spektrumon mozog, jelenthet szerencsést, és boldogot is. Mivel Jézus boldogmondásai az eljövendő életre vonatkoznak, és az Isten országára utalnak, csakis a boldog jelentés jöhet számításba. Megdöbbentő módon Jézus éppen azokat nevezi boldognak, akiket nem gondolnának az emberek annak: szegények, szelídek, gyászolók, éhezők, szomjazók. A boldogságuk
ugyanis nem az állapotukban ragadható meg, hanem az Istennel
való intenzív kapcsolatukban. Aki szegény, nem tehet mást, csak
Istenre bízhatja magát, aki gyászol, Istentől kap vigaszt, aki pedig
éhezik és szomjazik az igazságra, az meg is fogja kapni azt Isten
jelenlététben. A békességre törekvők pedig már Isten országának
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építőmunkásai. Az egyházatyák a jézusi boldogmondásokat lépcsőfokokként értelmezték, mint amik a hívő ember lelki fejlődését mutatják be. A megtört lelki állapot, a gyász, a jelentéktelenség érzése
az Isten kegyelme felé fordulással valóban lendületbe hozhatja az
embert. Sokszor sebek kellenek ahhoz, hogy új hajtás tudjon növekedni. A lelki szegénység nem feltétlenül jelenti itt a nincstelenséget, a koldusszegénységet, inkább az Istenre szorultságot fejezi ki.
Márpedig ebbe mindannyian beletartozunk. Isten kegyelmére szorulunk. Nem feltétlenül szegénységünk miatt, hanem lelkünk sivársága miatt. Bűneink miatt megváltásra szorulunk. Azok a lelki szegények, akik az Istenre szorultságot felismerik magukon, magukban. Erőtlenek vagyunk, Isten ereje kell, hogy tovább tudjunk menni. Egy egész év fáradtsága, kimerítő munkája van mögöttünk. Jó
lenne azt ígérni, hogy jövőre könnyebb lesz, de nem ez látszik. A
pandémiának nincs vége. Nem tudunk fellélegezni, megpihenni,
tovább tart a túlfeszített állapot. De egyszer vége lesz. Reméljük,
hogy ebben az évben. Mindenképpen álljunk meg egy pillanatra
Isten előtt és kérjük az Ő Lelkét a tisztán látáshoz, és a folytatáshoz.
Most nagy biztatás kell, ne elégedjünk meg kevesebbel, hívjuk be
Isten erejét az életünkbe!
III. Légy az én szolgám!
Jézus azért szólítja meg hallgatóságát, mert szeretné, ha Őt szolgálnák. Az Ő szolgálata a példa előttünk. A boldogmondásokban magáról is beszél, aki tiszta szívű, szelíd, aki irgalmas, aki békét teremt,
akit üldöznek, akit gyaláznak. Ezzel előre vetíti, hogy mi fog Vele és
követőivel történni. De mellé teszi az ígéretet is: ilyeneké a mennyek
országa, ők öröklik a földet, irgalmasságot nyernek, meglátják az
Istent, Isten fiainak neveztetnek, jutalmuk a mennyben bőséges lesz.
Az év elején talán azért jött nekünk éppen ez az üzenet szembe,
mert most nagy biztatás kell. Ahogyan a fogságban élő, csüggedt
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diaszpórának, ahogyan a Szabadítóra váró zsidóknak, úgy nekünk
is kell a buzdítás: Ki kell bírni. Húzzunk bele, mert mindjárt vége.
Ahogyan az edző biztatja a tanítványát, úgy biztat minket Jézus is.
Nem a terheltségünk a lényeg, hanem az Ő jelenléte a mi életünkben, mert nem a saját erőnket kell tartalékolnunk, vagy megfeszítenünk, hanem Tőle kapunk erőt. Az Ő erejével szárnyalni fogunk, és
arra is képesek leszünk, amiről ma még nem is gondoljuk, hogy képesek vagyunk. Légy az én szolgám, azt jelenti, hogy engedj a Te
életeden keresztül hatni. Add át magad nekem, mert éppen a te
erőtlenséged kell ahhoz, hogy az Isten ereje megmutatkozzék benned. Az év elején mindig boldog új évet kívánunk egymásnak.
Mennyivel több az a boldogság, amiről Jézus beszél, annál, amit mi
egymásnak kívánunk. Mert mi a boldog új évet gazdagnak és sikeresnek szeretnénk tudni. Ő pedig az Ő jelenlétéhez, a Vele való találkozáshoz köti a boldogságot. Inkább kívánjuk egymásnak ezt:
Ragyogjon ránk az Úr jelenléte ebben az esztendőben! Jöjjön vissza
az Úr és állítson a jobbjára! Ámen. (Kun Ildikó intézményi lelkész)
Ráfelelő ének (gyülekezet ül): Feleljünk Isten Igéjére, és énekeljük a 424.
dicséret 1. versét, amely így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében…
Papi imádság (gyülekezet áll): Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg
fejünket válaszoljunk Isten igéjére imádsággal:
Úri imádság (gyülekezet áll): Együtt mondjuk fennhangon
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,
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DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A
HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13)
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): 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 (gyülekezet ül):
a) keresztelés:
Előjegyezve nincs!
esküvő:
Az elmúlt héten nem volt.
b)

temetés / megemlékezés:
Az elmúlt héten nem volt.
c)

születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az
elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak.”1
d)

Berg Róbert

12.27

Nánai Lilla

12.30

Papp Máté

12.27

Németh Odett

12.30

Spissák Dalma

12.27

Pesti Éva

12.30

Szabó Kincső

12.27

Rózsa János

12.30

Benkő Nóra

12.28

Sajti István

12.30

Galambos Zsuzsanna

12.28

Sipos Sára

12.30

Nagy Mária Katalin

12.28

Szarvas Zsolt

12.30

Nagyari Noémi

12.28

Wirth Roland Dr.

12.30

Csanki Csanád

12.29

Zoltai Attila

12.30

Csőköly Virág

12.29

Csanki István

12.31

1

Zsolt 9,11
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Madai Melinda

12.29

Hernádi Csenge

12.31

Minik Adrienn Bernadett

12.29

Hernádi Hanna

12.31

Salgó Ágnes

12.29

Kürtösi Zalán

12.31

Banga Ida Judit

12.30

Lele Lelle

12.31

Bende Gyöngyi

12.30

Márkus Martin László

12.31

Benyhe- Kis Jánosné Tóth Olívia

12.30

Nagy Éva

12.31

Benyhe- Kis Jánosné Tóth Olívia

12.30

Siposné Kristó Mária

12.31

Búza- Megyaszai Beáta

12.30

Tóth Olivér

12.31

Kántor Dávid Alex

12.30

Békefi Luca

01.01

Korcsik Mátyás

12.30

Nagy Ajándék

01.01

Kóródi József

12.30

Égető Zsigmond

01.02

Lipcsei Petra

12.30

2. Hírek:
a. Istentiszteleti rendünk:
01.03. hétfő 1500
Gyülekezeti Terem ökumenikus imaóra
b. Évi
körlevelünket újság formájában, minden általunk ismert gyülekezeti tag címére eljuttattuk! Amennyiben valaki nem kapott, kérjük, jelezze.
Az esetleges ügyviteli hibáért elnézést kérünk! Ez egyben lehetőség azok
számára, akik még az idei évben nem tették meg akkor rendezni tudják egyházfenntartói járulékukat. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!
A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai számára az áldozatvállalás
mértékéről a következő:
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok
számára évi 3.000,-Ft (havi: 250,-Ft)
- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 10.000,-Ft
(havi: 835,-Ft)
- a nyugdíjasok számára évi 6.000.-Ft (havi: 500,-Ft).
Az éves egyházfenntartói járulék átutalással, (Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség OTP Bank: 11735067 - 20056821) vagy személyesen befizethető a Lelkészi Hivatalban.
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c. Kérjük testvéreinket, hogy istentiszteleti és gyülekezeti alkalmainkon
viseljenek maszkot, tartsák a távolságtartásra vonatkozó ajánlásokat - a padokon megjelölt ülésrendet -, valamint használják a bejáratoknál kihelyezett
kézfertőtlenítőket.
d. Az istentiszteleteinket a Youtube csatornánkon2 ÉLŐ-ben követhetik, illetve
utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról3 letölthető!
3.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

állandó gyülekezeti alkalmaink:
Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.)
Vasárnap 930 órakor istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u).
Hétfő 1500 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti termünkben
Hétfő 1500 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra,
mindig változó helyszínekkel.
Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve
mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagokat.
Csütörtökön 1500 hétközi istentisztelet az Ótemplomban.
Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben.
A férfikör a gyülekezeti rendünkben megadottak alapján.

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 telefonon4 és
e-mailon5 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul,
az kérjük, keressen bennünket! Vigyázzunk saját és egymás egészségére!
5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református
Ótemplom Soukenik –Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve …”
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykö-

2

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
4
Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254
5
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
3
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tet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban.
6. Adományaink: Kedves Testvérek! Fenntartói járulékok, persely- vagy
egyéb adományok befizetése hétköznapokon a lelkészi hivatalunkban (Zrínyi u.5) nyitvatartás szerint, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet
11735067-20056821 számú bankszámlájára.
Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány
hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla szám:
11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK!
Könyvtáraink számára könyvgyűjtést tartunk. Hagyatékból származó könyveket
könyvtáraink (Parókiális, Bethlen, Szabó, Szőnyi, Aranyossy) számára elfogadunk. Könyvtárosaink válogatva helyezik el könyveinket gyűjteményünkben.

Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük a 32. zsoltár 4. versét, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végül úgy vegyük
Isten áldását. A 32. zsoltár 4. verse így kezdődik: „Te vagy oltalmam…”
Himnusz (gyülekezet áll):
Áldás (gyülekezet áll): Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. 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
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