
 
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  

2022. november 6. Szentháromság utáni 21. „Szőnyis” vasárnap  

„Mert ahogyan a villám az 
egész égbolton egyszerre 
villan fel és fénylik, úgy jön 
el az Emberfia is az ő nap-
ján.” 

(Lk 17,24) 

 
Köszöntés: Szeretettel köszöntjük 2022. november 6-án a Hódme-
zővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség nevében 
mindazokat, akik hallgatják, nézik, illetve olvassák mai istentiszte-
letünket. 
Alkalmunk írott anyaga a gyülekezet honlapján, 
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/, nyomtatott formában is 
letölthető. Mai istentiszteletünket Pál apostol Timóteushoz írt első 
levelének szavai fűzik egybe: „Mert ahogyan a villám az egész 
égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia 
is az ő napján.” 
Az apostol szavaival köszöntelek titeket: Kegyelem néktek és bé-
kesség Istentől, a mi Atyánktól és az ÚR Jézus Krisztustól a 
Szentlélek közösségében.” Ámen. 
 
Kezdőének: A 105. zsoltár 1. versét énekeljük: „Adjatok hálát az 
Istennek…” 
 
Főének: Énekszóval magasztaljuk tovább Urunkat, énekeljük a 
326. dicséret 1-2., 12-16. versét: „Mindenható Úristen…” 
 
Fohász: A mi istentiszteletünknek megáldása és megszentelése 
jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy 
igaz, örök Isten. Ámen. 
 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Lekció: Halljátok Istenünk Igéjét, amint így szólít meg minket a 

Zsidókhoz írt levél a 9. fejezetének 15-28. verseiben a következő-
képpen:  

 15Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, 
mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök 
váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkéva-

ló örökség ígéretét. 16Mert ahol végrendelet van, ott a végrendel-
kező halálának is be kell következnie; 17mert a végrendelet csak 
halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvényte-
len. 18Ezért van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe 
vér nélkül. 19Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész nép-
nek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és a bakok 
vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a 
könyvet és utána az egész népet 20e szavakkal: Ez annak a szö-
vetségnek a vére, amelyet Isten rendelt számotokra. 21Aztán ha-
sonlóképpen meghintette vérrel a sátrat és az istentisztelet min-
den eszközét is. 22A törvény szerint majdnem mindent vérrel 
tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsá-
nat. 23Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel 
tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél 
különb áldozatokkal. 24Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, 
az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a menny-
be, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. 25Nem is 
azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a fő-
pap megy be évenként a szentélybe más vérével, 26mert akkor 
sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azon-
ban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje 
a bűnt. 27És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meg-
haljanak, azután pedig ítélet következik, 28úgy Krisztus is egy-
szer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd 
a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt 
üdvösségükre. 
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Prófétai Imádság: Isten tegye áldottá az Ő Igéjének 
meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöj-
jetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk.  
 
Mennyei Atyánk! Hatalmas Istenünk!  

Hálatelt szívvel állunk meg előtted. Köszönjük Neked mindazt a jót, 
amelyben részesítettél minket ezen a héten. Eléd hozzuk nehézsége-
inket is, kiterítjük előtted fájdalmainkat, félelmeinket, aggódásunkat. 
Adj megoldást, enyhülést, gyógyulást, hogy újult erővel építhessük 
országodat. Köszönjük, hogy Fiad által bűnbocsánatot nyertünk, és 
ebben az erős hitben kérjük Lelked igazolását életünkre, hogy ne a 
magunk igazában bízzunk, hanem a Te végtelen kegyelmedben. 
Ámen. 
 
Igehirdetés előtti ének: Énekeljük a 222. dicséret 8. versét: „Adjad, 
hogy lássuk a világosságot…” 
 
Textus: Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szólít meg 
minket Isten igéje a Lukács evangéliuma 17. fejezet 24. versében, a 
következőképpen: 
 

„24Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszer-
re villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő 
napján.” Ámen. 
 

Igehirdetés:  
Kedves Gyülekezet! 
Három kifejezést hívunk segítségül a mai igemagyarázathoz: Szö-
vetség, Vér, Megjelenik. 

I. Szövetség 
A Zsidókhoz írt levél felolvasott szakasza az ó és új szövetség kö-
zötti különbséget és hasonlóságot kívánja megmagyarázni. A zsi-
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dók számára nem kellett ezt hosszan fejtegetni, hiszen ezen for-
dult az ő hitük, hogy Isten választott népeként szövetségi hűségre 
vannak kötelezve. Isten a szövetség szerzője, ő teszi az ajánlatot a 
zsidóság felé: népem lesztek, ha megtartjátok parancsolataimat és 
rendelkezéseimet. 
 Az első ember, akivel Isten szövetséget kötött a Szentírás tanúsá-
ga szerint, Noé volt. „Szivárvány ívemet helyezem a felhőkre, ez lesz a 
szövetség jele köztem és a föld között.” Noé az özönvíz túlélőjeként az 
egész emberiséget képviseli Isten előtt. A második jelentős szövet-
ségkötés Ábrahámmal történt. A kor szokásainak megfelelően a 
szövetséget kötő felek kettévágott állatok között vonulnak el. Itt 
csak Isten megy át fényjelenségek formájában. Ábrahám a szövet-
ségben ígéretet kap: fiad születik, annyi utódod lesz, mint égen a 
csillag, utódaid öröklik Kánaánt, az Ígéret Földjét. „Általad nyer 
áldást a föld minden nemzetsége.” Ebből a szövetségből eredeztetik a 
zsidók Istennek velük kötött szövetségét. Jákóbnak úgy mutatko-
zik be Isten, mint atyáinak Istene. Mózes a Sínai szövetségkötésnél 
fel tudja mutatni a szerződés írott tartalmát is, a Dekalógust. Ha 
megtartjátok parancsolataimat, akkor veletek leszek. Ezután telje-
sedik be az Ábrahám ígérete: utódai Józsué vezetésével birtokba 
veszik Kánaánt. A szövetség tehát nem egy lezárt esemény, hanem 
egy történeti ív, mint egy szivárvány, amely generációkon keresz-
tül érvényes és kötelezi a feleket az egymás iránti hűségre és sze-
retetre.  
A szövetség összeomlását a babilóni fogság idején éli át a nép. Ek-
kor sem hiszik, hogy Isten szeretete elmúlt volna irántuk. A fogság 
prófétái hirdetik meg az új szövetséget. Ez a szövetség lesz az, 
amely által a föld minden nemzetsége áldást nyer. Az a Király, aki 
ezt az új szövetséget megköti, Jézus Krisztus. A héber börít szó, 
amely a szövetséget jelenti, nem hordozza jelentésében a végren-
deletet, de a görög diathéké már igen. Az új szövetség érvénybe 
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lépéséhez tehát több kell állatáldozatnál, a szerződés érvénybe 
lépése halál által történik meg.  

II. Vér 
Az ószövetség megkötése véráldozattal nyer megerősítést. Az 
ókori keleten az Istenséghez való fordulást az áldozati rítusban 
fejezték ki. Hálából áldoztak étel és italáldozatot, füstölő áldoza-
tot.  
Az égőáldozatban a teljes állatot elégették. Ebben az ember teljes 
odaadása fejeződik ki. A véresáldozat során az állat bizonyos ré-
szeit elégették, de egy másik részét az áldozatot bemutató család 
elfogyasztotta. Az utóbbinak tehát a közösség megélése is fontos 
mozzanata, nemcsak az emberek egymáshoz tartozását, hanem az 
Istenhez kapcsolódást is bele kell érteni. Az áldozat az ember cse-
lekménye, hogy behívja Istent az életébe.  
Az új szövetségi áldozat ettől teljesen eltér. Nem az ember kezde-
ményezi a véresáldozatot, hanem maga Isten. Nem az ember hívja 
Istent segítségül, hanem az Isten lép be az emberiség életébe Fia 
áldozatával. Az engesztelő áldozatot a főpap a nép bűnéért egy-
szer egy évben mutatta be a Szentek Szentjében. Oda, az Isten 
megjelenésének a helyére csak a főpap mehetett be. A teljes en-
gesztelést csak Isten választottja vihette végbe. A vér tisztító hatá-
sú. A vér életet hordoz. A Zsidókhoz írt levél központi üzenete 
számunkra az, hogy Jézus Krisztus a főpap, aki elvégezte értünk 
az engesztelő áldozatot egyszer s mindenkorra. A vére által szer-
zett örök váltságot, ezért minden további állatáldozat felesleges.  
Mi is tartozunk áldozattal Istennek, de nem ószövetségi értelem-
ben. A mi áldozatunk a teljes odaszánás Isten tiszteletére és dicsőí-
tésére. Hálával tartozunk Jézus Krisztus áldozatáért. „Szánjátok oda 
testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul.” 

III.  Megjelenik 
Az áldozat bemutatásának célja az istenség előhívása, megjelenés-
re késztetése is lehetett.  
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Ma hogyan tudjuk megjelenésre, megszólalásra bírni az Istent? 
Talán az ókori embernek könnyebb dolga volt? Bízhatott a rituális 
cselekedetek erejében. A próféták szava Istent idézte. Nekünk mit 
kell tennünk, hogy megszólaljon? Mi hogyan tudjuk kifejezni, 
hogy szeretjük? Az Ige több formában is megragadható számunk-
ra. Itt a kezünkben az Biblia. Ha nincs otthon a polcon, ajánlom az 
interneten a szentiras.hu oldalt. Ha nem érted, és szükség van 
magyarázatra, gyere el a templomba és a szószékről a hirdetett 
Ige, az emberen átszűrt isteni üzenet szólít meg. Ahhoz hogy csat-
lakozni tudj az Istent dicsérő közösséghez elengedhetetlen az 
imádság. Az imádság nem csak szavakból, hanem csendből is áll. 
A belső csendben a testté lett Ige, Jézus Krisztus Lelke szólal meg 
bennünk. A Lélek a nagy magyarázó, mi emberek pedig általa is-
teni eszközzé válunk. Csodálatos kapcsolódás ez a Bölcsesség Lel-
kéhez. Megfoghatatlan, kibeszélhetetlen titkokkal kerülünk kap-
csolatba. Belevegyülünk a felfoghatatlanul régen felfestett szivár-
vány ív szövetségébe, amely még most is ott rajzolódik az égen, és 
addig tart a szerződés, ameddig vissza nem jön bűn hordozása 
nélkül az övéiért. Felfelé kell tehát tekintenünk, ahol majd a vil-
lámszerű villanás megjelenik előttünk. Jöjj el, Urunk Jézus! Ámen.  
(Kun Ildikó intézményi lelkész) 
 
Ráfelelő ének: Feleljünk Istenünk megszólító igéjére a 208. dicsé-
ret 1-3. versét énekelve: „Jöjj, mondjunk hálaszót…” 
 
Papi imádság: Jöjjetek, helyünkről felállva hajtsuk meg fejünket 
válaszoljunk Isten igéjére imádsággal: 
Urunk, Jézus Krisztus! Megváltó Istenünk!  Szeretnénk Urunk, ha 
meglátszódna rajtunk a Te szereteted. Eddig úgy képzeltük, hogy 
csillog a szemünk, és látszik rajtunk a Te szelídséged. Önhittek 
voltunk. Belátjuk, hogy mi közösségként kritikát is kaptunk. Te 
láthatod, hogy a jó szándék vezetett minket döntéseinkben, tette-
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inkben, de a kívül állók mindig találnak rajtunk fo-
gást. Nem kifelé szeretnénk mégse figyelni, hanem 
befelé. Add nekünk szereteted tisztaságát, az érdek-
néküliséget, a Te dicsőségedért szeretést. Hadd sze-

ressünk Téged a másik emberben. Urunk, formálj át minket olyan 
emberekké, akik egyetértésben tudnak egy célért munkálkodni és 
imádkozni. Segítsd meg ezt a gyülekezetet, légy velünk az elkö-
vetkező nehéz napokban Szentlelked bátorításával. Ámen. 
Úri imádság: Együtt mondjuk fennhangon az Úrtól tanult imád-
ságot: 

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. MIN-
DENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD 
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 HA-
TALOM, ÉS A DICSŐSÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN. (Mt 6,9-13) 

Adakozás-hirdetés: Hirdetem az adakozást, tudva azt, hogy jobb adni, 
mint kapni! 
1. Anyakönyvi híreink: 
a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Zelenka Józsefné 

Zagyva Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 Hódmezővá-
sárhely, Zsoldos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 
2022.11.21.-én (hétfőn) 10:30 órakor lesz a Kincses temetőben. Vi-
gasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   
 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 
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d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk sze-
rint az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltes-
se őket! „12Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy 
melyik utat válassza. 13Élete boldog marad, és utódai öröklik a 
földet.”1 

Arany- Tóth Edmond Tamás 10.31  Zvolenszki Kincső 11.03 

Magyar Csenge Boglárka 10.31  Borsos Ildikó 11.04 

Baksics Zsombor 11.01  Császár Zoltán 11.04 

Csende Sándor 11.01  Égető Zoltán Imre 11.04 

des Fontaine Márk 11.01  Fazekas Réka Zsuzsanna 11.04 

Horváth György 11.01  Hegedűs Hanna Sára 11.04 

Kónya Zsófi 11.01  Hegedűs Sándor ifj. 11.04 

Makai Zsolt 11.01  Nagy Odett 11.04 

Miklós Szilvia 11.01  Nagy Péter 11.04 

Sós Abigél 11.01  Papp Péter Milán 11.04 

Varga Róbert 11.01  Asztalos Levente 11.05 

Vörösné Oláh Veronika Júlia 11.01  Katona Szibilla Damarisz 11.05 

Ambruzs Margaréta 11.02  Kis Zsuzsánna 11.05 

Fekete Norbert 11.02  Kovács Krisztián Péter 11.05 

Hetényi Bence 11.02  Majsainé Szénási Tímea  11.05 

Kónya Dénes Márk 11.02  Mészáros Manó Csaba 11.05 
Pappné Szénási Emőke        
Sarolta 11.02  Oskovics László 11.05 

Setény Gellért 11.02  Víg Áronné 11.05 

Bauerné Farkas Bernadett 11.03  Bácsván Viktor Tamás 11.06 

Botka Botond 11.03  Baranyi Brigitta 11.06 

Bujdosó Zsófia 11.03  Bozsér Zsolt 11.06 

Csanki Sándor 11.03  Fehér Lili 11.06 

                                                           
1 Zsolt 25,12-13 
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Gál Boglárka 11.03  Kádár Lotti 11.06 

Garas Rebeka 11.03  Nagy István 11.06 

Kardos Erik Márk 11.03  Pauli Bence András 11.06 

Szabó- Bordás Anita 11.03  Varga Rebeka 11.06 

Tót Zsófi 11.03    

 
2. Hírek: 
a. Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség 
adományokat vár a maroslelei harangláb felállításának kivitelezé-
séhez. A harangláb felállítását követően méltó helyére kerülhet a 
régi, ’református iskola’ néven ismert épületben elhelyezkedő ha-
rang. A Harangszentelő ünnepséget adventben fogják tartani, 
melyről a későbbiekben értesítéssel lesznek. Az adományokat az 
egyházközségük bankszámlaszámára kérik utalni: 11735074-

23564578-00000000 (OTP), a közlemény rovatba „Adomány ha-
ranglábra” kérik beírni.    
b. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY kon-
cert lesz 2022. december 02.-án 18:00 órától az Ótemplomban. 
Jegyek elővételben 3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelké-
szi Hivatalban (Zrínyi u. 5. szám). 
c. Szeretnénk tájékoztatni a gyülekezetet, hogy az Ukrán család 

(akiket március óta támogattunk) hazament. A gyűjtést, mely az 
ellátásukat szolgálta befejezzük. Hálásak vagyunk mindenkinek, 
aki bármilyen formában támogatta a családot! 
d.  Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban 
ügyfélfogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az 
Ótemplomban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális re-
formátus énekeskönyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálha-
tó: 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://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
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e. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon2 ÉLŐ-ben kö-

vethetik, illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk 

a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve 

írásban a gyülekezet honlapjáról3 letölthető! 

f. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a 
gyülekezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisz-
szük postaládájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszá-
mán (a nevet és a címet jelezve) kéri. Köszönjük az újság terjeszté-
sében nyújtott segítséget!  
3. állandó gyülekezeti alkalmaink: 
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b. Vasárnap 930 istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi 
u). 
c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden 
hónap első vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 
3. vasárnap Bethlenes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős al-
kalom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyülekezeti 
Termünkben. 
e. Hétfő 1700 - minden hónap első hétfőjén - ökume-

nikus imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a 

Nyugdíjas Lakóparkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környé-

ken lakó idősebb, illetve mozgásukban korlátozott gyülekezeti 

tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet a Gyülekezeti Terem-

ben (Zrínyi u.)  

h. Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyü-

lekezeti Teremben. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
3 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  

https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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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.  

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-mailen5 is el lehet 

érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az 

kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi 

református Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásár-

hely kővel van kerítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zene-

kar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja 

és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Éne-

keskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befize-
tése hétköznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfél-
fogadási időben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 
11735067-20056821 számú bankszámlájára. Fenntartói járulék ösz-

szege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai 
felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyü-

lekezeti tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

15.000,- azaz tizenötezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 10.000.- azaz tízezer forint.  

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely 

Ótemplom Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adó-

szám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖ-

SZÖNJÜK! 

 
Záró ének: Énekeljük a 208. dicséret 2-3. verseit: „Dús kincséből az 
Úr…” 
 
Himnusz: 
 
Áldás: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes 
örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a 
Szentlélek ereje által.” Ámen. (Róm 15,13) 
 

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: VásárhelyiÓtrmplom  

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

