
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője 
2022. december 11. kertvárosi vasárnap, advent 3. vasárnapja 

 

 

„meglátogat minket a felkelő 
nap a magasságból, hogy vilá-
gítson azoknak, akik sötétség-
ben és a halál árnyékában lak-
nak, hogy lábunkat a békesség 
útjára igazítsa.”  (Lk 1, 78b.79) 
 

 

Apostoli köszöntés: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi 

Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 

Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból követő Kedves 
Testvéreinket a hódmezővásárhelyi Ótemplomból. Istentiszteletünk tartalmát hon-
lapunkon is elolvashatják (http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Istenünket a 
81. zsoltár mind a 1. versével…”Örvendezzetek az erős Istennek…” 
Főének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét az „Adventi hírnök” kezdetű 
ének mind a négy versével (a kiosztott lapon található). 
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 a Lukács evangéliuma 1. fejezetének 67. 
versétől a 80. verséig terjedő szakaszából: 

67Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: 68Áldott az 
Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő né-
pét. 69Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak 
házából, 70amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől 
fogva, 71hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezé-

ből, akik gyűlölnek minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és meg-
emlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel megesküdött 
atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből meg-
szabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és igazságban őe-
lőtte életünk minden napján. 76Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétá-
jának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, 77hogy 
megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, 78Istenünk kö-
nyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasság-
ból, 79hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában laknak, 
hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. 
80A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig 
a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben. 
Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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Lőrinc Ildikó Lujza hitoktató imádkozik. 
Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirde-
tésre a 225. dicséret 1. versével: „Itt van Isten köztünk” 
Textus (a gyülekezet áll): halljuk meg Isten szavát, ahogy szól hoz-
zánk a már felolvasott evangélium, Lukács írása szerint az 1. fejeze-

tének 78 – 79. verséből:  
„…meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, 79hogy világít-
son azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában laknak, hogy 
lábunkat a békesség útjára igazítsa.” 
Igehirdetés (a gyülekezet ül): 
Kedves Testvéreim! Kedves Szülők, Gyerekek, Iskolai Gyülekezet! 

Most arra kérem a gyerekeket, akiknek sáljuk van, hogy kössék be vele a szemüket. 
Egy-egy bátor jelentkezőt pedig arra kérek, hogy jöjjön ki a padjából és induljon el 
a templom közepe, az úrasztala felé! (szembekötős játék – a végén mindenki visszaül a 
helyére és ezzel együtt, mindenki leveszi a sálját és visszateszi a nyakába.)  
Ez a kis játék arra volt jó, hogy meglássuk vele a sötétet. Kipróbáljuk, milyen nehéz 
a sötétben látni, és még nehezebb a sötétben járni. Elbotlani meg könnyű. Ha valaki 
kitette volna a lábát a padból, a botorkálók könnyen felbuktak volna, és talán még 
– Isten őrizz! – be is ütötték volna a fejüket. 
Miért is lett karácsony? És miért gyújtunk gyertyát már adventben, aztán pedig a 
karácsonyfán, vagy mért gyúlnak ki ott a led-égők, ahol már ezt a biztonságosabb 
fényforrást használják?? 
Miért jelent meg a csillag az égen, amikor Jézus megszületett? Miért így szól róla a 
prófécia? „..meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, 79hogy világítson 
azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában laknak.” 
Azért, mert Jézus nélkül sötétben vagyunk. Így szól erről az egyik énekünk (202. 
2.v.): „Elménket, értelmünket Lelki sötétség fogta be.” 
Ahogy van fizikai sötétség, van lelki sötétség is.  Ha Jézust nem ismerjük, ha Jé-
zusra nem figyelünk, akkor lelki sötétségben fogunk botorkálni. 
Mit jelent ez? Többek között azt jelenti, ha lelki sötétségben járunk, hogy önzők 
vagyunk. Csak magunkra gondolunk. Nem akarjuk elfogadni és elviselni a mási-
kat. Mindig csak idegesít a társunk. Nem tudunk békében meglenni – még önma-
gunkkal se. Ti nem voltatok már így, kedves Felnőttek és Gyerekek? Valami bajom 
van, nem gondolok rá, nem vagyok a tudatában, de van. Ott van belül, a mélyben 
és nyugtalanít, idegesít. Feszültté tesz. Nem tudom, mi bajom van, de most senki 
ne szóljon hozzám. Azonnal felcsattanok, ha valami nem tetszik. Csúnyán szólok 
vissza minden megszólításra. Durva leszek. Bántó. Igazságtalan. Kiállhatatlan!  
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Mindennek egyetlen, egyszerű oka van. Valami hiányzik ott, belül. Ez a valami a 
békesség. Nagyon kéne, de nincs. És, azért nincs békességem, mert sötétségben 
járok. Lelki sötétben maradtam, csak nem veszem észre.  
A lelkünk úgy van megalkotva, hogy Istenre van hangolva. Harmóniára éhes. 
Akkor lehetünk, vagy csak lennénk boldogok, ha az ő közelében, vele harmóniában 
élnénk. Azonban, idővel összezavarodtunk. A Biblia ezt úgy mondja: „mindnyájan 
eltévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta” (Ézs 53, 7) és ezt is mondja 
más helyen rólunk, az emberekről: „mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten di-
csőségének”(Róm 3, 23) 
Ezt nagyon sokan nem tudják. Ezért, benne maradnak a lelki sötétségben. Úgy jár-
ják az életútjukat, mint aki bekötött szemmel jár. A sötétség pedig bizonytalanság-
ban tart és feszültté tesz. Milyen rossz érzés, amikor egy sötét szobában fölébre-
dünk, és hirtelen nem találunk semmit. Hol vagyok? Merre van a papucsom? Merre 
induljak el a fürdőszoba felé? Tapogatunk, és közben idegesek is leszünk. Beleüt-
közünk az asztal sarkába és felszisszenünk. A sötétség bizonytalanságban és fe-
szültségben tart. 
De, és itt jön a jó hír: eljött Ő, akiben a lelki fény kigyulladt és bevilágít a sötétbe. 
Ő az, aki világít utunkra. Ha az ő fénye kigyullad a lelkünkben, akkor látni fogunk, 
lelki értelemben is. Akkor az igazság fontos lesz nekünk. És, nemcsak az az igazság, 
ami minket igazol, hanem az, ami a valóságnak megfelel. Reálisan tudjuk látni ön-
magunkat és egymást. Észrevesszük a másikban, hogy ő is ugyanazokkal a gon-
dokkal küzd, mint én. Ő is csak azért feszült, mert nem gyúlt ki a lelkében a fény. 
Jézus fénye hiányzik neki. Ezért tudunk türelmesek lenni, ezért tudjuk megérteni 
egymást. Milyen más az, ha valaki nem úgy válaszol, ahogy hozzá szóltak. Lehet, 
hogy durván rászóltak be neki, de nem viszonozza a durvaságot, szelíden, jóaka-
rattal szól vissza. Ezt ki is próbálhatjuk. Milyen az, ha én nem viszonzom a durva-
ságot. Inkább, azt mondom: biztos, hogy ezt akartad mondani? Azt mondom he-
lyette: mi bánt, mitől vagy most ilyen feszült? Azt mondom inkább: ugye, nem 
akarsz komolyan megbántani.  
Sokan azt hiszik, hogy az gyengeség, ha nem szólnak vissza durván, ha nem üt-
nek vissza, ha másként válaszolnak a bántásra. Pedig az igazság ennek épp a for-
dítottja! Az az erős, aki tud szelíd maradni. Az az erős, aki meg tudja őrizni a nyu-
godtságát akkor is, ha más zaklatottan szól hozzá. Ennek a szelíd szónak nagy ereje 
van! Lefegyverez. Megállít. Figyeld meg, hogy még egy kutya is hajlamos arra, 
hogy abbahagyja az ideges ugatást, ha nyugodt maradsz vele. Figyeld meg, hogy 
még a lovat is megnyugtatja, ha szelíden és nyugodtan bánsz vele. Az ember is így 
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viselkedik. A nyugalom, a higgadtság képes lecsendesíteni. „… a szelíd beszéd meg-
töri a csontot”– mondja a Példabeszédek (Péld 25, 15). 
Jézus lelki fényében a felkelő nap világossága látogatott meg minket. Azért gyul-
ladt ki ez a fény, hogy ne járjunk lelki sötétségben. Azért van advent és karácsony, 
hogy meglássuk a betlehemi csillagot a lelkünk egén, és ránk áradjon a fénye. Hogy 
útunkra vetüljön a lelki világosság, és ettől kitisztuljon a látásunk. Más fényben 
lássuk a világot, benne egymást és önmagunkat. Valóságosan. Úgy, ahogy va-
gyunk Isten dicsőségének fényében, mert az a valóság. Úgy, ahogy vagyunk, való-
jában. 
Azért kelt föl a fénye, alapigénk szerint is, - „hogy lábunkat a békesség útjára iga-
zítsa.”  
Mi ez a békesség útja? Amelyik Istenhez vezet. Mert legeslegelőször vele kell bé-
két kötnünk. Ezt így mondja a Biblia: meg kell békélnünk Istennel. Pál apostol le-
veléből tudjuk a következőket: „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a vilá-
got önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a bé-
kéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne álta-
lunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (2Kor 5, 29-20).  
Itt vezet a békesség útja. Az pedig, aki erre rátalál és elfogadja, a szívébe fogadja 
Isten békességét, az készséges lesz arra, hogy megbéküljön az embertársaival is. A 
békesség útja Istentől az emberhez vezet. Akkor tudunk ezen járni, ha látjuk, mert 
fényt kapunk hozzá. Ez a fény Jézus. Ahogy maga mondta: Ő a világ világossága. 
„„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem 
övé lesz az élet világossága. ” (Jn 6, 12) 
Látod már ezt a fényt? Ámen. (Dr. Kádár Péterné beosztott lelkipásztor) 
Ráfelelő éneket a Lőrincz Ildikó Lujza hitoktató tanítványai énekelnek: a 406. dicséret 
1-3. versét!  
Papi imádság (a gyülekezet áll):  

Szerető Istenünk! 
Köszönjük, hogy felragyogtattad előttünk az Úr Jézus Krisztust, aki ér-
tünk jött el ebbe a világba. Róla ömlik ránk a fény, a béke, boldog élet. 
Vele jön életünkbe, halálunkba a vigasztalás és a remény.  Segíts minket, 
hogy ne szeressük a sötétséget, hanem akarjunk a te világosságodban 
járni, örömödre élni.  

Kérünk, adj nekünk igazi, szeretettel teli karácsonyt! Te fényesítsd meg az ünnepét a 
szegényeknek, betegeknek, üldözötteknek! Adj világosságot a politikusoknak, az or-
szágok vezetőinek, hogy a megegyezést, a jót munkálják, vessenek véget a háborúknak! 
Adj békességet a mi időnkben a földön! 
Hallgasd meg kérünk imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért! Ámen. 
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Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fennhangon a mi Urunk Jézus 
Krisztustól tanult imádságunkat, a Miatyánkot! 

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZENTELTESSÉK MEG A TE NE-
VED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A 
MENNYBEN, ÚGY A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NE-
KÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK 
AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABA-
DÍTS MEG A GONOSZTÓL, MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐ-
SÉG MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.1  
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéte-
ményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által 
meggazdagodjatok.2  
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirde-
téseket! 
1. Anyakönyvi híreink: 

a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
Temetés / megemlékezés: Ezen a héten nem volt. 
 

b) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

 

c) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt héten 
születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „12Fiaink legyenek olyanok 
ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, leányaink pedig, mint a fara-
gott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak.”3 

Balog Róbert Ádám 12.05  Albert András 12.09 

Csanki István 12.05  Csengeri Imre 12.09 

Katona Hunor 12.05  Karasz Sándor Richárd 12.09 

Lipták László 12.05  Lázár Petra Annamária 12.09 

Arany Sándor 12.06  Oláhné Bán Márta 12.09 

Oláh Máté Levente 12.06  Sulyok Péter 12.09 

                                                           

 

 

 

 
3 Zsolt 146,12 
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Palócz László Ferenc 12.06  Tóbiás Péter 12.09 

Vörös Adél 12.06  Borus Soma 12.10 

Banga Istvánné 12.07  Hossó Hanna 12.10 

Csák- Kozma Mariann 12.07  Rudolf Réka Mercédesz 12.10 

Hegyes György 12.07  Telek Anna Dorina 12.10 

Helembai József 12.07  Törőcsik Márk Zoltán 12.10 

Joó Bíborka Ella 12.07  Török Tamara Ramóna 12.10 

Kovács Oszkár Koppány 12.07  Asztalos Henrietta Elizabet 12.11 

Mamuzics Vivien 12.07  Bese Nimród 12.11 

Székelyhidi Evelin 12.07  Fejesné Tóth Annamária 12.11 

Bárány Botond 12.08  Kozma Renáta 12.11 

Hegyi Boróka 12.08  Márkus Melitta 12.11 

Kovács Gábor 12.08  Pap Erzsébet 12.11 

Nagy Gergő 12.08  Stefanidesz Elizabet 12.11 

Tódor Zoltán 12.08  Szarvas Ágnes 12.11 
2. Hírek: 
a. Köszönjük az újság szerkesztésében, kihordásában nyújtott segítséget. Azoknak, 
akiknek valamilyen okból nem jutott, kérem, jelezzék és pótoljuk mulasztásunkat! 
b. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívumokkal ké-
szülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stílusú”) zöld mázzal ké-
szülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boroskancsók és úrvacsorai kelyhek ter-
vezésével és elkészítésével 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 ké-
szülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a tarjáni 
imaterembe készülne készlet. 
c. Az Ótemplomban 2022.12.22. napján 17:00 órai kezdettel „Énekes Advent” – Áhí-
tatot tartunk. 
d. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. december 29.-én 18 

órától. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi Hivatalban 2.500,-Ft/db, 
a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolhatóak. 
e. A Tiszta Szívvel Egyesület 2023. évi gyermekrajzokból készült fali naptára megje-

lent. A rajzok témája: vásárhelyi motívumok. A kijáratnál 1500 forintért kapható. A 
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naptár vásárlásával kisgyermekes családok támogathatóak. Olyan eszközök megvásár-

lása történik a befolyt összegből, melyeket a védőnői és gyermekorvosi hálózaton ke-

resztül kaphatnak meg.  

f. Új Énekeskönyv érkezett. 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 megta-

lálható: https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon4 ÉLŐ-ben követhetik, illetve utólag 

is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend szerint az Üzenet igehirdető 

lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet honlapjáról5 letölthető! 

k. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyülekezeti tagoknak 
címére 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 terjesztésé-
ben 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 
Szőnyi 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 Terem-
ben. 

e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus imaóra, 

mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakó-

parkban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgásukban 

korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet a jövő héten 15-én a templomban lesz. A 

Mária Valéria Keresztény Óvoda óvodásai karácsonyi műsorral szerepelnek Vajnai 

Ágnes óvónő vezetésével.  

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 Terem-

ben. 

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

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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k. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyülekezeti Terem-

ben.  

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 – 

16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP. A Lelkészi Hivatalt telefonon6 és e-

mailen7 is el lehet érni. Akinek kérése van, valamilyen ügyben segítségre szorul, az 

kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református Ótemplom 

Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerítve…” Hódmezővásárhe-

lyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja 

és az Üzenet igehirdető lapunk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható 

az iratmissziónkban. 

6. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hétköznapokon a 
Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, vagy bankszámlára utalás-
sal a gyülekezet 11735067-20056821 számú bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyházközség tagjai 
felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti tagok szá-

mára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 15.000,- azaz tizen-

ötezer forint,  

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

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány 

hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. Bankszámla szám: 

11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük a szép karácsonyi 

dicséret, a 419. ének 1-2. és 5. versét, így kezdődik: „Dicsőség mennyben az Istennek…”, 

ezután pedig nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

Áldás: Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és 

gondolataitokat 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  

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