
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehirdetője  
2022. november 27. Advent első vasárnapja, Szőnyis vasárnap 

„21 Történt, hogy amikor az egész nép 
megkeresztelkedett, és Jézus is megke-
resztelkedett és imádkozott, megnyílt 
az ég, 22 leszállt rá a Szentlélek ga-
lambhoz hasonló testi alakban, és 
hang hallatszott a mennyből: Te vagy 
az én szeretett Fiam, benned gyönyör-
ködöm.” Lk 3,21-22 

 

 

Bevonulás, orgonaelőjáték (gyülekezet áll): 
Köszöntés (gyülekezet áll): Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük 
2022. november 20-án, a Hódmezővásárhelyi Református Ótemp-
lomból mindazokat, akik hallgatják, nézik mai istentiszteletünket.  
Kezdőének (gyülekezet áll): Istentiszteletünk kezdetén fennállva 
énekeljük a 25. Zsoltár 1. versét. A 25. Zsoltár 1. verse így kezdődik: 
„Szívemet hozzád emelem…” 
Főének (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi 
Urunkat, és énekeljük a 390. ének verseit. A 390. ének 1. verse így 
kezdődik: „Várj ember szíve készen…” 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól. Ámen 

Lekció (gyülekezet áll): Halljátok az Igét! Máté evangéliumának 3. 
fejezetéből az 13-17 versekből olvasom Isten igéjét: 

 
Jézus megkeresztelése 

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé János-
hoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban meg-

próbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy 
megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt válaszolta: Engedj 
most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor enge-
dett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött 
a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint 
egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a 
mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.  
 

Prófétai Imádság (gyülekezet áll): A kegyelem Istene tegye áldottá 
az Ő Igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk 
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gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az Ő dicsőségére. Jöjjetek, 
hajtsuk meg fejünket és fennállva imádkozzunk a 25. zsoltár szavai-
val: 
 

Dávidé. Uram, utánad sóvárog a lelkem! Benned bízom, Istenem, ne 
szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! Senki se szégye-
nüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, 
akik ok nélkül elpártolnak tőled! Utaidat, Uram, ismertesd meg ve-
lem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts en-
gem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reményke-
dem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől 
fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Ke-
gyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az 
Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igaz-
ságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden 
ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és 
intelmeit. A te nevedért, ó, Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok 
van! Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat vá-
lassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben 
van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandó-
an az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj 
felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. 
Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! 
Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg 
minden vétkemet! Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek ke-
gyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenül-
jek meg, mert hozzád menekültem! Feddhetetlen becsület őrizzen 
engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó, Isten, Izráelt 
minden nyomorúságából! Zsolt 25 
Igehirdetés előtti ének (gyülekezet ül): 202. ének 1 versét. A 202. 
ének 1. verse így kezdődik: „Kegyes Jézus…” 
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Textus (gyülekezet ül): Hallgassuk meg Isten Igéjét, 
amelynek alapján az Ő Szentlelkének segítségül hívásá-
val szólni kívánok közöttetek, és amely írva található 
Lukács evangéliumának 3. fejezetében az 21-22 versek-
ben: 

 „Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus 
is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a 
Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a 
mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” 
Lk 3,21-22 
 
Igehirdetés” (gyülekezet ül): 
Kedves Gyülekezet! 

Kedves Testvérek! 
Advent első vasárnapján vagyunk együtt. Bizonyára mindenkiben 
ott van a karácsonyra való készülődés izgalmas várakozása. Szí-
vünk, életünk megtelik az ünnepi hangulat meghitt békességével és 
akár külsőségeivel is. Talán a legtöbb családban előkerültek, vagy 
lassan előkerülnek a karácsonyi díszek és adventi koszorúk. Bátran 
mondhatom minden bizonnyal sokunk nevében, hogy az év egyik 
legszebb időszaka szokott lenni számunkra advent és a karácsony.  
Advent a készülődés, lelki elcsendesedés időszaka. Maga az advent 
szavunk is már erre utal, hiszen ez a kifejezés a karácsonyi csoda 
eljövetelére utal. Felkészülni karácsonyra nem csak úgy kell, hogy 
megvásárlunk mindent és ünnepi díszbe öltöztetjük lakásunkat 
vagy házunkat. Ez is fontos és szép része hagyományainknak és 
szokásainknak. Emellett ez az időszak a lelki felkészülésnek, vára-
kozásnak az ideje is kellene, hogy legyen. Átgondolni a saját életün-
ket, kapcsolatainkat és azt, hogy Isten szeretete hogyan nyilvánul 
meg mindennapi életünkben. 
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Ebben a szép időszakban mit szeretne üzenni nekünk az Úr? Ho-
gyan szólít meg bennünket advent első vasárnapján Isten? A mai 
Igénk hasonlóan advent üzenetéhez a felkészülésről és a várakozás-
ról szól. Jézus életének és szolgálatának korai időszakába vezet el 
bennünket, amelyről azonban nem tudunk sokat. Ezt a történetet 
megelőzően a 12 éves Jézussal találkozunk, aki követve az isteni 
elhívást templomban töltötte idejét. A következő rész pedig ez, amit 
ma olvashatunk. Jézus felkészül a szolgálatára minden szempont-
ból.  
Ennek első jele a keresztség. Jézus megkeresztelkedett, úgy ahogyan 
sokan mások ma is.  
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Mai részünk középpontjában a keresztség áll. A legtöbben, akik ma 
itt vagyunk meg vagyunk - hasonlóan Jézushoz – keresztelve. So-
kunk az Ótemplom falai között élte meg ezt az eseményt. A diákok 
közül lehet, hogy nem emlékeztek rá, mert még nagyon fiatalok vol-
tatok, de ez életünk egy nagyon fontos eseménye. A keresztség al-
kalmával válunk Isten szövetségének a részesévé, és a gyülekezet 
közösségének a tagjává. Ennek jelképe az, amit Keresztelő János 
csinál a mai történetünkben – alámeríti a megkeresztelendő embe-
reket a Jordán folyó vize alá. Ez egy jelképes cselekedet. Mit gondol-
tok a víz minek lehet a jelképe?  

 
A víz a megtisztulásnak, a lelki megerősödésnek a jelképe. Ahogyan 
Keresztelő János alámeríti az embereket és a testük megtisztul a 
vízben, úgy a lelkük is megtisztul. Ez pedig Jézus Krisztus által le-
hetséges.  
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Advent, karácsony idején nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusra tud-
junk figyelni. Ő maga is része lett a szokásoknak, maga is része lett 
a szövetségnek. Ő is felkészült a szolgálatára a keresztségen keresz-
tül. Nekünk is ez a feladatunk advent idejében, karácsonyra készül-
ve. Felkészülni az előttünk lévő eseményekre lélekben és testben is. 
A megkeresztelkedés középpontjában pedig Isten szeretete áll. Mint 
ahogyan az adventi és a karácsony legfontosabb tartalma is ez. Sok-
szor érezhetjük ma azt, hogy nehézségek vesznek körül és adventi 
készülődés és várakozás mellett a terhek nyomják vállunkat. Ezért 
fontos, hogy forduljunk ilyenkor Mennyei Atyánk felé, aki Jézus 
Krisztuson keresztül megmutatta végtelen és mindenható szeretetét 
számunkra. Ebben tudunk erőt és reményt kapni. Ez fogja valódi 
szeretettel megtölteni kiüresedett szívünket. Isten szeret minket – 
ezért tudunk másokat is szeretni. Ez a lelkület tölti el való meghitt-
séggel és békességgel az ünnepi készülődésünket. 
Így figyeljünk, várakozzunk advent idején. Figyeljünk legfőképpen 
Jézus Krisztusra, aki mindent megtett értünk, aki feláldozta magát 
azért, hogy örök életünk lehessen. Ámen 
 
Ráfelelő ének Énekeljük a 208. dicséretünk verseit. 208. dicséretünk 
1. verse így kezdődik „Jöjj, mondjuk hálaszót…” 
 
Papi imádság:  

Mennyei Atyánk! 
Hálásak vagyunk az adventi időszak eljöveteléért. Kö-
szönjük kegyelmed és szereteted, amelyben élhetünk 
ma mindannyian. Áldd meg életünket, kapcsolatainkat, 
töltődjenek meg azok szeretettel, békességgel és valódi 

meghittséggel. Adj időt számunkra, hogy lélekben is tudjunk ké-
szülni a karácsony csodájára. Kérünk, hogy tudjunk igazi időt eltöl-
teni szeretteinkkel. Segítsd meg iskoláinkat, az azokban folyó szol-
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gálatokat, minden szolgálót, tanár. Áldd meg családjainkat, teljünk 
be örömmel. Így segíts meg bennünket. Ámen 
 
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 MEGBOCSÁ-
TUNK 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) 
Adakozásra felhívás: Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jóté-
teményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő 
szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor 8,) 
Hirdetések (gyülekezet ül): Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a 
hirdetéseket! 
1.  Anyakönyvi híreink: 
 
a) Keresztelés: 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
 
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Zelenka Józsefné Zagyva 
Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 Hódmezővásárhely, Zsol-
dos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 2022.11.22.-én (kedd) 10:30 
órakor volt a Kincses temetőben. 
Csík Csaba Attila (Kiskunfélegyháza, 1966.02.17.) 6800 Hódme-
zővásárhely, Kertbarát u. 13. szám alatti lakos. Búcsúztatása 2022.11.26.-án 
(szombat) 10:00 órakor volt Hódmezővásárhely Ótemplomban. 
Vigasztalást kívánunk a gyászban járóknak!   
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c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az 
elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek bol-
dogok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon be-
lül, legyen boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátai-
mért mondom: Békesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a 
házáért is jót kívánok neked!”1 
 

Cservenák Olivér 11.21  

Debreczeni- Beretzk     
Gellért 11.24 

Erős- Petrás Panna 11.21  Gyulafalvi Csaba 11.24 

Prohászka Kinga Nóra 11.21  Katonáné Hajnal Anita 11.24 

Rácz Dalma Emese 11.21  Rácz Gergő 11.24 

Szabó Lászlóné 11.21  Fridez Dóra 11.25 

Galambos Vivien Inez 11.22  Kristó Sándorné 11.25 

Kotormán Norbert 11.22  Motika Kata Dolóresz 11.25 

Mucsi Bence 11.22  Olasz Dóra 11.25 

Pető Miklós Ádám 11.22  Őz Levente 11.25 

Petrikó Jázmin Amira 11.22  Szabó Evelin 11.25 

Szeri Emese 11.22  Joó Bálint 11.26 

Bartucz Fanni 11.23  

Lénártné Kiss Irén      
Krisztina 11.26 

Égető Benjámin 11.23  Szenti Tiborné 11.26 

Kiss Ferenc László 11.23  Törőcsik Ákos István 11.26 

Kristó Balázs Ferenc 11.23  Gombár Andrea 11.27 

Lengyel Zalán 11.23  Kissné Szél Erzsébet 11.27 

Mónus Lajos 11.23  Kovács Krisztián 11.27 

Pintérné Joó Éva 11.23  Májer Ildikó 11.27 

                                                           
1 Zsolt 122,6-9 
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Sipos Vajk 11.23  Molnár Zsolt 11.27 

Surinya Zsófia Kata 11.23  Szarvas Tímea 11.27 

Tar Kevin 11.23  Szögi Tiborné 11.27 

Antalné Patkós Szilvia  11.24    
2. Hírek: 
a. Bűnbánati előkészítő alkalmakat tartunk 16 órai kezdettel a gyüleke-
zeti termünkben: 
11.28: hétfő  Bán Csaba 
11.29: kedd  Kun Ildikó 
11.30: szerda  Dr. Kádár Péterné 
12.01: csütörtök Szabó Ákos 
Mindenkit szeretettel várunk! 
b. Gyülekezetünk idei év Adventjére is meghirdeti az „Asztalt terítesz…” 
szeretetszolgálati adománygyűjtését. Pénzbeli felajánlásokat a kb. tízezer 
forint értékű adománycsomagok összeállításához 2022. december 5-ig a 
11735067-20056821 bankszámlaszámra várjuk (Közlemény: „Asztalt terí-
tesz”) vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalba (Zrínyi u. 5.), illetve az 
Ótemplomban elhelyezett adománygyűjtő perselybe. Járuljunk közösen 
hozzá a rászoruló vásárhelyi családok Karácsonyi terített asztalának elké-
szítéséhez! 
c. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motí-
vumokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi 
stílusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, bo-
roskancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével 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 
készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, 
mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 
d. Az Ótemplomban 2022.12.22. napján 17:00 órai kezdettel „Énekes Ad-

vent” – Áhítatot tartunk. 
e. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY koncert lesz 
2022. december 02.-án 18 órától az Ótemplomban. Jegyek elővételben 
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3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelkészi Hivatalban (Zrínyi u. 5. 
szám). 
f. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. decem-

ber 29.-én 18 órától. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben, a Lelkészi 
Hivatalban 2.500,-Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolható-
ak. 
g. A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358 gyermek karácsonyi 
kívánságának valóra váltásához várja november 30-ig a felajánlásokat. 
Részletek a szeretetdoboz@jobbadni.hu weboldalon. A szeretetszolgálat 
oldalán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági ne-
hézségektől leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 
h. A Szeretem Vásárhely Egyesület 2023. évi Kincses Vásárhely naptára 

megjelent. A kijáratnál 1500 forintért kapható. A naptár vásárlásával a 

Szivárvány Otthon terápiás szobájának kialakítását támogatjuk. 

i. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfél-

fogadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplom-

ban megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekes-

könyv és hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: 

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

j. Az istentiszteleteinket a You-tube 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! 

k. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüleke-
zeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájá-
ba a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet je-
lezve) 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). 

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

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.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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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 Gyüle-
kezeti Teremben. 
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 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 Gyüleke-

zeti Teremben. 

k. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyüle-

kezeti Teremben.  

4. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt hétfő, kedd, csü-

törtök: 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, vala-

milyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van kerít-

ve…” Hódmezővásárhelyi 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 hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási idő-

                                                           
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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ben, vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú 
bankszámlájára.  
Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata az egyház-
község tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 
- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyülekezeti 

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.  

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom 

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

Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

 
Záró ének (gyülekezet ül): Istentiszteletünk végén előbb énekeljük 
az 591. énekünk valamennyi versét majd nemzeti imádságunkat, a 
himnuszt, és végül úgy vegyük Isten áldását. Az 591. ének 1. verse 
így kezdődik: „Isten szívén megpihenve…” 
 
Himnusz (gyülekezet áll):  
 
Áldás (gyülekezet áll): „A Kegyelem legyen mindazokkal, akik el 
nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.” Ef 
6,24 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  
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https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw

