
A Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség Igehir-
detője 2023. január 15. Vízkereszt utáni második vasárnap 

 
 

„Mutasd meg nekem 
dicsőségedet!”  
 (2Móz 33,18b)  
 
 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
 
Köszöntés: szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból 
követő Kedves Testvéreinket a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból. 
Istentiszteletünk tartalmát honlapunkon is elolvashatják 
(http://www.vasarhelyiotemplom.hu/) és letölthetik. 
 
Kezdőének (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük 
Istenünket a 80. zsoltár 1. versével: „Hallgass meg Izráel pásztora…” 
 
Fő ének: (a gyülekezet ül): Folytassuk énekléssel istentiszteletünket 
a 223. dicséret 1-3. és 6-8versével. Így kezdődik: „Meghódol lelkem 
tenéked, nagy Felség…” 
 
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 Máté evangéliumának 

17. fejezetének 1-9. verseiből!1  

                                                           
1 Ap Csel 2, 1 –8, 12 –13.
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1Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Ja-
kabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy 
magas hegyre. 2És szemük láttára elváltozott: arca 
fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, 

mint a világosság. 3És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és 
beszélgettek Jézussal. 4Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jé-
zusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három 
sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. 5Miközben 
ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallat-
szott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, 
őt hallgassátok! 6Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra 
borultak, és nagy félelem fogta el őket. 7Ekkor Jézus odament, 
megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne félje-
tek! 8Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust 
egyedül. 
9Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Sen-
kinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Em-
berfia a halottak közül.  
 

Prófétai imádság (a gyülekezet áll):  
Mennyei Atyánk, hatalmas Istenünk! Hódolattal ál-
lunk meg előtted. Te vagy az Úr. Átengedjük most ma-
gunkat teljesen Neked. Legyél minden porcikánknak 
része, minden gondolatunk veleje. Arra vágyunk, 

hogy megjelenj közöttünk, és emlékezzünk a mai napi üzenetedre. 
Nagy jelenésekben ritkán van részünk, de azokra mindig emléke-
zünk. Most egy nagy bevésére lenne szüksége a lelkünknek. Jöjj kö-
zénk, légy itt velünk a megnyíló Igében Lelked bölcsességével. Fia-
dért kérünk. Ámen. 
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Igehirdetés előtti ének (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés 
meghallgatására az 541. dicséret 2. versével. Így kezdődik: „Te, 

szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára…” 
 
Textus: (a gyülekezet áll) Halljuk meg Isten szavát, 
amint szól hozzánk a 2Mózes 33, 18-23-ból!  

18Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! 19Az 
ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimon-
dom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és 
irgalmazok, akinek irgalmazok. 20Arcomat azonban nem láthatod 
– mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben ma-
radjon. 21Majd ezt mondta az ÚR: Van egy hely nálam: állj ide a 
kősziklára! 22És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadé-
kába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonu-
lok. 23Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az ar-
comat azonban senki sem láthatja. 
  
Igehirdetés (a gyülekezet ül):  
 
Kedves Gyülekezet, Kedves Testvéreim! 
Mindkét felolvasott igeszakaszunk az ember számára kitakart, 
mégis egy rövid időre felvillanő isteni lényeg megjelenését írja le. 
Elsősorban az ószövetségi igeszakaszra fogunk fókuszálni, ebből 
emelünk ki három szót, amelyek mentén vezetjük gondolatainkat: 
arc, név, dicsőség. 
 

I. Arc 

Ha megjelenik gondolatunkban egy személy, az arcát látjuk ma-
gunk előtt. Ha valakit rég nem láttunk, és velünk szemben áll, 
az arcát pásztázzuk, hogy érzi most magát, örül-e a találkozás-
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nak, egészséges-e, öregedett-e annyit, amennyit én. Egy pillan-
tás elég, hogy magunkban rendszerezzük a látványt. Jaj, de nyú-
zott, nem alszik eleget. Ki van simulva, szinte megfiatalodott. 
 Az arc sokat mutat. A szem a lélek tükre. Az eltakart arc kom-
munikációs nehezítettséget jelent számunkra, ezt a covid idején 
tapasztaltuk. Beszél hozzám a velem szemben álló, nem látom a 
száját, alig értem, mintha a hallásommal lenne a baj. Az arcot 
azonosítjuk magunkban egy személlyel, aki egyetlen ezen a vi-
lágon, nincs belőle másik. 
Isten arca ennél sokkal többet jelent. „Arcomat azonban nem lát-
hatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben 
maradjon.” 
Isten arca az ő valóságos, tevékeny, hathatós jelenléte. Ahol Is-
ten megjelenik, ott meg is szólal, ott azonnal történnek dolgok, 
ott kő kövön nem marad, minden megváltozik. Az Isten megje-
lenése túl sok az ember számára, hogy felfoghassa, elviselje. 
 
II. Név 

Az archoz nevet is társítunk, és így jegyezzük meg az ismerősöket. 
Ha csak az arc ismerős, akkor nem tudjuk kivel állunk szemben, 
talán csak hasonlít valakire. Ha csak egy nevet hallunk, de nem ug-
rik be mellé az arc, akkor ismeretlen marad a személy előttünk. A 
név ismerete szükséges ahhoz, hogy egy közösség kifejlődjön. A 
névtanuló játékok segítik az osztályokat abban, hogy gyorsabban 
rögzüljenek memóriánkban az arccal összekötött nevek. A közös 
létrejöttének első lépcsőfoka ez. Sokkal egyszerűbb a kommuniká-
ció, ha néven tudom a személyt szólítani. Az ókori keleti elgondolás 
szerint, ha valakinek tudom a nevét, akkor már bizonyos hatalmam 
is van felette, hiszen a névvel vissza is lehet élni. Egy istenség segít-
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ségül hívása csak nevének kimondása által lehetséges. A héber gon-
dolkodás szerint a név nem lényegtelen, hanem a legszorosabban 
kapcsolódik viselőjének személyéhez, lényegéhez és tevékenységé-
hez. Az Isten nevének kimondására maga Isten jelenik meg. Az ál-
dás tehát nem elszálló szó, hanem történő, erővel rendelkező, Isten-
től jövő biztatás és bizonyosság. A jeruzsálemi templomot Isten 
neve lakóhelyének nevezték, mert ott Isten nevén volt szólítható, 
amellyel megidézhető volt biztonságos körülmények között. Az Is-
ten neve tehát Isten lényege, az Ő tulajdonságainak összefoglalása. 
Aki fölött az Isten neve elhangzik, az az Ő tulajdonába, birtokába 
kerül. Isten neve az Ő önkijelentése. A neve mindenütt jelenvaló. 
Isten neve elhangzásával az Ő lényegére vonatkozó igazságok fo-
galmazódnak meg. „Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, 
akinek irgalmazok.”  
 

III. Dicsőség 

Mózes nem kevesebbet kér, mint hogy mutassa meg neki Isten az 
Ő dicsőségét. A kérés nagy bátorságra vall, de Isten mégis megteszi 
neki úgy, hogy a körülményeket biztonságossá teszi számára. Isten 
arcát nem láthatja ember, mert nem maradhat életben. Dicsőségé-
nek fényét elvonulása után azonban megláthatja Mózes. 
A héber szó a dicsőségre a kábód, magában foglalja azt a jelentést 
is, hogy valami nehéz. Isten dicsősének elviselése az ember elméjé-
nek, lelkének nehéz. Mózes mégis megkapja azt a kegyelmet, hogy 
ilyen megjelenés látványa megerősítse hitét, helyre állítsa a néppel 
kötött szövetséget. Egy ilyen élményre visszagondolni nagy erőt a 
nehézségek, próbatételek között. Ámen. (Kun Ildikó lelkipásztor) 
 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük 
az 561. dicséret 1-4. versét! Így kezdődik: „Szent vagy örökké…” 
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Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Ámen. 
 
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 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.2  

 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett éret-
tetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.3  
 
 
1. Anyakönyvi híreink: 

 
a) Keresztelés:  

Buzás Bella Szofia  2023.01.22   
Dajka Zoltán Noár  2023.03.05   
Kovács Amélia   2023.03.05   
Berezvai-Nagy Máté  2023.03.26   

                                                           
2 Mt 6,9-13 
3 2Kor 8, 9 
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Kmegy Dániel     
Láda Eszter Juliana     

 
  

b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Nagygyörgy János (Hódme-

zővásárhely, 1947.08.04.) 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 

37. szám alatti lakos. Temetése 2023.01.17.-én (kedd) 14:30 órakor 

lesz a Kincses temetőben. 

 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten!  

 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint az elmúlt hé-
ten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! „Legyenek bol-
dogok, akik téged szeretnek! 7Legyen békesség falaidon belül, 
legyen boldogság palotáidban! 8Testvéreimért és barátaimért 
mondom: Békesség neked! 9Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót kí-
vánok neked!”4 

Arany Ildikó 01.09  Nagy Enikő Diána 01.12 

Buza Virág Ibolya 01.09  Radnai Renáta 01.12 

Gombos Bernadett 01.09  Szőke Laura 01.12 

Györki Ferenc 01.09  Bácsván Zoltán ifj. 01.13 

Huszka Melani Rita 01.09  Égető Márta 01.13 

Kun Ildikó 01.09  Kurusa Szófia Leila 01.13 

Szabó Anna 01.09  Nagy Diána 01.13 

Szögi Tibor 01.09  Pányi Balázs László 01.13 

Tódorné Kopunovics Judit 01.09  Görbe Renáta 01.14 

Varga Zoltán 01.09  Kiss Nimród 01.14 

Czombos Szabolcs 01.10  Mogyorósi Gyula 01.14 

Dragomér Norbert 01.10  Nagy Gábor ifj. 01.14 

                                                           
4 Zsolt 122,6-9 
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Hebők Zsóka 01.10  Pető Szilvia Nikolett 01.14 

Kisné Molnár Mariann 01.10  Rácz Balázs 01.14 

Mikó Anna Eszter 01.10  Szabó Bettina Beatrix 01.14 

Fulai Csongor 01.11  Török Ferenc Dr. 01.14 

Komlósi Mónika 01.11  Bán Benedek Levente 01.15 

Meszlényi János 01.11  Bán Csenge Réka 01.15 

Molnár Sándor ifj. 01.11  Ékes Felícia 01.15 

Nagy Fruzsina 01.11  Herczeg Viktória 01.15 

Forrai Fruzsina Babett 01.12  Kovács Bence Simon 01.15 

Grezsa Blanka 01.12  Kristó Imre id. 01.15 

Gubacska Réka 01.12  Nagy Boglárka Flóra 01.15 
 

2. Hírek 

a. EGYETEMES IMAHÉT 2023. január 15–22.  
  Krisztushívők egységéért  
 

„ Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs/Iz 
1,17)  
Január 15. vasárnap 17 óra: Református Ótemplom (Kossuth tér)  

Igét hirdet: Bajnai István (katolikus kanonok)  
Liturgiát vezeti: Nagy Ervinné (evangélikus lelkipásztor)  
Január 16. hétfő 17 óra: Szentháromság templom – (Andrássy út 11)  
Igét hirdet: Major Istvánné Edit (református lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Kun Ildikó (református intézményi lelkipásztor)  
Január 17. kedd 17 óra: Baptista imaház (Bethlen István utca 2.)  
Igét hirdet: Demeter János (református lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Börzsönyi Istvánné (református lelkipásztor)  
Január 18. szerda 17 óra: Unitárius gyülekezeti terem (Völgy u.)  
Igét hirdet: Nagy Ervinné (evangélikus lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Kun Ildikó (református intézményi lelkipásztor)  
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Január 19. csütörtök 17 óra: Újtemplomi református gyülekezeti te-
rem  
(Kálvin János tér 7.)  
Igét hirdet: Bicskei Róbert (adventista lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Domján Marcell (adventista lelkészgyakornok)  
Január 20. péntek 17 óra: Csúcsi református imaház (Jókai u. 85.)  
Igét hirdet: Megyesi Zoltán (baptista lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Dr. Kádár Péterné (református lelkipásztor)  
Január 21. szombat 17 óra: Tarjáni református imaház (Malom u. 
15-17.)  
Igét hirdet: Németh László (katolikus esperes)  
Liturgiát vezeti: Bán Csaba (református lelkipásztor)  
Január 22. vasárnap 17 óra: Szent István király katolikus templom 
(Szent  
István tér 4)  
Igét hirdet: Bán Csaba (református lelkipásztor)  
Liturgiát vezeti: Szabó Ákos (református intézményi lelkipásztor)  
Fenti alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! 

 

b. 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 (Közle-

mény: „úrvacsorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hím-

zéssel készülő úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemp-

lomba, mind a tarjáni imaterembe készülne készlet. 

c. 2023.01.25-én (szerdán) 18.00 órától, a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT 

ünnepelve lép fel -Isten bolondja című előadásával- Berecz András éne-

kes- és mesemondó az Ótemplomban. Részvétel díjtalan.  
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d. 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://enekes-

konyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

e. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon5 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról6 letölthető! 

f. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüle-

kezeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postalá-

dájába a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet 

jelezve) 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). 

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 Gyüleke-
zeti 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 Gyülekezeti Teremben. 

h) Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti 

Teremben. 

i) Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
6 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://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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j) Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyüle-

kezeti Teremben. 

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

lekezeti 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 telefonon7 és e-mailen8 is el lehet érni. Akinek kérése van, vala-

milyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

5. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi reformá-

tus Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van 

kerítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 

300 tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető la-

punk. A lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmisz-

sziónkban. 

6. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási idő-
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 gyüle-

kezeti 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! 

 

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

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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Záró ének (a gyülekezet ül): ünnepi istentiszteletünk zárásaként énekel-

jük az 804. dicséret 1-3. versét; így kezdődik: Hálát adok, Uram az életért…, 

ezután pedig nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

 

Áldás: (a gyülekezet áll) Végezetül, fogadjuk Isten áldását!  13A remény-

ség Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békesség-

gel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Rm 

15,13) 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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