
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az Istentisztelet liturgiája: 
 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 Ráhangoló kérdések: 

 Te hogy mutatnád be az Atyát? 
 Milyennek mutatja be Őt Jézus? 

 
  Köszöntés 

  Fennálló ének: 77: 1,4  
(„Az Istenhez az én szómat”)

  Fő ének: 225: 1–5; 7-8  
(„Nagy hálát adjunk az Atya Istennek…”)

 
  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 
   Imádság 
 
  Igehirdetés előtt: KÉ + (ld. jobboldalon  ) 

(„Atyám, két kezedben…”)
  Alapige (ld. középen  ) 
 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 
 
  Csendes imádság 
  Imádság 
  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
 
  Születésnaposok köszöntése 
 
  Záróének: 425  („Ó, Ábrahám Ura…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
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 Gyülekezeti hirdetések: 
 

Beszámolók 
Nyári ügyeleti napokra vár segítséget Szabó 

Zsuzsa testvérünk 
Ancora IFI nyáron külső helyszíneken  
A Baba-Mama Kör és a Szerdai Bibliaórák 

nyáron szünetelnek  
Szurasenkó Dániel blockflöte virtuóz koncertje 

a keresztúri evangélikus templomban 
(ingyenes, de adományt elfogadnak) 

Megszületett Szűcs Dani és Kováts Orsi 
második gyermeke: Adrián Aurél 

A gyülekezeti „bébiszitter” ügyéről 
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 
 

 

„Atyám” 
címmel 

 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp  
 

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, 
és higgyetek énbennem! 2 Az én Atyám házában sok 
hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e 
nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? 3 És ha majd elmentem, és helyet 
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé 
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 
4 Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az 
utat. 5 Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, 
hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat? 6Jézus így 
válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csak énáltalam. 7 Ha 
ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: 
mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.  8 Fülöp így 
szólt hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az 
elég nekünk. 9 Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje 
veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki 
engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd 
meg nekünk az Atyát? 10 Talán nem hiszed, hogy én az 
Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a 
beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem 
önmagamtól mondom; az Atya, aki énbennem van, ő 
viszi végbe a maga cselekedeteit. 11 Higgyetek nekem, 
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem 
van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért 
higgyetek! 
 

 ALAPIGE: JN 14, 8-9 
[ld. kiemelve az Olvasmányban] 

 

1.) Atyám, két kezedben, csak ott lakhatom, 
Biztonságot csak tőled kapok. 

Újjá így teremtesz, sebem ápolod, 
Boldogság, hogy itt van otthonom. 

 

|: Tarts meg két kezedben, őrizz meg, Uram! 
Oltalmadban rejtsd el sorsomat! :| 

 

2.) Atyám, két kezedben teljes az öröm, 
Ajándékodban gyönyörködöm. 

Tékozlóként éltem, tárva most karod, 
Hűtlenségem nem hánytorgatod. 

 

3.) Atyám, két kezedben bátran sírhatok, 
Fájdalmaim hordozod, tudom. 

Ott fönn a kereszten áldó két kezed, 
Bűneimmel én szegeztem fel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sóskuti zoltán 

Jézus mondja: 

„Aki engem lát, látja az Atyát.” 

 Dávidnak jövendöli Isten: 
„Hűségem és szeretetem vele lesz, 
és nevem által emelkedik hatalma. 
(…) Így nevez majd engem: Atyám 

vagy, én Istenem, szabadító 
kősziklám!” (Zsolt 89,25; 27) 

 Isten vádolja a prófétán át népét: 
„Bezzeg most így kiáltasz hozzám: 
Atyám! Ifjúságomtól fogva te vagy 
a segítőm! Örökké tart-e haragod, 
megmarad mindvégig? Így 
beszélsz, de közben folytatod rossz 
életedet, ahogy csak bírod.” (Jer 3,4-5) 

Jézus figyelmeztet: 
„Nem mindenki megy be a 
mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, 

hanem csak az, aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) 

 Jézus ígérete: 
„Akkor így szól a király a jobb keze 

felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám 
áldottai, örököljétek az országot, 

amely készen áll számotokra a világ 
kezdete óta.” (Mt 25,34) 

A keresztyén egyház történetében „abba” (atya, apuci) 
újra meg újra előjött, mint annak kifejezése, hogy egy 
egyházi tanító, mester, elhívott szolga megszólítsunk. 

„Apám!” („Atyám!”) megszólítás mégiscsak foglalt. 
Ahogy csak az szólíthat meg így minket, aki tényleg a 
gyermekünk – Istenre nézve is foglalt ez a szó: Jézus így 
szólította meg Mennyei Atyját. Csakis Ő, a Fiú szólíthatta 
meg így! Jézus szájából nagyon bensőséges ez a 
megszólítás ez. 
- Bemutatta, „megjelenítette”, közelivé és érhetővé tette 
számunkra az Atyát. - A Miatyánkban ezt nekünk is 
megtanította. - Önmaga által „elérhetővé tette”. -
Kereszthalálával és feltámadásával pedig ajtót nyitott erre. 

 

ígéretet ad 
megszabadít  

gondot visel rólunk 
hűséges szövetséges 

SZERET 
útba igazít 

tanít 
teremt 

KÖSZIKLA 
küld 

ÖRÖKBE FOGAD  
Mennyei Hazát ígér 

odahajol 
gyógyít, megszabadít 

tanít 
gondot visel rólunk 

megbocsát 
SZERET 

ODAÁLDOZZA FIÁT ÉRTÜNK 
küld 

Újra meg újra visszatérve, érdemes tisztázni, 
milyennek látjuk Istent (Atyánkat)!  

Hitünk minden mozzanata ebből indul ki.  
Ezért mutatja be számunkra olyan érzékletesen 

és világosan Jézus, hogy milyen az Atya. Ezért 
engedte közel tanítványait és minden igazságra 
szomjazó hívő szívet. 

TE HOGY MUTATNÁD BE a 
Mennyei Atyát ismerőseidnek? 

Milyen APA-KÉPÜNK van? 
Milyen (volt) a kapcsolatunk Apánkkal? 

SZÜLŐ-GYEREK ANALÓGIA: MIT TEHET A SZÜLŐ? 
Példát ad. Tanít. Int. Bátorít. Korlátokat ajánl. 
Időnként visszajelzést ad. Kísér. Néha kicsit 

"rásegít" titokban nekünk. Kérdez. Vár. Nyitva 
tartja az ajtót. Beszél, ha kérdezik. Imádkozik.  

Az Atya is valahogy így van velünk… 
 

SZÜLŐ-GYEREK ANALÓGIA: MIT NEM TEHET A SZÜLŐ? 
Nem élheti gyermeke életét. Nem avatkozik bele 

mindenbe. Nem óvhatja meg mindentől. Nem 
dönthet gyermeke helyett. Nem teljesíti minden 

kérését (de minden kérésre odafigyel).  
Az Atya is valahogy így van velünk… 

 

SZÜLŐ-GYEREK ANALÓGIA: LEGFŐKÉPPEN 
SZERET. Szülő módra. Kedvesek vagyunk Neki. Végigkísér. Ott volt a kezdettől 

és Ő ott lesz ("megéri!"!), amikor az utolsót leheljük. Fontosak vagyunk Neki! 
"Drukkol" nekünk. A mi oldalunkon van. Jót akar nekünk. 

 


