
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 
  Köszöntés 

  Kezdő ének: 329.2 („Nem éltem még…) 

  Keresztelés: Leskó-Dely Sarolta 

  Főének: 264 („Áldjad, én lelkem…”) 
 

  Fohász  

 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 

 Igehirdetés előtt: 165:5  

(„Egyszerűvé formálj…”) 

 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: középen, ill. a túloldalon) 

  Csendes imádság 

  Imádság 

  Miatyánk 

 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 

Kelemen Réka, Makai Viktória,  

Finta András, Hejüsz Zsuzsanna, 

Sebőkné Babos Boglárka, 

Tóth Margit Irma 

  Záróének: 134  

(„Úrnak szolgái mindnyájan…”) 

 
  Áldás  
 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Istentiszteleteinken és az úrnatemetőben a 

járványügyi szabályok betartását (maszk 

viselése, kézfertőtlenítés) továbbra is szeretettel 

kérjük! [Maszk hordása: kültéren csak a 

temetések alkalmával kötelező.] 

 Jövő heti alkalmaink: 

szerda 900: Beszélgetős Bibliaóra (Google 

Meet) 

péntek 1800: Ancora Ifi  

vasárnap 1000: Istentisztelet (YouTube 

csatornánkon is követhető) 

Imakör; Kánon kör 

 Baracskai Ifis tábor: július 14-18.  

 Idősek hete: július 19-23. 9.00-12.00, a 

templomunkban. Akár egy-egy délelőttre is lehet 

csatlakozni! 

 Urnatemetőnk NYITVA vasárnaponként, 

illetve szerdán 15-18 óra között. (Részletek 

honlapon, hirdetőtáblákon.)  

 Urnatermi ügyintézés: Szabó Zsuzsánál: tel. és 

online (H-P 9.00-17.00), illetve előzetes 

bejelentkezéssel szerdánként személyesen. 

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze lakására! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző 

pásztora! 

  O L V A S M Á N Y :  M T  1 3 , 1 - 2 3  
1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, 2 de nagy sokaság gyűlt 

köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. 3 Azután elmondott 

nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni, 4 és amint vetette a 

magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. 5 Más magok 

köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen 

a földben; 6 de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, 

kiszáradtak. 7 Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, 

megfojtották azokat. 8 A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik 

százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 9 Akinek van füle, hallja! 10 

A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik 

példázatokban? 11 Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a 

mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. 12 Mert akinek van, 

annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. 

13 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, 

és nem értenek, 14 és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: „Hallván halljatok, de ne 

értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! 15 Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel 

nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne 

halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” 16 A 

ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. 17 Bizony mondom 

nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és 

hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. 18 Ti azért halljátok meg a magvető 

példázatát! 19 Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, 

eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. 20 A 

köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21 de 

valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige 

miatt, azonnal elbukik. 22 A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ 

gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. 23 A jó földbe 

esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik 

hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.  
 

  A L A P I G E :  M T  1 3 , 1 1 - 1 2  ( l .  k i e m e l v e )  
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Lelkipásztoraink:  Sóskuti Zoltán (márciustól-július 31-ig szombatféléves szabadságon)  
 Jani Lívia  06-30-835-4917;    jani.livia.lp@gmail.com  + telefonon vagy neten át   szabadnapja: csütörtök  

 Peterdiné Molnár Judit  06-30-539-8750;    peterdijudit@gmail.com 
   Gondnokunk:   Dr. Hajdú Csaba   30-618-7651  Urnatemetőnk vasárnap 8-12-ig és szerdán 15-18-ig nyitva tart!  Ügyintézés: tel. és online (H-P 9.00-17.00), esetenként vasárnap délelőtt is. 

Más időszakban mail küldhető. Szabó Zsuzsánál  06-70-3216838  szzsueva@gmail.com  
 

„MEGAJÁNDÉKOZOTTAK”   

címmel Igét hirdet és keresztel: Jani Lívia lp. 
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