
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 
 

  Csendes készülés 
Jézus tanítványaként élem az életem? 

(további segítő kérdések  
a litlap másik oldalán balra  ) 

 
  Köszöntés 

  Keresztelés előtti ének: 458:1-2  
(„Aki értem megnyíltál…”) 

Keresztelés: Sebők Sámuel 
(Mt 7, 24-27) 

 

  Igehirdetésre készítő ének: KÉ 14  

(„Csendben állok...“) 
  Fohász  
  Csendes imádság 
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  ) 

 
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 

  Ráfelelő ének: KÉ 42  

(„Jöjj az Úr vár reád..“) 
  Csendes imádság 
  Imádság  
  Mi Atyánk... 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  

  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záró ének: 65:1 („A Sionnak hegyén…”) 
  Áldás  
  HIMNUSZ 
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 
 

 Köszönetmondások a helyettesítő 
lelkipásztoroknak 

 Jövő heti alkalmaink: vasárnap 955 

Istentisztelet; Kánon Kör; Imakör 

 Jövő héttől nem tartunk szerdai Bibliaórát 

 Lelkipáztori fogadó óra jövő héttől: kedd (1500-
2000) és szerdán (1500-1830) 

 A gyülekezeti alkalmak, csoportok, szolgálatok 
átgondolása a következő hetekben történik. 

 Jövő héten REFISZ-tábor - imádkozzunk érte! 

 Augusztus 22-én Űrvacsorás Istentiszteletre 
készüljünk 

 Ha lehetőség nyílik rá, vár ránk egy gyülekezeti 
nap, egy ifjúsági nap és egy munkatársi 
délután a közeljövőben 

 A konfirmációs előkészítőket (KonfIFI) 
szeptember elején tervezzük elindítani 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 A L A P I G E :  

Márk evangéliuma 6, 14-29 
 
„14 Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt 
beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne 
a csodatevő erők. 15 Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt 
beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. 16 Amikor Heródes ezt 
meghallotta, így szólt: Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. 17 Ez a 
Heródes fogatta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére, Fülöp 
feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. 18 Mert János 
megmondta Heródesnek: Nem veheted el a testvéred feleségét! 19 Heródiás 
ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, 20 mert 
Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe 
vette; bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. 21 De 
eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott 
főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. 22 Ekkor Heródiás leánya 
ment be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt 
mondta a leánynak: Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom 
neked. 23 Meg is esküdött neki: Bármit kérsz, megadom neked, akár 
országom felét is. 24 A leány kiment, és megkérdezte anyjától: Mit kérjek? 
Az pedig ezt válaszolta: Keresztelő János fejét. 25 A leány nagy sietve 
bement a királyhoz, és azt kérte: Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy 
tálon Keresztelő János fejét. 26 Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a 
vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. 27 Azonnal el is 
küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, 
lefejezte Jánost a börtönben, 28 elhozta a fejét egy tálon, és átadta a 
leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. 29 Amikor ezt meghallották 
a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték.“ 
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ELŐZETES KÉRDÉSEK 
az Igéről való gondolkozáshoz 

 

[ ] Nem érthetetlen, hogy Isten megengedi, hogy 
Keresztelő János ilyen képtelen, értelmetlen és 
kegyetlen halált haljon? 
[ ] A Mt 10 szerint elküld Jézus mint bárányokat 
a farkasok közé. Hogy tehet ilyet egy pásztor? 
Hiszen tudjuk, hogy a farkas bántani fogja a 
bárányt, sőt elpusztíthatja? 
[ ] Nem úgy tűnik, mintha Isten sokszor nem 
gazdálkodna jól embereivel, a „humán 
erőforrással“? (Hát mennyi mindent tehetett 
volna János és sok más korán meghalt hívő?) 
 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 
az Ige személyes átgondoláshoz 

 

[ ] Az életemből mostanában mi látszik: 
műkedvelő vagy megtért, engedelmes, kitartó, 
odaadó igehallgató vagyok-e? 
[ ] Mit lát a szemem, ami miatt képes vagyok 
odadobni a hitemet? 
[ ] Ki kényszerít vagy kér tőlem istenelen 
dolgokat? 
[ ] Miből kellene már régen megtérnem Isten 
Szava alapján? 
[ ] Gadarai megszállott történetében azt kérik 
Jézustól, hogy menjen el (a legszomorúbb 
kérés). Az emmausi tanítványok: "maradj 
velünk". Hogy érzem magam Jézus 
társaságában? Menjen vagy maradjon? 

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE 
 

I.) Heródes műkedvelő igehallgató... 
 

1.) ...mert UGYAN hallja János bűneit megítélő szavát, de nem 
tér meg 
2.) ...mert szereti UGYAN Jánost és szavát*, de amit lát, erősebb 
annál, inkább azt választja  (*ἀπορέω - zavarban van, nem tudja 
eldönteni, merre menjen („Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba 
jött, de azért szívesen hallgatta.“) 
3.) ...mert UGYAN magánál tartja Jánost, védelmezi, de inkább 
babonás félelemből, „fétisként“ 
4.) ...mert fontos UGYAN neki János, de saját szava, tekintélye, 
büszkesége, énje meghatározóbb 
5.) ...mert érzi UGYAN belül mi lenne a jó, de a kritikus 
pillanatban áruló lesz (marad az apjától örökölt kegyetlenség 
vonalán, nem tör ki belőle) 

 
 
II.) Isten emberét, Szavát vissza lehet utasítani (itt és most is!) 
 

1.) Isten ÚJRA ÉS ÚJRA ad embereket, alkalmakat, 
lehetőségeket (ez szól Istenről!), 
2.) de úgy adja, hogy az ember ezeket ÚJRA ÉS ÚJRA 
eltékozolhatja (ez pedig rólunk, emberekről szól!) 
3.)  Mindkettő, vagyis ennek szépsége illetve brutalitása Krisztus 
keresztjén és sírba helyezésén látszik leginkább! 
4.) Jézus azt mondja az Őt sirató asszonyoknak: ne engem 
sirassatok, hanem magatokat! 
 

 

IMÁDSÁG 
 

Köszönöm, Kedves Atyám, hogy mindig 
hallótávolságban vagy, karnyújtásnyira, 

köszönöm, hogy VAGY!  
Uram, Te mindent tudsz! Ismersz engem - és 

mégis szeretsz!  
Tárd fel előttem önmagamat, hogy én is 

lássam magam a Te szemeddel! 
 

Csodálatos a Te beszédet, Uram!  
Nyisd meg előttem is Ígédet, hogy értsem!  

Hadd írja felül szorongásaimat, félelmeimet, 
hiedelmeimet, a bűn uralmát bennem.  

Add, hogy Ígédet meg tudjam élni, bele 
tudjak kapaszkodni a Te Igazságodba! 

 
Jöjj, Szentlélek, téríts meg, járj át, hadd 

lehessek a Menny felé készülők 
közösségében!  

 
Formáld tovább bennem és rajtam keresztül 

is Üzeneted, hadd erősödjön fel Hangod 
általam is! 

 
Dicsőítelek közelségedért, Igédért, Lelked 

munkájáért!  
 

Ámen! 
 

 

IDÉZET A RÉGIEKTŐL - EGY ELŐTTÜNK JÁRT TESTVÉRÜNKTŐL 
 

„Két dolgot mond az Ige a jó földről (a magvető példázatában). Azoknak lelke hasonlít hozzá, akik az Igét meghallják és megtartják. Meghallják, tehát nemcsak 
hallgatják, hanem az Igét megértik. Az Ige nemcsak a lelkük felszínét érinti, hanem elér a lelkük mélyéig. Gyümölcsöt teremnek, türelemmel. Ebben különböznek a 

köves és tövises talajtól. (...) A mag függ a földtől, ez a tehetetlensége. De gyümöölcsöt terem. Ez az ereje.“ 


