
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  )

  Köszöntés
  Kezdő énekek: 225:1;5;6 (Nagy hálát…)
  KÉ 78 („Tőled árad minden áldás…“)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
  Csendes imádság
  Imádság 

  Igehirdetésre készítő ének: 172 
(„Szűkölködünk...“)

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

  Csendes imádság
  Ráfelelő ének: KÉ 66 („Rejts most el...“)
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  )
  Mi Atyánk...

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 105:1 („Adjatok hálát...“)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámoló   az elmúlt napok szolgálatairól...

 Imádkozzunk idős testvéreinkért, akik már nem
tudnak eljönni a templomba

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

 Gyülekezeti videó kurzusok:  

 Gyülekezet ismereti kurzus

 Ezeket folytatva jövő vasárnap 9 órától 
lehet jönni, aki szeretné egy-egy 
mondatban elmondani, mit jelent számára 
a gyülekezet…

 Keresztelési előkészítő videó kurzusok

 Jövő heti alkalmaink: vasárnap 955 

Istentisztelet; Kánon Kör; Imakör

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

 Augusztus Űrvacsorás Istentiszteletre 
készüljünk

 Csősz Dani és Ancsi egyházi esküvője 
augusztus 28-án lesz

 Jani Lívia    Budafokon folytatja lelkészi 
szolgálatát, augusztus 29-én köszönünk el tőle

 M  unkatársi délután  :   szeptember 5.

 Ha lehetőség nyílik rá, vár ránk egy gyülekezeti
nap, egy ifjúsági nap is a közeljövőben

 A konfirmációs előkészítőket (KonfIFI) 
szeptember elején tervezzük elindítani

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :
Márk evangéliuma 6, 45-52

45 Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak
hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg
ő  elbocsátja  a  sokaságot. 46 Miután  pedig  elbocsátotta  őket,
felment a hegyre imádkozni. 47 Amikor beesteledett, a hajó a
tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. 48 Amikor látta,
hogy  mennyire  küszködnek  az  evezéssel,  mert  szembefújt  a
szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart
menni mellettük. 49 Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár,
azt  hitték,  hogy kísértet,  és felkiáltottak. 50 Mert  mindnyájan
látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és
ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!     51     Beszállt  
hozzájuk  a  hajóba,  és  elült  a  szél,  ők  pedig  szerfölött
csodálkoztak  magukban.     52     Mert  a  kenyerekből  még  nem  
okultak, és a szívük kemény maradt. 

 A L A P I G E :
Márk evangéliuma 6, 50b-52

(lásd: aláhúzással kiemelve az Olvasmányban)
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ELŐZETES KÉRDÉSEK
az Igéről való gondolkozáshoz

 Már el merek rugaszkodni? (emlékezve a
múlt heti üzenetre)

 Okultam abból, amire már Isten egyszer 
elvezetett, tanított? 

 Egyáltalán: nyitva van már az én sze-
mem-szívem, vagy még vak, kérges, kemény?

 Érzékeny a szívem Jézus jelenlétére? 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK
az Ige személyes átgondoláshoz

 „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az 
ő szent nevét!! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103, 1-2) 

Mi mindent cselekedett már Jézus az életem-
ben? Van mire visszaemlékeznem? EMLÉ-
KEZZ, én lelkem…!

 „Aki nem emlékezik arra, amit Istent tett vele,
nem fog emlékezni engedelmes élettel arra 
sem, amit Isten kér tőle.” (Sarkadi-Nagy Pál 
alapján) Mit szólok ehhez? Hogy állok én ez-
zel?

 Értem Jézust? Ez meglátszik rajtam akkor, 
amikor baj van, szükségben vagyok? 

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE

Bevezető kép: A puzzle-darabok arra valók, hogy összeillesszük 
azokat egy egész képpé– így vannak Isten cselekedetei is az éle-
tünkben (és így olvasgatjuk most vasárnaponként a Mk 6-ot)

1.) A tanítványok…
 vesződnek az evezéssel
 megijednek a tengeren járó Jézustól
 értetlenül csodálkoznak, hogy Jézus, elállítja a szelet

2.) Miért vesződnek, miért félnek, miért értetlenek?
MERT NEM EMLÉKEZNEK (feledékenyek)
 így aztán nem tudják: Jézusban KIVEL VAN DOLGUK

3.) Miért nem tudták?
 MERT nem fogták fel...
 MERT nem látták be...
 MERT nem okultak...

4.) Miért nem fogták fel, miért nem látták be, miért nem okultak?
 MERT kemény, kérges volt MÉG a szívük
 MERT vakok voltak MÉG rá
 MERT érzéketlenek voltak MÉG rá
 MERT megátalkodott volt a szívük MÉG

5.) Mi Jézus válasza?
 ÉN (veletek / jelen) VAGYOK
 „Bátorság” / „Bízzatok! / »Bizakodjatok!«
 „Ne ijedj meg! / »Ne félj!« / »Hódoljatok!« / »Lássatok an-

nak, AKI VAGYOK!« / és EMLÉKEZZETEK!

IMÁDSÁG

Irgalomban gazdag, kedves Atyám! Adj ne-
kem hálás szívet, hogy lássam a sok jót,

amit adsz nekem! 
Adj hozzá töredelmes szívet is, hogy azt is

lássam, mennyivel többet adsz, mint ami jár-
na nekem eddigi életem alapján! 

Segíts elviselnem mindezek között a nehe-
zeket – sőt fordítsd javamra azokat!

Megváltó Jézusom, jöjj segítségemre, ami-
kor ellenszéllel küszködök, hadd bízzak

Benned, hadd várjalak Téged hittel és türe-
lemmel!

Jöjj, Szentlélek, emlékeztess mindarra, amit
már megtanultam, átéltem Veled, hadd okul-

jak mindebből, vedd el ijedtségemet!

Formáld tovább bennem és rajtam keresztül
is Üzeneted, hadd erősödjön fel Hangod ál-

talam is!

Dicsőítelek Szentháromság Örök Isten, a
sok jóért, amim volt, amim van; hogy bízha-

tok Benned, és azért, hogy emlékeztetsz! 

Ámen!

IDÉZET A RÉGIEKTŐL - EGY ELŐTTÜNK JÁRT TESTVÉRÜNKTŐL
„Ebben az életben minden tökéletesség magában hordoz valami fogyatkozást; és minden okoskodásunkban van valamicske homály. Az alázatosság és az önismeret

biztosabb út Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás. Nem kell kárhoztatnunk a tudományt, vagy bármiféle, egyszerű jártasságot valamiben. Jó az magában véve, Isten
rendelése szerint való. De mindig többre kell becsülni nála a jó lelkiismeretet és az erényes életet. Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztességesen élni;

azért gyakran eltévelyednek, s vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset. » (Kempis Tamás: Krisztus követése I./3./III.)
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