
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  ) 

 

  Köszöntés 
  Keresztelésre készülő ének: 

 KÉ 39 („Jézus, véred megtisztít…“) 
Keresztelés: Simon Zsombor és Zétény 

Mt 11,28 alapján 
  Ének: 166 

(„Urunk, Jézus, fordulj hozzánk...”) 
 

  Fohász 
  Csendes imádság 
  Imádság  
  Alapige (ld. középen  )  
 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 
 
  Csendes imádság 
  Ráfelelő ének: 457 

(„Ó, Jézus árva csendben...“) 
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  ) 
  Mi Atyánk... 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )  
  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záró ének: KÉ 71 
(„Találkoztam Teveled...“) 

  Áldás  
  HIMNUSZ 
 
 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy tegnap elment 
közülünk  Dr. Derera Mihály gyülekezeti tagunk. 

 Beszámolók:  

+ Kálmán Péter lelkipásztor temetése; 

találkozás Balik Béla új keresztúri plébánossal; 
KonfIFI délután;  

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

 Megváltozott urnatemetői nyitvatartási és 
ügyintézési rend (ld: a láblécben) 

 Elkészült a keresztelést előkészítő kétrészes videó 
kurzus 

 Jövő heti alkalmaink:  

 szerda 1800 Evangélizációs alkalom a 
keresztelésre készülő családoknak (és minden 
érdeklődőnek) 

 vasárnap 955 ÚRVACSORÁS (!)) Istentisztelet;  

 előtte: Kánon Kör; Imakör;  

 utána Ancora Csoport megbeszélés 
 Munkatársi délután: szeptember 5. 
 Csősz Dani és Ancsi egyházi esküvője: augusztus 

28-án 1530-kor templomunkban 

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

 Gyülekezeti nap a: szeptember 19. (terveink szerint) 
 A konfirmációs előkészítőket (KonfIFI) szeptember 

elején tervezzük elindítani 
 VIGYÁZZUNK EgYMÁSRA (legyünk együtt, de, aki 

beteg, ne jöjjön, oltakozzunk) 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

 

 A L A P I G E :  
Márk evangéliuma 6,1-6; 53-56  

 
1 Jézus akkor elment onnan, a hazájába ment, és követték a 
tanítványai. 2 Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett 
a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak: 
Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, 
és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? 3 Vajon 
nem az ácsmester ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon 
testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? És 
megbotránkoztak benne. 4 Jézus pedig így szólt hozzájuk: Nem 
vetik meg a prófétát másutt, csak a tulajdon hazájában, a 
rokonai között és a saját házában. 5 Nem is tudott itt egyetlen 
csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget – kezét rájuk 
téve – meggyógyított. 6 Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd 
sorra járta a környező falvakat, és tanított.  (...)   53 A túlsó 
partra átkelve megérkeztek Genezáretbe, és 
kikötöttek. 54 Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal 
felismerték őt, 55 és körbefutották a hírrel az egész környéket; 
kezdték a betegeket oda hordani, ahol hallomásuk szerint 
éppen volt. 56 Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy 
tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy 
azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak 
megérintették, meggyógyultak. 

ISTENTISZTELET 

2021. augusztus 15. 

Mk 6-sorozat/3. 
„Emlékezzetek!”  

címmel  
Keresztel és Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp.. 
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ELŐZETES KÉRDÉSEK 
az Igéről való gondolkozáshoz 

 

 Jézus csodálkozik a názáretiek 
hitetlenségén… Jézus valamin csodálkozik? 

 Vajon miért nem lehetett Jézus „saját 
hazájában próféta”? 

 Lehetséges olyan, hogy Jézus nem tud 
csodát tenni? 

 Tehetek-e én valamit is azért, hogy 
Jézus csodát tegyen velem, hogy a szívem 
állapota alkalmas legyen erre? 

 

 

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK 
az Ige személyes átgondoláshoz 

 

 Mit jelent a hitetlenség? Rám jellemző?  
 Jézus szavait olvasva, tetteit „látva” az 

evangéliumokban igenelni tudom szívből, 
vagy engem is megbotránkoztatnak? 

 Én már hallottam Jézus csodáiról. 
Körbefutottam a hírrel, vittem hozzá 
másokat? 

 Nekem mit kellene még tennem, miben 
kellene változnom, hogy Jézus csodát 
tehessen az életemben? 

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE 
 

Bevezető kép: Beülni egy idegen által vezetett csónakba egy 
túrára? 
 
I. Mikor „nem tud” Jézus csodát tenni? (Názáret) 

 
1.) A názáretiek csodálkoztak* Jézuson    * megdöbbent, nyugtalanít 

a.) bölcsességén (tanításában) 
b.) csoda, erő, hatalom (tetteiben) 
Azt gondolták, hogy már mindent tudnak Jézusról (ismerik, 

birtokolják) 
2.) Megbotránkoztak („skandallum”)** Jézusban 

** akadályt tesz a másik útjába; arra ösztönöz valakit, 
hogy kételkedjen és eltávolodjon vkitől, akiben pedig 

bíznia kellene, tisztelnie kellene; föllök vkit 
3.) Jézus pedig csodálkozott* a názáretiek hitetlenségén – vagyis 

a hitetlenség a fő akadályt 
 
SUMMA: A csodához mi is kellünk! (a mágnes példája) 
 

 
II. Mikor tesz csodát Jézus? (Genezáret) 
 

1.) Felismerik *** (felfog, megért, jónak talál) 
*** ugyanez a szó áll: „gyümölcseikről ismeritek meg őket” (Mt 7,20) ill. 

„Valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem.” (Lk 8,46) 
2.) Körbefutnak a hírrel 
3.) Odahordták és letették a betegeket 
4.) Kérték, hogy megérinthessék Jézust 

  
Próbáljuk mindezt a saját életünkre vonatkoztatni az 
ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK alapján! (ld: balra) 

IMÁDSÁG 
 

Mennyei Atyám!  Köszönöm, hogy Te ma is 
keresed velem a találkozást! Hálát adok, 

hogy még időt hagytál nekem is! Szeretnék 
a Tőled kapott idővel jól élni! 

 
Drága Megváltóm, hadd érezzek rá, amikor 
éppen hozzám szólsz! Hadd ismerjelek fel, 
ha Te beszélsz hozzám! Hadd csodáljam 

hatalmadat, tisztaságodat! Hadd legyenek 
édesek szavaid!  Hadd érintselek meg! 

  
Jöjj, Szentlélek, hívd elő szívemből a 

csodálatot,  az imádatot Feléd! Fakaszd fel 
belőlem a háláadást, folyjon át rajtam 

szereteted, áraszd általam is békességedet! 
 

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

általam is! 
 

Dicsőítelek Szentháromság Örök Isten, hálát 
adva  a kapott időért, közelségedért, azért, 

hogy még  rajtam is át tudsz áradni!  
 

Ámen! 
 

 

IDÉZET A RÉGIEKTŐL - EGY ELŐTTÜNK JÁRT TESTVÉRÜNKTŐL 
 

„A bűn elsőrenden nem a törvény megszegése, hanem Isten szívének a megszomorítása.  A bűn Isten hívogatásának a visszautasítása. (…)  
Az ember nyomorúsága éppen abban van, hogy láthatja Isten szeretetét, és mégis megveti Őt.”  (Sarkadi Nagy Pál) 


