
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 84:1

(„Ó seregeknek Istene...“)
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )

  Ének: 370:1
(„Jövel, Szentlélek Úr Isten...”)

  Fohász
  Csendes imádság
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  )
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Úrvacsora előtti ének: KÉ 47
(„Kenyered és borod táplál engem...“)

Úrvacsorai közösség (közben orgonaszó)

  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 448:1;2;4
(„Hirdetvén az Úr halálát...“)

  Áldás 
  SZÓZAT

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Beszámolók:   evangélizációs találkozás a keresztelésre 

készülő családokkal; szolgálat az Új Kenyér ünnepi 
önkormányzati rendezvényen; kapcsolatápolás a 
gyülekezet tagjaival

 Még szebb lett a templomkert – köszönjük az ebben 
végzett munkát, támogatást és adományt!

 JÖJJÖN MINDENKI templomba, valamint magunk és 
mások érdekében OLTASSUK BE magunkat (a klb. 
csoportok szolgálóira, tagjaira különösen vonatkozik 
ez)! GONDOLJUNK IMÁBAN azokra, akik nem tudnak 
itt lenni, de interneten át mégis követnek minket!

 Istentisztelet után Ancora Csoport megbeszélés

 Idén is lesz iskolakezdési támogatás*

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

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

 Augusztus 27. llésné Éva által szervezett kirándulás 
Solymárra - találkozás:  845 Rákos vasútállomás

 Csősz Dani és Ancsi egyházi esküvője: augusztus 28-
án 1530-kor templomunkban

 Jövő heti alkalmaink:  vasárnap 955  Istentisztelet; 
előtte: Kánon Kör; Imakör

 Munkatársi délután:   szeptember 5.
 Dr. Derera Mihály gyülekezeti testvérünk temetése 

augusztus 29-én lesz, Istentisztelet után, délben.

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

 Gyülekezeti nap   a: szeptember 19. (töltsük ki a 
honlapon elérhető kérdőívet ezzel kapcsolatban!)

 A konfirmációs előkészítőket (KonfIFI) szeptember 10-
től  tervezzük elindítani

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

      A L A P I G E :        Márk evangéliuma 6,30-44     
„Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek
és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy
lakatlan  helyre,  és  pihenjetek  meg  egy  kissé!  Mert  olyan  sokan  mentek
hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre
magukban. Se sokan meglátták és  felismerték őt,  amikor elindultak,  ezért
minden  városból  összefutottak  oda,  és  megelőzték  őket.  Amikor  Jézus
kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak,
mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De
amikor  az  idő  már  későre  járt,  odamentek  hozzá  a  tanítványai,  és  ezt
mondták neki: Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket,
hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak.
Ő azonban így válaszolt nekik: Ti adjatok nekik enni! De ők ezt mondták
neki: Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni
adhassunk nekik? Jézus megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Menjetek,
nézzétek meg! Amikor megnézték, ezt mondták: Öt kenyerünk van meg két
halunk.  Ekkor  megparancsolta  nekik,  hogy  ültessenek  le  mindenkit
csoportokban a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Jézus
pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és
megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és
a  két  halat  is  elosztotta  mindnyájuknak.  Miután  mind ettek,  és  jóllaktak,
összeszedték  a  kenyérdarabokat  tizenkét  tele  kosárral;  és  azt  is,  ami  a
halakból  maradt. Akik  pedig  ettek  a  kenyerekből,  ötezren  voltak,  csak
férfiak.”

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
2021. augusztus 22.

Mk 6-sorozat/4.

„Jézussal mozdulva!” 
címmel 
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ELŐZETES KÉRDÉSEK
az Igéről való gondolkozáshoz

 Mire van most leginkább szükségem? Mit várok Jézus-
tól?

 Ezt  olvassuk:  "megelőzték  őket".  Szinte  az  internet
gyorsaságával  terjed  Jézus  híre.  Jézust  meg  lehet
előzni? Akaratát meg lehet "torpedózni"?

 Milyenek a „pásztor nélküli juhok”?
 Miért használ eszközöket a csodatételeiben Jézus? (Itt

a tanítványoknál lévő öt kenyeret és két halat.)

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK
az Ige személyes átgondoláshoz

 Jézus miért nem védte jobban a tanítványok és a saját
nyugalmát?  Miért  nem  előbb  a  tanítványaival  (mint
legközelebbiekkel) foglalkozott?

 A tanítványok példát adnak a szolgálatban ilyen módon
is: beszéljük el Jézusnak, hogyan éltük meg a szolgála-
tot, kérdezzük meg, mit gondol róla! Mi ezt így szoktuk
tenni?

___________________________________________________________________

* A "De" a tanítványok viselkedése, hozzáállása. A kiküldetésben
nyert tapasztalatok sem adnak elég muníciót, hogy hittel, vagyis
Jézus szemével lássanak. A tanítványok mindig arra néznek, ami
nincs  -  Jézus  arra,  ami  van.  Adjatok  ti,  mert  egyrészt
gyakorlottak  vagytok  már  (kiküldetés  és  visszatérés  után
vagyunk);  másrészt  arra  nézzétek,  aminek  van,  amiből  lehet
valami  Jézus  kezében.  -  De  miből?  -  Abból,  amitek  van.
Nézzétek meg! - De csak ennyi van? - Adjátok az Én kezembe,
majd megáldom! Ti csak készüljetek elő! A pásztor nélkül való
juhok  így  kerültek  összeterelésre:  Micsoda  képtelen  parancs
lehetett ez a tanítványoknak és furcsa a népnek is - de Jézus
parancsára  megteszik  Jézus  abból  teszi  a  csodát,  amije  a
tanítványoknak van. Nekik is kell szétosztani, és a maradékot is
összeszedni.  Hogy lássák!  Hogy része (se)i  lehessenek!  Hogy
Jézust lássák! 12 kosárral marad. mindenkinek jut egy kosárnyi
az 5/12-ed helyett. Ha adsz, neked is több marad!

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE
Bevezető kép: A sztorizgatás és az Evangélium
SUMMA: Látszólag a szükségletek határozzák meg és sodorják Jé-
zust - miközben Jézus akar mozdítani mindenkit, és lelki üzenetet
adni...

1. nézőpont: A szükségletekre mindig nagyobb szükséglet jön, elte-
relődik, hogy a többre, nagyobbra mutasson.

Jézus rugalmas - hagyja, hogy "az események sodorják"? 
Jézus észreveszi a szükséget, együtt érez, rezonál, irgalmasan

a) előbb a tanítványok fáradtságát veszi észre
 ezért hívja őket külön pihenni, enni

b) majd a nép lelki-, testi szükségletét veszi észre
 megszánta őket („pásztor nélküli juhok”)

 erre a reakciója: TANÍTANI kezdi őket
c) majd a tanítványok szánják meg a nép testi szükségeit (nincs mit

enniük, menjenek haza)
 Jézus is, de másként ad:  „Ti adjatok nekik enni!”  (FORDU-
LAT)

2. nézőpont: Jézus velünk mozdul, hogy mi Vele mozdulhassuk. Be-
vonódik, hogy bevonjon minket. Hagyja magát bevonni, hogy hagy-
juk magunkat bevonni. Részese lesz életünknek, hogy a maga életé-
nek részesévé tegyen minket. * tvb. kiegészítés ehhez a ponthoz a bal
oszlopban

3. nézőpont: („Feltekintett az égre”) Az áldás...
 ...megsokszorozódás
 ...az elég
 ...a marad is.
Mintha az egész történet az ennivaló körül forognak elejétől a végé-
ig! Pedig mély spirituális üzenete van. Leírható a folyamat 3 Igével:

 "A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma"
 "Nemcsak kenyérrel él az ember."
 „Jézus az élet kenyere”

Ezen akar végigvezetni minket Jézus...

IMÁDSÁG

Teremtő  Atyám!  Köszönöm,  hogy  gondod
van  kenyeremre,  annyira,  hogy  még
maradékom is van! Add, hogy úgy kívánjam
a Te Ígéret, a lelki kenyeret, mint a testit!
Köszönöm  irgalmas  szereteted,  hogy
megszánsz engem, és a tiéidet!

Jézusom,  Drága  Pásztorom!  Mindenem,
amim van, a Te kezedbe teszem. Kevés ez,
tudom, de a Te áldásoddal sok lehet belőle!
Használd az én kevesemet áldásul!

Életadó  Szentlélek!  Tölts  el  engem  lelki
javaiddal, táplálj engem napról-napra! Hadd
teremben gyümölcseid!

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

talam is!

Dicsőítelek Szentháromság Örök Isten, hálát
adva  a testi és lelki kenyérért, áldásaidért,
a lelki gyümölcsökért, és legfőképpen azért

AKI VAGY! 

Ámen!

IDÉZET A RÉGIEKTŐL - EGY ELŐTTÜNK JÁRT TESTVÉRÜNKTŐL

„Az emberi élet kegyelmi idő. Istentől adott lehetőség arra, hogy benne Isten kegyelmét elfogadjuk. Ezért annál gazdagabb lehet, minél előbb részesülünk Isten
ajándékaiban. (…) Nagy kérdése életemnek, hogy az Ő útján való járást mikor kezdem el..”  (Sarkadi Nagy Pál)


