
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

  Csendes készülés  
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  ) 

 

  Köszöntés 

  Kezdő ének: KÉ 35   
(„Jézus életem, erőm, békém...“) 

 Keresztelés: Füredi Blanka; Gönczi Gergő 
Mt 13, 31-33 [ld. középen] 

  Ének: 168 
(„Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr..”) 

  Fohász 
  Csendes imádság 
  Imádság 

 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

  Ráfelelő ének: KÉ 34 („Indulj, és menj...“) 
 

  Csendes imádság 
  Imádság (ld. a litlap másik oldalán jobbra  ) 

  Mi Atyánk… 
 

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 
  Születésnaposok köszöntése 
 

 Záró ének: 396  
(„Ébredj bizonyságtévő lélek..”) 

  Áldás  

  HIMNUSZ 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Az elmúlt napokban temettük Dr. Derera Mihályt és 
Wodicskáné Sárközy Kis Borbálát. Istenünk közelsége 
vigasztalja meg a szeretteiket! 

 Rövid beszámoló a fiumei/rijekai konferenciáról 

 Ma, Istentisztelet után Munkatársi délutánt tartunk. 

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

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

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

 Szabó Zsuzsa munkatársunk segítséget kér 
szeptemberi délelőttökre az irattári selejtezésben 

 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! 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

 
 

K E R E S Z T E L É S I  I G E :  Mt 13, 31-33 
 

„Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa 
a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a 

szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor 

felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy 
eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más 

példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a 

kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce 
lisztbe, míg végül az egész megkel.” 

 

A L A P I G E :  Márk evangéliuma 6, 7-13  
 

„Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket 

kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és 
megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra 

egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az 

övükben; csak saru legyen rajtuk, de ne vigyenek magukkal 
második ruhát. Ezt is mondta nekik: Ha valahol bementek egy 

házba, maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan 

Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak 
rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, 

bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették 

az embereknek, hogy térjenek meg; sok ördögöt kiűztek, sok 

beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket.” 
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 az elhangzottak fölötti elmélkedést segítő 

KÉRDÉSEK 
 

◼ Hiszem-e, hogy az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma az 
igazság, a megmenekülés, a boldogság? Hiszem, hogy 
megtérés nélkül elveszett egy ember / a vesztébe 

rohan?  
◼ Ha igen, akkor miért nem adom tovább, miért nem 

mondom folyamatosan másoknak is, miért „lapulok”? 
◼ Mert csak magamra gondolok? Csak csóválom a fejem 

a világban lévő rossz miatt, de nem teszek semmit 
ellene? (De akkor nem értettem meg. ) 

◼ Mert félek? (Akkor nem járt még át vagy nem veszem 
elég komolyan, vagy még bizonytalan vagyok benne.) 

◼ Vagy mert nem akarok konfrontálódni? (Akkor nem 
vagyok méltó a követésére.) 

◼ Vagy azért, mert nem is hiszem ezt el? 
◼ Az evangélizáció szükségességére említett 6 érv, 

motiváció (a szövegben számokkal jelölve) közül melyik hoz 
tűzbe leginkább? 

 

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 általam is! 
 

Dicsőítelek Szentháromság Örök Isten, hálát adva  a testi 

és lelki kenyérért, áldásaidért, a lelki gyümölcsökért, és 
legfőképpen azért AKI VAGY!  

Ámen! 
 

 

 

AZ IGEHIRDETÉS FŐBB ÜZENETEI 

1. Az elveszett bárány példázatának végén ezt olvassuk a Lk 15-ben: „Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen 
megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége 
megtérésre.”  Örömet okozni a Mennyben – van kedvem hozzá? Az evangélium hirdetésének ez az egyik fő 
motivációja (1.). A másik, e fejezet szerint: megmenteni egy elkóborlót, elveszettet, bajban lévőt, vesztébe 
rohanót! (2.) 

2. Ha ez így van, MIÉRT NEM ADOM TOVÁBB az Evangéliumot úgy, mint az első tanítványok, vagy azóta sok 
követőjük? [Ehhez tovább kérdések a lap bal oldalán!] Vissza kell találnom abba a jó és erősítő közegbe, 

társaságba, ami az Egyház, az ANYA-SZENT-egyház! Innen venni a táplálékot, a bátorságot, a „tömeg-élményt”, 
az erőt, és mindezekben Isten drága Szentlelkétől.  

3. Hozzászoktunk a felvilágosodás óta, és aztán a kommunista ideológia térnyerésével, és most is ezt tesszük: 
védekezünk, vitatkozunk, érvelünk – megpróbálva modern módon, kissé idomulva, hogy párbeszéd képesek 

legyünk, új módszerekkel, új eszközökkel... Azt hisszük, akkor majd hinni fognak nekünk...  

4. Nem! A mi erőnk a gyökereinkben vannak, mint a fáknak! Hogy erősen benne élünk a földben, mozdíthatatlanul, 
régóta, ugyanott, ugyanabban, új és új ágakat, hajtásokat hozva, minden tavasszal meg-megújulva – miközben 
a virág, a gyümölcs, ugyanolyan. Nem változtatjuk. Nem tudjuk, nem is akarjuk. Mi ezek vagyunk. Ez az erő és 
határozottság hiányzik belőlünk. Mit tudjuk, mi a jó (az Istennek tetsző!), és jó hír van nálunk! (3.) 

5. Nem lehetünk bizonytalanok. Mert ma a bizonyosat és a biztonságot keresik, és egyre inkább ezt fogják keresni! 
Egyre inkább erre fognak éhezni ebben a folyton változó világban, ahol minden elavul hamar, ahol mindig az új 
a bálvány, amit már nem lehet követni… Ahogy a próféta mondja, nem lehet a kürt szava bizonytalan!  

6. Minden Ige hirdető a Győzelmes Isten követe, „Akié az ország, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké”! 

7. „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan 
hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el?” (Róm 10,14-15) Nem hallgathatunk, 
mert „a hit hallásból van” (4) ! Az Ósz. népére Isten rábízta Igéit – ez a legfőbb ajándék küldetést adott számukra. 
Az Úsz. Fényében pedig már így fogalmaz Pál a Róm 1, 14-15-ben: „Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és 
tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik 
Rómában vagytok.” Adósak vagyunk (5) az emberek felé Jézus Kegyelméért! 

8. Az Ezékiel 33 (az őrálló felelőssége) mindenkor figyelmeztet bennünket (6.)! Nekünk mindenkinek kell mondani, 
de csak kevesek hallják meg, lesznek, akik még nem lesznek készek befogadni, elfogadni, és lesznek, akik soha. 

Ez mindig is így volt. Ez Isten titka. De nekünk mindenkinek mondanunk kell, az éppen szembejövő felebarátnak, 
rokonnak, teli templomban, és csak a néhánynak, aki eljött, hűséggel, bátran, ha helyzet adódik, ha a Lélek indít, 
ha szavakat ad.  

9. Sosem erőszakosan, sosem szeretet nélkül, sosem sematikusan, mindig ahogy ott és akkor adódik egészen 
személyesen, egyszerűen, minden kényszerítés, sulykolás nélkül, csak természetesen, ahogy belőlünk fakad, 

ahogy éppen tőlünk telik, minden görcs nélkül, szabadon....  

10. „A világ a sötétségben alszik, az Egyház tagjai pedig a világosságban alszanak el.” (ifj. Szabados Ádám) 
Mindkettő ellen küzdenünk kell! Legyen 2022 az Evangélizáció Éve – „Beszéljünk inkább Jézusról!” 

 

 
 
 

IMÁDSÁG 

 
Kegyelmes Atyám, segíts átélnem jóságodat újra és újra! 
Köszönöm, hogy rám is bízod Igédet! Segíts, hogy egyre 
mélyebben értsem és éljem! 

 
Hű Pásztorom, Megváltó Jézusom! Nem akarlak 
szégyellni, hanem szeretnék Rólad beszélni másoknak! 
Vedd el félelmeimet, bizonytalanságaimat, kérlek! 

 
Isten Lelke, adj nekem is hitet, szavakat, bátorságot! 
Kérlek a körülöttem élőkért, nyisd meg szívüket a hitre! 
Hadd legyek áldás számukra! 

 
Formáld tovább bennem és rajtam keresztül is 

Üzeneted, hadd erősödjön fel Hangod általam is! 
Szentháromság Isten,  

töltsd el életünket az Evangélium örömével!  

 
Ámen! 


