
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 90:1 („Tebenned bíztunk.“)
  Ének: KÉ   78   („Tőled árad minden áldás.”)

  Fohász
  Olvasmány (ld. középen  )
  Imádság
  Igehirdetés előtti ének: KÉ   12  

(„Csak Benned..“)
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

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

Hitoktatók, tanárok 
és a „Magvetők” megáldása*

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 434:1-2 („Vezess, Jézusunk..”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

*A szülőket és gyermekeket várják lent a
termekben egy rövid ismerkedésre a

gyerekistentiszteletben feléjük szolgálók

(Kérjük, hogy az énekeskönyveket helyezzük vissza a
pad alatti polcokba Istentisztelet után! Köszönjük!)

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Elindult a KonfIFI és az újabb IFI alkalom pénteken

 Rövid beszámoló a Munkatársi Délutánról

 Néhány szó a Diakóniáról

 Ma, Istentisztelet után Ancora Ifjúsági Biblia Kör lesz

 Jövő heti alkalmaink:  péntek 1630   KonfIFI utána 1730

IFI; vasárnap 955  Istentisztelet és 
GYEREKISTENTISZTELETEK*; előtte: Kánon Kör; 
Imakör valamint hittanórák

 Jövő vasárnap Istentisztelet után (közös ebéddel) 
Gyülekezeti napot tartunk. Várjuk erre az írásos és 
rajzos pályázatokat!

 Hamarosan újraindul a Baba-Mama Kör is!

 ÚJ ALKALOM indul szerda esténként (először 6 
alkalom) – Kovács Endre vezet be minket az Apostoli 
Hitvallás („Hiszekegy”) tartalmába. Minimum létszám 
5 fő, maximum kb. 12 fő. A kijáratnál lehet jelentkezni
név és elérhetőség feltüntetésével.

 Lehet jelentkezni a (a kijáratnál elhelyezett papíron 
vagy a lelkipásztornál) 6 különböző HBK csoportba:

 1. csoport: hétfő 1700  (Csaba-Újtelep/Keresztúr kp.)

vez. Hajdú-házaspár és Bornai Kamilla

 „Lídia-csoport”: kedd 1830  (Liget-Csaba-Újtelep)

vez. Janiné Gabi és Suga Gábor

 „Ecseri csoport”: csütörtök 1830 (Ecser)

vez. Szabadosné Jutka és Dereráné Éva

 „Csordás-csoport”: szombat du. (Vackor u./online)

vez. Csordás-házaspár

 „Borsó utcai HBK”: vasárnap 1600 (Keresztúr)

 vez. Kelemen- ill. Elbe -házaspárok

 „Rákoscsabai HBK”: vasárnap 1500 (Rákoscsaba)

 vez. Soltész-házaspár

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

Olvasmány: Lk 24,   13-35              Alapige:  Lk 24, 32

„Tanítványai  közül  ketten  aznap  egy  faluba  mentek,  amely  Jeruzsálemtől
hatvanfutamnyira  volt,  és  amelynek  Emmaus  a  neve,  és  beszélgettek
egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak,
maga Jézus is  melléjük szegődött,  és  együtt  ment velük.  Látásukat azonban
mintha valami akadályozta volna,  hogy ne ismerjék fel  őt.  Ő pedig így szólt
hozzájuk:  Miről  beszélgettek egymással  útközben? Erre szomorúan megálltak.
Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy az
egyetlen  idegen  Jeruzsálemben,  aki  nem  tudod,  mi  történt  ott  ezekben  a
napokban?  Mi  történt?  –  kérdezte  tőlük.  Ők így  válaszoltak  neki:  Az,  ami  a
názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas próféta volt Isten
és az egész nép előtt; és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos
ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő
fogja  megváltani  Izráelt.  De  ma  már  harmadik  napja,  hogy  ezek  történtek.
Ezenfelül  néhány  közülünk  való  asszony  is  megdöbbentett  minket,  akik  kora
hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt
beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is
mentek  néhányan  a  velünk  levők  közül  a  sírhoz,  és  mindent  úgy  találtak,
ahogyan  az  asszonyok  beszélték;  őt  azonban  nem látták.  Akkor  ő  így  szólt
hozzájuk: Ó, ti  balgák! Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit
megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és
így  megdicsőülnie?  És  Mózestől  meg  valamennyi  prófétától  kezdve
elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a
faluhoz,  amelybe  igyekeztek.  Ő  azonban  úgy  tett,  mintha  tovább  akarna
menni.  De azok  unszolták  és  kérték:  Maradj  velünk,  mert  esteledik,  a nap is
lehanyatlott  már!  Bement  hát,  hogy  velük  maradjon.  És  amikor  asztalhoz
telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor
megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.       Ekkor így  
szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az
úton,  amikor  feltárta előttünk az  Írásokat? Még abban az  órában útra
keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és
a velük levőket.  Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr,  és megjelent
Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel
őt a kenyér megtöréséről.”

Hittanos Évnyitó ISTENTISZTELET
2021. szeptember 12.

„Híd-tan” 
címmel 

Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..
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az elhangzottak fölötti elmélkedést segítő
KÉRDÉSEK

 Mi a hit? Mit jelent hinni? 
 Akkor én ez alapján hiszek?
 Mit  gondolok  erről:  „A  hit  az  az  eszköz,

amellyel  Isten  Országának  erejét  fel-
fogjuk. A hit által részesül az ember Is-
ten erejében.” (Sarkadi Nagy Pál)

 Miért  járok hittanra,  gyerek Istentiszteletre?
Vagy miért szolgálok benne? Mi a célja?

 Milyen félelmeim vannak a most elkezdődött
tanévvel kapcsolatban?

 Hol állok (esetleg miben és miért akadok el)
az Igehirdetésben említett 8 lépés tekinteté-
ben?

AZ IGEHIRDETÉS FŐBB ÜZENETEI
A hitet lehet tanulni? A hittan tanulás és a gyermek Istentisztelet inkább a HÍD felépülése Isten felé...
1) „beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak…”

 A történésekre próbálunk reagálni – ahogy a történetbeli tanítványok is az úton (szomorúak és félnek)
 Mindenkinek vannak kérdései Istennel, hittel,  egyházzal, Bibliával kapcsolatban, gyakran beszélünk
róla és még gyakrabban gondolkozunk ezekről. [történet: a kérdező munkásokról]

2) „Miközben...maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük”
 Jó lenne ilyenkor biztos válaszokat kapni [történet: a kérdező hittanosról], 

3) „Látásukat azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt.”
 Azzal is számolni kell, hogy a látásunkat valami akadályozza, nem értünk sok mindent. Magát a
velünk lévő Istent sem ismeri fel a szívünk – idő, „séta”, beszélgetés kell hozzá és csoda 

4) „Miről beszélgettek egymással útközben?”
 Jézust érdekli a beszélgetésünk, szívesen hallgat minket kérdéseinkkel és kételyeinkkel együtt

5) „Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.”
 Jézus szívesen válaszol, tanít minket [történet: L’ABRI (jelentése: menedék) története]

6) „Maradj velünk…”
 Ha megérint minket az, amiről beszél Jézus, és maga Jézus, akkor vágyunk rá, hogy vele legyünk

7) „Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem
hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?”

 Megtörténik a csoda: MEGNYÍLIK A SZEMÜNK, HEVÜL A SZÍVÜNK, ÉS MEGÉRTJÜK ISTEN ÜZENETÉT

8) „Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt” [történet: egy hittanosról]
 Aztán tovább mondjuk másoknak, amit átéltünk, amit megértettünk – már „mi tartunk hittanórát”

IMÁDSÁG

Jó reggelt Jézusom! 
Tiéd ez a napom. 

Ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. 
Add rám áldásodat, 

minden rossztól védj meg, 
Áldd meg Apát, Anyát és a testvéremet! 

Ámen. 

_________________________

Formáld tovább bennem 
és rajtam keresztül is Üzeneted, 

hadd erősödjön fel Hangod általam is!
 Ámen!


