
 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés 
(segítő kérdések a litlap másik oldalán balra  )

  Köszöntés
  Kezdő ének: KÉ 29

(„Hozzád száll az énekem..“)

 Keresztelés:                   (Igék ld. középen]

 Bors Benjámin Márk (Zsolt 57,8-11)
 Monostori Mór (Mt 25,34)
 Pribil Krisztián (Péld 21,31)

  Ének-szolgálat (Bors László)

  Ének: 25:1-2 („Szívemet Hozzád emelem..”)
  Fohász
  Csendes imádság
  Imádság 
  Alapige (ld. középen  )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

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

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése

 Záró ének: 105:1-3 („Adjatok hálát..”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámolók:   

1. a Gyülekezeti Napról 
2. az Apostoli Hitvallás Kurzusról 

3. az újraindult Házi Biblia Körökről  ill. 
Baba-Mama Körről

4. Megszületett Kertenics Dávid (a második 
unoka a Balázsi-családban)

 Ma, Istentisztelet után Ancora Biblia Kör lesz.
 Jövő heti alkalmaink: kedd 1000   Baba-Mama;

péntek 1630   KonfIFI utána 1730 IFI; vasárnap
955 Istentisztelet és gyerekistentisztelet; előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 Jövő  héten  Sóskuti  Zoltán  lp.  egyházmegyei
továbbképzésen  lesz,  így  a  jövő  heti
lelkipásztori fogadóórák most kimaradnak. 

 A  későbbiekben a  keddi    fogadó  órák   is  
hivatalosan 1830 -ig tartanak majd…

 Alapítványunk  a  2020-ban  612  000  Ft-ot
kapott az 1%-okból. Köszönet érte!

Az Úr legyen 
Gyülekezetünk őriző pásztora!

 K E R E S Z T E L É S I  I G É K :

Zsoltárok könyve  57, 8-11: „KÉSZ a szívem, Istenem, kész a szívem arra,
hogy énekeljek és zengedezzek! Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa,
hadd ébresszem a hajnalt! Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt
zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged
a magas fellegekig.”

Máté evangéliuma 25,34: „Akkor  így szól  a király a jobb keze felől
állókhoz:  Jöjjetek,  Atyám  áldottai,  örököljétek  az  országot,  amely
KÉSZEN áll számotokra a világ kezdete óta. ”

Példabeszédek könyve 21,31: „KÉSZEN áll a ló a csata napján, de az 
Úr adja a győzelmet.”

 A L A P I G E :  Márk evangéliuma 6, 14-20 
„Hallott  erről  Heródes  király,  mert  Jézus  neve  ismertté  vált;  és  azt
beszélték,  hogy  Keresztelő  János  támadt  fel  a  halálból,  és  ezért
vannak benne a csodatevő erők.Mások pedig azt mondták, hogy
Illés  ő,  ismét  mások  azt  beszélték,  hogy  olyan,  mint  valamelyik
próféta.  Amikor  Heródes  ezt  meghallotta,  így  szólt:  Az  a  János
támadt fel,  akit  én lefejeztettem. Ez a Heródes fogatta el  ugyanis
Jánost,  és  záratta  börtönbe  a  testvére,  Fülöp  feleségének,
Heródiásnak  a  kedvéért,  mivel  feleségül  vette  őt.  Mert  János
megmondta  Heródesnek:  Nem  veheted  el  a  testvéred  feleségét.
Heródiás  ezért  megharagudott  rá,  és  meg akarta  öletni.  De  nem
tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent
ember,  ezért  védelmébe vette;  bár  hallgatva őt gyakran zavarba
jött, mégis szívesen hallgatta.”
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ELŐZETES KÉRDÉSEK
az Igéről való gondolkozáshoz

 Mit jelent megtérni? Vajon én már meg-
tértem?

 Ismerem, értem, szeretem Jézus monda-
tait? Követője vagyok?

 Házastársamat,  gyermekeimet,  szülei-
met,  barátaimat  tudom szeretni  „tokkal-
vonóval”,  egészen,  ahogy vannak,  elfo-
gadva őket, annak, akik…?

 …hát Istent? Vele hogy vagyok e tekin-
tetben?

ALKALMAZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK
az Ige személyes átgondoláshoz

 Mi kellene ahhoz, hogy kimondjam bátran
és örömmel: „Megtértem”?

 Mik  azok,  amiket  nehéz  elfogadnom
(vagy  egyenesen nem tudok  elfogadni)
Jézus Szavaiból?

 Mik azok, amiket nem akarok vagy nem
tudok megtenni abból, amit Jézus kér tő-
lem?

 Milyen bűnökkel küszködök leginkább? 
 Fájlalom ezeket? 
 Küzdök ellenük? 
 Igyekszem megbánni azokat? 
 El tudom fogadni a Isten bocsánatát 

ezekre?
 Törekszem arra, hogy el is hagyjam 

ezeket?

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA, ÜZENETE
BEVEZETÉS: Mit jelent megtérni? Ahányan vagyunk, annyiféle a történetünk ebben, mert annyifélék va-
gyunk, és Isten ennyiféleképpen közelít hozzánk. Sokféleképpen el lehet mondani, sokféleképpen éljük
meg ugyanazt a csodát. Mégis vannak-e közös pontok, azonos vonások? Hadd adjak most egy különös
megközelítésben fogant választ ezek mellé: Megtérni azt jelenti, hogy Isten és az Ő Üzenete (Igé-
je, Szava) „tokkal-vonóval”, „szőröstül-bőröstül”, „úgy, ahogy van”, „egyben” KELL NEKEM –
vagyis engedelmes szívvel fogadom Istennel szövetséget kötve.

I.) Az embert elaltathatja két dolog ebben:
1./ Ha csak érti  Krisztus Szavát – az sem elég, hogy helyesli...
2./ Ha csak meghatódik Krisztus Szaván – még az sem elég, ha átjárja...
Ez még nem keresztyénség,  nem Krisztus követés (lásd: Heródes esetében)

II.) Az embert még két dolog gátolhatja, hogy ebben továbblépjen:
1./  Bizonyos dolgokat beengedünk magunkba (megértve, meghatódva), bizonyos dolgokat
azonban nem. Ez afféle „szelektív hit”. Krisztusból van, ami kell, van, ami nem. Így volt ezzel
Félix és Druszilla is, akik Pált vallatta (ApCsel 24,25-26). Egy ideig szívesen hallgatták Pált – ám, ami-
kor  önmegtartóztatásról, igazságról, végső ítéletről  szólt, már nem akarták tovább hallgatni. (lásd:
Heródes) (Milyen lenne egy ilyen házastárs vagy barát vagy szülő...?) (Másképp, pozitívan megközelít-
ve: mennyivel több, amikor felfedezünk egy okos telefont vagy számítógépet,  tudjuk, hogy mi min-
denre képes, és minden funkcióját kihasználjuk. Nem furcsa, ha csak néhány dolgot ismerünk, értünk,
használunk a lehetőségeiből?) 

2.) Ennek gyakran oka lehet   egy vagy több bűnünk, amikről nem akarunk tudomást venni,  
vagy tudomást venni arról, hogy „ez nem fér bele”, hogy   ez Isten szerint bűn  .   Az erről szó-
lókat már nem halljuk meg, nem akarjuk meghallani Isten Szavaiból (lásd: Heródes – tvb.
PÉLDÁK) [A megtért ember is   vétkezik   – de már   tudja, belátja, fájlalja, küzd ellene, igyek-
szik megbánni, elfogadva a bűnbocsánatot, és törekszik arra, hogy el is hagyja azt a bűnt.]

III.) (Heródesnek ez a „műkedvelő”, korlátozott hite Keresztelő János életébe került.) Jézus
pedig életét adta győzelmesen a mi hitünkért! Hogyan lehetséges tehát továbblépni, kitel-
jesedett hittel élni (vagyis megtérni – ezen vonások felől közelítve)?
1.) Jézust is sokszor otthagyták – mert „sok volt”, amit mondott. Egyszer erre megkérdezi

tanítványait: „Ti is el akartok menni?” (Nincs leírva, de könnyen lehet, hogy több tanít -
vány fejében éppen ez járt.)

2.) Péter azonban felkiált – nagyon mélyről: „Uram, kihez mehetnénk...?”  Már hitte, ta-
pasztalta, hogy Jézus olyat tud, olyanokat mond, olyanra van hatalma, és még inkább
olyan kisugárzása van, mint senki másnak.

Ez lendíti át és ez tartja ott: ha nehezeket is mond, de Ő kell, akkor pedig, ha más-
képp nem megy, „egyben”, „egészben”.   Ezért kész hallgatni rá, és kész változni, csak  -  
hogy Jézus mellett maradhasson, mert ez mindennél több, mert Ő mindennél több!
(Ahogy a jó szülő a gyermekét, háztartásak vagy barátok is egymás iránt készek ezért
„egybe elfogadva” azt, aki nekik oly fontos!)

SUMMA: Jézusnál  nincs „opcionális  csomag választék”.  Egy csomag van. Vagy kell,  vagy
nem. Egyben!

IMÁDSÁG

Szerető Istenem!

Én is szeretnélek szeretni,
elfogadni Téged és amit mondasz

rólam és az életről – nemcsak
részben, hanem egészen!

Szeretném megtenni, amit kérsz,
nemcsak egyes dolgokban, hanem

mindenben!

Szeretném kimondani én is, éle-
temben először / aztán újra meg
újra, élő hittel, hogy Tiéd vagyok,

megtértem.

Formálj engem, hogy ne csupán
értsem, amit üzensz, ne csupán
érezzem, hanem valóság legyen

hétköznapjaimban!

Formáld tovább bennem és rajtam
keresztül is Üzeneted, hadd erő-

södjön fel Hangod általam is!
Ámen!

ÜZENETEK A RÉGIEKTŐL
Két idézet Ravasz Lászlótól

„Az akarat mindig szolga, de olyan
szolga, aki szabadon választja meg

a maga urát.” 

„Legnagyobb vereség a világon:
megszokni a rosszat!”


