
KÉRDÉSEK ÉS VÁZLAT AZ IGEHIRDETÉSHEZ

  GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Rövid  ismertetés   (közösségünk  alkalmai,

szolgálatai, működése, táboraink…)
 Beszámolók  :  Zenés  áhítat;  Hitvallás  Kurzus;

lelkipásztori vendégszolgálatok
 Az elmúlt héten búcsúztunk + Rédei Józseftől
 Kelemen  Domonkos  és  Elbe  Hajnalka

esküvője: április 23. szombat 1500

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  930  Baba-Mama;
szerda;  péntek 1630    KonfIFI utána 1730 Oázis
IFI;  vasárnap  955  Istentisztelet  és
gyerekistentisztelet;  előtte:  Kánon  Kör;  Imakör
valamint  hittanórák;  Házi  Biblia  Körök  és
hittanórák folyamatosan...

 Virágvasárnapra Magvetőink  (gyermekeink
közt  szolgálók)  CSALÁDI  KIRÁNDULÁST
szerveznek  (Istentisztelet  és  közös  ebédet
követően). Erre előre kell regisztrálni honlapunkon
keresztül. Várunk szeretettel mindenkit!

 A nagyberegieknek küldött adományról
 Vendégeink számára  képeslapokat és egy kis

infolapot készítettünk  el  a  kijáratnál,  a
Szombathy Gyula Teremben pedig pogácsát és
teát kínálunk

 A  kijáratnál vihetünk  MEGHÍVÓKAT a  három
estés  zenés  evangélizációra illetve  a
Keresztkérdések-sorozatra

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református Egyház: 
0066 Alapítványunk adatai a láblécben

  A L A P I G E :  J N  1 ,  3 5 - 4 2

35  Másnap  ismét  ott  állt  (Keresztelő)  János  két
tanítványával  együtt, 36 és  amikor  megpillantotta
Jézust,  aki  arra  járt,  így  szólt:  Íme,  az  Isten
Báránya! 37 Meghallotta  a  két  tanítvány,  hogy  ő  ezt
mondta,  és  követték  Jézust. 38 Jézus  megfordult,  és
amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit
kerestek?  Ők  pedig  ezt  válaszolták:  Rabbi  –  ami  azt
jelenti: Mester –, hol laksz? 39 Ő így szólt: Jöjjetek, és
meglátjátok.  Elmentek  tehát,  meglátták,  hol  lakik,  és
nála maradtak azon a napon; mintegy délután négy óra
volt. 40 A  kettő  közül,  akik  ezt  hallották  Jánostól  és
követték  őt,  András,  Simon  Péter  testvére  volt  az
egyik. 41 Ő,  mihelyt  találkozott  testvérével,  Simonnal,
ezt  mondta  neki:  Megtaláltuk  a  Messiást  –  ami  azt
jelenti: Felkent. 42 Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így
szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak
hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

ISTENTISZTELET
2022. március 27.

NYÍLTvasárNAP
„Jöjjetek, és meglátjátok…” 

címmel 
Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp..

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

  Csendes készülés (ld. segítő kérdések ehhez a
túloldalon a „szóbuborékokban”  )

  Köszöntés
  Kezdő ének: 42:  1  

(„Mint a szép híves patakra….)
  Ének: KÉ 56 („Mint szarvas…“)
   Gyermekek az ÚrAsztala körül

  Fohász
  Imádság
  Alapige (ld. középen  )

 Igehirdetés (ld: a túloldalon)

  Csendes imádság
  Imádság 
  Mi Atyánk…

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
  Kérdés-percek
 Záró ének: 134

(„Úrnak szolgái mindnyájan…”)
  Áldás 
  HIMNUSZ

TERVEZETT TÁBORAINK:

 Tavaszi IFI tábor  : május 6-7-8. Piliscsaba
 Napközis tábor:   június 27-július 1.
 Gyülekezeti hét:   SZAJOL – júilus 10-15 
 Idősebbek Nyári Hete: július 27-31-
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 sóskuti zoltán lp.

HÍVÓSZAVAK

KINEK-MI 
KELTI FEL AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT?

Keresztelő János tanítványainak 
elég volt ennyi: 

„ÍME, AZ ISTEN BÁRÁNYA!”*

* Akkor a spirituális (lelki) 
érdeklődés homlokterében a 

megígért Messiás várása volt. A 
BEAZONOSÍTÁS történik meg 

ezzel a mondattal.

AKTÍV ÉRDEKLŐDÉS

MOTIVÁCIÓ és BÁTORSÁG
(és egy személyes HÍVÁS*)
kell ahhoz, hogy ez ember 

aktivizálódjon,
el merjen indulni, 

oda merjen menni…

„Meghallotta a két tanítvány, 
hogy ő ezt mondta, 
és követték Jézust.”

* Itt Keresztelő János
hívó szava elé volt 

Milyen „hívószavak” 
váltanak ki érdeklődést, 

lelkesedést belőled?

Mi motivált, adott bátorságot,
 hogy ma eljöjj ide a templomba?

35-36. 
versek

37. 
vers KÉRDÉSEK

KÉRDÉST KAPNI és
KÉRDÉST FELTENNI

fontos találkozási pontok

1.) Jézus észreveszi az érdeklődőket.
2.) Megkérdezi tőlük mit keresnek, mire 

van szükségük, mit akarnak (Tőle)?
3-) Feltehetik Neki a kérdésüket

„Mit kerestek? (...)
Mester*, hol laksz?” 

* Sokat jelent az is, hogy szólítjuk 
meg (ki számunkra), akit kérdezünk. 

Itt rabbit, tanítót látnak először 
Jézusban.

38. 
vers

Te most mit kérdeznél 
Jézustól (Istentől)?

lehet
találkozni

lehet
beszél-
getni

IDŐT TÖLTENI VELE

Jézus NYITOTT az érdeklődésünkre, 
kérdéseinkre, ránk magunkra!!!
Jézus NYÍLT – megnyitja magát 

előttünk, BEHÍV otthonába…

(ISTEN ÍGY MUTATKOZIK BE 
JÉZUSBAN)

„Jöjjetek és meglátjátok...”

39. 
vers

lehet 
együtt 

maradni

Isten MEGISMERHETŐ 
és MEGISMERTETHETŐ

(folytatás következik…)
András > Péter
………. > ………..

40-42. 
versek

„PL
A
Y
”

Ez a gyülekezet, 
az egyház 

titka


