
Istentiszteleti rend: 2022. pünkösdhétfő de. 10 óra 
Éneksorszámok a 2021-ben kiadott új énekeskönyv szerint  
 

Fennálló ének: 208,1-2. Jöjj, mondjunk hálaszót… 

Hirdetések: (ülve)  
1. Vojtkó Lászlóra emlékezik családja, aki két évvel ezelőtt hunyt el. Balogh 

Gáborné kedves gyülekezeti tagunk az elmúlt héten 90 évesen elhunyt. 

Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló és az emlékező családnak! 

2. Jövő hét végén közel 60 felnőttel és 20 gyermekkel Mátraházán leszünk 

gyülekezeti hétvégén. A hétvége a szálláson történő regisztrációval kezdődik, 

ezért az üdülő kérése az, hogy lehetőleg mindenki érkezzen meg 17 óráig, és 

senki se felejtse el magával hozni a személyazonosító okmányát. Mivel 

mindkét lelkész Mátraházán lesz, az itteni istentiszteletet 12-én Kovács István 

(a tököli börtönbe nemrégen kinevezett missziós lelkész) tartja. Fogadjuk 

szeretettel! 

3. Június 19-én de. a tanévzáró istentiszteleten hittanosaink szolgálnak. 

4. A napközis gyermektáborunk előkészítő megbeszélése június 26-án lesz az 

istentisztelet után. Különösen nagy szükségünk van a ki- és beköltözéshez 

autós segítségre, de emellett szeretettel kérjük és vár-juk azok jelentkezését 

is, akik süteményt tudnak sütni a gyerekeknek. Ez a táborunk a Kazinczy 

iskolában lesz aug. 8-tól 12-ig. Jelentkezési lapok a hivatalban vagy a 

hitoktatóktól kérhetők. 

5. Fiataljaink számára hirdetjük ott alvós táborainkat is. Negyediktől nyolcadik 

osztályosoknak Tiszaladányban július 3-8-ig a Fürkész tábort. Szokásos ifjúsági 

táborunkat július 17-23-ig Kerkafalván tartjuk. Jelentkezési lapok kérhetők a 

hivatalban, ill. a hitoktatóktól. 

Éneklés: 548. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét... 

Igeolvasás: Máté evangéliuma 4,9-12.19-21.     
Jézus a Galileai-tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Pé-
ternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert 
halászok voltak. Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká 
teszlek titeket! Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Onnan  
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továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, 
a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és el-
hívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt 
 

Imádság (állva) 

Igehirdetés előtt: 209. Úr Jézus, mely igen drága… 

Textus: János evangéliuma 1, 35-39.         
Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézett 
Jézusra, amint ott járt, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya! És a két 
tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust. Jézus pedig 
hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük: 
Mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki: Rabbi (amely azt jelenti: 
Mester), hol laksz? Azt mondta nekik: Jöjjetek, és lássátok meg! El-
mentek tehát, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon.   

 
 

IGEHIRDETÉS: (ülve)       Jézussal összejönni 

 
János utólag kiegészít és pontosít (különösen Lukácshoz – 5, 1-11. – képest…) 
Szeretünk bizonyságtételeket hallgatni, de nem gondolunk ennek hátulütőjére 
Kezdjük elvárni a csodákat, látványos nagy változásokat, és elégedetlenkedünk 
Az „igazi” (teljes) történetben látszólag jelentéktelen dolgok történnek meg… 
- A már ismerős ige megmozdít    - Kíváncsiság ébred bennem     - Alkalmat ad, 
ráébreszt és hívogat     - Megszólalok     - Ott maradok     - Lesz egy jó napom… 
Becsüljük meg hétköznapi megtapasztalásainkat és legyünk értük hálásak, hisz 
nem tudhatjuk, mi nő ki belőle idővel. Ilyen a mai istentisztelet, úrvacsora is!  

Úrvacsora előtt: 730. Szentlélek, jövel, szívünk töltsd ma el… 

Úrvacsora osztás alatt: 545. Jövel, Szentlélek Úr Isten… 

Imádság (fennállva), Mi Atyánk, Áldás 

Kivonuló ének: 842. Neked zendül, Istenünk a hála…  
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