
Istentiszteleti rend: 

 

Kezdő ének: 390. dicséret 1.-2.verse  

Erős vár a mi Istenünk 

 

Hirdetések: (leülve) 

 

 

Biblia-felolvasás: Pál apostol Timóteushoz írt második 

levele, 4.rész, 1-8. versek 

 

 

„ 1 Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket 

és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj 

elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass 

teljes türelemmel és tanítással. 3 Mert lesz idő, amikor az egészséges 

tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek 

maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4 Az igazságtól elfordítják a 

fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 5 Te azonban légy józan 

mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, 

töltsd be szolgálatodat. 6 Mert én nemsokára feláldoztatom, és 

elérkezett az én elköltözésem ideje. 7 Ama nemes harcot megharcoltam, 

futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 8végül eltétetett nekem az 

igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a 

napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az 

ő megjelenését.” 

 

Imádság (fennállva) 

 

Igehirdetésre készítő ének: 395. dicséret 1-3.verse 

Isten szívén megpihenve 

 

Igehirdetés alapja: Pál apostol Timóteushoz írt 

második levele, 4.rész, 5.vers 

 
 „ 5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd 

az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” 

 

IGEHIRDETÉS: (leülve) A keresztyén élet küzdelem 

Sokszor elgondolkozunk, hogy mihez is lehetne hasonlítani a 

keresztyénség életét. Pál apostol római fogságából írta levelét 

Timóteusnak, ám annak ellenére, hogy börtönben, és láncra verve írja 

a levelét, egy buzdító üzenetet küld Timóteusnak és a 

gyülekezeteknek. A keresztyén élet egy küzdelem a földön, még ma 

is. De az ige üzenete által szükségünk van ebben a harcban a 

következőkre: 

1. Szükségünk van józanságra, azaz a szilárd megmaradásban az 

igazi, egyetlen tanítás mellett. 

2. Szükségünk van kitartásra, hogy az ezért ért szenvedéseket el 

tudjuk viselni hitünkért. 

3. Illetve mindezek a nehézségek ellenére végeznünk kell az 

evangélium szolgálatát minden időben.  

Földi „futásunk” végén pedig Istentől jutalom vár bennünket. 

 

Ráfelelő ének: 434. dicséret 1-4.verse  

Vezess Jézusunk 

 

Imádság (fennállva) 

Csendes perc 

Mi Atyánk 

 


