
Istentiszteleti rend: 

 

Kezdő ének: 475. dicséret 1-3. Imádkozzatok és buzgón 

kérjetek 

 

Hirdetések 

 

Biblia-felolvasás: Márk evangéliuma 10, 46-52. 
 

„ 46 Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy 

sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus 

fia ült az út mellett. 47 Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, 

így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! 48 Többen is 

rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid 

Fia, könyörülj rajtam! 49 Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! 

Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! 50 

Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. 51 Jézus 

megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: 

Mester, hogy újra lássak. 52 Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te 

hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az 

úton.” 

 

Imádság (fennállva) 

 

Igehirdetésre készítő ének: 605. ének: Mint szarvas hűs 

vízforrásra 
 
Igehirdetés alapja: Pál apostol Filippiekhez írott levele 4.rész, 

6.vers 

 
 „ 6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben 

mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” 

IGEHIRDETÉS: (leülve)  
Az imádság Istenhez való személyes odafordulás 

Vajon mikor, hogyan, és milyen módon szólhatunk Istenhez 

imádságban? Sokszor mi is elgondolkozunk ezeken. 

A vak Bartimeusról szóló igerész nagyon jól példázza, milyen a 

helyes imádság, hiszen a bűnvallás, a kérés és a hálaadás is 

megjelenik a koldus tetteiben. 

Mert az ima az személyes odafordulás Isten felé. 

Textusunk először is azt üzeni, hogy semmi felől ne aggódva 

imádkozzunk. Bartimeus nem aggódott semmi felől, még a felső 

ruháját is ott hagyta, hogy Jézushoz menjen. 

Második üzenetünk az, hogy tárjuk fel mindenkor kéréseinket Isten 

felé. Jézus tudta jól a vak koldus vágyát, ám azt szerette volna, hogy ő 

maga mondja el neki. Ahogyan Isten is szeretné, hogy hozzá 

forduljunk imádságban. 

Harmadszor pedig a hálaadás fontosságának az üzenetét is közvetíti 

az ige. Bartimeus nem ment el, hanem követte, és dicsérte a néppel 

együtt Istent, mert meghallgatta Jézus a kérését. 

Forduljunk hát mi is Istenhez mindenkor, aggodalom nélkül, és tárjuk 

fel kéréseinket neki. Majd egy ilyen általunk átélt csoda után ne 

felejtsünk el hálát érte, és mondjuk el bizonyságképpen másoknak. 

 

Ráfelelő ének: 648. ének, 1-3. A mennyben fent a trónusnál... 

 

Imádság (fennállva) 

 

Csendes perc 

 

Mi Atyánk 

 

Áldás 

 


