
Istentiszteleti rend: 

 

Kezdő ének: 312. dicséret 1-4. Várj ember szíve készen 

 

Hirdetések 

 

Biblia-felolvasás: Ézsaiás próféta könyve 9.rész 1-6.vers 

 

„ 1 A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály 

földjén lakókra világosság ragyog. 2 Te megszaporítod a népet, nagy 

örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor 

szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. 

3 Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét 

összetöröd, mint Midján napján. 4 Mert minden dübörögve menetelő 

csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. 5 Mert egy 

gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 

és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló 

Atya, Békesség Fejedelme! 6 Uralma növekedésének és a békének nem 

lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és 

megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A 

Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!” 

 

Imádság (fennállva) 

 

Igehirdetésre készítő ének: 625. ének 1-4: Te hozzád jövünk 

már Istenünk 
 
Igehirdetés alapja: Ézsaiás próféta könyve 9.rész, 5.vers 
 
 „5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az 

ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 

Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

 

IGEHIRDETÉS: (leülve)  
A Megváltó nevei 
Advent első vasárnapja van. Ilyenkor készülődünk az ünnepekre, 

de egyben mi keresztyének Jézus visszajövetelét is várjuk, mert 

az advent szó „eljövetelt”-jelent.  

Két eljövetelét ismerjük Jézusnak, eljövetele amikor 

megszületett kegyelemben, és most várjuk a visszajövetelét 

dicsőségben. 

Ézsaiás próféta kora hasonló volt, mint a mi korunk: sötét, és 

bűnökkel teli. De mégis egy csodálatos ajándék ígéretét kapja a 

nép: egy gyermek születésének az ígéretét, aki nem más lesz, 

mint a Megváltónk. Ő már elvégezte a megváltás csodáját. 

Négy messiási megnevezést hallunk itt:  csodálatos tanácsos, 

erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Milyennek 

ismertük hát meg belőle a Megváltónkat, és magát Istent? 

Csodálatos tanácsosunk, aki ebben a sötét világban előttünk 

jár, és vezet bennünket az Igéjén keresztül. 

Erős Isten, aki erejét megváltó szeretetében mutatta meg, Jézus 

Krisztusban. Örökkévaló Atya, aki az örökkévalóságot ígéri a 

megváltó által nekünk. 

És egyben Ő a Békesség fejedelme, aki békességet ajándékoz 

övéinek, akik ezzel a békességgel békességszerzők lesznek! 

 

Ráfelelő ének: 650. ének, 1-3. Örvendjetek, mert Isten úgy 

szeret... 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc 

Mi Atyánk 

 

Úrvacsora 

Áldás 


