
December 25. – Karácsony
Jézus Krisztus születése

Az alábbi olvasmányt az énekesek a kijelölt dallam szerint az ádventi

gyertyagyújtáson is énekelhetik. Amennyiben nem kívánjuk énekelni, 

lásd alább a dallam nélküli szöveget.

szentírási olvasmány

I. rész Iz 11,1-5

V¹bbbfbbbbbbgbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbsmbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbI - za- i- ás pró-fé- ta könyvébõl.  Vesszõ kél majd Jessze tör- 

V¹bbbbbbbhbbbbbbíhbbbbb[bbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbkbbbbbjbbbbbbbh.bbbbb{bbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbsmbbbbb]bbbbfbbbbbbbbbbbbb
zsébõl,  és vi-rág nõ ki gyö-kerébõl,  rajta lesz majd az Úr lelke.   El-

V¹bbbgbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbíhbb[bbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbblbbbbbkbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
tölti  õt a bölcsesség és az érte-lem lelke,  a tanács és az erõsség

V¹bbbbbbjbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbb{bbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbíhbbb[bbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbsmbbbbb]bbbbbbbbbbbbbb
lel-ke,    az Úr fé-lel-mének lelke,   a tudás és a jámborság lelke.

V¹bbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbb
Nem í-tél majd asze-rint, amit a szem lát,  és nem ítélkezik asze-rint, 

1



V¹bbbJlbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbkbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbbbbb
a-mit  a fül hall,  hanem igazságosan í-tél majd a szegények fö-lött 

V¹bbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbdbbbbbfbbbbbbbbbbbbbsmbbbbbb]bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbb
és méltányosan ítélkezik a földön a sze-lídeknek. Megve-ri  a földet 

V¹bbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbjbbbbbbbbbbbbblbbbbbbkbbbbbbbkbbbbbbbjbbbbbbh.bbbbb{bbfbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbb
szá-ja vesszejével, megö-li  a gonoszt ajkának lehe-le-tével.  Igazsá-

V¹bbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbjbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbdbbbbbbbbbbfbbbbbbbsmbbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
gosság lesz derekának ö-ve,  csípõ-jének ruhá-ja  a hûség.

II. rész Iz 11,6-10

V¹bbbfbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbjbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbE gyütt lakik majd akkor farkas a báránnyal,   együtt tanyá-

V¹bbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbblbbbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbbbbbbh.bbbbb{bbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbb[bbbbbbbbbbbbb
zik párduc a gö-dölyé-vel,   együtt él majd borjú, oroszlán és juh, 

V¹bbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbdbbbbbbfbbbbbbbsmbbbbbbbb]bbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbíhbbbb[bbbbbbbbbbbbb
gyenge gyermek õrzi  õket.   Együtt  legel majd borjú  és medve, 
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V¹bbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbjbbbbbbh.bbbbbb]bbbbbbbfbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
szalmát eszik az oroszlán és meg-sze-lídül.  Vígan ját-szik  akkor a 

V¹bbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbb[bbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbdbbbbbbbbbb
vipe-ra fészkénél a csecsemõ,   és az áspiskígyó  odújába dughat-ja 

V¹bbbfbbbbbbsmbbbbb]bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbb[bbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
kezét.  Többé sehol sem árthatnak szent hegyemen, nem ölnek 

V¹bbbhbbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbkbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbb
többé,  hanem bé-kében él-nek.   Eltölti  akkor az Úr ismere-te  a 

V¹bbbbbbjbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbdbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbsmbbbbbbbbbb]bbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
földet,  amint a vizek betöltik a tengert.  Akkor  Jessze törzsének 

V¹bbbbbbhbbbbhbbbbbbbíhbbb[bbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbJlbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbhbbbbbh.bbbbbb{bbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
virága  lesz majd a népek zászla-ja,   akkor õt keresik majd a nem-

V¹bbbbbhbbbbíhbbbbbbbbbb[bhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbsmbbb}bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
zetek,  és dicsõséges lesz nyugvóhelye.

3



III. rész Iz 40,1-8

V¹bbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbN é-pem, vigasztalódjál meg,  ó  én nemze-tem vi- gaszt lel-

V¹bbbh.bbbbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbsmbbbbbbb]bbbbbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
jél,   így szól az Úr-isten. Szóljatok Jeruzsá-lem szí-véhez   és  ki-

V¹bbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbh.bbbbbbbbb{bbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbb[bbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
áltsátok néki hangosan:  véget ért isten-te-lensége,  bocsá-natot

V¹bbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbh.bbbb{bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbhbbbbbbíhbbbbb[bbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
nyert gonoszsága.  Kétsze-resen meglakolt az Úr kezé-tõl  minden

V¹bbbbhbbbbbbbdbbbbbfbbbbbbsmbbbbbbbbbbb]bbbbfbbbbbbgbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bûne- i- ért. Ki- ált egy hang: készítse-tek utat az Úrnak a puszta-

V¹bbbbbbjbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbbbbb{bbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsmbbbbbbbbb]bbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbb
ságban,  egyenes ösvényt a sivatagban Istenünknek.  Minden völgy

V¹bbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbíhbb[bbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbh.bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbb
emelkedjék föl,  minden hegy süllyedjen le,  legyen simává, ami

V¹bbbjbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbb[bhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbdbbbbbbfbbbbbbbbbbsmbbbbbbb]bbfbbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbbbbbb
göröngyös, egyenessé, ami  egyenet-len. Akkor eljön majd az Úr,
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V¹bbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbb{bbbfbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbjbbbbbbbíhb[
meglátja majd minden ember.  Akkor megnyilvánul majd dicsõ-sége

V¹bbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbsmbbbbb]bbbbbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbjbbbbbbhbbbbbbbbbbh.bbbbbbb{bbbbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
– így szól az Úr igé-je.  Szól egy hang: Ki- áltsál!  De  én mondot-

V¹bbbíhbbbbbbbbbbbb[bbbbbbbbdbbbbbbbbbbsbbbbbdbbbbbbbbbbbbDfm,bbbbbbbbb]bbbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbjbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbb
tam: Mit ki- áltsak? Minden test olyan mint a fûszál,  és olyan egész

V¹bbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbjbbbbbbbh.bbbbb{bbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbhbbbbbdbbbbbbbbfbbbbsbbbbbbbsmbbbb{bbbbbfbbbbbbbbgbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbíhbbbbbb[bbbbbbbbbbbbbbbb
di-csõsége, mint a mezõ virága. Kiszárad a fû, és lehull a vi-rág, 

V¹bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbhbbbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbfbbbbsmbbbbb]bfbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbb[bhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbb
mert re-á-fú az Úr szele.  A nép valóban olyan, mint  a fûszál, olyan, 

V¹bbbbbhbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbblbbbbbbbbbkbbbbbjbbbbbbbbbbbbbbbbh.bbbb{bbbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbdbbbbf,bbbbbbbb]bbbbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbjbbbbbbhbbbbbbíhbbb[bb
mint a kiszáradt fû, mint a lehulló virág. De  a mi  Urunknak igé-je

V¹bbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbdbbbbbbfbbbbbbbbbbbbsmbbbb}bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
megmarad mindörökké.
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IV. rész Iz 42,1,4

V¹bbbbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbhbbbbbbbbbbdbbbbbfbbbbbbbbbsmbbbbbbbb]bbbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbbbbbbbbbb[bbbfbbbbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbJlbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbÍ gy szól az Úristen:   Íme  az én szolgám,   íme  az én vá-lasz-

V¹bbbbjbbbbbbbh.bbbbbbbbbbbb{bbbbbbfbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbjbbbbbbhbbbbbbíhbbbbbbbbb[bbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbdbbbbbbfbbbbbsmbbbbbbbbbbb]bbbbbbbfbbbbbbgbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbb
tottam,  kiben kedve-met ta-lá-lom, õt támogatom. Re- á  adtam lel-

V¹bbbíhbbbbbbbb[bbhbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbJlbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbjbbbbbbbbbbbbbh.bbbbbbb{bbbbbbbbbbbfbbbbgbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbjbbbbbbbíhbbbbbbb[bbbhbbbbbbbbbbbbbbbb
kem, igazságot visz majd a nem-zeteknek, sze-lí-den járja útját   és

V¹bbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbdbbbbbbbbfbbbbbbbbbbsmbbbbbb]bbbbbbbbbbbbfbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbíhbbbbb[b
nem eme-li föl hangját az utcán. Megtört nádszá-lat nem zúz össze, 

V¹bbbbbbbhbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbblbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbh.bbbb{bbbbbbbfbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbhbbbbhbbbbbbhbbbbbbdbbbbbfbbbbbbbbbbbbsmbbbbbbbb]bbbbbbbbb
füstölgõ mécsest nem olt majd õ ki,  hûség veze- ti a taní-tásban.

V¹bbbbbfbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbíhbbbbb[bbbbbjbbbbbbbbbbbblbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbkbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbh.bbbb{bbbfbbbbbbbbgbbbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbhbbbbbhbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbjbbbbbbbbbbbbbb
El nem lan-kad õ   és kedvét nem veszti,   amíg tanítását nem hin-

V¹bbbbbhbbbbbbíhbbbb[bbbbbbbbbbbhbbbbbbhbbbbbhbbbbbbbbbhbbbbbbbhbbbbbbbbbdbbbbbbbfbbbbbbbbbbbbbbbbsmbbbbbbb}bvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ti  el. Szavára vár az egész föld.
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szentírási olvasmány Iz 11,1-10; 40,1-8; 42,1-4

Vesszõ kél majd Izáj törzsökébõl, hajtás sarjad gyökerébõl. Az Úr lelke
nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erõsség
lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme.
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a
fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és mél -
tányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az
erõszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz
derekán az öv, s a hûség csípõjén a kötõ. Akkor majd együtt lakik a
farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt
legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti
õket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihen-
nek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemõ nyu-
godtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is be -
dug hatja a kezét az anyatejtõl elválasztott kisgyerek. Sehol nem
ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele
lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. Azon a
napon az Izáj gyökerébõl támadt sarj zászlóként áll majd a népek elõtt.
Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsõséges lesz a nyugvóhelye.

„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!“ – ezt mondja
Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget
ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen két -
szeresen sújtotta az Úr keze minden bûnéért.“ Egy hang kiált:
„Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk
ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és
halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai
legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr di -
csõsége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így.“
Egy hang megparancsolja: „Hirdesd!“ Erre megkérdezem: „Mit hir -
dessek?“ „Minden test olyan, mint a fû, és minden szépsége, mint a
mezõ virága. Kiszárad a fû, elhervad a virág, ha az Úr lehelete éri. –
Valóban, olyan a nép, mint a fû! – Kiszárad a fû, elhervad a virág, de
Istenünk szava örökké megmarad.“
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Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben ked-
vem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a
nemzeteknek. Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hal-
latszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló
mécsbelet nem oltja ki. Hûségesen elviszi az igazságot, nem lankad el,
sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a
földön. Az õ tanítására várnak a szigetek.
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