
 
1. 

„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te 
utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát 

mardosod.” 
(1Mózes 3,15) 

 

 
2. 

Azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom 
utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy 

mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod 
birtokolni fogja ellenségei kapuját,  és a te utódod által nyer 

áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. 
(1 Mózes, 22, 17) 

 

3. 
Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő 

teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. 
(Ézsaiás 7,14) 

 

 
4.  

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! 
(Ézsaiás 9,5) 

 
 

5. 
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.  Az 

ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és 
erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.  Az ÚR félelme 
lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás 
után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és 

méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a 
földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst.  
Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. 

(Ézsaiás 11, 1-5) 
 

6. 
Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! 
Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!  

Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és 
halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék 
síksággá!  Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja 

minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt. 
(Ézsaiás 40,3-5) 

 

 
7.  

Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt 
földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk 

volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.  Megvetett 
volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, betegség 

ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem 
törődtünk vele.  Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 

fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 
csapása sújtotta és kínozta.  Pedig a mi vétkeink miatt kapott 

sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.  

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját 
járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.  Amikor 

kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, 
ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy 

nyírják, ő sem nyitotta ki száját.  Fogság és ítélet nélkül 
hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor 

kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?!  A 
bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, 
bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.  Az ÚR 

akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta 
magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR 

akarata célhoz jut vele.  Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja 
őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá 
ismeretével, és ő hordozza bűneiket.  Ezért a nagyok között 

adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, 
hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé 
sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a 

bűnösökért. 
(Ézsaiás 53.) 

 

 
8.  

Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek 
igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és 

nyilvánvalóvá lesz igazságom. 
(Ézsaiás 56,1) 

 
 

9.  
Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent 

engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az 
alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást 

hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a 
megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének 

esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok 
minden gyászolót. 

(Ézsaiás 61,1-2) 
 
 

10.  
Hírül adta az ÚR a föld széléig: Mondjátok meg Sion 

leányának: Jön már Szabadítód, vele jön szerzeménye, 
előtte jön munkája eredménye. 

(Ézsaiás 62,11) 
 
 

11.  
Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. 

Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a 
szövetség követe, akit kívántok. Jön már! - mondja a 

Seregek Ura. 
(Malakiás 3,1) 

 



12.  
Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor 

véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést 
nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. 

Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. 
(Dániel 4,24) 

 

 
13.  

Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! 
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és 

szamáron ül, szamárcsikó hátán. 
(Zakariás 9,9) 

 

 
14.  

Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda 
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki 

uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a 
hajdankorba, a távoli múltba. 

(Mikeás 5,1) 
 

 
15.  

Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne 
levőkkel! Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak 
majd az erdő fái mind az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy 

ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a 
népeket. 

(Zsoltárok 96,11-13) 
 

 
16.  

Megesküdött az ÚR Dávidnak igazán, nem másítja azt meg: 
Véredből való utódot ültetek trónodra. 

 
(Zsoltárok 132,11) 

 

 
17.  

Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem 
majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem 

az ő királyságát. 
(2 Sámuel 7,12) 

 

 
18.  

Eljön majd az idő - így szól az ÚR -, amikor igaz sarjat 
támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen 

uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. 
(Jeremiás 23,5) 

 

 
19.  

De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra 
talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és 

Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan 
örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt; 
bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva 
megtelik Szentlélekkel, Izráel fiai közül sokakat megtérít az 

Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, 
hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az 
igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr 

elé.” 
(Lukács 1,13-17) 

 

 
 

20.  
Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet 
találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, 
akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának 
mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a 

trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és 
uralkodásának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az 
angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem 

ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll 
reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a 

születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 
(Lukács 1,30-35) 

 
21. 

„Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed 
gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja 

jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem 
köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat 

méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit 
az Úr mondott neki.” 

(Lukács 1,42-45) 
 

 
22. 

Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt 
hirdette Júdea pusztájában: „Térjetek meg, mert 

elközelített a mennyek országa!” Mert ő volt az, akiről 
Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: 

Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 
(Máté 3,1-3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

23. 
Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam 

jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját 
vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. 

Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét: a gabonáját 
csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” 

(Máté 3,11-12) 
 

24. 
Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 
lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 

Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok 
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 

(Lukács 2,10-12) 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. 

(János 3,16) 
 

 


