
MEMORITEREK 

Ézs 40,3-5: Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat Istenünknek 

a kietlen tájon át! 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. 

Ézs 61,1-2: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, 

és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk 

bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. 

Lk 1,30-33: Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz 

méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; 

az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és 

uralkodásának nem lesz vége. 

Lk 1,68-75: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót 

támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök 

időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 

hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, 

amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből 

megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk minden 

napján. 

Lk 2,10-14: Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, 

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. És 

hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 

Lk 2,29-32: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem 

üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a 

pogányoknak és dicsőségül népednek, Izráelnek. 

Lk 5,31-32: Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a 

betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. 

Lk 6,27-28: Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 

jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik 

bántalmaznak titeket! 

Fil 2,6-11: …aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 

megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 

megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is 

magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 

hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv 

vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.  


