
URUNK SZÜLETÉSE 

OLVASMÁNYOS IMAÓRA 

 

Nyisd meg Uram ajkamat,  
Hogy dicséretedet hirdesse szavam! 

 
 INVITATÓRIUM 

 
99. zsoltár 

 
Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * 

szolgáljatok az Úrnak örvendezve;  

járuljatok színe elé * 

vidám énekszóval! 

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, †  

ı alkotott minket, övéi vagyunk, *  
háza népe és legelıjének nyája. 

İt magasztalva lépjetek be kapuján, †  

énekelve vonuljatok hajlékába, *  

adjatok hálát neki, és áldjátok nevét, 
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mert valóban jó az Úr, †  

szeretete megmarad örökké, * 

és hősége nemzedékrıl nemzedékre. 

Dicsıség az Atyának, a Fi ## ##únak * 

és a Szentléleknek,  

miképpen kezdetben, * 
most és mindörökké. Ámen. 

Antifóna: Megszületett Jézus Krisztus nékünk, jöjje-
tek, imádjuk! 
 
  
 HIMNUSZ 

 
 
Világ teremtı Istene 
A szolga testét vette fel, 
Embersorsunkon osztozott, 
Hogy váltsa meg, kit alkotott. 

 
 



KARÁCSONY – OLVASMÁNYOS IMAÓRA 
 

3

Isten kegyelme járta át 
S termékeny lett a tisztaság. 
Rá titkok titka súlyosul: 
Méhében megfogant az Úr. 
 
S kit Gábor angyal hirdetett, 
Világra szül szent kisdedet. 
Kit anyaméhben zárva még 
Titkon János megérezett. 
 
 
Bár mind övé a nagy világ: 
Bölcsıje jászol, szénaágy. 
Kicsinyke tejjel étkezik, 
Kinél madár sem éhezik. 
 
Az égi kórus ünnepel, 
Dicséri Istent, s énekel: 
Jó pásztorunk, a Legnagyobb, 
Lejött közétek, pásztorok. 
 
Jézus, magasztal énekünk, 
Ki Szőztıl születtél nekünk, 
Atyádat és Szentlelkedet 
Örökre dicsérjük veled. Amen. 
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 ZSOLTÁROZÁS 

2. zsoltár 
 

Miért zúgnak a ne "" ""mzetek, * 

miért szınek hiú terveket a né "" ""pek?  

Fölkelnek a föld királyai, † 

összeesküsznek nagyjai * 

az Úr ellen és Fölkentje ellen:  

„Bilincsüket törjük le magunkról, * 

igájukat rázzuk le nyakunkról!” 

A Mennybenlakó csak mosolyog rajtuk, * 

az Úr kineveti ıket.  

De haragjában egyszer majd rájuk rivall, * 

dörgı szava rémületbe ejti ıket:  

„Királyommá magam tettem ıt * 

szent hegyemen, a Sion hegyén!” 
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Az Úr végzését hirdetem: † 

ı szólt hozzám: „Fiam vagy nekem, * 

ma adtam neked életet.  

Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket, * 

tulajdonod lesz a föld minden határa.  

Vasvesszıvel verheted ıket, * 
és mint a cserépedényt, összetörheted.”  

Nos, királyok, bölcsek legyetek, * 

ti, föld bírái, értsetek belıle:  

Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, * 

remegı szívetek ujjongjon elıtte.  

Csókoljátok lábát rettegéssel, † 

hogy haragjától el ne vesszetek, * 
ha egyszer haragja lángra lobban. 

Üdv és boldogság azoknak, * 

akik oltalmában bízva élnek!  

Antifóna: Az Úr mondta nékem: a Fiam vagy Te! Én 
ma szültelek Téged! 
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18 A. zsoltár 
 
Isten dicsıségét hirdetik az egek, * 

kezének mővérıl vall a mennybolt.  

A nappalok ezt zengik egymásnak, * 

erre oktatja éj az éjszakát. 

Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * 

hogy meg ne értenéd szavát.  

Minden földre elhat szózatuk, * 

a földkerekség végéig eljut igéjük. 

Az égen vert Isten sátort a napnak, † 

és az, mint nászházból kilépı vılegény,* 

mint ujjongó dalia fut neki útjának.  

Az ég egyik peremérıl indul, † 

és másik széléig ér a pályája: * 

tüze elıl rejtızni nem lehet. 

Antifóna: Mint nászterembıl ujjongó vılegény, eljött 
az Úr hozzánk. 



KARÁCSONY – OLVASMÁNYOS IMAÓRA 
 

7

44. zsoltár 
 

Szívembıl ünnepi ének árad, † 

dalomat a királynak zengem, *  

nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje. 

Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, † 
kedvesség ömlik el a "" ""jkadon, *  

mert Istened örökre megáldott téged. 

Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos,* 

és fényes díszruhádban arass diadalt!  

Szállj síkra az igazságért, hőségért, jóságért, * 

és íjadon a húrt feszítse erıs jobbod!  

Nyílvesszıd halálos éles, † 
népeket taszít lábad elé, * 

és a király ellenségeinek szívébe talál. 

Trónod, Isten, áll örökkön-örökké, * 

kormánypálcád az igazság jogara.  

Szereted az igazságot, győlölöd a gonoszságot, † 

ezért kent föl Isten, a te Istened,*  

az öröm olajával társaid közül. 

Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, * 

elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül. 

Kedveseid között királylányok is lesznek, * 

királynı áll a jobbodon Ofir aranyával ékesítve. 

Hallgass rám, leányom, és figyelj, † 

hajlítsd füledet szavamra,*  

felejtsd el népedet és atyád házát! 
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Elbővölte a királyt szépséged, * 

urad ı, jöjj, és hódolj elıtte.  

Tirusz leánya ajándékokkal siet hozzád, * 

a nép gazdagjai arcod fényét keresik. 

Belül a királylány csupa szépség, * 

arannyal van átszıve ruhája. 

Színpompás ruhában vezetik a ki ## ##rályhoz,* 

szüzek követik, és barátnıi kísérik útján.  

Hangos örömujjongás között vonulnak, * 

bevonulnak a királyi palotába. 

Atyáid helyett fiaid lesznek, * 

az egész földön fejedelmekké teszed ıket.  

Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, * 
nemzedékek végtelen során,  

hogy magasztaljanak téged a né "" ""pek is * 

századokon át, örökkön-örökké! 

Antifóna: Elárad az Úr napjaiban a béke teljessége a 
földön. 
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ELSİ OLVASMÁNY   
 

Izajás próféta könyvébıl   Iz 11, 1-10 
 
Ezt mondja az Úr:  
Vesszı kel majd Izáj törzsökébıl, és hajtás sarjad 
gyökerébıl. Az Úr Lelke nyugszik rajta: a bölcsesség 
és az értelem lelke; a tanács és az erısség lelke; a 
tudás és a jámborság lelke, s eltölti ıt az Úr félel-
mének lelke.  
 
Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem 
aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot 
szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos íté-
letet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével meg-
veri az erıszakost, s ajka leheletével megöli a go-
noszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hőség 
csípıjén a kötı.  
 
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a 
párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelé-
szik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is 
elterelgetheti ıket. Barátságban él a tehén a medvé-
vel, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát 
eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemı 
nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az ás-
piskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtıl 
elválasztott kisgyerek.  
Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent 
hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismereté-
vel, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.  
 
Azon a napon az Izáj gyökerébıl támadt sarj zászló-
ként áll majd a népek elıtt. Keresni fogják a pogány 
nemzetek, és dicsıséges lesz a nyugvóhelye.  
 
 



KARÁCSONY – OLVASMÁNYOS IMAÓRA 
 

10 

 RESPONZÓRIUM I. 

  
MÁSODIK OLVASMÁNY 
 
Nagy Szent Leó pápa beszédeibıl (Sermo l in 
Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)  
 
Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítınk, örvendez-
zünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor 
az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a 
születését, aki kioltotta belılünk a haláltól való fé-
lelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk.  
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Senki sincs ebbıl az örömbıl kizárva, egyformán 
mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, 
hogy örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint a 
bőnnek és a halálnak a legyızıje jött közénk, hogy 
miként senkit sem talált köztünk bőntelennek, 
ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a 
szent, mert közeleg gyızelmi pálmája. Örüljön a 
bőnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örven-
dezzék a pogány is, mert ıt is az életre hívják! 
  
Az Isten Fia ugyanis az idık teljességében, amelyet 
Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége 
rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy ki-
békítsen minket annak Alkotójával, és legyızze a 
halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, 
amely felett elıbb a sátán gyızedelmeskedett.  
Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és 
hirdetik: Dicsıség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14). 
Mintegy elıre látják, hogy felépül az új mennyei Je-
ruzsálem a világ minden nemzetébıl. Ó, mily ki-
mondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és 
mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden 
földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a 
magasságbeli angyalok is.  
 
Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által 
a Szentlélekben! İ megkönyörült rajtunk nagy ir-
galmasságában, amellyel szeretett minket, és bár 
bőneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre kel-
tett minket (vö. Ef 2, 5), hogy ıbenne új teremtmény 
legyünk, és új alkotás.  
 
Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! 
Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a 
test kívánságainak!  



KARÁCSONY – OLVASMÁNYOS IMAÓRA 
 

12 

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az is-
teni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a 
hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, 
milyen Fınek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el 
soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, 
és áthelyezett téged az İ világosságába és országá-
ba. 
A keresztség szentségében a Szentlélek temploma 
lettél, fönséges Lakódat el ne őzd gonosz cselekede-
tekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságá-
ba kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad! 
 
 RESPONZÓRIUM II. 

 
 KÖNYÖRGÉS  

 


