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Reggeli áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének első hetében  

/2020.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (80. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

P,V,K,Cs,Szo: 1-6,11 v. 1,3,11 Hallgasd meg Izráel pásztora És Józsefnek vezérlő ura 
 

Szo,H,Sze,P: 1,6-11 vagy 1,9-11 Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek 
 

c) A hét zsoltára (72. az énekeskönyvből végig vagy 1,7,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, a te ítéletedet Adjad a királynak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

P Jer 17,13-17 2Kor 5,1-10 2Sám 17,15-29 

Szo ApCsel 14,8-18 2Kor 5,11-21 2Sám 18,1-18 

V Mk 10,2-16 2Kor 6,1-10 2Sám 18,19-32 

H 2Thessz 3,6-13 2Kor 6,11-18 2Sám 19,1-9a 

K Róm 13,1-7 2Kor 7,1-7 2Sám 19,9b-15 
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Sze Ef 5,25-32 2Kor 7,8-16 2Sám 19,16-31 

Cs 1Kor 14,26-33 2Kor 8,1-15 2Sám 19,32-40 

P Jn 18,28-32 2Kor 8,16-24 2Sám 19,41-44 

Szo Mt 5,2-12 2Kor 9,1-5 2Sám 20 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Sze,P: 385/1-6,15-18 vagy 1-3, 17-18 Keserves szívvel Magyarországban 

mondhatjuk magunkról 
 

Cs,Szo: 485. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, Ki feltámadsz új világgal 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok.  
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, egyházunk 

társadalmi missziójáért! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat az Erdélyi Halottak Napján  

/2020.XI.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (90/ 1-2,5-7 vagy 1-2,7 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

  Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak 
 

c) A hét zsoltára (73/1,12-14 vagy 1,12 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Bizonyára jó az Isten, Híveihez kiváltképpen 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,38-48 2Kor 9,6-15 2Sám 21,1-14 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
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d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   401. Szívem szerint kívánom Utolsó órámat, Mert nyomorúság bánat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (410.) 
 

   Csak vándorút az életem, Míg majd hazámba érkezem 
 

majd ezt követően (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

---------------------------------------------- 
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Reggeli áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének második hetében  

/2020.XI.02-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (94. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

H,Sze,P: 1-8,11 vagy 1-2,6 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 
 

K,Cs,Szo: 1,9-12 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 
 

c) A hét zsoltára (115. az énekeskönyvből végig vagy 1-5, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd, Hanem adj nevednek dicsőséget 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Róm 12,17-21 2Kor 10,1-11 2Sám 21,15-22 

K 2Kor 10,1-6 2Kor 10,12-18 2Sám 22,1-25 

Sze 1Móz 13,5-18 2Kor 11,1-15 2Sám 22,26-51 

Cs 3Móz 19,1-3.13-18 2Kor 11,16-33 2Sám 23,1-7 

P Lk 22,49-53 2Kor 12,1-10 2Sám 23,8-39 

Szo 2Tim 2,1-6 2Kor 12,11-21 2Sám 24,1-10 
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs: 161. Siess keresztyén lelki jót hallani, 

Régi törvényből harcolni tanulni 
 

H,Sze: 396. Ébredj bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak 
 

A gyülekezet feláll.  
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

--------------------------------------------- 
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Reggeli áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének harmadik hetében  

/2020.XI.8-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (90. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo : 1-2,5-7 vagy 1-2,7 Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram 
 

H,Sze,P : 1-4,8-9 vagy 1,8-9 Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram 
 

c) A hét zsoltára (73. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,Sze,Szo: 1-9 vagy 1-2,9 Bizonyára jó az Isten, Híveihez kiváltképpen 
 

H,Cs: 1-2,7-10 vagy 1-2,8 Bizonyára jó az Isten, Híveihez kiváltképpen 
 

K,P: 1,12-14 vagy 1,12 Bizonyára jó az Isten, Híveihez kiváltképpen 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 17,20-30 2Kor 13 2Sám 24,11-17 

H 1Pt 4,7-11 Fil 1,1-11 2Sám 24,18-25 

K Jer 18,1-10 Fil 1,12-17 Jób 1 



11 

Sze Zsid 13,1-9b Fil 1,18-30 Jób 2 

Cs 1Jn 2,18-29 Fil 2,1-11 Jób 3 

P 2Kor 6,1-10 Fil 2,12-30 Jób 4 

Szo Mk 13,1-8 Fil 3,1-14 Jób 5 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo : 418. Uram, majd egyszer feltámadnak, Kik a sírhalmokban 
 

H,Sze,P: 406. végig vagy 1-4,9 Én Istenem, benned bízom, Segélj 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, régi 

énekünk szavaival: „Adj minékünk megújult szívet / És új indulatot, / Tehozzád 

mindenekben hívet, / És szent akaratot.”! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  



12 

Reggeli áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének negyedik hetében  

/2020.XI.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (25. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Szívemet hozzád emelem, És benned bízom 
 

H,Sze,P: 1,5-8 vagy 1,6 Szívemet hozzád emelem, És benned bízom 
 

c) A hét zsoltára (122. az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Örülök az én szívembe’, E kívánatos hírt hallván 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Fil 3,15-21 Jób 6 

H Mt 7,21-29 Fil 4,1-9 Jób 7 

K Jn 3,17-21 Fil 4,10-23 Jób 8 

Sze Lk 13,1-9 Tit 1,1-9 Jób 9 

Cs Lk 15,1-10 Tit 1,10-16 Jób 10 

P Zsid 13,17-21 Tit 2,1-10 Jób 11 
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Szo Jel 20,11-15 Tit 2,11-15 Jób 12 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Sze,Szo: 260/1-5 vagy 1-2,4Szent Dávid próféta éneklőkönyvének 

huszonharmad részében, Bízván az Istennek 
 

H,Cs: 260/1-2,6-8 Szent Dávid próféta éneklőkönyvének huszonharmad 

részében, Bízván az Istennek 
 

K,P: 260/9-11 Halandó testemnek, ő gyarlóságától megszabadítasz engem 

E világ sem árthat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozumk, Urunk, egyházunk 

külmissziójában szolgáló testvéreinkért! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének utolsó hetében  

/2020.XI.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (56. az énekeskönyből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember 
 

H,Sze,P: 1,4-6 vagy 1,4 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember 
 

c) A hét zsoltára (36. az énekeskönyvből végig vagy 1,3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   A gonosztévőnek dolgán Eszembe veszem azt nyilván 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Tit 3,1-7 Jób 13 

H Zsid 12,18-25 Tit 3,8-15 Jób 14 

K 1Pt 1,13-21 Filem 1-7 Jób 15 

Sze 1Kor 3,9-15 Filem 8-25 Jób 16 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsid 1,1-4 Jób 17 
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P Zsid 13,10-16 Zsid 1,5-14 Jób 18 

Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsid 2,1-4 Jób 19 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Cs: 366/1-5 vagy 1-2,5 Az én időm, mint a szép nyár, Menten eljár 
 

K,Szo: 366/1,6-11 vagy 1,8,11 Az én időm, mint a szép nyár, Menten eljár 
 

H,Sze,P: 367. Emeljük Jézushoz szemünk, Jön már királyi győztesünk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért a 

testvéreinkért, akik nagy csalódások, veszteségek, betegségek közepette úgy 

érzik, nincs reménységük, akiknek a mi együttérző és közbenjáró imánk lehet 

az út az életbe való visszatéréshez! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének első hetében  

/2020.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (83. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, ne hallgass ily igen, Ne maradj e veszteglésben 
 

c) A hét zsoltára (124. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Izráel ezt nyilván mondhatja: Ha az Isten nem lett volna velünk 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

P Jer 17,13-17 2Kor 5,1-10 2Sám 17,15-29 

Szo ApCsel 14,8-18 2Kor 5,11-21 2Sám 18,1-18 

V Mk 10,2-16 2Kor 6,1-10 2Sám 18,19-32 

H 2Thessz 3,6-13 2Kor 6,11-18 2Sám 19,1-9a 

K Róm 13,1-7 2Kor 7,1-7 2Sám 19,9b-15 

Sze Ef 5,25-32 2Kor 7,8-16 2Sám 19,16-31 
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Cs 1Kor 14,26-33 2Kor 8,1-15 2Sám 19,32-40 

P Jn 18,28-32 2Kor 8,16-24 2Sám 19,41-44 

Szo Mt 5,2-12 2Kor 9,1-5 2Sám 20 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

P,V,K,Cs,Szo:: 382/ 1-4  vagy 1-2 Hogy panaszolkodik az anyaszentegyház, 

a Jézusnak jegyese, Melyet megtisztíta 
 

Szo,H,Sze,P: 382/5-8 vagy 5-6 Megfelel az Isten szent Ézsaiásnál 

az anyaszentegyháznak, És így vígasztalja 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák. 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, egyházunk 

társadalmi missziójáért! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

---------------------------------------------  
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Napközi  áhítat az Erdélyi Halottak Napján  

/2020.XI.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (86/1,5-8 vagy 1,6 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg kérésemet 
 

c) A hét zsoltára (131. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, nem űz nagyon szívem, Szemem nem hányom magasan 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

V Mt 5,38-48 2Kor 9,6-15 2Sám 21,1-14 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
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c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   400. Hagyjátok el hív keresztyének, Fájdalmát a ti szíveteknek 
 

A gyülekezet feláll. 

 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák. 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (408.) 
 

   Seregeknek szent Istene, Mennynek, földnek teremtője 
 

majd ezt követően (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

---------------------------------------------- 
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Napközi  áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének második hetében  

/2020.XI.02-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (78. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,27, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgass én népem az én törvényemre, Füledet hajtsad az én beszédemre 

 

c) A hét zsoltára (11. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenben bízom jó reménységgel, Miért szóltok így hát lelkemnek 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Róm 12,17-21 2Kor 10,1-11 2Sám 21,15-22 

K 2Kor 10,1-6 2Kor 10,12-18 2Sám 22,1-25 

Sze 1Móz 13,5-18 2Kor 11,1-15 2Sám 22,26-51 

Csü 3Móz 19,1-3.13-18 2Kor 11,16-33 2Sám 23,1-7 

P Lk 22,49-53 2Kor 12,1-10 2Sám 23,8-39 

Szo 2Tim 2,1-6 2Kor 12,11-21 2Sám 24,1-10 
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

H,Sze,P: 399: 1-8 vagy 1-3,7 Imhol vagyok édes Uram, Istenem 

Kész vagyok mindenben néked engednem 
 

K,Cs,Szo: 393. Ne csüggedj el kicsiny sereg, Ha rád zúdul vad ellened 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák. 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének harmadik hetében  

/2020.XI.8-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (86. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Szo,H,Sze,P: 1-4 vagy 1-2 Hajtsd hozzám, uram, füledet, És hallgasd 
 

V,K,Cs,Szo: 1,5-8 vagy 1,6 Hajtsd hozzám, uram, füledet, És hallgasd 
 

c) A hét zsoltára (131. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, nem űz nagyon szívem, Szemem nem hányom magasan 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Lk 17,20-30 2Kor 13 2Sám 24,11-17 

V 1Pt 4,7-11 Fil 1,1-11 2Sám 24,18-25 

H Jer 18,1-10 Fil 1,12-17 Jób 1 

K Zsid 13,1-9b Fil 1,18-30 Jób 2 

Sze 1Jn 2,18-29 Fil 2,1-11 Jób 3 
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Cs 2Kor 6,1-10 Fil 2,12-30 Jób 4 

P Mk 13,1-8 Fil 3,1-14 Jób 5 

Szo Lk 17,20-30 2Kor 13 2Sám 24,11-17 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Szo,H,Sze,P: 409. végig vagy 1,6 Útas vagyok e világban, Mennyországban 
 

V,K,Cs,Szo: 402. Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten, Minden dolgaimban 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, régi 

énekünk szavaival: „Adj minékünk megújult szívet / És új indulatot, / Tehozzád 

mindenekben hívet, / És szent akaratot.”! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
  

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének negyedik hetében  

/2020.XI.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (14. az énekeskönyvből végig vagy 1-3,5, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   A bolond így szól az ő szívében: „Nincs Isten” azért nagy gonoszságban él 
 

c) A hét zsoltára (87. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az ő lakóhajlékát Az ő szentséges hegyén helyezi 

    

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Fil 3,15-21 Jób 6 

H Mt 7,21-29 Fil 4,1-9 Jób 7 

K Jn 3,17-21 Fil 4,10-23 Jób 8 

Sze Lk 13,1-9 Tit 1,1-9 Jób 9 

Cs Lk 15,1-10 Tit 1,10-16 Jób 10 

P Zsid 13,17-21 Tit 2,1-10 Jób 11 
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Szo Jel 20,11-15 Tit 2,11-15 Jób 12 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 389/1-6 vagy 1-2,6 Jövel légy vélünk Úr Isten, 

Segíts meg minket ügyünkben 
 

H,Sze,P: 389/7-12 vagy 7,9-10 Nem sokaság a mi erőnk: 

Egyedül te vagy reményünk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozumk, Urunk, egyházunk 

külmissziójában szolgáló testvéreinkért! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének utolsó hetében  

/2020.XI.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (60. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Minket, Úr Isten, elhagyál, És reánk megharagudtál 
 

c) A hét zsoltára (144. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo:  1-4 vagy 1-2 Áldott az Úr, ki kezemet tanítja És ujjaimat 
 

H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,5,7 Áldott az Úr, ki kezemet tanítja És ujjaimat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Tit 3,1-7 Jób 13 

H Zsid 12,18-25 Tit 3,8-15 Jób 14 

K 1Pt 1,13-21 Filem 1-7 Jób 15 

Sze 1Kor 3,9-15 Filem 8-25 Jób 16 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsid 1,1-4 Jób 17 
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P Zsid 13,10-16 Zsid 1,5-14 Jób 18 

Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsid 2,1-4 Jób 19 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 362. végig vagy 1-3 Ébredjél fel, világ, bűneidből 

Vedd eszedbe magad a nagy bűnből 
 

H,Sze,P: 364. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól, Ama rettenetes 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák 
 

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért a 

testvéreinkért, akik nagy csalódások, veszteségek, betegségek közepette úgy 

érzik, nincs reménységük, akiknek a mi együttérző és közbenjáró imánk lehet 

az út az életbe való visszatéréshez! 
 

c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

----------------------------------------------  



28 

Esti áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének első hetében  

/2020.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (44. az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

P,V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Hallottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten 
 

Szo,H,Sze,P: 1,5-9 vagy 1,5,9 Hallottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten 
 

c) A hét zsoltára (99. az énekeskönyvből végig vagy 1-3,8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr országol És regnál nagy jól, A nép megrémül, Hogy ő ott fenn ül 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

P Jer 17,13-17 2Kor 5,1-10 2Sám 17,15-29 

Szo ApCsel 14,8-18 2Kor 5,11-21 2Sám 18,1-18 

V Mk 10,2-16 2Kor 6,1-10 2Sám 18,19-32 

H 2Thessz 3,6-13 2Kor 6,11-18 2Sám 19,1-9a 

K Róm 13,1-7 2Kor 7,1-7 2Sám 19,9b-15 
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Sze Ef 5,25-32 2Kor 7,8-16 2Sám 19,16-31 

Cs 1Kor 14,26-33 2Kor 8,1-15 2Sám 19,32-40 

P Jn 18,28-32 2Kor 8,16-24 2Sám 19,41-44 

Szo Mt 5,2-12 2Kor 9,1-5 2Sám 20 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

P,V,K,Cs,Szo: 372. végig vagy 1-3 Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 

Bocsássa ki magas mennyből 
 

Szo,H,Sze,P: 383. végig vagy 1,7-9 Könyörgünk néked, ó Isten Fia Nyomorultak 

 

A gyülekezet feláll. 

 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 
 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, egyházunk 

társadalmi missziójáért! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat az Erdélyi Halottak Napján  

/2020.XI.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (22/1-5 vagy 1,4 az énekeskönyvből, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. rész) 
 

    Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el 
 

c) A hét zsoltára (75. az énekeskönyvből végig vagy 1,4-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérünk téged, Isten, Dicséret légyen neked 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,38-48 2Kor 9,6-15 2Sám 21,1-14 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
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d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   276. Egyedüli reményem, Ó Isten csak te vagy 

 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Gyülekezeti ének (411.) 
 

 Nem sokáig tart már földi bujdosásom, Atyám hajlékodban lesz örök lakásom 

 

b) Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

---------------------------------------------- 
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Esti áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének második hetében  

/2020.XI.02-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (74. énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

H,Sze,P: 1-9,17-20 vagy 1,19-20 Miért vetsz minket így el, Úr Isten? 

Mire haragszol mireánk örökre? 
 

K,Csü,Szo: 1,10-20 vagy 1,18-20 Miért vetsz minket így el, Úr Isten? 

Mire haragszol mireánk örökre? 
 

c) A hét zsoltára (106. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat áldjátok, mert jó, Irgalma örökkévaló 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Róm 12,17-21 2Kor 10,1-11 2Sám 21,15-22 

K 2Kor 10,1-6 2Kor 10,12-18 2Sám 22,1-25 

Sze 1Móz 13,5-18 2Kor 11,1-15 2Sám 22,26-51 
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Csü 3Móz 19,1-3.13-18 2Kor 11,16-33 2Sám 23,1-7 

P Lk 22,49-53 2Kor 12,1-10 2Sám 23,8-39 

Szo 2Tim 2,1-6 2Kor 12,11-21 2Sám 24,1-10 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

H, Sze, P: 388/1-4 Hallgasd meg Jézus Krisztus, Te megszomorodott 
 

K,Cs,Szo: 390. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, hogy 

a Te Beléd vetett hit által népünkből minél többen eljussanak a megváltás 

elfogadására, az örök élet felőli bizonyosságra! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének harmadik hetében  

/2020.XI.08-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (22. az énekeskönyvből, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a megadott rész) 
 

V,Sze,Szo: 1,6-7 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el (II. rész) 
 

H,Cs: 1,8-11 vagy 1,11 Én Istenem, én erős Istenem! Miért (III. rész) 
 

K,P: 1-5 vagy 1,4 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el (I. rész) 
 

c) A hét zsoltára (75. az énekeskönyvből végig vagy 1,4-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérünk téged, Isten, Dicséret légyen neked 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 17,20-30 2Kor 13 2Sám 24,11-17 

H 1Pt 4,7-11 Fil 1,1-11 2Sám 24,18-25 

K Jer 18,1-10 Fil 1,12-17 Jób 1 

Sze Zsid 13,1-9b Fil 1,18-30 Jób 2 
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Cs 1Jn 2,18-29 Fil 2,1-11 Jób 3 

P 2Kor 6,1-10 Fil 2,12-30 Jób 4 

Szo Mk 13,1-8 Fil 3,1-14 Jób 5 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 509. végig vagy 1-3 Ne jöjjön addig szememre álom, 

Míg Teremtőmnek 
 

H,Sze,P: 405. végig vagy 1,5 Minden ember csak halandó Minden test 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, régi 

énekünk szavaival: „Adj minékünk megújult szívet / És új indulatot, / Tehozzád 

mindenekben hívet, / És szent akaratot.”! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
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Esti áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének negyedik hetében  

/2020.XI.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (64. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 
 

c) A hét zsoltára (132. az énekeskönyvből végig vagy 7-10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Emlékezzél meg, Úr Isten, Dávidról és ínségéről 

   vagy: A Dávidnak az Úr Isten, Megesküdt, mint szolgájának 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Fil 3,15-21 Jób 6 

H Mt 7,21-29 Fil 4,1-9 Jób 7 

K Jn 3,17-21 Fil 4,10-23 Jób 8 

Sze Lk 13,1-9 Tit 1,1-9 Jób 9 

Cs Lk 15,1-10 Tit 1,10-16 Jób 10 

P Zsid 13,17-21 Tit 2,1-10 Jób 11 
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Szo Jel 20,11-15 Tit 2,11-15 Jób 12 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 490. végig vagy 1,5-7 Igaz Bíró, nagy Úr Isten, Ki állatsz 
 

H,Sze,P: 204. Boldogok, akik lelki szegények, Szívből könyörögnek 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozumk, Urunk, egyházunk 

külmissziójában szolgáló testvéreinkért! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat a Történelem fölött uralkodó Isten  

tiszteletének utolsó hetében  

/2020.XI.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (123. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád szemeimet, Úr Isten, Emelem az égben 
 

c) A hét zsoltára (129. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én ifjúságomtól fogva engem Sanyargattak, mondhatja Izráel 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Tit 3,1-7 Jób 13 

H Zsid 12,18-25 Tit 3,8-15 Jób 14 

K 1Pt 1,13-21 Filem 1-7 Jób 15 

Sze 1Kor 3,9-15 Filem 8-25 Jób 16 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsid 1,1-4 Jób 17 

P Zsid 13,10-16 Zsid 1,5-14 Jób 18 

Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsid 2,1-4 Jób 19 
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 365. Jézus Krisztus, mi királyunk, Teremtőnk és igazságunk 
 

H,Sze,P: 363. végig vagy 1-6,18 Jön a harag napja lánggal, 

Végez majd a rossz világgal 
 

A gyülekezet feláll. 
 

e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért a 

testvéreinkért, akik nagy csalódások, veszteségek, betegségek közepette úgy 

érzik, nincs reménységük, akiknek a mi együttérző és közbenjáró imánk lehet 

az út az életbe való visszatéréshez! 
 

d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része a Történelem  

fölött uralkodó Isten tiszteletének idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 
 

L       Úristen,  nyisd  meg  a  mi   a-ja-kin-kat, 

 
Gy   És a mi szánk hirdeti a te di-csé-re-te-det. 

 

I/b) Reggeli dicséret (488. É és Gy) 
 

   Szent vagy, szent vagy, szent vagy Mindenható Isten, 

Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen 

 

II/b) Évszaki zsoltár (20. zsoltárból, É és Gy) 
 

É:   A történelem fölött uralókodó Isten tiszteletének idejében a zsoltár 

       szavaival mondjuk: 
 

 Hallgasson meg téged az Úr 

a veszedelem napján, 

legyen oltalmad Jákób Istenének neve! 

Gy Küldjön neked segítséget szentélyéből, 

erősítsen a Sionról! 

É Adja meg szíved vágyát, 

teljesítse az Úr minden tervedet! 

Gy Akkor örvendezünk győzelmednek 

és zászlót emelünk Istenünk nevében. 

Teljesítse az Úr minden kérésedet! 

É Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad fölkentjének, 

felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. 

Gy Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat 

emlegetik dicsekedve, 

mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. 
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É   Ők térdre rogynak, elesnek, 

mi pedig állva maradunk. 

É és Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy: Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

és mindörökkön-örökké. Ámen. 

  

III/c) Responzórium (É és Gy) 

 

          

É majd Gy:   Jé  - zus  Krisztus, élő Is - ten - nek szent Fi - a, 

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki a népeknek sorsát szent 

      ke-zed-ben tar-tod, Gy: Ir - gal - mazz mi - ne - künk! 

 
É: Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! 

majd Gy ismétli az elejétől („Jézus Krisztus …”) 

 

III/d) Verzikulus 
 

E: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

Gy: Ki minden népnek sorsát szent ekzedben tar -  - tod. 

 
  



42 

IV/a) Benedictus (É és Gy) 

 

Min-de-nek e-lőtt, ve-gyé-tek fel a  hit-nek paj-zsát, 

      hogy a go-nosz-nak min-den tü-zes nyi-la-it    el-olt-has-sá-tok, 

és az üd-vös-ség-nek si-sak-ját  is fel-ve-gyé-tek, 

 s a Lé-lek-nek fegy-ve-rét, mely az Is-ten-nek  i- gé-je. 

 

     t.3.    

É:   Áldott az Úr, Izráel Istene, * 

hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 

Gy: És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk * 

az ő gyermekének, Dávidnak házában, 

É:   A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, * 

kik eleitől fogva voltak, 

Gy: Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, * 

és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 

É:   Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, * 

és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

Gy: Az esküvésről, a mellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, * 

hogy ő megadja nékünk, 

É:   Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, * 

félelem nélkül szolgáljunk néki, 

Gy: Szentségben és igazságban ő előtte 

a mi életünknek minden napjaiban. 

É:   Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; * 

mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;  
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      t.3.    

Gy: És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, * 

a bűnöknek bocsánatjában. 

É:   A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, * 

a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

Gy: Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és 

a halálnak árnyékában ülnek; * 

hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 

É és  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

Gy:  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 

és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

 Antifóna 
 

V/a) Záróének (192. É és Gy) 
 

   Adj békességet Úr Isten, A mi időnkben a földön 

 

V/b) Áldás (L) 
 

L: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, amely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a 

Krisztus Jézusban. 
 

Gy: Ámen. 
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Napközi áhítat Évszaki része a Történelem  

fölött uralkodó Isten tiszteletének idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és utána Gy) 
 

     

          Ha    te  meg nem tar  - tasz,         U -  ram  Is  -   ten, 

   
  

          Hi   -   á  - ba   vi- gyáz-nak          a   mi  sze - me  -  ink. 

 

I/b) Napszaki dicséret (167. É és Gy) 
 

   Jöjj, mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű szívvel, Mert rajtunk itt az Úr 

 

II/b) Évszaki zsoltár (71. zsoltárból É és Gy) 
 

É:   A történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejében a zsoltár 

szavaival mondjuk: 
 

É Én pedig szüntelenül remélek, 

és folyton dicsérlek téged. 

Gy Igazságodról beszél a szám 

és szabadító tetteidről minden nap, 

bár nem tudom felsorolni őket. 

É Az Úrnak, az én Uramnak 

nagy tetteit hirdetem, 

egyedül a te igazságodat emlegetem. 

Gy Istenem, igazságod a magas égig ér, 

mert hatalmas dolgokat vittél véghez. 

Van-e hozzád hasonló, Istenem? 

É Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, 

de újra megelevenítesz, 

még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. 

Gy Igen naggyá teszel, 

hozzám fordulsz és megvigasztalsz. 

É és Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

mindörökkön-örökké. Ámen. 
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III/c) Verzikulus 
 

E: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

Gy: Ki minden népnek sorsát szent ekzedben tar -  - tod. 

 

III/d) Igei hitvallás (É és Gy) 

 

É: 14Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten 

Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.15Mert nem olyan főpapunk van, aki ne 

tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan 

kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. 16Járuljunk tehát 

bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 

találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 14,14-16) 
 

Gy: Ámen. 

 

V/a) Záróének (193. É és Gy) 
 

   Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, És Atyánknak Istennek szerelme 

   

V/b) Áldás (L) 
 

L: A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el 

minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, 

szilárdakká és állhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 
 

 

V/c) Befejező könyörgés 
 

L: Urunk, Krisztus, tarts meg minket  Gy: és szeretteinket, 
 

L: életünket és hitünket!   L és Gy: Ámen. 
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Esti áhítat Évszaki része a Történelem fölött  

uralkodó Isten tiszteletének idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 
 

É   Úristen, figyel-mez-zél a mi segítsé-günkre! Gy Uram Isten, si- 
 

      ess min-ket  megse - gí-te -ni      minden szük - sé  -  günk - ben, 
 

  Krisztus Jé- zu - sért,  mi  U- run - kért  és Meg - vál -  tón - kért. 

 

I/b) Esti dicséret (244/1-3 5,9, É és Gy) 
 

   Áldott légy örök Úr Isten, Ki vagy foghatatlan felségben 

 

II/b) Évszaki zsoltár (89. zsoltárból, É és Gy) 
 

É:   A történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejében a zsoltár 

szavaival mondjuk: 
 

É Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, 

nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 

Gy Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, 

hűséged szilárd, akár az ég. 

É Hatalmas a te karod, 

kezed erős, jobbod felséges. 

Gy Igazság és jog trónodnak támasza, 

szeretet és hűség jár előtted. 

É Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, 

amely orcád világosságában járhat, Uram! 

Gy Nevednek örvendeznek mindennap, 

és igazságod fölmagasztalja őket, 
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É mert te vagy díszük és erejük. 

Kegyelmed által emelkedik hatalmunk, 

Gy mert az Úrtól van a pajzsunk, 

Izráel Szentjétől a királyunk. 

É és Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

Gy Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Responzórium (É és Gy) 
 

É/Gy Tel -jes szív - vel   te - hoz - zád     ki - ál  -  tunk, 
 

        Hall  -  gass     meg  min - ket,      Úr     Is  - ten! 
 

 É   És  ke - ressük a te                  i -  gaz - sá - go - dat, 
 

 Gy   Hall-  gass    meg   min - ket,       Úr     Is   -  ten! 
 

É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlé-lek Istennek, 

Gy Teljes szívvel tehozzád kiáltunk… 

 

III/d) Verzikulus 
 

E: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

Gy: Ki minden népnek sorsát szent ekzedben tar -  - tod.  
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III/e Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (L és Gy) 
 

L: E nap végén is az egyetemes egyház közösségében valljuk: 
 

Gy: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

   Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az 

Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság a 

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 

teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk 

emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a 

Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették 

Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 

feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra 

eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

   Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a 

Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, 

és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli 

egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat (É és Gy) 
 

    Jöj-je- tek el  én A-tyám ál-dot-ta- i   és bír-já-tok 

     a vi-lág kez-de-té-től fog-va  nek-tek ké-szí-te-tett or-szá-got. 
 

 

 

I.   Ma- gasztalja *  az  én lelkem az  U- rat 
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     t.1.    

 

II. És örvendez az én lelkem * az én megtartó Istenemben. 

I.   Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, 

* és íme, boldognak mond minden nemzedék. 

II. Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, * és szent az ő neve. 

I.  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre * azokon, akik őt félik. 

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, 

* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

I.  Uralkodókat dönt le trónjukról, * és magasra emel megalázottakat. 

II. Éhezőket halmoz el javakkal, * és üres kézzel küld el gazdagokat. 

I.  Felkarolja Izráelt az ő szolgáját, * és megemlékezik irgalmáról. 

II. Amint megígérte atyáinknak, * Ábrahámnak és magvának örökké. 
 

I./II. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

        Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

*és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

        Antifóna 

 

V) Záróének /Benedicamus/ 
 

E   A        te - rem - tő  A-tya    Is-ten,   és meg-vál-tó    Fi- ú    Is-ten, 

Gy Mind-nyá-jan,   mi ke-resz-tyé-nek, fél - jük Is-tent, mint U-run-kat, 

     Ví-gasz-ta-ló  Szent-lé - lek - kel   ál-djon min- ket  ö - rök - ké. 

     és  di -csér-jük   i - gaz   hit - ből   mind-ö-rök-kön ö - rök -  ké.  
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Antifónás Zsoltárgyűjtemény  
 

11. zsoltár 
 

     Ments meg  en- gem, Úr- is - ten,  min- den  el- len- ség- től, 

        ki- nek    cse- le- ke- de- tük   ha- mis- ság! 
 

t.8.

 

1. Az Úrban bízom; + hogy mondhatjátok az én lelkemnek: * fuss a ti hegyetekre, mint 
a madár?! 2. Mert ímé, a gonoszok megvonják az íjat, + ráillesztették nyilokat az idegre, 
* hogy a sötétségben az igazszívűekre lövöldözzenek. 3. Mikor a fundamentomok is 
elrontattak, *mit cselekedett az igaz? 4. Az Úr az ő szent templomában,+ az Úr trónja 
az egekben; * az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. 5. Az Úr 
az igazat megpróbálja, * a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az ő lelke. 6. 
Hálókat hullat a gonoszokra; * tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészök! 7. Mert az 
Úr igaz; + igazságot szeret, * az igazak látják az ő orcáját. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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14. zsoltár 
 

   Mind- az, ki ma-gát fel-ma-gasz-tal-ja, meg-a-láz-ta-tik,  

     és mind- az, ki meg- a-láz-za ön-ma-gát, fel-ma-gasz-tal-ta-tik. 
 

t.3.      
 

1. Azt gondolja magában a bolond, * hogy nincsen Isten. 2. Romlottak és utálatosak az 
ő tetteik, * senki semmi jót nem cselekszik. 3. Az Úr letekint az emberekre, hogy lássa, 
* van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 4. Mindnyájan elfordultak tőle, * egyaránt 
megromlottak. 5. Senki semmi jót nem cselekszik, * egyetlen ember sem. 6. Nem tudja 
a sok gonosztevő, + aki úgy eszi az én népemet, * mint ahogy más eszi a kenyeret, 7. 
az Úrhoz ők nem kiáltanak, + és nem tudják, hogy majd megrettennek, * mert maga 
Isten van az igaz nemzedékkel. 8. Ők csúffá tennék a szegények szándékát, *de az Úr 
az elesettek oltalma. 9. Bárcsak jönne már Sionról a szabadulás, + amikor az Úr jóra 
fordítja népe sorsát, * ujjong majd Jákób akkor, és örül majd Izráel. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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22. zsoltár - I. szakasz 
 

     Ne légy tá-vol tő-lem,    én e- rős- sé-gem,  si - ess, U -ram, 

      én  se-gít-sé-gem-re! 
 

t.8.     

 

1. Én Istenem, én Istenem, + miért hagytál el engem? * Távol van a segítség, pedig 

jajgatva kiáltok! 2. Én Istenem! + Hívlak nappal, de mégsem válaszolsz. * Hívlak éjjel, 

de mégsincs nyugalmam. 3. Pedig te szent vagy, * rólad szólnak Izráel dicséretei. 4. A 
mi atyáink tebenned bíztak, *és te megmentetted őket. 5. Tehozzád kiáltottak, és 
megszabadultak, * tebenned bíztak, és nem szégyenültek meg. 6. De én féreg vagyok, 
nem ember, * gyaláznak az emberek, és megvet a nép. 7. Gúnyolódnak rajtam mind, 
akik látnak, * ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: 8. Az Úrra bízta magát, hát mentse 
is meg őt, * szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 9. Te hoztál ki anyám méhéből, * 
biztonságba helyeztél anyám emlőin. 10. Már anyám ölében is rád voltam utalva, * 

anyám méhében is te voltál Istenem. 11. Ne légy távol tőlem, + mert közel van a baj, * 

és senki sincs, aki segítsen. 12. De te, Uram, ne légy távol tőlem, * én erősségem, siess 
segítségemre! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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22. zsoltár - II. szakasz 
 

     Meg-osz-tot-ták  ma-guk kö-zött     az  én  ru- há -i- mat, 

      és  kön- tö- söm- re    sor- sot ve- tet- tek. 
 

t.8.     

 

1. Ne légy tőlem távol, Uram, + mert közel van a baj, * és senki nincs, aki segítsen! 2. 

Torkom kiszáradt, mint a cserép, + nyelvem az ínyemhez tapadt, * a halál porába 

fektettél. 3. Mert kutyák vettek körül engem, + bekerített a gonoszok bandája, * 

átlyukasztották kezemet és lábamat. 4. Megszámlálhatnám minden csontomat, * ők 
pedig csak bámulnak, néznek rám. 5. Megosztoznak ruháimon, * köntösömre pedig 
sorsot vetnek. 6. De te, Uram, ne légy távol tőlem, * erősségem, siess segítségemre! 7. 
Ments meg engem a fegyvertől, * életemet a kutyák hatalmából! 8. Szabadíts meg az 
oroszlán szájából * és a bivalyok szarvai közül engem, nyomorultat! 9. Hadd hirdessem 
nevedet testvéreimnek, * és hadd dicsérjelek a gyülekezetben téged! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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22. zsoltár - III. szakasz 
 

      Hir-det-te-tik  az Úr      a  jö- ven-dő   nem-ze-dék-nek. 
 

t.8.     

 

1. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, * és hadd dicsérjelek a gyülekezetben téged! 
2. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, * mert nem veti meg az elesett nyomorúságát. 3. 
Nem rejti el orcáját előle, * meghallgatja őt, midőn hozzá kiált. 4. Rólad szól dicséretem 
a nagy gyülekezetben, * teljesítem fogadalmaimat a hívők előtt. 5. Esznek a szegények, 
és megelégszenek, * dicsérik az Urat, akik őt keresik. 6. A föld határáig megemlékeznek 

az Úrról, + és megtérnek hozzá, * leborul előtte mindenféle nép. 7. Mert az Úré a 

hatalom, * ő uralkodik a népeken. 8. Eljönnek, és hirdetik az ő igazságát, + az eljövendő 

nemzedéknek, * hirdetik majd, hogy ő miként cselekedett. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

25. zsoltár 
 

       Job - bít - sá – tok  meg  él - te -  te - ket,        ke - resz -    tyé - nek, 

     mert  ím   el -   kö - zel -  gett       a  meny -   nyek - nek  or -  szá - ga. 
 

t.8.     

 

1. Hozzád emelem, Uram, az én lelkemet, * Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek 
meg. 2. Mert azok, akik téged várnak, * meg nem szégyenülnek. 3. Utaidat, Uram, 
mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem! 4. Vezess a te igazságodban, és 
taníts engem, * mert te vagy üdvözítő Istenem, csak téged várlak. 5. Emlékezzél meg, 
Uram, a te irgalmasságodról * és a te jóvoltodról, melyek öröktől fogva vannak. 6. 
Ifjúságomnak bűneiről és az én vétkeimről meg ne emlékezzél, * hanem irgalmasságod 
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szerint gondolj rám a te jóvoltodért, Uram! 7. Jó és igaz az Úr, * ezért útbaigazítja az 
eltévedteket. | Antifóna | 8. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, * akik az 
ő szövetségét és parancsait megőrzik. 9. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneim, * 
mert azok igen számosak. 10. Az Úr titka az istenfélőknek adatik, * nékik jelenti meg az 
ő szövetségét. 11. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, * mert ő szabadítja ki lábamat 
a csapdából. 12. Tekints reám, és könyörülj rajtam, * mert árva és szegény vagyok. 13. 
Enyhítsd szívem szorongását, * szorultságomból ments ki engem! 14. Lásd meg 
nyomorúságomat és gyötrelmemet, * és bocsásd meg minden vétkemet! 15. Őrizd meg 
lelkemet, és ments meg engem, * ne engedj megszégyenülnöm, hiszen én tebenned 
bíztam. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

36. zsoltár 
 

      Jé-zus Krisz- tus   a  vi - lág  vi- lá-  gos-  sá- ga,  ná- la  van  

      ö- rök -ké    az     é - let  for- rá-  sa. 
 

t.4.     

 

1. Uram, a te irgalmasságod az égig ér, * és a te hűséged a fellegekig. 2. Igazságod, 
mint a hatalmas hegyek, * ítéleteid, mint a mélységes vizek. 3. Ó, Isten, mily drága a te 
kegyelmességed! * Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. 4. Megelégíttetnek 
házadnak bőségében, * örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 5. Mert nálad van az élet 
forrása, * és a te világosságod által látunk világosságot. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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44. zsoltár 
 

     Ör- ven- dez- ze-tek     az  Is- ten - nek   vi- gas- ság- nak sza-vá-val! 
 

t.8.      

 

1.Oh Isten! füleinkkel hallottuk, + atyáink beszélték el nékünk a dolgot, * amelyet 
napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. 2. Nemzeteket űztél te ki saját 
kezeddel, őket pedig beplántáltad; * népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted. 
3.Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet, + és nem az ő karjok segített nékik; * 
hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 4.Te 
magad vagy az én királyom oh Isten! * Rendelj segítséget Jákóbnak! 5. Általad verjük 
le szorongatóinkat; * a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. 6. Mert nem az ívemben 
bízom, * és kardom sem védelmez meg engem; 7. Hanem te szabadítasz meg minket 
szorongatóinktól, * és gyűlölőinket te szégyeníted meg. 8. Dicsérjük Istent mindennap, 
* és mindörökké magasztaljuk nevedet. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

56. zsoltár 
 

      Ki- ál-tok    a ma-gas-sá- gos  Is-ten-hez,     ő  mel-  lém  áll   min-den-kor. 
 

t. irregularis  

 

1. Könyörülj rajtam Istenem, * mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, 
nyomorgat engem! 2. Ellenségeim minden napon tátognak reám: * bizony sokan 
hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten! 3. Mikor félnem kellene is, * én bízom te 
benned. | Antifóna | 4. Isten által dicsekedem az ő igéjével; * az Istenben bizom, nem 
félek; ember mit árthatna nékem? 5. Minden nap elforgatják beszédeimet; * minden 
gondolatjok ellenem van, ártalomra. 6. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, * 
mert kivánják az én lelkemet. 7. Gonoszsággal menekedhetnének? * Haraggal rontsd 
meg, oh Isten, a népeket! 8. Bujdosásomnak számát jól tudod: + szedd tömlődbe 



57 

könnyeimet! * Avagy nem tudod-é azoknak számát? 9. Meghátrálnak majd ellenségeim, 
mikor kiáltok; * így tudom meg, hogy velem van az Isten. 10. Dicsérem Istent, az ő 
ígéretéért, * dicsérem az Urat az ő igéretéért. 11. Istenben bízom, nem félek; * ember 
mit árthatna nékem? 12. Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; * 
megadom néked a hálaáldozatokat; 13. Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól,+ 
bizony az én lábaimat az eleséstől; * hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. 
| Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

60. zsoltár 
 

       Én  Is- te - nem, sza-ba-díts ki   en-gem  a  go- no - szok- nak  ke- zé-ből. 
 

t.8.     

 

1. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; * megharagudtál, hozz vissza minket! 
2. Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; * építsd meg romlásait, mert 
megindult. 3. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: * bódító borral itattál minket. 4. Jelt 
adtál a téged félőknek, * hogy megmeneküljenek az íj elől. 5. Hogy megszabaduljanak 
a te kedveltjeid: * segíts jobboddal és hallgass meg minket! 6. Isten így szólt 
szentélyében: + Örömmel adom örökségül Sikemet, * és kiosztom a Szukkót völgyét. 7. 
Enyém Gileád és enyém Manassé, + Efraim az én fejemnek oltalma: * Júda az én 
törvény-rendelőm. 8. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; * 
Filiszteán diadalmaskodom! 9. Kicsoda vezet engem az erős városba? * ki vezet el 
engem Edómba? 10. te vagy Istenünk, noha elvetettél minket, * te vagy Istenünk, bár 
nem jársz seregeinkkel! 11. Segíts ki minket a nyomorúságból, * mert emberi segítség 
hiábavaló. 12. Istennel győzedelmet nyerünk, * ő tapodja el ellenségeinket. | Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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64. Zsoltár 
 

       A Se-regeknek U- ra ve- lünk van,  Jákób Istene e- rős vá- runk. 
 

t.5.    

 

1. Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; * az ellenségtől való 
félelemtől mentsd meg éltemet. 2. Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, * a 
gonosztevőknek gyülekezetétől. 3. Akik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; * 
irányozzák nyilokat, keserű beszédöket. 4. Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; * nagy 
hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek. 5. Megátalkodottak gonosz szándékukban; 
* megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, mondják: ki látja őket? 6. Álnokságokat 
koholnak; + a kikoholt tervet végrehajták; * mindenikök keble és szíve kikutathatatlan. 
7. De meglövi őket az Isten; * hirtelen nyíl üt rajtok sebet. 8. És megejtik őket, a nyelvök 
lesz ellenök; * iszonyodik mindenki, aki őket látja. 9. Akkor megfélemlenek mind az 
emberek; * hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét. 10. Örvendeni fog 
az igaz Istenben, és hozzá menekül; * és dicsekedni fognak minden egyenesszívűek. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most 
és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

72. zsoltár 
 

      A bé- kes- ség- nek Ki- rá- lya  fel- ma- gasz- tal- ta - tott, 

      ki- nek szí- nét lát- ni  kí- ván- ja   mind az e- gész föld. 
 

t.8.      
 

1. Isten! Add törvényeidet a királynak, * és igazságodat a király fiának, 2. hogy 
igazságosan ítélje népedet, * és törvényesen a nyomorultakat! 3. Teremjenek a hegyek 
békét a népnek, * és a halmok igazságot! 4. Szolgáltasson igazságot a nép 
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nyomorultjainak, + segítse meg a  szegényeket, * de tiporja el az őket elnyomót! 5. 
Virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, * amíg a hold meg nem 
semmisül! 6. Uralkodjék tengertől tengerig, * és a folyamtól a föld határáig! 7. Boruljon 
le előtte minden király, * minden nép szolgáljon neki! | Antifóna | 8. Mert megmenti a 
segítséget kérő szegényt * és a nyomorultat, akinek nincsen gyámola. 9. Megmenti a 
nincstelent és a szegényt * a szűkölködőket megsegíti. 10. Elnyomástól és erőszaktól 
megváltja őket, * mert szemében drága az ő vérük. 11. Maradjon meg az ő neve örökké, 
* terjedjen híre, amíg a nap ragyog! 12. Nevével mondjanak egymásra áldást; * mondja 
őt boldognak minden nép! 13. Áldott az Úristen, Izráel Istene, * egyedül ő tud csodákat 
tenni! 14. Áldott legyen dicső neve örökre, + töltse be dicsősége az egész földet! * Úgy 
legyen, ámen, ámen. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

73. zsoltár 

    Ha  el- e- nyé- szik is  a  tes-tem, 

      szí- vem kő- szik- lá-ja  te ma-radsz, ó,   Is-ten. 
 

t.3.     

 

1. Mily jó az Isten Izráelhez, * azokhoz, akik tiszta szívűek. 2. Az én lábam mégis 
majdnem megcsúszott, * kis híján elestem jártomban. 3. Mert irigykedtem a 
kevélyekre, * mikor láttam a gonoszok jólétét, 4. hogy nincs részük a halandók 
nyomorában, * őket nem érik csapások. 5. Már azt gondoltam: + én is úgy beszélek, 
mint ők, * de akkor fiaid nemzetségének árulója lennék. 6. Ha irigykedne a szívem, és 
sajogna bensőm, * veled szemben volnék balga és ostoba. | Antifóna | 7. Mindenkor, 
melletted maradok, * mert te fogod jobb kezemet. 8. Tanácsoddal vezetsz engem, * és 
végül befogadsz dicsőségedbe. 9. Senkim sincs rajtad kívül a mennyben, * a földön 
sem gyönyörködöm másban. 10. Ha elenyészik is a testem és a szívem, * szívemnek 
kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem. 11. Oly jó nékem Isten közelsége! + 
Reménységemet az Úrba vetem: * hadd hirdessem minden tettedet! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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74. zsoltár 
 

      Ne em- lé -kez-zél  meg  Úr  Is - ten  a    mi  bű- ne- ink- ről,  se a- tyá- ink -nak 

      vét-  ké- ről,  és  ne  állj  bosz- szút  raj - tunk, ké- rünk szent Fi- ad ked-vé-ért. 
 

t.4.     

 

1. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, * miért lángol haragod legelőd nyája ellen? 2. 
Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, + a népre, amelyet mgváltottál, * a 
Sion hegyére, amelyen laktál! 3. Irányítsd lépteidet a régi romokra! * Szentélyedben az 
ellenség mindent lerombolt! 4. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, * és kitűzték 
ott jelvényeiket. 5. Olyanok voltak, mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra. * 
Még faragványait is mind összetörték fejszékkel és baltákkal. 6. Lángba borították 
szent helyedet, * porig alázták neved hajlékát. 7. Ezt mondták magukban: + Igázzuk le 
őket egészen! * fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. | Antifóna | 8. Jeleket 
nem látunk, próféta nincs többé, * senki sem tudja, meddig tart ez még? 9. Isten, 
meddig gyalázhat az ellenfél? * Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? 10. Miért 
tartod vissza kezedet? * Emeld föl jobbodat, végezz velük! | Antifóna | 11. De Isten a 
királyom kezdettől fogva, * aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. 12. Te 
szorítottad vissza erőddel a tengert, * te törted össze a tengeri szörnyek fejét. 13. Te 
zúztad szét a Leviátán fejeit, * és a puszta népének adtad eledelül. 14. Te fakasztottál 
forrást és patakot, * te szárítottál ki bővizű folyókat. 15. Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, * 
te tetted helyükre a csillagokat és a napot. 16. Te szabtad meg a föld minden határát, * 
te alkottál nyarat és telet. 17. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, * és bolond 
nép csúfolja nevedet. 18. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, * nyomorultjaid életéről 
ne feledkezz el végképp! 19. Tekints szövetségedre, * mert erőszakkal van tele az 
ország! 20. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott, * dicsérje nevedet a nyomorult és 
a szegény! 21. Szállj perbe, perelj, Istenem! * Gondold meg, hogy a bolond mennyire 
gyaláz téged szüntelenül! 22. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, * támadóid egyre 
növekvő zajongását! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
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75. zsoltár 
 

       Vi-gyáz-za-tok, ke -  resz - tyé-nek, mert nem tud-já- tok  az  i - dőt.    

       Vi-gyáz-za  -  tok   a - zért,  mert nem tud - já - tok,  mi- kor  jön   el 

          az  Úr    -   is - ten,  es-te vagy éj - fél-kor    haj- nal - ban vagy reg-gel, 

        hogy mi-kor hir-te-len el- jö-vend, ne   ta-lál-jon min-ket   ak-kor  al-va. 

t.2.      

 

1.Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, * neved közel van azokhoz, kik csodáid 
hirdetik. 2. „Én állapítom meg az időt – így szól az Úr –, * amikor igazságot szolgáltatok. 3. 
Ha meginog a föld és minden lakója, * én megszilárdítom oszlopait.” 4. A kérkedőknek azt 
mondom: Ne kérkedjetek! * A bűnösöknek pedig: Ne legyetek fennhéjázók! 5. Ne legyetek 
olyan fennhéjázók, * ne beszéljetek nyakasan és gőgösen! 6. Mert nem napkeletről és nem 
napnyugatról, * nem is a puszta felől jön a felmagasztalás, 7. hanem Isten fog ítélni: * az 
egyiket megalázza, a másikat fölmagasztalja. 8. Mert pohár van az Úr kezében, * telve 
bódító, fűszeres borral. 9. Ha ő tölt belőle, meg kell inni, * még a seprőjét is le kell nyelni 
minden gonosznak a földön. 10. Én pedig ezt mindenkor hirdetem, * és zsoltárt zengek 
Jákób Istenének. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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78. zsoltár 
 

      A Se-re-gek-nek  U -  ra,     ő   a  di-cső-ség Ki-rá-lya. 

t.8.     

 

1. Figyelj én népem az én tanításomra; * hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. 2. 
Megnyitom az én számat példabeszédre; * rejtett dolgokat szólok a régi időből. 3. 
Amiket hallottunk és tudunk; * és amiket atyáink beszéltek nékünk, 4. Nem titkoljuk el 
azokat az ő fiaiktól; + a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, * hatalmát 
és csodáit, amelyeket cselekedett. 5. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok 
adott bőségesen, * akárcsak a mélységes vizekből. 6. Patakokat fakasztott a 
kősziklából, * és folyamok módjára vizeket ömlesztett: 7. Mikor az Isten haragja 
felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, * és Izráelnek ifjait levágá; 8. És 
vezeté őket biztonságban, és nem félének, * ellenségeiket pedig elborítá a tenger. 9. 
És bevivé őket az ő szent határába, * arra a hegyre, amelyet szerzett az ő 
jobbkezével. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

80. zsoltár 
 

        Lá-to-gass meg min-ket     a  te sza-ba-dí-tá-sod-dal. 

t. 8.    

 

1. Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, + a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; * aki 
Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! 2. Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd 
fel a te hatalmadat, * jőjj el, hogy szabadíts meg minket! 3. Oh Isten, állíts helyre 
minket, * világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. 4. Seregeknek Ura, Istene: * 
meddig haragszol a te népednek könyörgésére? 5. Könnyhullatás kenyerével eteted 
őket, * könnyhullatások árjával itatod meg őket. 6. Perpatvarrá tettél minket 
szomszédaink között, * és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. 7. Seregek Istene, 
állíts helyre minket; * világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk! 8. Égyiptomból 
szőlőt hozál ki, * kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd. 9. Helyet egyengettél előtte, * 
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gyökeret eresztett, és ellepé a földet. 10. Hegyeket fogott el az árnyéka, * vesszői 
olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. 11. Sarjait a tengerig ereszté, * és hajtásait a 
folyamig. 12. Miért rontottad el annak gyepűit, * hogy szaggathassa minden járókelő? 
13. Pusztítja azt a vaddisznó, * és legeli a mezei vad. | Antifóna | 14. Seregek Istene! + 
térj vissza, tekints alá az egekből * lásd és tekintsd meg e szőlőtőt! 15. A csemetét is, 
amit jobbod ültetett, * a sarjat, melyet felneveltél! 16. Elégett a tűzben, levágatott; * 
arczod haragjától elvesznek. 17. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, * és az 
embernek fián, a kit megerősítettél magadnak, 18. Hogy el ne térjünk tőled. * Eleveníts 
meg minket és imádjuk a te nevedet. 19. Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; * 
világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * 
és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

83. zsoltár 
 

      Hát-ra tér - je-nek    és meg-szé-gye-nül- je- nek, 

        kik go-no-szat gon-dol-nak né-kem. 

t.8.     

 

1. Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, * és ne légy tétlen, Istenem! 2. íme, 
háborognak ellenségeid, * gyűlölőid fejöket emelik. 3. Néped ellen álnok tanácsot 
gondolnak * védenceid ellen terveket szőnek. 4. Ezt mondják: + Jertek, veszessük el 
őket, ne legyenek nemzet, * ne emlegessék többé Izráel nevét! 5. Mert tanácskoztak 
együtt, egy szívvel; + szövetséget kötöttek ellened: * ezt mondták: Foglaljuk el 
magunknak az Isten hajlékait! | Antifona | 6. Istenem! Tedd őket olyanokká, mint a 
porfelhő, * a milyen a polyva a szél előtt; 7. Olyanokká, mint a tűz, mely meggyújtja az 
erdőt, * és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket. 8. Így kergesd őket a te 
szélvészeddel, * és forgószeleddel így rettentsd őket! 9. Töltsd el orczájukat 
gyalázattal, * hogy keressék Uram a te nevedet! 10. Szégyenüljenek meg és 
rémüljenek el örökké, * piruljanak és pusztuljanak, 11. Tudják meg, hogy egyedül te 
vagy az Úr * aki felséges az egész földön! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna  
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86. Zsoltár 
 

      Ki- ál- tá- som    jus-son  el  hoz-zád,  U-ram! 
 

t. 1.    
 

1. Hajtsd hozzám Uram füledet, * hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény 
vagyok én! 2. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; * mentsd meg én Istenem 
a te szolgádat, aki bízik benned. 3. Könyörülj én rajtam Uram, * mert hozzád kiáltok 
minden napon! 4. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, * mert hozzád emelem fel Uram 
lelkemet. 5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, * és nagy irgalmasságú mindazokhoz, 
akik hozzád kiáltanak. 6. Figyelmezzél Uram az én imádságomra, * és hallgasd meg az 
én könyörgésemnek szavát! 7. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, * mert te 
meghallgatsz engem. | Antifóna 8. Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, * és 
nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! 9. Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, + és 
leborulnak előtted Uram, * és dicsőítik a te nevedet. 10. Mert nagy vagy te és 
csodadolgokat mívelsz; * csak te vagy Isten egyedül! 11. Mutasd meg nékem a te útadat, 
hogy járhassak a te igazságodban, * és teljes szívvel féljem nevedet. 12. Dicsérlek téged 
Uram, Istenem, teljes szívemből, * és dicsőítem a te nevedet örökké! 13. Mert nagy én 
rajtam a te kegyelmed, * és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. | Antifóna | 
14. Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, + és kegyetlenek serege keresi lelkemet, * 
akik meg sem gondolnak téged. 15. De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, * 
késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! 16. Tekints reám és könyörülj 
rajtam! + Add a te erődet a te szolgádnak, * és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak 
fiát! 17. Adj jelt nékem javamra, + hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, 
* amikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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87. Zsoltár 
 

     Jöj- je- tek  el,     én A-tyám ál-dot-ta -  i    és bír-já-tok a  vi-lág kez-de-té-től fog-va 

      nek-tek ké-szít-te-tett or-szá-got. 
 

t.1.     

 

1. A szent hegyeken vetette meg * az ő fundamentomát. 2. Szereti az Úr Sionnak 
kapuit, * jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. 3. Dicsőséges dolgokat beszélnek 
felőled * te Istennek városa! | Antifóna | 4. Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint 
ismerőimet. * Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született. 5. És ezt mondják a 
Sion felől: * Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt. 6. Az Úr 
beírván, feljegyzi a népet: * ez ott született! | Antifóna | 7. És táncolva énekelik: * 
minden forrásaim te benned vannak. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
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90. Zsoltár 
 

       Nagy  bé - kes- ség - gel   tá- vo - zom   el    e    vi- lág - ból 

        és    meg- nyug- szom   az    Úr   Is- ten - nél. 
 

t.8.    

 
1. Uram, te voltál nekünk hajlékunk * nemzedékről nemzedékre. 2. Mielőtt hegyek lettek, 
+ mielőtt formáltatott a föld és a világ, * öröktől fogva Isten vagy mindörökké! 3. 
Visszatéríted a halandót a porba, *és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai! 4. 
Mert ezer esztendő előtted annyi, + mint a tegnapi nap, amely elmúlt, * mint egy 
őrváltásnyi idő éjjel. 5. Elragadod őket, mint az árvíz, + olyanok lesznek, mint az álom, 
* mint a fű, mely reggel sarjad. 6. Reggel virágzik és növekszik * estére megfonnyad és 
elszárad. 7. Bizony, elenyészünk haragod miatt, * felindulásod miatt van pusztulásunk. 
8. Mert magad elé vetted bűneink, * orcád világossága elé titkolt vétkeink. 9. Elmúlik 
minden napunk haragod miatt, * elmúlnak esztendeink, akár egy sóhajtás. | Antifóna | 10. 
Életünk ideje hetven esztendő, * vagy ha több, úgy nyolcvan esztendő. 11. Annak java 
része is hiábavaló fáradság, * és oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 12. Ki az, ki 
ismeri erejét haragodnak, * hogy felháborodásod mily félelmetes? 13. Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, * hogy bölcs szívhez jussunk! 14. Térj hozzánk, Uram, meddig 
késel? * Légy kegyelmes a te szolgáidhoz! 15. Tölts be minket jóvoltoddal minden 
reggel, * hadd énekeljünk és vigadjunk minden időnkben! 16. Vidámíts meg minket 
nyomorúságunk napjai után, * és az esztendők után, melyekben gonoszt láttunk. 17. 
Láttassék meg a te műved szolgáidon, * és dicsőséged azoknak fiain! 18. Légyen velünk 
Istenünknek, az Úrnak jóindulata! + Kezeink munkáját tedd maradandóvá, * kezeink 
munkáját tedd maradandóvá! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
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94. zsoltár 
 

     Légy  né-kem  ol - tal- ma - zó   Is- te - nem, s sza - ba- díts meg   en- gem! 
 

t.6.     

 

1. Uram, megtorlás Istene, * megtorlás Istene jelenj meg ragyogva! 2. Emelkedj fel, 
földnek bírája, * fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 3. Uram, meddig fognak a 
bűnösök * meddig fognak a bűnösök vigadni? 4. Hangoskodnak, kihívóan 
beszélnek, * kérkednek a gonosztevők. 5. Tiporják, Uram, népedet, * nyomorgatják 
örökségedet. 6. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, * megölik az árvákat. 7. Azt 
gondolják, nem látja az Úr, * nem veszi észre Jákób Istene. | Antifóna | 8. Térjetek 
észhez, ti ostobák a nép közt! * Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? 9. Aki a 
fület alkotta, az ne hallana? * Aki a szemet formálta, az ne látna? 10. Aki népeket 
fenyít meg, az ne büntetne? * Hiszen ő tanítja ismeretre az embert! 11. Tudja az Úr, 
milyen hiábavalók az ember gondolatai. + Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, 
Uram, * és megtanítasz törvényedre, 12. hogy megóvd a rossz napoktól, * míg a 
bűnösöknek megássák a sírját. 13. Nem taszítja el népét az Úr, * nem hagyja el 
örökségét. 14. Mert diadalra jut még a jog, * és azt követi minden tiszta szívű ember. 
| Antifóna | 15. Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? * Ki áll mellém a gonosztevőkkel 
szemben? 16. Ha az Úr nem segített volna rajtam, * én már a csend honában 
laknám. 17. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, * szereteted, Uram, 
támogatott engem. 18. Ha megtelik szívem aggodalommal, * vigasztalásod felüdíti 
lelkemet. 19. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, * mely a 
törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? 20. Az igaz embernek életére 
törnek, * az ártatlan embert elítélik. 21. De nekem az Úr a váram, * Istenem az 
oltalmam és kősziklám. 22. Ellenük fordítja saját gazságukat, + megsemmisíti őket 
saját gonoszságuk által, * megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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99. zsoltár 
 

      Az  Úr- nak  é- ne- kel- je- tek,     és min- den- nap áld- já- tok 

        az     ő    szent   ne- vét! 
 

t.2.     

 

1. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; * Kérubokon ül, remegjen a föld! 2. Nagy az 
Úr a Sionon, * és magasságos ő minden nép felett. 3. Tiszteljék a te nagy és 
rettenetes nevedet, * mert szent az! 4. És tisztesség a királynak, aki szereti a 
jogosságot! + Te megerősítetted az egyenességet; * jogosságot és igazságot 
szereztél Jákóbban. 5. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, * és boruljatok le az ő 
lábainak zsámolya elé; szent ő! 6. Mózes és Áron az ő papjaival, + és Sámuel az ő 
nevét segítségül hívókkal egybe, * segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket. 
7. Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok; * megőrizték az ő bizonyságtételét és 
rendeletét, amelyet adott vala nékik. 8. Uram, mi Istenünk!  + Te meghallgattad őket, 
kegyelmes Isten voltál hozzájok; * de bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt. 9. 
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, + és boruljatok le az ő szent hegyén; * mert 
szent az Úr, a mi Istenünk! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

106. Zsoltár 
 

     Mind- ö- rök- kön  ö- rök- ké     di- csér-  jük   az    Is- tent! 
 

t.8.     

 

1. Dicsérjétek az Urat. + Magasztaljátok az Urat, mert jó; * mert örökkévaló az ő 
kegyelme. 2. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? * és jelenthetné ki minden 
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dicsőségét? 3. Boldog, aki megtartja a törvényt, * és igazán cselekszik minden időben. 
4. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; * jőjj el hozzám 
szabadításoddal, 5. Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, + és 
örvendezhessek néped örömében; * hogy dicsekedjem a te örökségeddel! 6. Áldott 
legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, * és minden nép mondja: Ámen. 
Dicsérjétek az Urat. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

115. zsoltár 
 

       Mi,  a-kik  é- lünk,     áld- juk  az  U-rat  mind- ö- rök-ké! 
 

t. peregrinus      

 

1. Ne nekünk, ó, Uram, ne nekünk, * hanem a te nevednek szerezz dicsőséget 2. 
kegyelmedért és hűségedért! * A pogányok ne mondhassák: Hol van hát az ő Istenük? 
3. Mert a mi Istenünk a mennyben van, * és amit akar, azt mind megcselekszi. 4. A 
bálványok ezüstből és aranyból készülnek, * mind csak emberi kéz csinálmánya. 5. Van 
szájuk, de mégsem szólnak, * van szemük, de mégsem látnak. 6. Van fülük, de mégsem 
hallanak, * van orruk, de mégsem szagolnak. 7. Kezük van, de nem tapintanak, + lábuk, 
de mégsem járnak, * és nem jön ki hang a torkukon. 8. Hozzájuk hasonlók lesznek majd 
készítőik * és mindazok, akik ilyenekben bíznak. 9. Izráel, te az Úrban bízzál! * 
Segítséged és pajzsod ő. 10. Áron háza, az Úrban bízzál! * Segítséged és pajzsod ő. | 
Antifóna | 11. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok! * Segítségetek és pajzsotok ő. 12. 
Gondol ránk az Úr, meg fog áldani, * Izráel és Áron házát megáldja. 13. Megáldja azokat, 
akik félik az Urat, * megáldja a kicsinyeket és a nagyokat. 14. Gyarapítson meg titeket 
az Úr, * titeket és gyermekeiteket! 15. Áldjon meg titeket az Úr, * ő, aki az eget és a 
földet alkotta! 16. Az egek az Úrnak egei, * de a földet ő az embereknek adta. 17. Nem 
a halottak dicsérik az Urat, * nem azok, akik a csend honába tértek: 18. Hanem mi, az 
élők áldjuk az Urat * most és mindörökké. Halleluja! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
* és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
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122. zsoltár 
 

     Az Úr há-zá- ba      ö-röm-mel me-gyünk. 
 

t.1.      

 

1. Örülök, amikor ezt mondják nekem: + Menjünk el az Úr házába! * Lábunk megáll 
kapuidban, ó, Jeruzsálem. 2. Jeruzsálem, te szépen épült * és jól egybeszerkesztett 
város! 3. Oda járnak a nemzetségek, * az Úr nemzetségei, 4. az Izráelnek szóló parancs 
szerint, * hogy ott magasztalják az Úr nevét. 5. Mert ott állnak a bírói székek, * Dávid 
házának székei. 6. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért! * Legyenek boldogok, akik 
téged szeretnek! 7. Legyen békesség a te várfalaid között, * legyen boldogság a te 
palotáidban! 8. Testvéreimért és barátaimért kérem: * Legyen békesség tebenned! 9. 
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért is * hadd kívánhassak jót tenéked! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

123. zsoltár 
 

     Jus-son szí-ned  e- lé   az  én i- mád-sá-gom! 
 

t.1.     

 

1. Hozzád emelem tekintetemet, * aki a mennyekben lakozol. 2. Ahogy a szolgák szemei 
néznek uruknak kezére, * ahogy a szolgálólány szeme néz úrnője kezére, 3. úgy nézünk 
az Úrra, a mi Istenünkre, * mígnem megkönyörül rajtunk. 4. Könyörülj rajtunk, Uram, 
könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal! 5. Mert igen eltelt a mi lelkünk, * hogy 
a gazdagok csúfolnak és a kevélyek gyaláznak. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és 
a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
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124. zsoltár 
 

     Ál- dott Úr- is- ten,  se- gíts meg min- ket,  a te ne- ved- nek 

     di- cső- sé-gé-ért sza- ba-díts meg min- den go- nosz-tól! 
 

t.8.     

 

1. Hogyha nem lett volna velünk az Úr * – vallja meg ezt Izráel –, 2. ha nem lett volna 
velünk az Úr, * amikor ránk támadtak az emberek, 3. elevenen nyeltek volna el akkor 
bennünket, * úgy fellángolt haragjuk ellenünk. 4. Akkor elsodortak volna a vizek, + 
átcsapott volna rajtunk az áradat * átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. 5. Legyen 
áldott az Úr, * mert nem adott oda martalékul fogaiknak! 6. Lelkünk megmenekült, mint 
a madár a madarász tőréből. * A tőr összetört, és mi megmenekültünk. 7. A mi 
segítségünk az Úr nevében van, * aki az eget és a földet alkotta. | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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129. Zsoltár 
 

     Ha- mis em- be- rek tá- mad- nak    az     i- gaz ke- resz- tyén- nek- re, 

     de az  Úr- is - ten   meg- sza- ba- dít- ja   s fel- ma- gasz- tal- ja   ő-ket. 
 

t.1.     

 

1.Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! * mondja most Izráel. 2. Sokat szorongattak 
engem ifjúságom óta, * még sem bírtak velem. 3. Szántók szántottak hátamon, * 
hosszúra nyujtották barázdáikat. 4. Igaz az Úr! * Elszaggatja a gonoszok kötelét. 5. 
Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, * akik gyűlölik a Siont. 6. Olyanok 
lesznek, mint a háztetőn a fű, * amely kiszárad, mielőtt letépnék. 7. Amelyet sem arató 
nem szed markába, * sem kévekötő az ölébe. 8. Az átutazók se mondják: + Az Úr áldása 
rátok! * Áldunk benneteket az Úrnak nevében! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és 
a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

131. zsoltár 
 

      Bíz-zál, Iz- rá-el,   te  U-rad-ban! 
 

t. irregularis      

 

1. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, * nem kevély az én tekintetem. 2. Nem 
törekszem arra, ami túl nagy, * és ami elérhetetlen lenne nekem. 3. Inkább csitítom és 
elcsendesítem lelkem, * mint ölében gyermekét az édesanya. 4. Mint a gyermek, olyan 
most a lelkem. * Bízzál, Izráel, az Úrban most és mindörökké! | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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132. Zsoltár 
 

    Te- kints, mi ol- tal- ma- zó  Is-  te- nünk,  és nézd  a te szol- gá- i- dat. 
     

t.8.     

 

1. Emlékezzél meg, Uram, * Dávid minden nyomorúságáról; 2. Aki megesküdt az Úrnak, 
* fogadást tőn a Jákób Istenének: 3. Nem megyek be sátoros házamba, * nem hágok 
fel háló-nyoszolyámba; 4. Nem bocsátok álmot szemeimre * s pilláimra szendert; 5. Míg 
helyet nem találok az Úrnak, * Jákób Istenének hajlékot! | Antifóna | 6. Ímé, hallottunk 
róla Efratában; * rátaláltunk Jaar térségein: 7. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, * 
boruljunk le lábainak zsámolyához! 8. Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: * te és a te 
hatalmadnak ládája! 9. Papjaid öltözködjenek igazságba, * kegyeltjeid pedig 
örvendezzenek! 10. Dávidért, a te szolgádért, * ne fordulj el felkented színétől! | Antifóna 
| 11. Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: * Ágyékod gyümölcsét ültetem 
székedbe; 12. Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, * amelyekre 
megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek. | Antifóna | 13. Mert a Siont 
választotta ki az Úr, * azt szerette meg magának lakhelyül: 14. Ez lesz nyugovóhelyem 
örökre; * itt lakozom, mert ezt szeretem; 15. Eleséggel megáldom gazdagon, * 
szegényeit jóltartom kenyérrel; 16. Papjait meg felruházom szabadítással, * és vígan 
örvendeznek kegyeltjei. 17. Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, * szövétneket 
szerzek az én felkentemnek. 18. Ellenségeire szégyent borítok, * rajta pedig koronája 
ragyog. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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144. Zsoltár 
 

    Meg- ál- dot-  tad,   U- ram,   a    te   föl- de-  det. 
 

t.6.     

 

1. Áldott az Úr, az én kőváram, * aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az 
én ujjaimat. 2. Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; 
* paizsom, és az, akiben én bízom: ő veti alám népemet. | Antifóna | 3. Uram! 
Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, * és az embernek fia, hogy gondod van 
reá? 4.Olyan az ember, mint a lehellet; * napjai, mint az átfutó árnyék. | Antifóna 

| 5. Uram, hajlítsd meg egeidet és szállj alá; * illesd meg a hegyeket, hogy 
füstölögjenek! 6. Lövelj villámot és hányd szerte őket; * bocsásd ki nyilaidat és 
vedd el eszöket. 7. Nyújtsd le kezeidet a magasból; + ragadj ki és ments meg 
engem a nagy vizekből, * az idegen-fiak kezéből; 8. Akiknek szájok hazugságot 
beszél, * s jobb kezök a hamisság jobb keze. 9. Isten! Új éneket éneklek néked; 
* tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged; 10. Ki segítséget ád a királyoknak, s 
megmenti Dávidot, * az ő szolgáját a gonosz szablyától. 11. Ragadj ki és ments 
meg engem az idegen-fiak kezéből, * akiknek szájok hazugságot beszél, s 
jobbkezök a hamisság jobbkeze. | Antifóna | 12. Hogy fiaink olyanok legyenek, 
mint a plánták, + nagyokká nőve ifjú korukban; * leányaink, mint a templom 
mintájára kifaragott oszlopok. 13. Legyenek telve tárházaink, + eledelt eledelre 
szolgáltassanak; * juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi 
legelőinken. 14. Ökreink megrakodva legyenek; * sem betörés, sem kirohanás, 
sem kiáltozás ne legyen a mi utcáinkon. 15. Boldog nép az, amelynek így van 
dolga; * boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 


