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Rövidítések feloldása 

Formázások magyarázata 

Megjegyzések a füzet használatához 
 

 

 

 L liturgus 

 É  énekvezér  

 Gy gyülekezet  

A hét napjai kezdőbetűjükkel rövidítve szerepelnek.  

 

 

Bizonyos címsorokon, rövidítéseken és 

énekszámokon kívül félkörvér  betűvel szedtük azokat a 

magánhangzókat, melyeken hajlítás éneklendő  

Bizonyos címsorokon és utasításokon kívül dőlt  

betűvel szedtük mindazt,  amit a Gyülekezet (is) 

megszólaltat .  

Az énekek kiírt  kezdősorait az énekvezér énekli , majd 

a dőlten és aláhúzva szedett  résztől  a gyülekezet is  

bekapcsolódik.  

 

 

Az imádságos részeknél a reggeli áhítatoknál a  

Benedictus és Miatyánk, a napközi áhítatoknál a Miatyánk, 

az esti áhítatoknál a Magnificat és a Miatyánk kötelező, a 

többi elmaradhat,  különösen, ha van a nap másik 

áhítatánál.   
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Reggeli áhítat Böjt huszonhatodik napján  

/2021.III.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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! 

Gy Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. 

É Jeruzsálem, te szépen épített város, részeid jól illenek egymáshoz! 

Gy Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. 

 Izráelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét. 

É Mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. 

Gy Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! 

 Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! 

É Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! 

Gy Testvéreimért és barátaimért mondom: Békesség neked! 

É Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 12,20-24 4Móz 3 Jn 14,25-31 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (222 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

    Ó, mennyeknek fényessége, És szenteknek dicsősége 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol!  



7 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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



8 

 

Reggeli áhítat Böjt huszonhetedik napján  

/2021.III.15./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? 

Gy A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében.  

Gy Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. 

É Ó, Uram, én a szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: 

 levetted rólam a bilincset. 

Gy Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem  
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c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 6,26-35 4Móz 4,1-16 Jn 15,1-8 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (219 végig, vagy 1-2,4-5, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Atya Úr Isten, könyörülj rajtam, te nagy jóvoltodért 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk Istenünk, 

hogy adj nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és 

nemzetünk szolgálatáért lángol! 

 
d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)  
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V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt huszonnyolcadik napján  

/2021.III.16./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 

Gy Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 

 ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. 

É Mily drága a te szereteted, Istenem! 

 Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. 

Gy Dúslakodnak házad bőségében, 

 örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É Mert nálad van az élet forrása, 

 a te világosságod által látunk világosságot. 

Gy Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 9,14-23.32-35 4Móz 4,17-49 Jn 15,9-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (222 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó, mennyeknek fényessége, És szenteknek dicsősége 
 

A gyülekezet feláll.  

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt huszonkilencedik napján  

/2021.III.17./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

Gy Így szóljanak az Úr megváltottai, 

 akiket megváltott az ellenség kezéből, 

É és összegyűjtött a különböző országokból; 

 keletről, nyugatról, északról és délről. 

Gy Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, 

 nem találtak lakott várost. 

É Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és kimentette őket szorult helyzetükből. 

É A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 15,9-17 4Móz 5 Jn 15,12-17 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (219 végig vagy 1-2,4-5, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Atya Úr Isten, könyörülj rajtam, te nagy jóvoltodért 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmincadik napján  

/2021.III.18./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, 

 nyomorultan vasra verve, 

Gy mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, 

 megvetették a Felséges döntését. 

É Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, 

 nem volt segítőjük. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és megszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, 

 köteleiket pedig letépte. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. 

Gy Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett 

 vétkes életük és bűneik miatt.  
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É Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és megszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2Kor 4,11-18 4Móz 6,1-21 Jn 15,18-27 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (222 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó, mennyeknek fényessége, És szenteknek dicsősége 

 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmincegyedik napján  

/2021.III.19./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, 

 munkájukat a nagy vizeken végezték. 

Gy Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. 

É Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. 

Gy Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, 

 kétségbeestek a veszedelemben. 

É Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, 

 bölcsességük egészen odalett. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és kiszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. 

Gy Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. 

É Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 és az emberekkel tett csodáiért! 

Gy Magasztalják őt a nép gyülekezetében, 

 és dicsérjék a vének gyűlésében!  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 

 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 

 

Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 16,16-23a 4Móz 6,22-27 Jn 16,1-15 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (219 végig vagy 1-2, 4-5 vagy, ha van igehirdetés 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Atya Úr Isten, könyörülj rajtam, te nagy jóvoltodért 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk , hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harminckettedik napján  

/2021.III.20./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, 

 míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! 

Gy Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról: 

 Uralkodj ellenségeid között! 

É Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. 

 Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. 

Gy Megesküdött az Úr, nem bánja meg: 

 Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (58 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (91 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki a felséges Úrnak, Lakozik oltalmában 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 14,15-21 4Móz 7,1-41 Jn 16,16-23a 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (222 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó, mennyeknek fényessége, És szenteknek dicsősége 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli  áhítat Böjt harmincharmad ik napján  

/2021.III.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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, 

 és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! 

 Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem! 

Gy Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? 

 Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? 

É Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! 

 Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, 

Gy hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva örülök. 

 Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem! 

É Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mk 10,35-45 4Móz 7,42-89 Jn 16,23b-28 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (332 végig vagy 1,6-8 vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Jézusom, imádjuk szent nevedet, Áldjuk erős szerelmedet 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmincnegyedik napján  

/2021.III.22./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ha nem lett volna velünk az Úr - vallja meg ezt Izráel! -, 

Gy ha nem lett volna velünk az Úr, 

 amikor ránk támadtak az emberek,  

É akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, 

 úgy fellángolt haragjuk ellenünk. 

Gy Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. 

É Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. 

Gy Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak! 

É Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. 

 A tőr összetört, és mi megmenekültünk. 

Gy A mi segítségünk az Úr nevében van, 

 aki az eget és a földet alkotta. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Ef 2,11-16 4Móz 8 Jn 16,29-33 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (277 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem 
 

A gyülekezet feláll.  

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmincötödik napján  

/2021.III.23/ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem: 

 Menekülj a hegyre, mint a madár?! 

Gy Az Úr ott van szent templomában, 

 az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, 

 pillantása megvizsgálja az embereket. 

É Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, 

 szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. 

Gy Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; 

 a becsületes emberek meglátják arcát. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 19,21-27 4Móz 9,1-14 Jn 17,1-5 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (332 végig vagy 1,6-8 vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Jézusom, imádjuk szent nevedet, Áldjuk erős szerelmedet 

 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál!  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harminchatodik napján  

/2021.III.24./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggei bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, 

 töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Gy Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 

É Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 

Gy Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 

 Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 

É Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 

Gy Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, 

 és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 

É  Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 

Gy  Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 

  és az erős lelket újítsd meg bennem! 

É  Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 

Gy  Vidámíts meg újra szabadításoddal, 

  támogass, hogy lelkem készséges legyen!  
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É/Gy  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 9,11-15 4Móz 9,15-23 Jn 17,6-19 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (277 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem 
 

A gyülekezet feláll.  

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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



37 

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harminchetedik napján  

/2021.III.25./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggei bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 

Gy Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, 

 és nincs lelkében álnokság. 

É Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, 

 egész nap jajgatnom kellett. 

Gy Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, 

 erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. 

É Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. 

 Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, 

 és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. 

Gy Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. 

 Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. 

É Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, 

 körülveszel a szabadulás örömével.  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jer 15,15-21 4Móz 10,1-10 Jn 17,20-26 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (332 végig vagy 1,6-8 vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Jézusom, imádjuk szent nevedet, Áldjuk erős szerelmedet 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harmincnyolcadik napján  

/2021.III.26./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. 

 Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 

Gy Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, 

 amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, 

 másképpen nem közelít hozzád. 

É Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, 

 azt ő szeretettel veszi körül. 

Gy Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! 

 Vigadjatok mind, ti igaz szívűek! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 10,1.11-18 4Móz 10,11-36 Jn 18,1-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (277 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt harminckilencedik napján  

/2021.III.27./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggei bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ezt mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! 

 Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! 

Gy Ellenségeim rosszat mondanak rólam: 

 Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? 

É Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, 

 szívében összegyűjt minden rosszat, 

 azután kimegy az utcára, és kibeszéli. 

Gy Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, 

 és rosszat gondolnak rólam: 

É Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, 

 nem kel föl többé onnan, ahol fekszik! 

Gy Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, 

 aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 

É De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, 

 hadd fizessek meg nekik!  
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Gy Abból tudom meg, hogy kedvelsz, 

 ha nem ujjonghat rajtam ellenségem, 

É engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, 

 és színed elé állítasz örökre. 

Gy Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (108 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon az én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (64 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 18,31-43 4Móz 11,1-15 Jn 18,12-18 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (332 végig, vagy 1,6-8 vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Jézusom, imádjuk szent nevedet, Áldjuk erős szerelmedet 
 

A gyülekezet feláll.  
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IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Böjt ötödik hetében  

/2021.III.14-20./ 
 

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 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 

 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (120 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úr Istenhez kiálték, Mikoron nagy ínségben valék 
 

c) A hét zsoltára (85 az énekeskönyvből végig vagy 1,3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Nagy kegyesen től, Uram, földeddel, Jákób nemzetivel a fogságban 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 12,20-24 4Móz 3 Jn 14,25-31 

H Jn 6,26-35 4Móz 4,1-16 Jn 15,1-8 

K Jób 9,14-23.32-35 4Móz 4,17-49 Jn 15,9-11 

Sze Jn 15,9-17 4Móz 5 Jn 15,12-17 
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Cs 2Kor 4,11-18 4Móz 6,1-21 Jn 15,18-27 

P Jn 16,16-23a 4Móz 6,22-27 Jn 16,1-15 

Szo Jn 14,15-21 4Móz 7,1-41 Jn 16,16-23a 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 203/1-6 vagy 1,5-6 Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet 
 

H,Sze,P: 223 végig vagy 1-3 Istenem, én nagy bűnös ember, Szent színed 
 

Cs,Szo: 203/1,7-10 vagy 1,7-8 Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

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 159) 
 

b) Áldás (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 Böjt hatodik hetében  

/2021.III.21-27./ 
 

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 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (54 az énekeskönyvből végi vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tarts meg, Uram, én Istenem, És szent nevedért védelmezz meg 
 

c) A hét zsoltára (86 jelzett versei az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg 
 

H,Sze,P: 1,5-8 vagy 1,5-6 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 10,35-45 4Móz 7,42-89 Jn 16,23b-28 

H Ef 2,11-16 4Móz 8 Jn 16,29-33 

K Jób 19,21-27 4Móz 9,1-14 Jn 17,1-5 
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Sze Zsid 9,11-15 4Móz 9,15-23 Jn 17,6-19 

Cs Jer 15,15-21 4Móz 10,1-10 Jn 17,20-26 

P Zsid 10,1.11-18 4Móz 10,11-36 Jn 18,1-11 

Szo Lk 18,31-43 4Móz 11,1-15 Jn 18,12-18 
 

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: 212 Én nem perlek, És nem merlek, Igaz Bírám, vádolni 
 

H,Sze,P:453 végig vagy 1-3,7 Hozzád kiáltok, én Istenem, Mert érzem 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll.  
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

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 159) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt huszonhatodik napján  

/2021.III.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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?  

Gy A szabadulásért fölemelem a poharat, 

 és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében. 

Gy Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. 

É Ó, Uram, én a szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: 

 levetted rólam a bilincset. 

Gy Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1-8 vagy 1,4,8 az énekeskönyvből, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet  
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c) A hét zsoltára (77/1-8 vagy 1-3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 12,20-24 4Móz 3 Jn 14,25-31 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (470 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet 
 

A gyülekezet feláll. 

 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt huszonhetedik napján  

/2021.III.15./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?  

Gy A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat, egész népe jelenlétében. 

Gy Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. 

É Ó, Uram, én a szolgád vagyok, szolgád vagyok, szolgálód fia: 

 levetted rólam a bilincset. 

Gy Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. 

É Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1,4,9-11 vagy 1,4 az énekeskönyvbő, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet  
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c) A hét zsoltára (77/1-3,8-11 vagy 1,3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 6,26-35 4Móz 4,1-16 Jn 15,1-8 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (466 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk , hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt huszonnyolcad ik napján  

/2021.III.16./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 

Gy Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, 

 mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. 

É Mily drága a te szereteted, Istenem! 

 Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. 

Gy Dúslakodnak házad bőségében, 

 örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É Mert nálad van az élet forrása, 

 a te világosságod által látunk világosságot. 

Gy Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, 

 igazságos a tiszta szívűekhez! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (143/1-8 vagy 1,4,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (77/1-8 vagy 1-3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 9,14-23.32-35 4Móz 4,17-49 Jn 15,9-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (470 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 

 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt huszonkilencedik napján  

/2021.III.17./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 

Gy Így szóljanak az Úr megváltottai, 

 akiket megváltott az ellenség kezéből, 

É és összegyűjtött a különböző országokból; 

 keletről, nyugatról, északról és délről. 

Gy Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, 

 nem találtak lakott várost. 

É Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és kimentette őket szorult helyzetükből. 

É A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.  



61 

 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1,4,9-11 vagy 1,4, az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (77/1-3,8-11 vagy 1,3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 15,9-17 4Móz 5 Jn 15,12-17 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (466 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincadik napján  

/2021.III.18./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, 

 nyomorultan vasra verve, 

Gy mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, 

 megvetették a Felséges döntését. 

É Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, 

 elbuktak, nem volt segítőjük. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és megszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, 

 köteleiket pedig letépte. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat. 

Gy Vannak ostobák, 

 akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt 

É Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak.  
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Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és megszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. 

Gy Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 az emberekkel tett csodáiért, 

É mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1-8 vagy 1,4,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (77/1-8 vagy 1-3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2Kor 4,11-18 4Móz 6,1-21 Jn 15,18-27 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (470 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincegyedik napján  

/2021.III.19./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, 

 munkájukat a nagy vizeken végezték. 

Gy Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. 

É Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. 

Gy Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, 

 kétségbeestek a veszedelemben. 

É Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, 

 bölcsességük egészen odalett. 

Gy De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

 és kiszabadította őket szorult helyzetükből. 

É Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. 

Gy Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. 

É Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, 

 és az emberekkel tett csodáiért! 

Gy Magasztalják őt a nép gyülekezetében, 

 és dicsérjék a vének gyűlésében!  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1,4,9-11 vagy 1,4 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (77/1-3,8-11 vagy 1,3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 16,16-23a 4Móz 6,22-27 Jn 16,1-15 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (466 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harminckettedik napján  

/2021.III.20./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Így szól az Úr az én uramhoz: 

 Ülj a jobb kezem felől, 

 míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! 

Gy Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról: 

 Uralkodj ellenségeid között! 

É Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. 

 Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a te ifjúságod. 

Gy Megesküdött az Úr, nem bánja meg: 

 Pap vagy te örökké, Melkisédek módján. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143/1-8 vagy 1,4,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet  
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c) A hét zsoltára (77/1-8 vagy 1-3,8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 14,15-21 4Móz 7,1-41 Jn 16,16-23a 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (470 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy adj 

nekünk olyan szívet és lelket, mely érted, egyházadért, népünk és nemzetünk 

szolgálatáért lángol! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincharmadik napján  

/2021.III.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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, 

 és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! 

 Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem! 

Gy Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem? 

 Miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? 

É Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! 

 Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, 

Gy hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek ujjongva örülök. 

 Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem! 

É Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? 

 Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (51/1-5 vagy 1,4  az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj 
 

c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mk 10,35-45 4Móz 7,42-89 Jn 16,23b-28 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (338 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Lelki próbáimban, Jézus légy vélem, El ne tántorodjék tőled életem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincnegyedik napján  

/2021.III.22./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ha nem lett volna velünk az Úr - vallja meg ezt Izráel! -, 

Gy ha nem lett volna velünk az Úr, 

 amikor ránk támadtak az emberek, 

É akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, 

 úgy fellángolt haragjuk ellenünk. 

Gy Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. 

É Átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. 

Gy Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak! 

É Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. 

 A tőr összetört, és mi megmenekültünk. 

Gy A mi segítségünk az Úr nevében van, 

 aki az eget és a földet alkotta. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (51/1,6-8 vagy 1,6  az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj 
 

c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Ef 2,11-16 4Móz 8 Jn 16,29-33 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (345 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd követheti verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol 
 

A gyülekezet feláll. 

 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincötödik napján  

/2021.III.23./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem: 

 Menekülj a hegyre, mint a madár?! 

Gy Az Úr ott van szent templomában, 

 az Úr, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével, 

 pillantása megvizsgálja az embereket. 

É Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, 

 szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. 

Gy Bizony, igaz az Úr, igaz tetteket szeret; 

 a becsületes emberek meglátják arcát. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (51/1-5 vagy 1,4  az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj  
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c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 19,21-27 4Móz 9,1-14 Jn 17,1-5 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (338 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Lelki próbáimban, Jézus légy vélem, El ne tántorodjék tőled életem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harminchatodik napján  

/2021.III.24./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, 

 töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Gy Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 

É Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 

Gy Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 

 Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 

É Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 

Gy Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, 

 és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 

É  Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 

Gy  Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 

  és az erős lelket újítsd meg bennem! 

É  Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 

Gy  Vidámíts meg újra szabadításoddal, 

  támogass, hogy lelkem készséges legyen,  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben , most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (51/1,6-8 vagy 1,6 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj 
 

c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 9,11-15 4Móz 9,15-23 Jn 17,6-19 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (345 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harminchetedik napján  

/2021.III.25./ 
 

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) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 

Gy Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, 

 és nincs lelkében álnokság. 

É Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 

Gy Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, 

 mint a nyári hőségben. 

É Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. 

 Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, 

 és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. 

Gy Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. 

 Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. 

É Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, 

 körülveszel a szabadulás örömével. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (51/1-5 vagy 1,4 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj 
 

c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jer 15,15-21 4Móz 10,1-10 Jn 17,20-26 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (338 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Lelki próbáimban, Jézus légy vélem, El ne tántorodjék tőled életem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harmincnyolcadik napján  

/2021.III.26./ 
 

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) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. 

 Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 

Gy Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, 

 amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, 

 másképpen nem közelít hozzád. 

É Sok fájdalom éri a bűnöst, 

 de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. 

Gy Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! 

 Vigadjatok mind, ti igaz szívűek! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (51/1,6-8 vagy 1,6  az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj  
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c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Zsid 10,1.11-18 4Móz 10,11-36 Jn 18,1-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (345 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 

 

e) Imacsend és saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt harminckilencedik napján  

/2021.III.27./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ezt mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! 

 Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! 

Gy Ellenségeim rosszat mondanak rólam: 

 Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? 

É Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, 

 szívében összegyűjt minden rosszat, 

 azután kimegy az utcára, és kibeszéli. 

Gy Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, 

 és rosszat gondolnak rólam: 

É Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, 

 nem kel föl többé onnan, ahol fekszik! 

Gy Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, 

 aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 

É De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, 

 hadd fizessek meg nekik!  
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Gy Abból tudom meg, hogy kedvelsz, 

 ha nem ujjonghat rajtam ellenségem, 

É engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen vagyok, 

 és színed elé állítasz örökre. 

Gy Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (51/1-5 vagy 1,4  az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, És kegyelmedből könyörülj 
 

c) A hét zsoltára (12 végig vagy 1,5-8 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 18,31-43 4Móz 11,1-15 Jn 18,12-18 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (338 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Lelki próbáimban, Jézus légy vélem, El ne tántorodjék tőled életem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

     A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy a nagyhéthez érkezve készek legyünk elfogadni, hinni és megvallani, 

hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál! 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

 
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 (251/1-2) 
 

   Meghódol lelkem tenéked nagy Felség, Szentháromságban ki vagy 

 

I/c) Reggeli bűnbánati ének (438/1-2) 
 

   Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz, Sietünk hozzád 

 

III/c) Responzórium 
 

          

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

      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki meg-üresítvén magad, a 

       kísértőn győ-zel-met  vet-tél, 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 …”)  
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III/d) Verzikulus 
 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 

 

IV/a) Benedictus 
 

      Ha   em-be-rek -nek    és  an-gya -lok-nak nyel-vü -kön  szól-nék, 

      de  sze-re -te -tem nem vol-na,    o -lyan  vol-nék, mint  a  zen -gő érc, 

         és    a   pen-gő    cim -ba -lom. 
 

t.5.      
 

I   Áldott az Úr, Izráel Istene, 

 * hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 

II És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk  

 * az ő gyermekének, Dávidnak házában, 

I   A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, 

 * kik eleitől fogva voltak, 

II Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, 

 * és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek; 

I   Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, 

 * és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

II Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, 

 * a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, 

I   Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, 

 * félelem nélkül szolgáljunk néki,  
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II Szentségben és igazságban ő előtte 

 * a mi életünknek minden napjaiban. 

I   Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; 

 * mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed; 

II És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, 

 * a bűnöknek bocsánatjában. 

I   A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, 

 * a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak 

 árnyékában ülnek; 

 * hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 
 

I/II     Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, * és a Szentlélek Istennek. 

          Miképpen kezdetben volt, most és mindenkor 

 * és mindörökkön örökké. Ámen. 

 

Antifóna megismétlése 
 

V/a) Záróének (177) 
 

   Urunk, irgalmazz nékünk! Krisztus, irgalmazz nékünk! 
 

V/b) Áldás 
 

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 Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

     

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

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

I/b) Napközi dicséret (452/1,6-8) 
 

   Jézus, édes emlékezet, Te adsz szívünknek örömet 
 

I/c) Napközi bűnbánati ének (427/1-2) 
 

   Lelkem hozzád kíván menni, Veled lenni, Ó, életem kővára 
 

II/a) Évszaki zsoltár (10. zsoltárból) 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! 

 Ne feledkezz meg a nyomorultakról! 

Gy Miért vetheti meg Istent a bűnös, 

 miért mondhatja magában: Nem lesz számonkérés?! 

É Pedig te látod a vészt és a bánatot, 

 rátekintesz, és a kezedben tartod. 

 Rád bízhatja magát a gyámoltalan, 

 az árvának te vagy a segítője. 

Gy Törd össze a bűnös hatalmát, 

 a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! 

É Király lesz az Úr mindörökké, 

 a pogányok pedig kivesznek az országból. 

Gy Az alázatosak kívánságát meghallgatod, Uram. 

 Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, 

 véded az árva és az elnyomott ügyét, 

 hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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III/c) Verzikulus 
 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 
 

III/d) Igei hitvallás 
 

É: Áldott, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából 

újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 

által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és 

hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva 

számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, 

amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes 

bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus 

Krisztus megjelenésekor kaptok. 

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel 

képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből 

szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból 

születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. (1Pt 1,3-5.13.22-25) 

Gy: Ámen. 
 

V/a) Záróének (159) 
 

   Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, Egy és örök istenség 
 

V/b) Áldás 
 

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. 
 

Gy: Ámen. 
 

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 Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

L   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 (252/1-2) 
 

 Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, Az Úrra örökké, kik az égen néztek 
 

I/c) Esti bűnbánati ének (424/1-2) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bévett kegyelmébe 
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III/c) Responzórium 
 

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, 

végül első két sort ismétli Gy 
 

III/c) Verzikulus 
 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban.  
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III/e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás 

 

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 dicsőí-tünk, 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 
 

Antifóna    

                     Krisztust, Üdvö-zí-tőn-ket, ö-rök Is-tent, Má-ri-a  Fi-át 

                       dicsérjük ö-rök-ké. Á-men. 
 

 I   Ma- gasztalja *  az  én lelkem az U-rat  
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II És örvendez az én lelkem *  az  én megtartó Is- tenemben 

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 kezdetben, most és mindenkor * 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Antifóna megismétlése 

 

V) Benedicamus 
 

L   A  te - rem - tő   Atya   Isten,   és meg-vál-tó    Fi- ú   Isten, 

Gy Mindnyájan, mi  keresztyének, fél-jük  Istent, mint U - runkat, 

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

   és   di -csér-jük   i - gaz hit - ből   mind-ö - rökkön  ö- rök - ké.  



102 

 

Antifónás Zsoltárgyűjtemény 

 
12. 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. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, * eltűntek a hívek az emberek közül. 
2. Hazug módon beszélnek egymással, * sima szájjal, kétszínűen beszélnek. 
3. Irtson ki az Úr minden sima szájat * és nagyokat mondó nyelvet! 4. Mert ezt 
mondják: + Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, * ki lehetne úrrá rajtunk? 5. Most 
már fölkelek - mondja az Úr + - a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása 
miatt, * és szabadulást adok az arra vágyódónak. 6. Az Úr ígéretei tiszták, * olyanok, 
mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.7. Uram, te 
megtartod ígéreteidet, * minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, 
8. még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, * és az alávalóságot magasztalják is az 
emberek. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen | Antifóna 
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51. zsoltár 
 

     Új  szí - vet   te-remts én- ben- nem, Úr- is- ten, 

      és  adj i- gaz lel- ket  és  ér- tel- met né- kem! 

t.1.

 

1. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, * töröld el bűnömet nagy irgalmaddal! 
2. Egészen moss ki engem az én álnokságomból, * az én bűnömből tisztíts ki engem, 
3. mert ismerem az én bűneimet, *előttem van az én vétkem szüntelen. 4. Egyedül 
teellened vétkeztem, * azt tettem, ami gonosz a te szemeid előtt. 5. Pedig te a szívbéli 
igazságot kedveled, * és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. | Antifóna | 6. Tisztíts 
meg engem izsóppal, és megtisztulok, * moss meg engem, és fehérebb leszek a 
hónál. 7. Engedd, hadd halljak örömet és vigasságot, * hogy megújuljanak tagjaim, 
amelyeket összetörtél. 8. Fordítsd el orcádat vétkeim elől, * töröld el minden 
álnokságomat! 9. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * és az erős lelket újítsd 
meg bennem! 10. Ne vess el engem orcád elől, * a te szent lelkedet ne vedd el 
éntőlem! 11. Add vissza nékem szabadításodnak örömét, * és engedelmesség 
lelkével támogass engem! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. |  

Antifóna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 
54. zsoltár 
 

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

t. irregularis     
 

1. Abból az időből, amikor a zífiek Saulhoz mentek, + és ezt mondták neki: * Nem 
tudod, hogy Dávid nálunk rejtőzködik? 2. Istenem, segíts meg neveddel, * szolgáltass 
nekem igazságot hatalmaddal! 3. Istenem, hallgasd meg imádságomat, * figyelj 
beszédemre! 4. Mert idegenek támadtak rám, + erőszakos emberek törtek életemre, 
* akik nem törődnek Istennel. 5. De Isten megsegít engem, * az Úr megtartja 
életemet. 6. Szálljon a baj támadóimra, * semmisítsd meg őket igazságoddal! 
7. Készségesen áldozok neked, * magasztalom neved, Uram, mert jó vagy. 8. Mert 
minden nyomorúságból kimentettél engem, * megvetéssel nézek ellenségeimre. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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58. zsoltár 
 

       Az  én é-le-tem-re  es-kü-szöm, úgy mond az Úr Is-ten, nem a-ka-rom 

 
        a   bű- nös-nek  ha- lá-  lát,  de  hogy in-  kább meg-tér-jen  és  él-jen. 
 

t.3.      
 

1. Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, * és pártatlanul ítélkeztek az emberek 
fölött? 2. Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban 
erőszakkal érvényesüljetek. 3. Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, * 
tévelygők a hazugok, amint megszületnek. 4. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, + 
olyanok, mint a süket vipera, * amelynek oly tompa a füle, 5. hogy nem hallja a 
kígyóbűvölőt, * a varázslásban jártas igézőt. 6. Istenem, törd össze szájukban a 
fogakat! * Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! 7. Tűnjenek el, mint a 
szétfolyó víz! * Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák! 8. Járjanak úgy, mint a 
csiga, amely széjjelmállik, * vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott 
napvilágot. 9. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, * akár élő, akár 
elszáradt. 10. Örül az igaz, ha látja a megtorlást, * lába a bűnösök vérében fürdik. 
11. Az emberek pedig ezt mondják: + Mégis van az igaznak jutalma! * Mégis van 
Isten, aki igazságot tesz a 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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64. zsoltár 
 

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

t.5.

 

1. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat! * Óvd meg életemet, mert ellenség 
rettent! 2. Védj meg a gonoszok ármánykodásától, * a gonosztevők dühöngésétől! 
3. Élesítik nyelvüket, mint a kardot, * sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. 
4. Rejtekhelyről lövöldöznek a feddhetetlenre, * hirtelen lőnek rá, nem félnek. 
5. Eltökélték magukat a gonosztettre, + megbeszélik, hogy titokban tőrt vetnek. * 
Gondolják: Ki látja őket? 6. Álnokságot terveznek, titokban tartják tervüket. * Mert 
kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve. 7. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, * 
és megsebesülnek. 8. Saját nyelvük buktatja el őket, * aki csak látja, fejét csóválja. 
9. Félelem fog el minden embert, * és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. 
10. Örülni fog az igaz az Úrnak, + mert nála talált oltalmat, * dicséretet mondanak a 
tiszta szívűek. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

77. zsoltár 
 

 
      A   mi    bű -ne-ink   U-ram  Is -  ten    na- pon- ként   e- lőt- tünk   fo - rog - nak 

      mi- né-künk   de ké-rünk  té- ged  U-ram sza-ba- díts  meg min-ket   a-zok-tól 

         ma  és   é  - le- tünk-nek  min- den   i- de -  jé - ben. 
 

t.1 .        
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1. Hangosan kiáltok Istenhez, * Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. 
2. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, + kezem éjjel is kitárom feléje 
lankadatlanul, * de lelkem nem tud megvigasztalódni. 3. Istenre gondolok, és csak 
sóhajtozom, * róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. 4. Szemeimet nyitva tartod, 
* szótlanul hánykolódom. 5. Gondolkozom a régi napokon, * a hajdani esztendőkön. 
6. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, + szívemben elmélkedem, * és ezt kutatja 
lelkem: 7. Vajon végleg eltaszít az Úr, * és kegyelmére többé nem számíthatok? | 
Antifona | 8. Végképp elfogyott szeretete, * érvénytelen lett ígérete nemzedékről 
nemzedékre? 9. Elfelejtette kegyelmét az Isten, * vagy elnyomta irgalmát a harag? 
10. Az az én bajom – gondoltam –, * hogy megváltozott a Felséges jóindulata. 
11. Emlékezem az Úr tetteire, * visszagondolok hajdani csodáira. 
12. Végiggondolom minden tettedet, * elmélkedem dolgaidon. 13. Szent a te utad, 
Istenem! * Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? 14. Te vagy az Isten, aki 
csodákat tettél, * megismertetted erődet a népekkel. 15. Megváltottad hatalmaddal 
népedet, * Jákób és József fiait. 16. Láttak téged a vizek, ó, Isten, + láttak a vizek, 
és megremegtek, * a mély vizek is reszkettek. 17. A felhők ontották a vizet, a magas 
fellegek mennydörögtek, * nyilaid pedig cikáztak. 18. Mennydörgésed hangzott a 
forgószélben, * villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. 19. Utad 
a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, * lépteid nyoma nem látszott. 
20. Mint nyájat, úgy vezetted * népedet Mózes és Áron által. | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

85. zsoltár 
 

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

t.6.      
 

1. Megáldottad, Uram, a te földedet, * jóra fordítottad Jákób sorsát. 
2. Megbocsátottad néped bűnét, * elengedted minden vétkét. 3. Nem sújt már 
csapásod, * elfojtottad haragod hevét. 4. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, * ne 
haragudj reánk többé! 5. Örökké akarsz-e haragudni reánk? * Nemzedékről 
nemzedékre tart-e majd haragod? 6. Nem akarsz-e új életet adni nekünk, * hogy 
néped örvendezzen? 7. Mutasd meg, Uram, irgalmasságod, * és adj nekünk 
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szabadulást! | Antifóna | 8. Hadd halljam meg, mit hírdet az Úristen! + Bizony, 
békességet hirdet ő népének, * hogy ne legyenek újra oktalanok. 9. Mert közel van a 
szabadulás az istenfélőkhöz, * hogy dicsősége lakozzék földünkön. 10. Szeretet és 
hűség találkoznak, * igazság és béke csókolgatják egymást. 11. Hűség sarjad a 
földből, * és igazság tekint le a mennyből. 12. Az Úr is megad minden jót, * földünk 
is meghozza termését. 13. Igazság jár őelőtte, * és utat készít lépteinek. | Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 

86. zsoltár 
 

     Kö-nyö-rülj raj-tunk, Úr Is-ten,  és hall-gasd meg a mi   i - mád-sá-gun-kat. 
 

t.8 .     

 

1. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok! 2. Tartsd 
meg életemet, mert én a te híved vagyok! * Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki 
benned bízik! 3. Légy kegyelmes, Uram, * mert hozzád kiáltok mindennap. 
4. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, * mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram! 
5. Mert te jó vagy, Uram, * és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik 
hozzád kiáltanak. 6. Hallgass, Uram, imádságomra, * és figyelj könyörgő szavamra! 
7. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem. 8. Nincs 
hozzád hasonló, Uram, az istenek között, * műveidhez fogható nincsen. 9. Eljön 
minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, * és tiszteletet adnak 
nevednek. 10. Nagy vagy te, csodákat teszel, * te vagy Isten egyedül! | Antifona | 
11. Taníts engem utaidra, Uram, + hogy igazságod szerint járjak, * és teljes szívvel 
féljem nevedet. 12. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, * és tisztelem 
nevedet örökké. 13. Hiszen annyira szeretsz engem, * hogy a sír mélyéből is 
kimentettél. 14. Istenem! + Kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, 
* de nem számolnak veled! 15. Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, * 
hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. 16. Fordulj hozzám, légy 
kegyelmes! * Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát! 17. Mutasd meg 
rajtam jóságod jelét, + hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, * mert 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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91. zsoltár 
 

   Nem-csak a tes-ti  ke-nyér-rel él  az  em-ber, de Is-ten-nek min-den i- gé-jé-vel. 
 

t.1.     

 

1. Aki a Felséges rejtekében lakik, * és a Mindenható árnyékában nyugszik, 2. ezt 
mondhatja az Úrnak: + Menedékem vagy és váram, * Istenem, benned bízom! 
3. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőrétől * és a rosszakaró beszédtől. 
4. Tollaival betakar téged, + szárnyai alatt oltalmat találsz, * pajzs és páncél az ő 
hűsége. 5. Ne félj az éjszaka rémeitől, * ne félj a nappal repülő nyíltól, 6. se a sötétben 
lopódzó vésztől, * se a délben pusztító ragálytól. 7. Mert az Úr a te oltalmad, * a 
felséges Isten a te menedéked. | Antifóna | 8. Nem érhet el a veszedelem, * sem 
csapás nem közelíthet hajlékodhoz. 9. Mert angyalainak megparancsolja, * hogy 
őrizzenek téged minden utadon. 10. Tenyerükön hordoznak téged, * hogy meg ne 
üssed lábadat a kőben. 11. Oroszlánon és skorpiókon járhatsz, * eltiprod az 
oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. 12. „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem 
őt, * oltalmazom, mert ismeri az én nevemet. 13. Ha kiált hozzám, meghallgatom, + 
vele vagyok a háborúságban, * kiragadom onnan és megdicsőítem. 14. Megelégítem 
hosszú élettel, * gyönyörködhet az én szabadításomban.” | Dicsőség az Atyának és 
a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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108. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

1. Kész a szívem, Istenem, arra, * hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! 2. 
Ébredj, lant és hárfa, * hadd ébresszem a hajnalt! 3. Magasztallak, Uram, a népek 
közt, * zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. * 4. Mert szereteted az égig ér, * 
hűséged a magas fellegekig. 5. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, * dicsőítsenek 
az egész földön! 6. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, * hogy 
megmenekülhessenek kedveltjeid! | Antifona | 7. Isten így szólt szentélyében: * 
Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. 8. Enyém Gileád, 
enyém Manassé, * Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, 9. Móáb pedig a 
mosdómedencém; * Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. 10. Ki 
visz el az erős városba, * ki vezet engem Edómba? 11. Csak te, Istenünk, noha 
elvetettél minket, * te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel! 12. Adj nekünk mégis 
segítséget az ellenség ellen, * mert az emberi segítség mit sem ér! 13. Isten 
segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, * ellenségeinket ő tapossa el! | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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120. zsoltár 
 

       Kö- nyö - rülj  raj- tam,   U- ram,     mert   be- teg   va - gyok. 
 

t.8.      
 

1. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, * és ő meghallgat engem. 2. Uram, ments 
meg engem a hazug ajkaktól * és a csalárd nyelvtől! 3. Mit érdemelsz, mit fogsz majd 
kapni, * te csalárd nyelv? 4. A hős hegyes nyilait * rekettye parazsával! 5. Jaj nekem, 
mert Mesekben kell tartózkodnom, * Kédár sátrai közt kell laknom! 6. Régóta lakom 
már együtt * a békesség gyűlölőivel. 7. Én békét akarok, + de amint megszólalok, * 
ők mindjárt harcra készek. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna  
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143. zsoltár 
 

      A     te Szent - lel  - ked    ve- zes -sen   he - lyes ú - ton! 
 

t. 2.     
 

1. Uram, hallgasd meg imádságomat, + figyelmezz könyörgésemre! * Hallgass meg, 
mert te hű vagy és igaz! 2. Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz 
előtted! 3. Íme, ellenség üldöz engem, + földre tiporja éltemet, * sötétségbe taszít, 
mint a régen meghaltakat. 4. Lelkem elcsüggedt énbennem, * szívem is megdermedt 
bensőmben. 5. Megemlékezem a régi időkről, + végiggondolom minden tettedet, * 
elmélkedem kezed alkotásain. 6. Imádkozva nyújtom feléd kezemet, * lelkem, mint 
szomjú föld, eped utánad. | Antifóna | 7. Siess, Uram, hallgass meg engem, * mert 
odavan az én lelkem. 8. Ne rejtsd el orcádat előlem, * mert olyan leszek, mint a sírba 
szállók! 9. Hadd hallja meg minden reggel, hogy hűséges vagy, * hiszen tebenned 
bízom! 10. Mutasd meg nékem, az utat, amelyen járjak, * mert hozzád vágyódik az 
én lelkem. 11. Ments meg ellenségeimtől Uram, * nálad keresek oltalmat! 12. Taníts 
engem akaratod tennem, mert te vagy Istenem! * A te jó lelked vezéreljen az egyenes 
úton! 13. Eleveníts meg, Uram, nevedért, * hozz ki a nyomorúságból igazságodért! | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 


