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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 tizenkettedik napján  

/2021.II.28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 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)  
 

 [vagy a nap böjti zsoltára: 25. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, hozzád emelkedem lélekben! 

Gy Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, 

 ne nevessenek ki ellenségeim! 

É Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, 

 azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! 

Gy Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, 

 ösvényeidre taníts meg engem! 

É Vezess hűségesen, és taníts engem, 

 mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 

Gy Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, 

 melyek öröktől fogva vannak. 

É Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! 

 Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! 

Gy Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.  
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É Az alázatosakat igazságosan vezeti, 

 és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 

Gy Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, 

 akik megtartják szövetségét és intelmeit. 

É A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-7 vagy 114-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 3,14-21 3Móz 20 Jn 12,27-33 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (208 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

    Uram, bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenharmadik napján  

/2021.III.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 7. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, Istenem, hozzád menekülök! 

 Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem 

Gy Az Úr ítéletet tart a népek fölött. 

 Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok! 

É Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, 

 szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten! 

Gy Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet. 

É Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti, és céloz. 

Gy Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. 

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 (142 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-3,8-12 vagy 1,8-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Móz 37,3-4.12-14.23-35(36) 3Móz 21 Jn 12,34-36 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (211 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Meghagytad nékünk, Úr Isten, Hogy járjunk törvényedben 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizennegyedik napján  

/2021.III.2./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 44. zsoltárból] 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, 

 mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. 

Gy Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, 

 és nem a saját karjuk segítette meg őket, 

 hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, 

 mert kedvelted őket. 

É Mert én nem az íjamban bízom, 

 nem a fegyverem segít meg engem. 

Gy Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, 

 gyűlölőinket te szégyeníted meg. 

É Istent dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 

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 (142 az énekeskönyvből, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-7 vagy 1,4-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 2,1-10 3Móz 22,1-16 Jn 12,37-43 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (208 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Uram, bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 

 

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 tizenötödik napján  

/2021.III.3./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 90. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 

Gy Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, 

 öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! 

É A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: 

 Térjetek vissza, emberek! 

Gy Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, 

 amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 

É Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, 

 mint a növekvő fű: 

Gy Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. 

É Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, 

Gy ha magad elé állítod bűneinket, 

 titkolt vétkeinket orcád világossága elé.  
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É Elmúlik minden napunk haragod miatt, 

 úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás 

Gy Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-3,8-12 vagy 1,8-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 16,29-33 3Móz 22,17-33 Jn 12,44-50 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (211 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Meghagytad nékünk, Úr Isten, Hogy járjunk törvényedben 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenhatodik napján  

/2021.III.4./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 90. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, 

 és nagyobb részük hiábavaló fáradság, 

 olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 

Gy Ki tudja, milyen erős haragod, 

 és milyen félelmetes felháborodásod? 

É Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 

Gy Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! 

É Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, 

 hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben! 

Gy Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, 

 ahányon át megaláztál, annyi éven át, 

 ahányban rossz sorsunk volt! 

É Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!  
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Gy Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! 

 Kezeink munkáját tedd maradandóvá, 

 kezeink munkáját tedd maradandóvá! 

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

 Miképpen volt kezdetben , most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-7 vagy 1,4-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Jn 1,8-2,2(3-6) 3Móz 23,1-22 Jn 13,1-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (208 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Uram, bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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. 

 

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



20 

 

Reggeli áhítat Böjt tizenhetedik napján  

/2021.III.5./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 18. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Szeretlek, Uram, erősségem! 

Gy Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, 

 nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! 

É Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 

 és megszabadulok ellenségeimtől. 

Gy Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. 

É A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. 

Gy Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, 

 segítségért kiáltottam Istenemhez. 

 Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. 

É Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. 

Gy Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, 

 bár erősebbek nálam. 

É Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.  
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Gy Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (5 az énekeskönyvből 1-3,8-12 vagy 1,8-11, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2Kor 13,3-9 3Móz 23,23-44 Jn 13,12-20 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (211 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Meghagytad nékünk, Úr Isten, Hogy járjunk törvényedben 
 

A gyülekezet feláll.  
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V. 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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizennyolcadik napján  

/2021.III.6./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 18. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A nyomorult népet megsegíted, 

 de a kevély tekintetűeket megalázod. 

Gy Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, 

 fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. 

É Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. 

Gy Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. 

 Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. 

É Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? 

Gy Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. 

É Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, 

 magaslatokra állít engem. 

Gy Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 

É Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, 

 sokszor lehajoltál hozzám.  
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Gy Él az Úr, áldott az én kősziklám, 

 magasztaltassék szabadító Istenem! 

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

 Miképpen volt kezdetben , most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 1-11 vagy 1-3,10-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Miért vetsz minket így el, Úr Isten? Mire haragszol mireánk örökre? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Gal 2,16-21 3Móz 24 Jn 13,21-30 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (208 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Uram, bűneink soksága, Undoksága Érdemli haragodat 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenkilencedik napján  

/2021.III.7./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 25. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, 

 hogy melyik utat válassza. 

Gy Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 

É Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. 

Gy Szemem állandóan az Úrra néz, 

 mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 

É Fordulj felém, és könyörülj rajtam, 

 mert magányos és nyomorult vagyok. 

Gy Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! 

É Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, 

 és bocsásd meg minden vétkemet! 

Gy Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. 

É Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, 

 mert hozzád menekültem!  
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Gy Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. 

É Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 1-11 vagy 1-3,10-11, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Miért vetsz minket így el, Úr Isten? Mire haragszol mireánk örökre? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 9,57-62 3Móz 25,1-34 Jn 13,31-35 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (209 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Tökéletes volt minden tekintetben, Mind amit, Uram, teremtél kezdetben 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszadik napján  

/2021.III.8./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 49. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, 

Gy akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? 

É Hiszen senki sem válthatja meg magát, 

 nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. 

Gy Mert olyan drága az élet váltsága, 

 hogy végképp le kell tennie róla, 

É még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. 

Gy Pedig meglátja! 

 Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, 

 és másokra hagyják vagyonukat. 

É Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, 

 lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk.  
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Gy De a gazdag ember sem marad meg, 

 hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. 

É Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, 

 akiknek tetszik beszédük. 

Gy Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. 

 Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. 

 Reggelre a becsületesek uralkodnak. 

É De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 10,12-20 vagy 10,17-20, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Ó, Úr Isten, ezt meddig engeded, Hogy ellenségeink minket nevessenek? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 14,(25-26)27-33(34-35) 3Móz 25,35-55 Jn 13,36-38 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (457 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már de némán 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonegyedik napján  

/2021.III.9./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 10. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? 

Gy A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, 

 de saját ármánykodásuk ejti el őket. 

É Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, 

 de ezzel megcsúfolja az Urat. 

Gy Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, nincs Isten! 

 Ez minden gondolata. 

É 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 kezedben tartod. 

 Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője.  
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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 országából 

Gy: Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. 

 Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, 

É: véded az árva és 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. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 1-11 vagy 1-3,10-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Miért vetsz minket így el, Úr Isten? Mire haragszol mireánk örökre? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 7,11-21 3Móz 26,1-39 Jn 14,1-6 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (209 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Tökéletes volt minden tekintetben, Mind amit, Uram, teremtél kezdetben 

 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonkettedik napján  

/2021.III.10./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 14. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! 

 Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 

Gy Az Úr letekint a mennyből az emberekre, 

 hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? 

É Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. 

 Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 

Gy Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, 

 ahogy a kenyeret eszik - de az Úrhoz nem kiáltanak -, 

 hogy majd egyszer nagyon megrettennek, 

 mert Isten az igaz nemzedékkel van! 

É A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma! 

Gy Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! 

 Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, 

 ujjong majd Jákób, és örül Izráel.  
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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 (53 az énekeskönyvből vagy az ANTIFÓNÁS  

             ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 10,12-20 vagy 10,17-20, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Ó, Úr Isten, ezt meddig engeded, Hogy ellenségeink minket nevessenek? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 13,44-46 3Móz 26,40-46 Jn 14,7-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (457 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL) 
 

  Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már de némán 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonharmadik napján 

/2021.III.11./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 56. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ha félek is, benned bízom!  

Gy Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, 

 nem félek, ember mit árthat nekem?! 

É Te számon tartod bolyongásomat. 

 Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 

Gy Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. 

 Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. 

É Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 

Gy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 

É Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, 

 megadom hálaáldozatomat. 

Gy Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, 

 hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.  
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/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 1-11 vagy 1-3,10-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Miért vetsz minket így el, Úr Isten? Mire haragszol mireánk örökre? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 19,16-26 3Móz 27 Jn 14,12-14 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (209 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Tökéletes volt minden tekintetben, Mind amit, Uram, teremtél kezdetben 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonnegyedik napján  

/2021.III.12./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 126. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, 

 olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Gy Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. 

 Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! 

É Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 

Gy Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, 

 a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! 

É Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! 

Gy Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, 

 ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! 

É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnk és a Szentéleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 10,12-20 vagy 10,17-20, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Ó, Úr Isten, ezt meddig engeded, Hogy ellenségeink minket nevessenek? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 10,34-39 4Móz 1 Jn 14,15-21 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (457 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonötödik napján  

/2021.III.13./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 78. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, 

 amikor beszélek! 

Gy Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. 

É Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, 

Gy nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: 

 az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. 

É Tengert vágott ketté, s átvezette őket, 

 a víztömeget gátként állította meg. 

Gy Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűz fényével. 

É Sziklákat hasított ketté a pusztában, 

 bőven adott inniuk a mélységből. 

Gy Patakokat fakasztott a sziklából, 

 mint folyamokat zúdította le vizüket.  



45 

 

É De továbbra is vétkeztek ellene, 

 lázongtak a Felséges ellen a pusztában. 

Gy Próbára tették Istent vágyaikkal, 

 ennivalót kérve kívánságuk szerint. 

É Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták: 

 Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? 

Gy A sziklára ugyan ráütött, folyt a víz és patakok áradtak, 

 de tud-e kenyeret is adni, és húsról gondoskodni népének? 

É Az Úr ezt hallva megharagudott, és tűz lobbant fel Jákób ellen, 

 haragra gerjedt Izráel ellen, mert nem hittek Istenben, 

 és nem bíztak segítségében. 

Gy Parancsot adott a magas fellegeknek, 

 és megnyitotta az égi kapukat. 

É Mannaesőt hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik. 

 Isteni kenyeret evett mindenki, eledelt küldött, hogy jóllakjanak. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (53 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (74 az énekeskönyvből 1-11 vagy 1-3,10-11, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Miért vetsz minket így el, Úr Isten? Mire haragszol mireánk örökre? 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Gal 6,(11-13)14-18 4Móz 2 Jn 14,22-24 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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d) Gyülekezeti ének (209 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott) 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

  Tökéletes volt minden tekintetben, Mind amit, Uram, teremtél kezdetben 
 

A gyülekezet feláll. 

 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 harmadik hetében  

/2021.II.28-III.6./  
 

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 (55 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg az én könyörgésem, Úr Isten, ne fordulj el tőlem 
 

c) A hét zsoltára (35 az énekeskönyvből végig vagy 1,13, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a megadott szakasz) 
 

   Perelj, Uram, perlőimmel, Harcolj én ellenségimmel 
 

V,K,Cs,Szo: I. szakasz   H,Sze,P: II. szakasz 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 3,14-21 3Móz 20 Jn 12,27-33 

1Móz 37,3-4.12-14.23-35(36) 3Móz 21 Jn 12,34-36  
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Jób 2,1-10 3Móz 22,1-16 Jn 12,37-43 

Jn 16,29-33 3Móz 22,17-33 Jn 12,44-50 

1Jn 1,8-2,2(3-6) 3Móz 23,1-22 Jn 13,1-11 

2Kor 13,3-9 3Móz 23,23-44 Jn 13,12-20 

Gal 2,16-21 3Móz 24 Jn 13,21-30 
 

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: 221 végig vagy 1-3,6 Légy irgalmas, Úr Isten, minékünk Mert 
 

H,Sze,P: 465 Szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 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 negyedik hetében  

/2021.III.7-13./ 
 

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 (141 az énekeskönyvből végi vagy 1,4-9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád kiáltok, Úr Isten, Siess énhozzám, ne késsél 
 

c) A hét zsoltára (52 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mit dicsekedel gonoszsággal, Te hatalmaskodó? 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 9,57-62 3Móz 25,1-34 Jn 13,31-35 

Lk 14,(25-26)27-33(34-35) 3Móz 25,35-55 Jn 13,36-38 

Jób 7,11-21 3Móz 26,1-39 Jn 14,1-6 

Mt 13,44-46 3Móz 26,40-46 Jn 14,7-11  
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Mt 19,16-26 3Móz 27 Jn 14,12-14 

Mt 10,34-39 4Móz 1 Jn 14,15-21 

Gal 6,(11-13)14-18 4Móz 2 Jn 14,22-24 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Cs: 205/1-8 vagy 1-5 Ne szállj perbe énvelem, Ó, én édes Istenem! 
 

H,Sze,P:  459 Az Isten bárányára letészem bűnöm én, És lelkem béke 
 

K,Szo: 205/1-3,9-13 vagy 1-2,9 Ne szállj perbe énvelem, Ó, én édes 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 (L és Gy az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt tizenkettedik napján  

/2021.II.28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 25. zsoltárból] 
 

É Uram, hozzád emelkedem lélekben! 

Gy Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, 

 ne nevessenek ki ellenségeim! 

É Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, 

 azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! 

Gy Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, 

 ösvényeidre taníts meg engem! 

É Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, 

 mindig benned reménykedem. 

Gy Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, 

 melyek öröktől fogva vannak. 

É Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! 

 Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram! 

Gy Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 

É Az alázatosakat igazságosan vezeti, 

és az ő útjára tanítja az alázatosakat.  
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Gy Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, 

 akik megtartják szövetségét és intelmeit. 

É A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 3,14-21 3Móz 20 Jn 12,27-33 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (215 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Eltévedtem mint juh, Eltévedtem mint juh 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenharmadik napján  

/2021.III.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret ( ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 7. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, Istenem, hozzád menekülök! 

 Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem 

Gy Az Úr ítéletet tart a népek fölött. 

 Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok! 

É Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, 

 szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten! 

Gy Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet. 

É Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti, és céloz. 

Gy Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket. 

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 (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Móz 37,3-4.12-14.23-35(36) 3Móz 21 Jn 12,34-36 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (214 végig vagy 1-6, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk, Mert segedelmet sehol sem 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizennegyedik napján  

/2021.III.2./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 44. zsoltárból] 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, 

 mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. 

Gy Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, 

 és nem a saját karjuk segítette meg őket, 

 hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, 

 mert kedvelted őket. 

É Mert én nem az íjamban bízom, 

 nem a fegyverem segít meg engem. 

Gy Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, 

 gyűlölőinket te szégyeníted meg. 

É Istent dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. 

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 (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 2,1-10 3Móz 22,1-16 Jn 12,37-43 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (215 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Eltévedtem mint juh, Eltévedtem mint juh 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenötödik napján  

/2021.III.3./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 90. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 

Gy Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, 

 öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! 

É A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: 

 Térjetek vissza, emberek! 

Gy Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, 

 amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 

É Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, 

 mint a növekvő fű: 

Gy Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. 

É Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, 

Gy ha magad elé állítod bűneinket, 

 titkolt vétkeinket orcád világossága elé.  
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É Elmúlik minden napunk haragod miatt, 

 úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás 

Gy Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 

b) Zsoltárkönyörgés (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 16,29-33 3Móz 22,17-33 Jn 12,44-50 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (214 végig vagy 1-6, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
  

   Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk, Mert segedelmet sehol sem 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenhatodik napján  

/2021.III.4./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 90. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, 

 és nagyobb részük hiábavaló fáradság, 

 olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 

Gy Ki tudja, milyen erős haragod, 

 és milyen félelmetes felháborodásod? 

É Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 

Gy Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! 

É Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, 

 hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben! 

Gy Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, 

 ahányon át megaláztál, annyi éven át, 

 ahányban rossz sorsunk volt! 

É Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!  
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Gy Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! 

 Kezeink munkáját tedd maradandóvá, 

 kezeink munkáját tedd maradandóvá! 

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

 Miképpen volt kezdetben , most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 

b) Zsoltárkönyörgés (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Jn 1,8-2,2(3-6) 3Móz 23,1-22 Jn 13,1-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (215 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Eltévedtem mint juh, Eltévedtem mint juh 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenhetedik napján  

/2021.III.5./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 18. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Szeretlek, Uram, erősségem! 

Gy Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, 

 nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram! 

É Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 

 és megszabadulok ellenségeimtől. 

Gy Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. 

É A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. 

Gy Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, 

 segítségért kiáltottam Istenemhez. 

 Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. 

É Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. 

Gy Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, 

 bár erősebbek nálam. 

É Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom.  
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Gy Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

2Kor 13,3-9 3Móz 23,23-44 Jn 13,12-20 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (214 végig vagy 1-6, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk, Mert segedelmet sehol sem 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizennyolcadik napján  

/2021.III.6./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 18. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A nyomorult népet megsegíted, 

 de a kevély tekintetűeket megalázod. 

Gy Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, 

 fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. 

É Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. 

Gy Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. 

 Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. 

É Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? 

Gy Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. 

É Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, 

 magaslatokra állít engem. 

Gy Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. 

É Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbod támogat engem, 

 sokszor lehajoltál hozzám.  
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Gy Él az Úr, áldott az én kősziklám, 

 magasztaltassék szabadító Istenem! 

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

 Miképpen volt kezdetben , most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (59 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,10, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Gal 2,16-21 3Móz 24 Jn 13,21-30 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (215 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Eltévedtem mint juh, Eltévedtem mint juh 
 

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, a 

kórházban műtétre készülő vagy lábadozó testvéreinkért! 
 

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 tizenkilencedik napján  

/2021.III.7./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 25. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, 

 hogy melyik utat válassza. 

Gy Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 

É Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. 

Gy Szemem állandóan az Úrra néz, 

 mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 

É Fordulj felém, és könyörülj rajtam, 

 mert magányos és nyomorult vagyok. 

Gy Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! 

É Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, 

 és bocsásd meg minden vétkemet! 

Gy Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. 

É Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, 

 mert hozzád menekültem!  
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Gy Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. 

É Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (102/1-7 vagy 1-2,6  az énekeskönyvből, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram kérésem, Tekintsd meg esedezésem! 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 9,57-62 3Móz 25,1-34 Jn 13,31-35 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (459 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Az Isten bárányára letészem bűnöm én, És lelkem béke várja 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszadik napján  

/2021.III.8./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 49. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, 

Gy akik vagyonukban bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? 

É Hiszen senki sem válthatja meg magát, 

 nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. 

Gy Mert olyan drága az élet váltsága, 

 hogy végképp le kell tennie róla, 

É még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. 

Gy Pedig meglátja! 

 Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, 

 és másokra hagyják vagyonukat. 

É Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, 

 lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk. 

Gy De a gazdag ember sem marad meg, 

 hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.  
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É Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, 

 akiknek tetszik beszédük. 

Gy Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. 

 Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. 

 Reggelre a becsületesek uralkodnak. 

É De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (102/6-12 vagy 6-7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az én időm úgy elmúlék, Mint az árnyék elenyészék 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam! 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 14,(25-26)27-33(34-35) 3Móz 25,35-55 Jn 13,36-38 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (210 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó áldandó Szentháromság Nyögésemre figyelmezz! 
 

A gyülekezet feláll. 

 

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



77 

 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonegyedik napján  

/2021.III.9./  
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 10. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? 

Gy A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, 

 de saját ármánykodásuk ejti el őket. 

É Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, 

 de ezzel megcsúfolja az Urat. 

Gy Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, nincs Isten! 

 Ez minden gondolata. 

É 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 kezedben tartod. 

 Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője.  
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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 országából 

Gy: Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. 

 Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, 

É: véded az árva és 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. 

 

b) Zsoltárkönyörgés (102/1-2,13-16 vagy 1-2,13 az énekeskönyvből, 

vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram kérésem, Tekintsd meg esedezésem! 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 7,11-21 3Móz 26,1-39 Jn 14,1-6 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (459 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Az Isten bárányára letészem bűnöm én, És lelkem béke várja 
 

A gyülekezet feláll.  
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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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonkettedik napján  

/2021.III.10./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 14. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! 

 Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 

Gy Az Úr letekint a mennyből az emberekre, 

 hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? 

É Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. 

 Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 

Gy Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, 

 ahogy a kenyeret eszik - de az Úrhoz nem kiáltanak -, 

 hogy majd egyszer nagyon megrettennek, 

 mert Isten az igaz nemzedékkel van! 

É A nyomorult tervét csúffá tennétek, de az Úr az ő oltalma! 

Gy Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! 

 Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, 

 ujjong majd Jákób, és örül Izráel.  
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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 (102/6-12 vagy 6-7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az én időm úgy elmúlék, Mint az árnyék elenyészék 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 13,44-46 3Móz 26,40-46 Jn 14,7-11 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (210 végig vagy 1-3 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó áldandó Szentháromság Nyögésemre figyelmezz! 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonharmadik napján  

/2021.III.11./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 56. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ha félek is, benned bízom!  

Gy Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, 

 nem félek, ember mit árthat nekem?! 

É Te számon tartod bolyongásomat. 

 Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 

Gy Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. 

 Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. 

É Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 

Gy Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 

É Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, 

 megadom hálaáldozatomat. 

Gy Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, 

 hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.  
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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 (102/1-2,13-16 vagy 1-2,13 az énekeskönyvből, 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram kérésem, Tekintsd meg esedezésem! 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az  

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 19,16-26 3Móz 27 Jn 14,12-14 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (459 végig vagy 1-3, vagy ha van igehirdetés ahhoz 

választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Az Isten bárányára letészem bűnöm én, És lelkem béke várja 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 huszonnegyedik napján  

/2021.III.12./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 126. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, 

 olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Gy Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. 

 Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! 

É Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. 

Gy Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, 

 a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! 

É Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! 

Gy Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, 

 ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! 

É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnk és a Szentéleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (102/6-12 vagy 6-7,12 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az én időm úgy elmúlék, Mint az árnyék elenyészék 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 10,34-39 4Móz 1 Jn 14,15-21 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (210 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó áldandó Szentháromság Nyögésemre figyelmezz! 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát!  
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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 huszonötödik napján  

/2021.III.13./ 
 

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) 
 

[vagy a nap böjti zsoltára: 78. zsoltárból] 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, 

 amikor beszélek! 

Gy Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. 

É Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, 

Gy nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: 

 az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. 

É Tengert vágott ketté, s átvezette őket, 

 a víztömeget gátként állította meg. 

Gy Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűz fényével. 

É Sziklákat hasított ketté a pusztában, 

 bőven adott inniuk a mélységből. 

Gy Patakokat fakasztott a sziklából, 

 mint folyamokat zúdította le vizüket.  
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É De továbbra is vétkeztek ellene, 

 lázongtak a Felséges ellen a pusztában. 

Gy Próbára tették Istent vágyaikkal, 

 ennivalót kérve kívánságuk szerint. 

É Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták: 

 Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? 

Gy A sziklára ugyan ráütött, folyt a víz és patakok áradtak, 

 de tud-e kenyeret is adni, és húsról gondoskodni népének? 

É Az Úr ezt hallva megharagudott, és tűz lobbant fel Jákób ellen, 

 haragra gerjedt Izráel ellen, mert nem hittek Istenben, 

 és nem bíztak segítségében. 

Gy Parancsot adott a magas fellegeknek, 

 és megnyitotta az égi kapukat. 

É Mannaesőt hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik. 

 Isteni kenyeret evett mindenki, eledelt küldött, hogy jóllakjanak. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (102/1-7 vagy 1-2,6 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram kérésem, Tekintsd meg esedezésem! 
 

c) A hét zsoltára (26 az énekeskönyvből végig vagy 1-8,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Gal 6,(11-13)14-18 4Móz 2 Jn 14,22-24 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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d) Gyülekezeti ének (459 végig vagy 1-3, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

választott) majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Az Isten bárányára letészem bűnöm én, És lelkem béke várja 
 

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, azokért, 

akik világszerte áldozatkészen terjesztik Isten írott igéjét, a Bibliát! 
 

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 

 

II/a) Évszaki zsoltár (61. zsoltárból) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra! 

Gy A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. 

É Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! 

Gy Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. 

É Hadd lakjam mindig sátradban, 

 hadd meneküljek szárnyad oltalmába! 

Gy Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, 

 a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. 

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) 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 …”) 
 

III/d) Verzikulus 
 

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

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

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.  
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t.5.      
 

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 Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön örökké. Ámen  
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III/c) Verzikulus 
 

É:    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 
 

II/a) Évszaki zsoltár (141 zsoltárból) 
 

É: Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, 

 figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád! 

Gy Jussod eléd imádságom, mint illatáldozat, 

 imára emelt kezem, mint esti áldozat! 

É Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását! 

Gy Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, 

 hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; 

 finom falatjaikból nem akarok enni. 
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É Ha igaz ver engem, szeretetből van az, 

 olaj a fejemnek még feddése is. 

 Akik pedig gonoszságban élnek, 

 azokért még imádkozom is. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

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 
 

É:    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.  
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Antifónás Zsoltárgyűjtemény  
 

5. zsoltár 
 

        For-díts hoz-zád min-ket, mi ke-gyel-mes üd-vö-zí-tő  Is  te-nünk, 

         és vedd el a te ha-ra-go-dat  mi - ró-lunk. 
 

t.2.     
 

1. Figyelj beszédemre, Uram, * vedd észre sóhajtozásomat! 2. Figyelj hangos 
kiáltozásomra, * Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! 3. Hallgasd meg 
szavamat reggel, Uram, * reggel eléd készülök, és várlak. 4. Istenem, + te nem leled 
örömöd a bűnben, * nem talál otthonra nálad a gonosz. 5. Nem állhatnak meg 
szemed előtt a dicsekvők, * gyűlölsz minden gonosztevőt. 6. Elpusztítod a 
hazudozókat; * a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. 7. De én bemehetek 
házadba, + mert te nagyon szeretsz engem, * és szent templomodban leborulok, 
mert tisztellek téged. | Antifóna | 8. Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim 
vannak, * egyengesd előttem az utat! 9. Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül 
romlottak, * nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. 10. Derítsd ki vétküket, Istenem, + 
bukjanak bele fondorlataikba! * Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened 
lázadtak! 11. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. + Örökké ujjonganak, 
mert oltalmazod őket. * Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. 12. Mert te, 
Uram, megáldod az igazat, * körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. | Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.| 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
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6. zsoltár 
 

        Kö – nyö - rülj  raj - tam, U - ram,   mert  e - rőt - len va - gyok. 
 

t.8.       

 

1. Uram, ne feddj meg engem haragodban, * indulatodban ne ostorozz engem! 2. 
Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok; * gyógyíts meg engem, Uram, mert 
reszketnek az én tagjaim! 3. Térj hozzám, Uram, mentsd meg az én lelkemet, * a te 
irgalmasságodért szabadíts meg engem! 4. Belefáradtam a sóhajtozásba. * Éjjel 
könnyekkel áztatom ágyamat. 5. Szemem a bánattól elhomályosodott, * megfakult 
már ellenségeim között. 6. Távozzatok tőlem mind, kik álnokságot cselekesztek, * 
mert meghallgatta az Úr az én siralmamnak szavát. 7. Meghallgatta az Úr az én 
könyörgésemet, * elfogadta az Úr az én imádságomat. 8. Bizony megszégyenül és 
reszketni fog minden ellenségem, * meghátrál majd egy pillanat alatt. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 

 
26. zsoltár 
 

 
 

       Te-kints   re- ám    és   kö- nyö - rülj   raj - tam,   mert   sze - gény  va-gyok. 
 

t.8.       
 

1. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, * az Úrban bíztam 
ingadozás nélkül! 2. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, * kutasd át szívemet-
lelkemet! 3. Mert hűséged szemem előtt van, * igazságod szerint járok-kelek. 4. Nem 
ülök hitvány emberek közé, * alattomosokkal nem járok együtt. 5. Gyűlölöm a 
gonoszok társaságát, * nem ülök le a bűnösök közé. 6. Ártatlan vagyok, megmosom 
kezemet, * úgy járom körül oltárodat, Uram, 7. hangos hálaéneket zengve, * 
felsorolva sok csodatettedet. | Antifóna | 8. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, * 
dicsőséged lakóhelyét. 9. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, * életemet a 
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vérontókkal együtt, 10. akiknek a keze tele van gyalázattal, * jobbjuk 
megvesztegetéssel. 11. Hiszen én feddhetetlenül élek, * válts meg, és könyörülj 
rajtam! 12. Lábam biztos talajon áll, * áldom az Urat a gyülekezetben. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

35. zsoltár - I. szakasz 
 

       Kö-nyö - rülj  raj- tunk   Úr   Is -  ten,   kö- nyö- rülj mi – raj - tunk, 

      mert   i- gen  nyo-mor - gat-ta-tunk    e   vi – lá-gon. 
 

t.8.      

 

1. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, * harcolj az ellenem harcolókkal! 2. Ragadj 
pajzsot, vértet, * és siess segítségemre! 3. Végy elő lándzsát és csatabárdot 
üldözőim ellen! * Szólj így hozzám: Én megsegítelek téged! 4. Érje szégyen és 
gyalázat azokat, akik életemre törnek! * Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat 
terveznek ellenem! 5. Legyenek olyanok, mint a szélhordta pelyva. * Az Úr angyala 
szórja szét őket! 6. Legyen útjuk sötét és síkos, * az Úr angyala üldözze őket! 7. Mert 
ok nélkül vetették ki rám hálójukat, * ok nélkül ástak vermet nekem. 8. Érje őket 
váratlan veszedelem, + fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, * ők maguk 
essenek gödörbe! 9. Én pedig ujjongok az Úrnak, * és örvendezek szabadításának. 
10. Minden porcikám ezt mondja: + Ki volna hozzád fogható, Uram? * Mert 
megmented az elesettet az erőszakostól, az elesettet és szegényt a fosztogatótól. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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35. zsoltár - II. szakasz 
 

       Kö-nyö - rülj  raj- tunk   Úr   Is -  ten,   kö- nyö- rülj mi – raj - tunk, 

      mert   i- gen  nyo-mor - gat-ta-tunk    e   vi – lá-gon. 
 

t.8.      

 

1. Hamis tanúk állnak elő, * olyanról faggatnak, amiről nem tudok. 2. Rosszal fizetnek 
a jóért, * életemre törnek. 3. Pedig ha ők betegek voltak, + én zsákruhát öltöttem, 
böjttel gyötörtem magamat, * újra meg újra szívből imádkoztam. 4. Úgy jártam-
keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, * mély bánatba merültem, 
mint aki anyját gyászolja. 5. De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. + 
Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, * szitkozódnak szünet 
nélkül. 6. Elvetemülten gúnyolódnak, * acsarkodnak ellenem. 7. Uram, meddig tűröd 
ezt? * Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól! 8. Magasztallak 
a nagy gyülekezetben, * hatalmas nép között dicsérlek. | Antifóna | 9. Ne engedd, 
hogy kinevessenek hazug ellenségeim, * és összekacsinthassanak, akik ok nélkül 
gyűlölnek. 10. Mert nem jó szándékkal beszélnek, + csalárd dolgokat terveznek azok 
ellen, * akik szelíden élnek a földön. 11. Feltátották rám szájukat, + hahotázva 
mondják rólam: * Saját szemünkkel láttunk! 12. Láttad mindezt, Uram! * Ne hallgass, 
Uram, ne légy távol tőlem! 13. Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, * Uram, 
Istenem! 14. Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, * ne engedd, hogy 
kinevessenek! 15. Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! * Ne mondhassák: 
Végeztünk vele! 16. Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! * Szégyen 
és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben! 17. Ujjongjanak, 
örüljenek, akik igazamat kívánják! * Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki 
szolgája javát akarja! 18. Nyelvem hirdeti igazságodat * és dicséretedet mindennap. 
| Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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52. 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.        
 

1. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? * Hiszen Isten szeretete mindig 
megmarad! 2. Romlásomra törsz, te cselszövő! * Nyelved olyan, mint az éles 
borotva. 3. A rosszat szereted, nem a jót, * a hazugságot, nem az igaz beszédet. * 
4. Szeretsz bántóan beszélni, * álnok a nyelved. 5. Össze is tör téged az Isten végleg, 
* megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők földjéből. 6. Látják ezt az 
igazak, és félnek, * rajta meg nevetni fognak. 7. Ez az az ember – mondják – + , 
akinek nem kellett Isten oltalma, * hanem nagy gazdagságában bízott, és 
csalárdságban volt erős. 8. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, + Isten házában 
lehetek, * bízom Isten szeretetében most és mindenkor. 9. Hálát adok neked 
mindenkor, mert te munkálkodsz. * Nevedben reménykedem, mert jó vagy 
híveidhez. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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53. zsoltár 
 

     A ha-mis em-ber- tő l     sza-ba-díts  meg  en-gem. 
 

t.8.        
 

1. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! * Romlottak és utálatosak 
tetteik, senki sem tesz jót. 2. Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, * 
van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 3. Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt 
megromlottak. * Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 4. Nem tudják a 
gonosztevők, akik úgy eszik népemet, * ahogy a kenyeret eszik, de Istenhez nem 
kiáltanak, 5. hogy majd egyszer igen megrettennek, akik addig nem rettegtek! + Mert 
szétszórja Isten támadóid csontjait, * megszégyeníted őket, mert Isten megvetette 
őket. 6. Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! * Amikor Isten jóra fordítja 

népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * 

és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

55. zsoltár - I. szakasz 
 

        Úr  Is- ten,     a   mi   kö- nyör-gé-sün- ket  hall-gasd meg, ké-rünk té-ge-det. 
 

t.8.     

 

1. Istenem, figyelj imádságomra, * ne zárkózz el könyörgésem elől! 2. Figyelj rám, 
hallgass meg engem! * Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom 3. az ellenség 
hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. * Mert bajt zúdítanak rám, és 
haraggal támadnak rám. 4. Szívem vergődik keblemben, * halálos rémület fogott el. 
5. Félelem és reszketés lepett meg, * borzongás járt át. 6. Ezért így szóltam: + Miért 
is nincs szárnyam, mint a galambnak, * hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? 7. 
Messzire bujdosnék, * a pusztában laknék. 8. Sietve keresnék menedéket * a 
szélvész és a vihar elől. 9. Kergesd szét őket, Uram, + zavard össze nyelvüket! * 
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Csak erőszakot és viszályt látok a városban; 10. ez megy éjjel-nappal falai közt, * 
vész és nyomor van benne. 11. Romlás uralkodik benne, * nem távozik tereiről a 
zsarnokság és a csalás. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

55. zsoltár - II. szakasz 
 

        Úr  Is- ten,     a   mi   kö- nyör-gé-sün- ket  hall-gasd meg, ké-rünk té-ge-det. 
 

t.8.     

 
 

1. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. * Nem gyűlölőm 
hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. 2. Hanem te, magamfajta ember, * bizalmas 
jó barátom, 3. akivel meghitt barátságban voltam; * az Isten házába együtt jártunk a 
gyülekezet körében. 4. Törjön rájuk a halál! + Szálljanak elevenen a holtak hazájába, 
* mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. 5. Én pedig Istenhez kiáltok, * és az Úr 
megsegít engem. 6. Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, * ő 
meghallja hangomat. 7. Megszabadít engem támadóimtól, * hogy békességem 
legyen, bár sokan vannak ellenem. 8. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, * aki 
ősidők óta trónján ül. 9. Mert nem akarnak megváltozni, * és nem félik az Istent. 10. 
Kezet emelt jó barátjára, * és meggyalázta a szövetséget. 11. Szája simább a vajnál, 
de viszálykodáson jár az esze. * Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a 
kivont kard. | Antifóna | 12. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! * Nem engedi 
sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 13. Istenem, te taszítod őket a sírnak mélyére. 
+ A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. * De én benned 
bízom! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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59. zsoltár 
 

       Te-kints re-ám és kö-nyö-rülj raj-tam, mert sze-gény va-gyok. 
 

t.8.     

 

1. Ments meg ellenségeimtől, Istenem, * védj meg támadóimtól! 2. Ments meg a 
gonosztevőktől, * szabadíts meg a vérszomjas emberektől! 3. Mert ólálkodnak 
körülöttem, + életemre törnek a hatalmasok, * pedig se bűnöm, se vétkem, ó, Uram! 
4. Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám rontsanak. * Serkenj föl, jöjj ide, láss 
meg! 5. Hiszen te vagy, Uram, a Seregek Istene, Izráel Istene! * Ébredj föl, büntesd 
meg e népeket, ne kegyelmezz az alávaló gonoszoknak! | Antifóna | 6. Esténként 
visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a városban. 7. Szájuk 
tajtékzik, ajkuk között mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. 
8. De te, Uram, nevetsz rajtuk, * csúffá teszed e népeket. 9. Te vagy az én erőm, rád 
figyelek, * Isten az én erős váram. | Antifóna | 10. Szeretetével jön felém Istenem. * 
Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. 11. Ne öld meg őket, hogy 
népem ne felejtsen! * Tedd őket bujdosókká hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi 
pajzsunk! 12. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, * hiszen 
csupa átok és hazugság, amit beszélnek! 13. Végezz velük haragodban! + Végezz 
velük, hogy ne legyenek! * Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik 
Jákóbon! 14. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a 
városban. 15. Ennivaló után kóborolnak, * és ha nem laknak jól, vonítanak. 16. Én 
pedig hatalmadról énekelek, + magasztalom minden reggel hűségedet. * Mert erős 
váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. 17. Te vagy az én erőm, rólad zeng 
énekem. * Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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74. zsoltár - I. szakasz 
 

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

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

t.4.       
 

1. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, * miért lángol haragod legelőd nyája ellen? 
2. Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, + örökségedre, a törzsre, 
amelyet megváltottál, * a Sion hegyére, amelyen laktál! 3. Irányítsd lépteidet a régi 
romokra! * Szentélyedben az ellenség mindent lerombolt! 4. Ellenségeid ordítoztak 
kijelentésed helyén, * és kitűzték ott jelvényeiket. 5. Olyanok voltak, * mint akik a sűrű 
fák közt fejszét emelnek magasra. 6. Még faragványait is * mind összetörték 
fejszékkel és baltákkal. 7. Lángba borították szentélyedet, * porig alázták neved 
hajlékát. 8. Igázzuk le őket egészen! – mondták magukban, * és fölperzselték az 
országban Isten minden hajlékát. | Antifóna | 9. Jeleket nem látunk, próféta nincs 
többé, * és senki sem tudja, meddig tart ez még. 10. Isten, + meddig gyalázhat az 
ellenfél? * Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? 11. Miért tartod vissza kezedet? 
* Emeld föl jobbodat, végezz velük! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna  
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74. zsoltár - II. szakasz 
 

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

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

t.4.       
 

1. De Isten a királyom kezdettől fogva, * aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. 
2. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, * te törted össze a tengeri szörnyek fejét. 
3. Te zúztad szét a Leviátán fejeit, * és a puszta népének adtad eledelül. 4. Te 
fakasztottál forrást és patakot, * te szárítottál ki bővizű folyókat. 5 Tiéd a nappal, az 
éjjel is tiéd, * te tetted helyükre a csillagokat és a napot. 6. Te szabtad meg a föld 
minden határát, * te alkottál nyarat és telet. 7. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség 
gyaláz, * és bolond nép csúfolja nevedet. 8. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, * 
nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp! 9. Tekints szövetségedre, * mert 
erőszakkal van tele az ország! 10. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott, * 
dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény! 11. Szállj perbe, perelj, Istenem! * 
Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelenül! 12. Ne felejtsd el 
ellenségeid hangját, * támadóid egyre növekvő zajongását! | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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102. zsoltár 
 

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

t.1.     

 

1. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, * az én kiáltásom jusson el hozzád! 2. 
Ne rejtsd el orcádat előlem * szorultságom idején! 3. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok 
* siess, hallgass meg engem! 4. Mert elszállnak napjaim úgy, mint a füst, * izzanak 
csontjaim úgy, mint a parázs. 5. A pusztai pelikánhoz lettem hasonló, * olyan vagyok, 
mint a romok közt élő bagoly. 6. Álmatlanul virrasztok, magányosan, * mint a tetőn 
az eltévedt veréb. 7. Napjaim, mint a tűnő árnyék, * magam pedig, mint a fű, 
elszáradok. 8. De te, Uram, örökké megmaradsz, * és emlékezeted él nemzedékről 
nemzedékre. 9. Azért felkelvén könyörülj a Sionon, + mert ideje, hogy irgalmazzál, * 
bizony itt van már az ideje. | Antifóna | 10. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, * 
hogy az újjáteremtett nép dicsérje az Urat. 11. Mert letekintett az Úr a szent 
magasságból, * lenézett ő a mennyből a földre, 12. hogy meghallja a foglyok 
sóhajtását, * és a halálraítélteket megszabadítsa. 13. Hirdessék az Úr nevét a 
Sionon, * és az ő dicséretét Jeruzsálemben, 14. amikor összegyűlnek mind a népek 
és az országok, * hogy szolgáljanak az Úrnak! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * 
és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
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141. zsoltár 
 

         Bi-zony,  bi- zony   mon-dom   ti -   nék - tek:  a- ki   meg - tart - ja    az   én    

           be - szé - de-met,    ha - lált    nem   lát    ö -  rök- ké. 
 

t.5.      
 

1. Hozzád kiáltok, Uram, + siess segítségemre, * figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád! 
2. Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, * imára emelt kezem mint esti áldozat! 
3. Uram, tégy zárat a számra, * őrizd ajkaim nyílását! 4. Ne engedd, hogy szívem 
rosszra hajoljon, * hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; * finom 
falatjaikból nem akarok enni. 5. Ha igaz ver engem, szeretetből van az. + Olaj a 
fejemnek még a feddése is. * Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még 
imádkozom is. 6. És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, + akkor értik meg, 
* milyen szépek voltak mondásaim. 7. Mint amikor barázdát hasítanak a földön, * úgy 
szórják csontjaikat a sír szájába. 8. De én rád tekintek, én Uram, Uram! * Hozzád 
menekülök, ne vedd el életemet! 9. Őrizz meg a tőrtől, amelyet nekem vetettek, * a 
gonosztevők csapdáitól! 10. A bűnösök beleesnek saját hálójukba, * én pedig 
elkerülöm azt. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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142. zsoltár 
 

      Nem  hí- vott   min-ket    az   Is - ten    tisz- tá - ta- lan- ság- ra, 

         ha- nem  szent    é -  let - re. 
 

t.7.       

 

1. Hangosan kiáltok az Úrhoz, * hangosan könyörgök az Úrhoz. 2. Kiöntöm előtte 
panaszomat, * elmondom neki nyomorúságomat. 3. Amikor elcsügged a lelkem, te 
akkor is ismered utamat. * Tőrt vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. 4. 
Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, + hogy senki sem akar észrevenni! * Elveszett 
minden menedékem, senki sem törődik velem. 5. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt 
mondom: * Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. 6. Figyelj 
esedezésemre, mert igen elesett vagyok! * Ments meg üldözőimtől, mert 
hatalmasabbak nálam! 7. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam 
nevedet! * Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 


