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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 Húsvét első hetében  

/2021.IV.04-10./ 
 

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 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (25 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

H,Sz,P: 1,5-8 vagy 1,5,8 Szívemet hozzád emelem És benned bízom, Uram 
 

c) A hét zsoltára (146 végig vagy 1-4 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Áldjad én lelkem az Urat, Hirdessed dicséretét 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 16,1-8 4Móz 16 Jn 20,1-18 

H Lk 24,13-35 4Móz 17,1-15 Jn 20,19-29 

K Jn 20,1-10 4Móz 17,16-28 Jn 20,30-31 

Sz Jn 20,11-18 4Móz 18 Jn 21,1-14 

Cs Jn 21,1-14 4Móz 19 Jn 21,15-19 

P Lk 24,36-47 4Móz 20,1-13 Jn 21,20-25 

Sz Lk 24,1-12 4Móz 20,14-29 ApCsel 1,1-14  
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 356 Felvirradt áldott szép napunk, Ma teljes szívvel vígadunk 
 

H,Sze,P: 348 Örvendezzetek egek, Ti is földi seregek 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

környezetünkért felelősséget hordozva és azért közben járva!  
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Húsvét  második hetében  

/2021.IV.11-17./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (57 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem, Mert tebenned bízik én lelkem 
 

c) A hét zsoltára (149 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úrnak no énekeljetek Új éneket szent Felségének 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 20,19-20(21-23)24-29 4Móz 21,1-9 ApCsel 1,15-26 

H 1Móz 32,22b-32 4Móz 21,10-35 ApCsel 2,1-13 

K Jób 42,7-13(14-17) 4Móz 22 ApCsel 2,14-28 

Sz Ézs 66,6-13 4Móz 23 ApCsel 2,29-36 

Cs Jn 17,9-19 4Móz 24 ApCsel 2,37-47 

P 1Pt 2,1-10 4Móz 25 ApCsel 3,1-10 

Sz ApCsel 8,26-39 4Móz 26 ApCsel 3,11-26 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 355 végig vagy 1-2 Mély gyászba borult a természet, 

Nap, hold, minden csillagokkal 
 

H,Sze,P: 357 végig vagy 1-2,7 Jézus, én bizodalmam, És Megváltóm 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, újonnan 

született, átadott életű elöljárókért! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Húsvét  harmadik hetében  

/2021.IV.18-24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉS 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (63 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Isten, te vagy én Istenem, Jó reggel kereslek tégedet 
 

c) A hét zsoltára (126 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mikor a Siont az Isten Fogságból kihozá híven 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 10,11-16(17-30) 4Móz 27,1-11 ApCsel 4,1-12 

H Jn 10,1-10 4Móz 27,12-23 ApCsel 4,13-22 

K Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 4Móz 28,1-15 ApCsel 4,23-37 

Sz Jn 17,20-26 4Móz 28,16-31 ApCsel 5,1-11 

Cs Ef 4,(8-10)11-16 4Móz 29,1-11 ApCsel 5,12-16 

P Mt 26,30-35 4Móz 29,12-39 ApCsel 5,17-32 

Sz Jn 14,1-6 4Móz 30 ApCsel 5,33-42 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 226 Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, 

Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom 
 

H,Sze,P: 236 Mindenek meghallják, és jól megtanulják, Kik segedelmüket 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

gyülekezeteink lelki megelevenedéséért, azért, hogy a ránk bízott krisztusi 

üzenet áttörje a közömbösség falait, és a Lélek szerinti jelek és csodák 

indítsanak el ébredést hazánkban! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Húsvét  negyedik hetében  

/2021.IV.25-V.01./ 
 

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 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (41 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Boldog, aki a nyavalyást híven Szánja inségében 
 

c) A hét zsoltára (114 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hogy Izráel kijött Egyiptomból,  

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 15,1-8 4Móz 31 ApCsel 6,1-7 

H 1Móz 1,6-8 4Móz 32 ApCsel 6,8-15 

K 1Móz 1,9-13 4Móz 33 ApCsel 7,1-16 

Sz 1Móz 1,14-19 4Móz 34 ApCsel 7,17-43 

Cs 1Móz 1,20-23 4Móz 35,1-8 ApCsel 7,44-53 

P 1Móz 1,24-31 4Móz 35,9-34 ApCsel 7,54-60 

Sz 1Móz 2,1-3 4Móz 36 ApCsel 8,1-8 
 

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



12 
b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 224 végig vagy 1-2,7-8 Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr 

Isten, Ne hagyj minket elvesznünk 
 

H,Sze,P: 232 Hiszek a mennybéli egy Istenben, Mindenható és kegyelmes 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy gyülekezeteink ma is erősödjenek, növekedjenek, és egyre többen 

vállaljanak szolgálatokat! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Húsvét  ötödik  hetében  

/2021.V.02-08./ 
 

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 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (5 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-7 vagy 1-3 Úr Isten, az én imádságom Kérlek, vegyed 
 

H,Sze,P: 1-3,8-12 vagy 1,8,11-12 Úr Isten, az én imádságom Kérlek, vegyed 

 

c) A hét zsoltára (81 az énekeskönyvből 1-12 vagy 1-2,12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Örvendezzetek Az erős Istennek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 19,37-40 Bír 1,1-15 ApCsel 8,9-25 

H 2Móz 15,(1-11)19-21 Bír 1,16-36 ApCsel 8,26-40 

K 1Sám 16,14-23 Bír 2,1-10 ApCsel 9,1-9 

Sz Rm 15,14-21 Bír 2,11-23 ApCsel 9,10-19a 

Cs 1Kor 14,6-9.15-19 Bír 3,1-6 ApCsel 9,19b-30 

P Jel 5,6-14 Bír 3,7-11 ApCsel 9,31-43 

Sz Jn 6,(60-62)63-69 Bír 3,12-31 ApCsel 10,1-16  
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 237 végig vagy 1-4 Reménységemben hívlak, Uram Isten, 

Reggeli órám rólad áll szívemben 
 

H,Sze,P: 225 végig vagy 1-5 Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, 

Mennynek és földnek 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok  
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy 

minél több hívő ember igazodjon el az élet dolgaiban a Biblia segítségével! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Húsvét utolsó hetében  

/2021.V.09-12./ 
 

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 185) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (85 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (107 az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V: 1-8 vagy 1-4 Dícsérjetek az Urat, Mert nagy ő jóvolta, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz 
 

H: 1,9-11 Dícsérjétek az Urat, Mert nagy ő jóvolta, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz 
 

K: 1,12-16 Dícsérjétek az Urat, Mert nagy ő jóvolta, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a III. szakasz 
  

Sze: 1,17-22 Dícsérjétek az Urat, Mert nagy ő jóvolta, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a IV. szakasz 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
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V Lk 11,(1-4)5-13 Bír 4,1-16 ApCsel 10,17-23a 

H Mk 1,32-39 Bír 4,17-24 ApCsel 10,23b-48 

K Lk 18,1-8 Bír 5 ApCsel 11,1-18 

Sz Mk 9,14-29 Bír 6,1-10 ApCsel 11,19-26 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 234 Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét, Legfőképpen az igaz 
 

H,Sze,P: 228 Jehova, csak néked éneklek, Ki volna más tehozzád fogható 
 

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; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a 

börtönben lévőkért és családtagjaikért! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 242/1-5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét első hetében  

/2021.IV.04-10./ 
 

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) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (71 az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-11 vagy 1-2,4-5 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek 
 

H,Sze,P. 1-2,12-17 vagy 1-2 12-13 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek  
 

c) A hét zsoltára (68 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a jelölt szakaszok) 
 

   Hogyha felindul az Isten, Elkergettetnek szertelen 
 

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… 
 

V Mk 16,1-8 4Móz 16 Jn 20,1-18 

H Lk 24,13-35 4Móz 17,1-15 Jn 20,19-29 

K Jn 20,1-10 4Móz 17,16-28 Jn 20,30-31 

Sz Jn 20,11-18 4Móz 18 Jn 21,1-14  
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Cs Jn 21,1-14 4Móz 19 Jn 21,15-19 

P Lk 24,36-47 4Móz 20,1-13 Jn 21,20-25 

Sz Lk 24,1-12 4Móz 20,14-29 ApCsel 1,1-14 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 349/1-4  Jézus meghalt bűneinkért, Harmadnap feltámadott 
 

Cs,Szo: 349/5-6 Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom 
 

H,Sze,P: 231 Uram, a te igéd nekem A sötétben szövétnekem 
 

A gyülekezet feláll.  
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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, 

környezetünkért felelősséget hordozva és azért közben járva!  
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét  második  hetében  

/2021.IV.11-17./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (79 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,6-7  Öröködbe, Uram, pogányok jöttek 

És szent templomodat megfertőztették 
 

H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,6-7 Öröködbe, Uram, pogányok jöttek 

És szent templomodat megfertőztették 

 

c) A hét zsoltára (138 az énekeskönyvből végig vagy 1,4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dicsér téged teljes szívem, Én Istenem, Hirdetem neved 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 20,19-20(21-23)24-29 4Móz 21,1-9 ApCsel 1,15-26 

H 1Móz 32,22b-32 4Móz 21,10-35 ApCsel 2,1-13 

K Jób 42,7-13(14-17) 4Móz 22 ApCsel 2,14-28 

Sz Ézs 66,6-13 4Móz 23 ApCsel 2,29-36 

Cs Jn 17,9-19 4Móz 24 ApCsel 2,37-47 

P 1Pt 2,1-10 4Móz 25 ApCsel 3,1-10  
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Sz ApCsel 8,26-39 4Móz 26 ApCsel 3,11-26 

 

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: 187 E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében 
 

H,Sze,P: 351 Emlékezzünk ez napon, Urunknak haláláról 

És feltámadásáról 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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, újonnan 

született, átadott életű elöljárókért! 
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét  harmadik hetében  

/2021.IV.18-24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

b) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

a) Zsoltárkönyörgés (14 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (100 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   E földön ti minden népek, Az Istennek örvendjetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 10,11-16(17-30) 4Móz 27,1-11 ApCsel 4,1-12 

H Jn 10,1-10 4Móz 27,12-23 ApCsel 4,13-22 

K Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 4Móz 28,1-15 ApCsel 4,23-37 

Sz Jn 17,20-26 4Móz 28,16-31 ApCsel 5,1-11 

Cs Ef 4,(8-10)11-16 4Móz 29,1-11 ApCsel 5,12-16 

P Mt 26,30-35 4Móz 29,12-39 ApCsel 5,17-32 

Sz Jn 14,1-6 4Móz 30 ApCsel 5,33-42 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 238 végig vagy 1-2,6-8 Teremtő Istenünk, 

Édesatyánk nékünk 
 

H,Sze,P: 353 Krisztus feltámada, Igazságunkra, 

Utat szerze mennyországba 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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, 

gyülekezeteink lelki megelevenedéséért, azért, hogy a ránk bízott krisztusi 

üzenet áttörje a közömbösség falait, és a Lélek szerinti jelek és csodák 

indítsanak el ébredést hazánkban! 
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

---------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét  negyedik hetében  

/2021.IV.25-V.01./ 
 

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 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (26 az énekeskönvből végig vagy 1,7-12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 
 

c) A hét zsoltára (150 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dicsérjétek az Urat, Áldjátok ő szent voltát 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…  
 

V Jn 15,1-8 4Móz 31 ApCsel 6,1-7 

H 1Móz 1,6-8 4Móz 32 ApCsel 6,8-15 

K 1Móz 1,9-13 4Móz 33 ApCsel 7,1-16 

Sz 1Móz 1,14-19 4Móz 34 ApCsel 7,17-43 

Cs 1Móz 1,20-23 4Móz 35,1-8 ApCsel 7,44-53 

P 1Móz 1,24-31 4Móz 35,9-34 ApCsel 7,54-60 

Sz 1Móz 2,1-3 4Móz 36 ApCsel 8,1-8 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 233 Úr Isten, te tarts meg minket, És szent igédben hitünket 
 

H,Sze,P: 201 végig vagy 1-2,6 Uram, kegyes indulatomban, 

Ím, teszem vallásom 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy gyülekezeteink ma is erősödjenek, növekedjenek, és egyre többen 

vállaljanak szolgálatokat! 
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét ötödik  hetében  

/2021.V.02-08./ 
 

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 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (51 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1,4 Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem 

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 
 

H,Sze,P: 1,6-8 vagy 1,6 Ua Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem 

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 

 
 

c) A hét zsoltára (111 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,5-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hálát adok, Uram, néked, Teljes szívből áldlak téged 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 19,37-40 Bír 1,1-15 ApCsel 8,9-25 

H 2Móz 15,(1-11)19-21 Bír 1,16-36 ApCsel 8,26-40 

K 1Sám 16,14-23 Bír 2,1-10 ApCsel 9,1-9 

Sz Rm 15,14-21 Bír 2,11-23 ApCsel 9,10-19a 

Cs 1Kor 14,6-9.15-19 Bír 3,1-6 ApCsel 9,19b-30  
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P Jel 5,6-14 Bír 3,7-11 ApCsel 9,31-43 

Sz Jn 6,(60-62)63-69 Bír 3,12-31 ApCsel 10,1-16 
 

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: 213 végig vagy 1-5,14-16 Mindenható Úr Isten, 

Mi bűnös emberek, Gyónást és vallást teszünk 
 

H,Sze,P: 202 Fő boldogságom tartom én ebben, Hogy az Úr Jézus 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy 

minél több hívő ember igazodjon el az élet dolgaiban a Biblia segítségével! 
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

---------------------------------------------  
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Napközi áhítat Húsvét utolsó  hetében  

/2021.V.09-12./ 
 

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) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 186) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem Minden segedelmem 
 

c) A hét zsoltára (147 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat dicsérjétek, mert jó, És az Istent dicsérni méltó 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 11,(1-4)5-13 Bír 4,1-16 ApCsel 10,17-23a 

H Mk 1,32-39 Bír 4,17-24 ApCsel 10,23b-48 

K Lk 18,1-8 Bír 5 ApCsel 11,1-18 

Sz Mk 9,14-29 Bír 6,1-10 ApCsel 11,19-26 
 

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

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

V,K: 239 végig vagy 1,4-5 Úr Jézus, hozzád kiáltok, Ó, halld meg 
 

H,Sze: 416 Krisztus, én életemnek, Te vagy reménysége, 

Szegény bűnös lelkemnek, Örök üdvössége 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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 

börtönben lévőkért és családtagjaikért! 
 

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 243/1,5) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Húsvét első hetében  

/2021.IV.04-10./ 
 

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 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (12 az énekeskönyvből végig vagy 1,5-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg Uram Isten, Mert szentid elfogytak 
 

c) A hét zsoltára (93 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Nagy hatalmával regnál az Isten, Öltözvén felséges erejében 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 16,1-8 4Móz 16 Jn 20,1-18 

H Lk 24,13-35 4Móz 17,1-15 Jn 20,19-29 

K Jn 20,1-10 4Móz 17,16-28 Jn 20,30-31 

Sz Jn 20,11-18 4Móz 18 Jn 21,1-14 

Cs Jn 21,1-14 4Móz 19 Jn 21,15-19 

P Lk 24,36-47 4Móz 20,1-13 Jn 21,20-25 

Sz Lk 24,1-12 4Móz 20,14-29 ApCsel 1,1-14 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének* majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 347 végig vagy 1,5 Jézus, ki a sírban valál, 

Általad meghalt a halál 
 

H,Sze,P: 352 végig vagy 1-2,7-8 Krisztus ím feltámada, Nékünk örömet ada 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

  

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

környezetünkért felelősséget hordozva és azért közben járva!  
 

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

e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy:) 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Húsvét  második hetében  

/2021.IV.11-17./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (39 az énekeskönyvből végig vagy 1,4,7-8 vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Magamban elvégezém és mondám, Hogy dolgom megtartóztatám 
 

c) A hét zsoltára (49 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgassatok meg, minden nemzetek, E föld lakói, jól figyeljetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 20,19-20(21-23)24-29 4Móz 21,1-9 ApCsel 1,15-26 

H 1Móz 32,22b-32 4Móz 21,10-35 ApCsel 2,1-13 

K Jób 42,7-13(14-17) 4Móz 22 ApCsel 2,14-28 

Sz Ézs 66,6-13 4Móz 23 ApCsel 2,29-36 

Cs Jn 17,9-19 4Móz 24 ApCsel 2,37-47 

P 1Pt 2,1-10 4Móz 25 ApCsel 3,1-10 

Sz ApCsel 8,26-39 4Móz 26 ApCsel 3,11-26 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 230 Áll a Krisztus szent keresztje, Elmúlás és rom felett 
 

H,Sze,P: 350 Feltámadt a mi életünk, Vígan méltó énekelnünk 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, újonnan 

született, átadott életű elöljárókért! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

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



33 

Esti áhítat Húsvét harmadik hetében  

/2021.IV.18-24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (94 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a jelölt szakaszok) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-8 vagy 1,6-8 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 

vagy I. szakasz 
 

H,Sze,P: 1,6-12 vagy 1,11-12 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 

vagy II. szakasz 
 

c) A hét zsoltára (117 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat minden nemzetek, Dicsérjétek minden népek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 10,11-16(17-30) 4Móz 27,1-11 ApCsel 4,1-12 

H Jn 10,1-10 4Móz 27,12-23 ApCsel 4,13-22 

K Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 4Móz 28,1-15 ApCsel 4,23-37 

Sz Jn 17,20-26 4Móz 28,16-31 ApCsel 5,1-11 

Cs Ef 4,(8-10)11-16 4Móz 29,1-11 ApCsel 5,12-16  
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P Mt 26,30-35 4Móz 29,12-39 ApCsel 5,17-32 

Sz Jn 14,1-6 4Móz 30 ApCsel 5,33-42 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 403 végig vagy 1-5 Szomorú a halál a gyarló embernek, Halál 
 

H,Sze,P: 235 Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, E mostani nagy 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

gyülekezeteink lelki megelevenedéséért, azért, hogy a ránk bízott krisztusz 

üzenet áttörje a közömbösség falait, és a Lélek szerinti jelek és csodák 

indítsanak el ébredést hazánkban! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

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



35 

Esti áhítat Húsvét negyedik hetében  

/2021.IV.25-V.01./ 
 

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 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (27 az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Az Úr Isten az én világosságom, Én idvességem 
 

H,Sze,P: 1,5-7, 1,7 Az Úr Isten az én világosságom, Én idvességem, hát 
 

c) A hét zsoltára (145 az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Magasztallak téged, én Istenem, Ó, én királyom 
 

H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,6,7 Magasztallak téged, én Istenem, Ó, én királyom 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 15,1-8 4Móz 31 ApCsel 6,1-7 

H 1Móz 1,6-8 4Móz 32 ApCsel 6,8-15 

K 1Móz 1,9-13 4Móz 33 ApCsel 7,1-16 

Sz 1Móz 1,14-19 4Móz 34 ApCsel 7,17-43 

Cs 1Móz 1,20-23 4Móz 35,1-8 ApCsel 7,44-53 

P 1Móz 1,24-31 4Móz 35,9-34 ApCsel 7,54-60  
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Sz 1Móz 2,1-3 4Móz 36 ApCsel 8,1-8 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 240 végig vagy 1-3,7 Ó én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, 

Hogy kegyelmes 
 

H,Sze,P: 229 Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, E földi útvesztőben 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azért, 

hogy gyülekezeteink ma is erősödjenek, növekedjenek, és egyre többen 

vállaljanak szolgálatokat! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Húsvét ötödik  hetében  

/2021.V.02-08./ 
 

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 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
   

b) Zsoltárkönyörgés (40 az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Várván vártam a felséges Urat, És ime hozzám fordula 
 

H,Sze,P: 1-2,5-8 vagy 1,8 Várván vártam a felséges Urat, és ime hozzám fordula 
 

c) A hét zsoltára (92 az énekeskönyvből végig vagy 1,7-8 vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet, És a te nevedet 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 19,37-40 Bír 1,1-15 ApCsel 8,9-25 

H 2Móz 15,(1-11)19-21 Bír 1,16-36 ApCsel 8,26-40 

K 1Sám 16,14-23 Bír 2,1-10 ApCsel 9,1-9 

Sz Rm 15,14-21 Bír 2,11-23 ApCsel 9,10-19a 

Cs 1Kor 14,6-9.15-19 Bír 3,1-6 ApCsel 9,19b-30 

P Jel 5,6-14 Bír 3,7-11 ApCsel 9,31-43 

Sz Jn 6,(60-62)63-69 Bír 3,12-31 ApCsel 10,1-16 
 

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.  
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b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,: 227/1-4 vagy  1-2 A mi szívünk csak tehozzád, 

Jézus, Isten Báránya, Óhajtozik híveidnek 
 

Cs,Szo: 227/1,5-8 vagy 1,6,8 A mi szívünk csak tehozzád, 

Jézus, Isten Báránya, Óhajtozik híveidnek 
 

H,Sze,P: 422 Hadd menjek Istenem mindig feléd, Fájdalmak útjain 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy 

minél több hívő ember igazodjon el az élet dolgaiban a Biblia segítségével! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Húsvét utolsó hetében  

/2021.V.09-12./ 
 

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 165/2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (90 az énekeskönyvből 1-2,7-9 vagy 1-2,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak 
 

c) A hét zsoltára (136 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,23-26 vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dicsérjétek az Urat, Mert ő jókedvet mutat 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 11,(1-4)5-13 Bír 4,1-16 ApCsel 10,17-23a 

H Mk 1,32-39 Bír 4,17-24 ApCsel 10,23b-48 

K Lk 18,1-8 Bír 5 ApCsel 11,1-18 

Sz Mk 9,14-29 Bír 6,1-10 ApCsel 11,19-26 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

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

V,K: 469 Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet 
 

H,Sze: 354 A Krisztust megfeszíték, Kegyetlen, gonosz népek 
 

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; 

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a 

börtönben lévőkért és családtagjaikért! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része Húsvét 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 (185) 
 

   Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott 
 

II/a) Évszaki zsoltár (103. zsoltárból) 
 

É Húsvét idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Áldjad, lelkem, az Urat, 

 és egész bensőm az ő szent nevét! 

Gy Áldjad, lelkem, az Urat, 

 és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 

É Ő megbocsátja minden bűnödet, 

 meggyógyítja minden betegségedet, 

 megváltja életedet a sírtól, 

 szeretettel és irgalommal koronáz meg. 

Gy Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. 

É Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. 

Gy Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. 

É Nem vétkeink szerint bánik velünk, 

 nem bűneink szerint fizet nekünk. 

Gy Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, 

 olyan nagy szeretete az istenfélők iránt.  

É Amilyen messze van napkelet napnyugattól, 

 olyan messzire veti el vétkeinket. 

Gy Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, 

 olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. 

Gy/É 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 nagy dicsőséggel halotta- 

       id-ból  fel- tá-mad-tál, 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: Halálra adatott Krisztus a mi bűneinkért, allelu - ja! 

Gy: És feltámadott a mi üdvösségünkért, allelu  -   - ja!  
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IV/a) Benedictus 
 

      Hús -vét  nap-ján haj -nal-ban in -dul-ván,    ju-tá-nak  az ko-por-sóhoz 

        az nap im-már fel -kel-vén,   al -le-lu-ja. 
 

t.8.       
 

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. 

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!  
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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 (242/1-5) 
 

   Téged Úr Isten, mi keresztyének, Dicsérünk és áldunk 
 

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 Húsvét 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 (186) 
 

   E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében 

 

II/a) Évszaki zsoltár (105. zsoltárból) 
 

É Húsvét idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Adjatok hálát az Úrnak, 

 hívjátok segítségül nevét, 

 hirdessétek tetteit a népek közt! 

Gy Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, 

 emlegessétek minden csodáját! 

É Dicsőítsétek szent nevét, 

 szívből örüljenek, akik keresik az Urat! 

Gy Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, 

 keressétek orcáját szüntelen! 

É Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, 

 csodáira és döntéseire. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Verzikulus 
 

É: Halálra adatott Krisztus a mi bűneinkért, allelu - ja! 

Gy: És feltámadott a mi üdvösségünkért, allelu  -   - ja!  
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III/d) Igei hitvallás 

 

É Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent 

vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal 

törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van 

rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk 

megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.  

 (Kol 3,1-4) 

Gy Ámen. 

 

V/a) Záróének (243/1,5) 
 

   Téged, ó Isten, dicsérünk, Téged Urunknak vallunk 

 

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 Húsvét 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 (165/2) 
 

   Itt van Isten köztünk, Ő kit éjjel nappal angyalsereg áld s magasztal 

 

II/a) Évszaki zsoltár (16. zsoltárból) 
 

É Húsvét idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, te vagy osztályrészem és poharam, 

 te tartod kezedben sorsomat. 

Gy Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. 

É Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, 

 még éjszaka is figyelmeztet bensőm. 

Gy Az Úrra tekintek szüntelen, 

 nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. 

É Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, 

 testem is biztonságban van. 

Gy Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, 

 nem engeded, hogy hived leszálljon a sírba. 

É Megismerteted velem az élet útját, 

 teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.  
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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. 
 

III/c) Responzórium 
 

É/Gy Áld-juk mind-nyá-jan az Úr Is-tent,  min-den  i- dő- ben! 

 É Min-den-koron az ő dicsérete marad- jon mi-ben-nünk, 
 

Gy min-den i-dő-ben! É Dicső-ség az Atyának és a Fiúnak és a Szent-lé-lek-nek, 

végül első sort ismétli Gy 
 

III/d) Verzikulus (É és Gy) 

É: Halálra adatott Krisztus a mi bűneinkért, allelu - ja! 

Gy: És feltámadott a mi üdvösségünkért, allelu  -   - ja! 
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III/d) 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 dicsőítünk, és aki szólt 

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

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 
 

IV/a) Magnificat 

Antifóna     

                        Az Is-tennek  an-gya-la  mon-dá  az  Má-ri-áknak: 

     ne fél -je -tek, mert jól tu-dom, hogy a  Jé-zust ke-re-si-tek, al-le lu-ja. 
 

 I.  Ma- gasz- tal -ja * az  én  lel -kem az  U-rat 
 

II. És örvendez az én lelkem * az én megtartó Is- tenemben 

I.   Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, 

* és íme, boldognak mond minden nemzedék.  
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II. Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, * és szent az ő neve. 

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

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, 

* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

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

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

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

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

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

        Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Antifóna megismétlése 
 

V/a) Záróének /Benedicamus/ 
 

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

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

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

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

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. | Antifóna | 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. 8. Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, * 
egyengesd előttem az utat! | Antifóna | 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! | Antifóna | 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 * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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12. zsoltár 
 

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

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

t.3.    
 

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

 
 
14. zsoltár 
 

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

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

3.t.       
 

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

25. zsoltár 
 

 

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

t.8.       
 

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

27. zsoltár 
 

     

         Az   Úr  az ő  né- pé- nek  ol- tal- ma- zó- ja. 
 

t.1.       
 

1. Világosságom és szabadítóm az Úr: kitől félnék? * Életemnek oltalma az 
Úr: kitől rettegnék? 2. Ha egy tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, * ha 
háború tör is rám, én akkor is bízom. 3. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért 
esedezem, * hogy házában lakhassam egész életemben. 4. Megóv engem 
hajlékában a veszedelem napján, * elrejt sátra mélyén, és magas kősziklára 
helyez. 5. Így emelt fővel állok ellenségeim között, * örvendezve áldozok és 
énekelek az Úrnak. 6. Halld meg, Uram, hívó hangomat! * Könyörülj rajtam, 
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hallgass meg engem! 7. Ha ezt mondod: „Járuljatok színem elé”, + szívem így 
válaszol: * „Színed elé járulok, Uram.” | Antifóna | 8. Ne rejtsd el előlem orcádat, 
* ne vesd el haragodban a te szolgádat! 9. Te vagy az én segítségem, * ne 
vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! 10. Ha apám és anyám elhagynának 
is, * az Úr magához fogad engem. 11. Reménykedj az Úrban, + légy erős és 
bátor, * reménykedj az Úrban! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 

39. zsoltár 
 

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

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

t.5.     

 

1. Jelentsd meg, Uram, életem végét, + meddig tart napjaim sora, * hadd tudjam 
meg, milyen mulandó vagyok. 2. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, * életem ideje 
semmiség előtted. 3. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, * még ha 
magabiztosan áll is. 4. Mint az árnyék, úgy jár itt az ember, + bizony, hiába van sok 
fáradsága. * Rakásra gyűjt, de nem tudja, ki fogja azt felélni. 5. Azért én most mit 
várhatnék, Uram? * Minden bizodalmam benned van, Uram. 6. Vedd le rólam a te 
ostorodat, * hisz elpusztulok sújtó kezed alatt. 7. Hallgassd meg, Uram, az én 
kiáltásomat, * és fogadd el könyörgésemet! 8. Könnyeim láttán ne légy néma, + mert 
jövevény vagyok, * szolgád vagyok, mint minden ősöm. 9. Ne nézz rám haraggal, 
hadd kapjak új erőt, * mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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40. zsoltár 
 

     Di- csé- ren- dő az Is- ten,   ki min- ket ki- ra- ga- dott  a sö- tét- ség- nek 

      ha- tal- má- ból,  és ál- tal-  vitt   sze- re- tő  Fi- á- nak   or- szá- 

     gá- ba,     ki- ben van a  mi  vált- sá- gunk s bű- ne- ink- nek  bo- 

     csá- na- ta       az   ő   vé- re   ál- tal. 
 

t.1.     

 

1. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, * meghallotta kiáltásomat. 2. Kiemelt 
engem a pusztulás verméből, * a sárból és az iszapból. 3. Sziklára állította lábamat, 
* biztossá tette lépteimet. 4. Új éneket adott a számba, * Istenünknek dicséretét. 
5. Sokan látják ezt, félik az Urat, * és bíznak őbenne. 6. Boldog ember az, aki az 
Úrba veti bizodalmát, * és nem az önhittekhez és hazugokhoz igazodik. 7. Én Uram, 
én Istenem! + Sok csodás tervet vittél véghez értünk, * nincsen semmi hozzád 
fogható. 8. Hirdetném én, és elmondanám, * de több annál, amit fel tudnék sorolni. | 
Antifóna | 9. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: * nyitott fület adtál 
énnekem. 10. Így szóltam tehát: + Íme megjelentem, * a könyvtekercsben írva van 
felőlem. 11. Hogy kedvem teljék, Istenem, akaratodban, * a te törvényed itt van a 
szívemben. 12. Hirdetem igazságodat a gyülekezetben, * és nem zárom be számat, 
jól tudod, Uram. 13. Igazságod nem rejtem el szívem mélyén, + elmondom a te hűséged 
és segítséged, * nem titkolom el kegyelmed és igazságod. 14. Uram, ne vond meg 
tőlem irgalmadat, * kegyelmed és igazságod szüntelenül őrizzen! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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41. zsoltár 
 

       A  ke- gyel- mes Jé- zus Krisz- tus  kö- nyö- rü- le  az em- be- ren, 

       ha- tal- mat  vőn  ör- dö- gön  mi  el- len- sé- gün - kön      al - le - lu - ja. 
 

t.7.       
 

1. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, * ha bajba kerül, megmenti az Úr. 
2. Az Úr megőrzi, és életben tartja, + boldog lesz a földön, * nem engedi át ellenségei 
dühének. 3. Az Úr enyhülést ad betegágyán, * jobbulást ad neki, valahányszor 
betegen fekszik. | Antifóna | 4. Ezt mondom: Uram, légy kegyelmes hozzám! * 
Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! 5. Ellenségeim rosszat mondanak 
rólam: * Mikor hal már meg, mikor vész ki a neve? 6. Aki eljön meglátogatni, 
hiábavalóságot beszél, + szívében összegyűjt minden rosszat, * azután kimegy az 
utcára, és kibeszéli. 7. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak, * és 
rosszat gondolnak rólam: 8. Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, * nem kel föl 
többé onnan, ahol fekszik! 9. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, + aki 
velem együtt evett, * az is ellenem támadt. 10. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts 
fel engem, * hadd fizessek meg nekik! 11. Abból tudom meg, hogy kedvelsz, * ha 
nem ujjonghat rajtam ellenségem, 12. engem pedig megtartasz, mert feddhetetlen 
vagyok, * és színed elé állítasz örökre. 13. Áldott az Úr, Izráel Istene * öröktől fogva 
mindörökké. Ámen, ámen. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna  
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49. zsoltár 
 

        Én va - gyok az Úr – is - ten és az én ta- ná-  cso- mat 

       nem köz- löm  hi- tet - le- nek - kel. 
 

t.1.    
 

1. Halljátok ezt mind, ti, népek, * figyeljen a világ minden lakója, 2. közemberek és 
előkelők, * gazdag és szegény egyaránt! 3. Bölcs dolgokat beszél majd szám, * 
szívem gondolatai értelmesek. 4. Példázatra figyel fülem, * hárfakísérettel adom elő 
talányomat. | Antifóna | 5. Miért féljek a gonosz napokon, * ha körülvesz az 
alattomosok bűne, 6. akik vagyonukban bíznak, * és nagy gazdagságukkal 
dicsekszenek? 7. Hiszen senki sem válthatja meg magát, * nem adhat magáért 
váltságdíjat Istennek. 8. Mert olyan drága az élet váltsága, * hogy végképp le kell 
tennie róla, 9. még ha örökké élne is, * és nem látná meg a sírgödröt. 10. Pedig 
meglátja! + Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, * és másokra 
hagyják vagyonukat. 11. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, + lakásuk 
nemzedékről nemzedékre, * földeket neveznek el róluk. 12. De a gazdag ember sem 
marad meg, * hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. 13. Ez a bolondok sorsa, és 
követik őket azok, * akiknek tetszik beszédük. | Antifóna | 14. Mint juhok kerülnek a 
holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. + Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem 
lesz lakásuk. * Reggelre a becsületesek uralkodnak. 15. De Isten engem kivált a 
holtak hazájából, * és magához fog venni. 16. Ne törődj azzal, ha valaki 
meggazdagszik, * ha sok kincs lesz is házában. 17. Úgysem vihet magával semmit, 
* ha meghal, nem követi kincse. 18. Bár életében áldottnak tartja magát, * és dicsérik, 
hogy jól megy sora, 19. mégis őseinek nemzedékéhez kerül, * soha többé nem lát 
napvilágot. 20. Mert a gazdag ember sem marad meg, * hasonló az állatokhoz, 
amelyek kimúlnak. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna  
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51. zsoltár 
 

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

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

t.1.     

 

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

lelkével támogass engem! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 

 

57. zsoltár 
 

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

t. irregularis       
 

1. Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, * mert tebenned bízik az én lelkem. 
2. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, * míg elvonulnak a veszedelmek. 3. A 
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magasságos Istenhez kiáltok * Istenhez, aki mellém áll mindenkor. 4. Segítséget küld 
a mennyből, és megtart engem, + meggyalázza az engem elnyelőt, * elküldi az ő 
igazságát és kegyelmét. 5. Magasztaljanak téged a mennyben, ó, Isten, * 
dicsőítsenek téged az egész földön! | Antifóna | 6. Hálót vetettek lábaimnak, 
megalázták lelkemet, * vermet ástak nekem, de maguk estek abba. 7. Kész az én 
szívem, Istenem, + kész az én szívem, * hogy énekeljek és dicséretet mondjak. 
8. Serkenj fel, lelkem, + serkenj fel, te lant és hárfa, * hadd keltsem fel a hajnalt! 
9. Magasztallak téged, én uram, a népek között, * zsoltárt zengek rólad a nemzetek 
között. 10. Mert a te irgalmasságod az égig ér, * és a te hűséged a fellegekig. 
11. Magasztaljanak téged a mennyben, ó, Isten, * dicsőítsenek téged az egész 
földön! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

63. zsoltár 
 

   Már pir- ka- dat- kor ke- res- lek té- ged, 

        és só- vár- gok,   hogy lás- sam ha-tal-mad. 
 

t.7.      

 

1. Ó, Isten, te vagy az én Istenem, * már pirkadatkor téged kereslek. 2. Téged 
szomjaz az én lelkem, + utánad sóvárog testem, * mint kiszikkadt kopár sivatag. 
3. Így nézek tereád szentélyedben, * hogy megláthassam hatalmadat és 
dicsőségedet. 4. Mert kegyelmed jobb az életnél is, * az én ajkam téged dicsőít. 
5. Ezért áldalak, amíg csak élek, * kezemet a te nevedben emelem imára. 6. Mintha 
bőséges táplálékkal telnék meg lelkem, * mikor ujjong az ajkam, és téged dicsérlek. 
7. Mikor ágyamban fekszem, rád emlékezem, * mikor ébren virrasztok, felőled 
gondolkodom. 8. Mert te voltál az én segítségem, * és a te szárnyaid árnyékában 
örvendezem. 9. Hozzád ragaszkodik az én lelkem, * jobboddal te támogatsz engem. 
| Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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68. zsoltár - I. szakasz 
 

       A ke- gyel- mes Jé- zus Krisz- tus  kö- nyö- rü- le  az em- be- ren, 

      ha- tal- mat vőn ör- dö- gön mi el- len- sé- gün- kön    al - le - lu- ja. 
 

t.7.     

 

1. Fölkel az Isten! + Szétszóródnak ellenségei, * elfutnak előle gyűlölői. 2. Ahogyan 
a füst eloszlik, ha ráfújnak, + ahogyan a viasz megolvad a tűztől, * úgy pusztulnak el 
a bűnösök az Isten színe előtt. 3. De az igazak örülnek, vigadnak, * Isten színe előtt 
vígan örvendeznek. 4. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének! + Készítsetek utat 
a pusztában száguldónak! * Úr az ő neve, vigadjatok színe előtt! 5. Árváknak atyja, 
özvegyek védője * az Isten szent hajlékában. 6. Isten hazahozza az elhagyottakat, + 
kihozza a foglyokat boldog életre, * csak a lázadók maradnak sivár helyen. 7. Ó, 
Isten, amikor elindultál néped előtt, amikor vonultál a sivatagban, 8. rengett a föld, 
csepegett az ég is Isten színe előtt, * még a Sínai is, az Istennek, Izráel Istenének 
színe előtt. 9. Bőven adtál esőt örökségedre, ó, Isten, * és a fáradtat megerősítetted. 
| Antifóna | 10. Ott lakik nyájad, * és jóvoltodból gondoskodsz az elesettről, Istenem! 
11. Az Úr ezt a kijelentést adja * az örömhírt vivő nők nagy seregének: 12. A seregek 
királyai hanyatt-homlok menekülnek, * a palota terén pedig zsákmányt osztanak. 
13. Ha a felszerelést őrzitek is, * ezüstszárnyú galambot kaptok, aranyos zöld 
tollakkal. 14. Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, * fehér lesz a Calmón, 
mint a hó. 15. Istenek hegye a Básán-hegy, * sokcsúcsú hegy a Básán-hegy. 
16. Miért néztek irigyen, ti, sokcsúcsú hegyek arra a hegyre, + amelyet Isten 
lakóhelyéül választott? * Ott is lakik az Úr örökre! 17. Istennek harci kocsija 
számtalan, sok ezer, * ezekkel jön az Úr a Sínairól szentélyébe. 18. Fölmentél a 
magas hegyre, foglyokat ejtettél, + embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. 
* Most már ott laksz, Uram Isten! 19. Áldott az Úr! * Napról napra gondot visel rólunk 
szabadító Istenünk. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna  
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68. zsoltár - II. szakasz 
 

       A ke- gyel- mes Jé- zus Krisz- tus  kö- nyö- rü- le  az em- be- ren, 

      ha- tal- mat vőn ör- dö- gön mi el- len- sé- gün- kön    al - le - lu- ja. 
 

t.7.     

 

1. Isten a mi szabadító Istenünk, * az Úr, a mi Urunk kihoz a halálból is. 2. Bizony, 
szétzúzza Isten ellenségei fejét, * a bűnben élők kemény koponyáját! 3. Az Úr ezt 
mondta: * Básánból is visszahozom őket, * a tenger mélyéről is visszahozom, 4. hogy 
lábad vérben gázoljon, * és kutyáid nyelvének is jusson az ellenségből. 5. Látták, ó, 
Isten, hogyan vonultál be, + hogyan vonultál be, * Istenem, királyom, a szentélybe. 
6. Elöl mentek az énekesek, + hátul a hárfások, * középen a doboló nők. 7. Áldjátok 
Istent a gyülekezetekben, * az Urat, akik Izráeltől származtok! 8. Élükön jön Benjámin 
kicsiny törzse, + Júda vezetői tömegestül, * Zebulon vezetői, Naftáli vezetői. 
9. Parancsolj, Isten, hatalmaddal, + isteni hatalmaddal, * amellyel értünk 
munkálkodsz, 10. jeruzsálemi templomodból: * királyok hozzanak neked ajándékot! 
| Antifóna | 11. Dorgáld meg a nádas vadját, a hatalmasok seregét, + a népek 
fejedelmeit! * Tipord el a pénzsóvárokat, szórd szét azokat a népeket, amelyek 
háborút akarnak! 12. Egyiptomból követek jönnek, * az etiópok Istenhez emelik 
kezüket. 13. Ti, földi országok, * énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak! 
14. Száguld az egeken át, az ősi egeken át. * Halld, hogyan mennydörög hatalmas 
hangja! 15. Hirdessétek Isten hatalmát, fenségét Izráelen, * erejét a fellegekben! 
16. Félelmetes vagy szentélyedben, Isten! + Izráel Istene ad hatalmat és erőt a 
népnek.*  Legyen áldott az Isten! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna  
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71. zsoltár 
 

     Én  Is- te- nem,  ments meg  en- gem  a  go- nosz  ke- zé-  ből! 
 

t.8.      

 

1. Tebenned bízom, Uram, * ne szégyenüljek meg soha! 2. A te igazságod szerint 
ments meg, + szabadíts meg engem! * Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem! 
3. Légy erős kőváram, ahová mindenkor mehetek, * melyet segítségül rendeltél, hogy 
megmeneküljek. 4. Istenem, ments meg a gonosz kezéből, * az álnok és erőszakos 
bűnök markából! 5. Mert te vagy, Uram, reménységem, * te vagy, Uram, bizodalmam 
gyermekségemtől fogva. 6. Szinte csodának tartják már életem sokan, * mert te vagy 
erős oltalmam. 7. Öregségem idején se vess el magadtól, * mikor elfogy az erőm, ne 
hagyj el engem! 8. Mert sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, + de újból életre 
keltesz, * a föld mélyéből újra fölhozol. 9. Ismét naggyá teszel, * hozzám fordulsz, és 
megvigasztalsz. 10. Ujjong az én ajkam, ha néked énekel, * és ujjong a lelkem is, 
amelyet megváltottál. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

79. zsoltár 
 

        U- ram,  légy    ke- gyel-mes      a   mi   bű- ne- ink – nek. 

t.8.       

 

1. Ó, Isten! Pogányok törtek örökségedre, * meggyalázták szent templomodat, 
romhalmazzá tették Jeruzsálemet. 2. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták 
eledelül, * híveid testét a föld vadjainak. 3. Úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül, 
mint a vizet, * és nem temette el őket senki. 4. Csúffá lettünk szomszédaink előtt, * 
környezetünk gúnyol és kinevet. 5. Uram, meddig tart még haragod? * Meddig lobog 
tűzként indulatod? 6. Töltsd ki lángoló haragodat a pogányokon, akik nem ismernek 
téged, * az országokon, ahol nevedet nem hívják segítségül! 7. Mert megemésztették 
Jákóbot, * és lakóhelyét elpusztították. 8. Ne ródd fel nekünk az elődök bűneit, * siess 
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felénk irgalmasan, mert igen elesettek vagyunk! 9. Segíts meg bennünket, szabadító 
Istenünk, a te neved dicsőségéért! * Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg 
vétkeinket! 10. Ne mondhassák a pogányok: + Hol van az ő Istenük? * Legyen 
nyilvánvalóvá előttünk, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáid kiontott véréért! 
11. Jusson eléd a foglyok sóhajtása, * tartsd meg a halálraítélteket, mert hatalmas a 
te karod! 12. Hétszeresen fizesd vissza szomszédainknak a gyalázatot, * amellyel 
téged illettek, Uram! 13. Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, + örökké 
magasztalunk téged. * Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 
 

81. zsoltár 
 

      Ö- rül- ni fog    a   ti   szí- ve- tek,  al- le- lu- ja,    és  a   ti   ö- rö- mö- tö- ket 

      sen- ki  el nem ve- szi  tő- le- tek,   al- le- lu- ja. 
 

t.8.      
 

1. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, * ujjongjatok Jákób Istene előtt! 2. Kezdjetek 
zsoltárba, * szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot! 3. Fújjátok 
meg a kürtöt újholdkor, * holdtöltekor is, ünnepünk napján! 4. Mert Izráelnek szóló 
rendelkezés ez, * Jákób Istenének törvénye. 5. Intelmül adta Józsefnek, amikor 
Egyiptom ellen vonult. * Ismeretlen beszédet hallottam:  6. Levettem válláról a terhet, 
* keze megszabadult a kosárhordástól. 7. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és 
megmentettelek. * Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: próbára tettelek 
Meríbá vizeinél. Szela. | Antifóna | 8. Hallgass meg, népem, hadd intselek! * Bárcsak 
hallgatnál rám, Izráel! 9. Ne legyen más istened, * idegen istent ne imádj! 10. Én, az 
Úr vagyok a te Istened, + aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről. * Nyisd ki a szádat, 
és én megtöltöm! | Antifóna | 11. De népem nem hallgatott szavamra, * Izráel nem 
engedelmeskedett nekem. 12. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, * és 
kövessék a maguk tanácsát.13. Bárcsak rám hallgatna népem, * az én utaimon járna 
Izráel! 14. Hamar megaláznám ellenségeit, * ellenfeleire emelném kezem. 15. Az Úr 
gyűlölői hízelegnének neki, * az ő ideje pedig örökké tartana. 16. A búza legjavával 
etetném, * kősziklából szedett mézzel tartanám jól. | Dicsőség az Atyának és a 
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Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

85. zsoltár 
 

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

t.6.      
 

1. Megáldottad, Uram, a te földedet, * jóra fordítottad Jákób sorsát. 

2. Megbocsátottad néped bűnét, * elengedted minden vétkét. 3. Nem sújt már 

csapásod, * elfojtottad haragod hevét. 4. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, * ne 
haragudj reánk többé! 5. Örökké akarsz-e haragudni reánk? * Nemzedékről 

nemzedékre tart-e majd haragod? 6. Nem akarsz-e új életet adni nekünk, * hogy 
néped örvendezzen? | Antifóna | 7. Mutasd meg, Uram, irgalmasságod, * és adj 

nekünk szabadulást! 8. Hadd halljam meg, mit hírdet az Úristen! + Bizony, 
békességet hirdet ő népének, * hogy ne legyenek újra oktalanok. 9. Mert közel 

van a szabadulás az istenfélőkhöz, * hogy dicsősége lakozzék földünkön. 10. 
Szeretet és hűség találkoznak, * igazság és béke csókolgatják egymást. 11. 

Hűség sarjad a földből, * és igazság tekint le a mennyből. 12. Az Úr is megad 
minden jót, * földünk is meghozza termését. 13. Igazság jár őelőtte, * és utat 

készít lépteinek. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, 
ámen. | Antifóna  
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90. zsoltár 
 

       A- tyám- fi- a- i, ne bán- kód- ja- tok a- zo- kon, kik el- a- lud- tak, 

     mi- kép- pen má- sok, kik- nek   nin- csen re- mény- sé- gük 

        a   fel-  tá-  ma-  dás    fe- lől. 
 

t.8.      
 

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

     Jó  do - log   az   U-rat  di- csér-ni. 
 

t.8.      
 

1. Mily jó hálát adni az Úrnak, * zengeni neved dicséretét, ó, Felséges! 2. Hirdetni 
reggel a te kegyelmedet, * hűségedet minden éjjel. 3. Mert megvidámítottál tetteiddel, 
Uram, * kezed műveinek ujjongok. 4. Mily nagyok alkotásaid, Uram! * Igen mélyek a 
te gondolataid! | Antifóna | 5. A balga ember fel sem ismeri, * az esztelen meg sem 
érti: 6. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, + és kivirul mind a gonosztevő, * végül 
mégis el kell veszniük. 7. De te, Uram, felséges vagy, * magasztos vagy mindörökké. 
8. Az igaz virul, mint a pálmafa, * magasra nő, mint a libanoni cédrusok. 9. Az Úr 
házában plántálták el őket. * Ott virulnak Istenünk udvarain. 10. Idős korban is 
gyümölcsöznek, * dús lombúak és zöldek maradnak, 11. és hirdetik: Igaz az Úr, * 
kősziklám ő, kiben nincs hamisság. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 

 

93. zsoltár 
 

        Val-  lást  te- gye- nek    min- den- fé-  le    né- pek 

         az  Úr- is- ten- nek,      és  őt   di- csér- jék! 
 

t.4.      
 

1. Uralkodik az Úr! + Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, * erőt övezett magára. 
Szilárdan áll a világ, nem inog. 2. Szilárdan áll trónod ősidők óta, * öröktől fogva vagy 
te. 3. Zúgnak a folyamok, Uram, + hangosan zúgnak a folyamok, * zúgva morajlanak 
a folyamok. 4. A hatalmas vizek hangjánál, * a tenger fenséges morajlásánál 
fenségesebb az Úr a magasságban. 5. Amit megmondasz, igen megbízható. * 
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Templomodat szentség ékesíti, ó, Uram, időtlen időkig! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 

 

94. zsoltár - I. szakasz 
 

     Győ-ze-del- mes Krisz- tus, ir-gal-mazz né-künk bű-nö- sök-nek,  al - le - lu - ja. 
 

t.7.       
 

1. Uram, megtorlás Istene, * megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 2. Emelkedj fel, 
földnek bírája, * fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 3. Uram, meddig fognak a 
bűnösök, * meddig fognak a bűnösök vigadni? 4. Hangoskodnak, kihívóan 
beszélnek, * kérkednek a gonosztevők. 5. Tiporják, Uram, népedet, * nyomorgatják 
örökségedet. 6. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, * megölik az árvákat. 7. Azt 
gondolják, nem látja az Úr, * nem veszi észre Jákób Istene. | Antifóna | 8. Térjetek 
észhez, ti, ostobák a nép között! * Ti, esztelenek, mikor jön meg az eszetek? 9. Aki 
a fület alkotta, az ne hallana? * Aki a szemet formálta, az ne látna? 10. Aki népeket 
fenyít meg, az ne büntetne? * Hiszen ő tanítja ismeretre az embert! 11. Az Úr tudja, 
milyen hiábavalók * az ember gondolatai. 12. Boldog az az ember, akit te 
megfenyítesz, Uram, * és megtanítasz törvényedre, 13. hogy megóvd a rossz 
napoktól, * míg a bűnösöknek megássák a sírját. 14. Nem taszítja el népét az Úr, * 
nem hagyja el örökségét. 15. Mert diadalra jut még a jog, * és azt követi minden tiszta 
szívű ember. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 
 
94. zsoltár - II. szakasz 
 

     Győ-ze-del- mes Krisz- tus, ir-gal-mazz né-künk bű-nö- sök-nek,  al - le - lu - ja.  
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t.7.       
 

1. Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? * Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? 
2. Ha az Úr nem segített volna rajtam, * én már a csend honában laknék. 3. Mikor 
azt gondoltam, hogy roskad a lábam, * szereteted, Uram, támogatott engem. 4. Ha 
megtelik szívem aggodalommal, * vigasztalásod felüdíti lelkemet. 5. Vállalhatsz-e 
közösséget a romlottság ítélőszékével, * mely a törvényesség látszatával 
nyomorúságot idéz elő? 6. Az igaz embernek életére törnek, * az ártatlan embert 
elítélik. 7. De nekem az Úr a váram, * Istenem az oltalmam és kősziklám. 8. Ellenük 
fordítja saját gazságukat, + megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, * 
megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

100. zsoltár 
 

    Szol- gál- ja- tok   az  Úr- nak  ör- ven- de- zés- sel! 
 

t.2.       
 

1. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! + Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! * 
Vigadozva járuljatok színe elé! 2. Tudjátok meg: az Úr az Isten! + Ő alkotott minket, 
az övéi vagyunk, * az ő népe és legelőjének juhai. 3. Menjetek be kapuin 
hálaénekkel, + udvaraiba dicséretekkel! * Adjatok hálát őneki, áldjátok az ő nevét! 
4. Mert jó az Úr, + örökké tart szeretete * és hűsége nemzedékről nemzedékre. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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107. zsoltár - I. szakasz 
 

       A  ti szo- mo- rú- sá- go- tok    al - le- lu- ja, 

      ö- röm- re  for- dul  ti- nék- tek,   al - le - lu-ja! 
 

t.6.      
 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké tart szeretete! 2. Így szóljanak az Úr 
megváltottai, * akiket megváltott az ellenség kezéből, 3. és összegyűjtött a különböző 
országokból; * keletről, nyugatról, északról és délről. | Antifóna | 4. Vannak, akik 
bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, * nem találtak lakott várost. 5. Éheztek is, 
szomjaztak is, * elcsüggedt a lelkük. 6. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, * 
és ő kimentette őket szorult helyzetükből. 7. A helyes útra vezette őket, * hogy lakott 
városba jussanak. 8. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, * az emberekkel tett 
csodáiért, 9. mert megitatta a szomjazókat, * és jól tartotta az éhezőket. 10. Vannak, 
akik sötétségben ültek, * a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, 11. mert 
engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, * megvetették a Felséges döntését. 
12. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, * elbuktak, nem volt segítőjük. 13. De az 
Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, * és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. 
14. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, * köteleiket pedig letépte. 
15. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, * az emberekkel tett csodáiért, 
16. mert betörte az érckapukat, * és leverte a vaszárakat. | Dicsőség az Atyának és 
a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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107. zsoltár - II. szalasz 
 

       A  ti szo- mo- rú- sá- go- tok    al - le- lu- ja, 

      ö- röm- re  for- dul  ti- nék- tek,   al - le - lu-ja! 
 

t.6.      
 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké tart szeretete! 2. Vannak ostobák, 
akiknek szenvedniük kellett * vétkes életük és bűneik miatt. 3. Minden ételtől 
undorodtak, * már a halál kapuihoz jutottak. 4. De az Úrhoz kiáltottak 
nyomorúságukban, * és ő megszabadította őket szorult helyzetükből. 5. Elküldte 
igéjét, * meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket. 6. Adjanak most hálát az 
Úrnak szeretetéért, * az emberekkel tett csodáiért, 7. mutassanak be hálaáldozatot, 
* beszéljék el ujjongva tetteit! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

107. zsoltár - III. szakasz 
 

       A  ti szo- mo- rú- sá- go- tok    al - le- lu- ja, 

      ö- röm- re  for- dul  ti- nék- tek,   al - le - lu-ja! 
 

t.6.      
 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké tart szeretete! 2. Vannak, akik 
hajókon a tengerre szálltak, * munkájukat a nagy vizeken végezték. 3. Ezek látták az 
Úr tetteit, * csodáit a mélységes tengeren. 4. Szavára forgószél támadt, * fölemelték 
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őket a hullámok. 5. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, * kétségbeestek a 
veszedelemben. 6. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, * bölcsességük 
egészen odalett. 7. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, * és ő kiszabadította 
őket szorult helyzetükből. 8. Lecsendesítette a forgószelet, * elcsitultak a hullámok. 
9. Örültek, amikor azok elsimultak, * és a kívánt kikötőbe vezette őket. 10. Adjanak 
most hálát az Úrnak szeretetéért * és az emberekkel tett csodáiért! 11. Magasztalják 
őt a nép gyülekezetében, * és dicsérjék a vének gyűlésében! | Dicsőség az Atyának 
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

107. zsoltár - IV. szakasz 
 

       A  ti szo- mo- rú- sá- go- tok    al - le- lu- ja, 

      ö- röm- re  for- dul  ti- nék- tek,   al - le - lu-ja! 
 

t.6.      
 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké tart szeretete! 2. A folyókat pusztává 
tette, * a forrásokat sivataggá, 3. a gyümölcstermő földet szikessé * a rajta lakók 
gonoszsága miatt. 4. A pusztában bővizű tavat árasztott, * a szomjú földön 
forrásokat. 5. Éhezőket telepített oda, * akik várost alapítottak lakóhelyül. 6. Mezőket 
vetettek be, és szőlőket ültettek, * amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. 
7. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, * állatokban sem láttak hiányt. 8. De 
azután megfogyatkoztak, * és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt, 
9. amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, * és úttalan pusztaságban kellett 
bolyonganiuk. 10. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, * nemzetségüket 
megszaporítja, mint egy nyájat. 11. Látják a becsületesek, és örülnek, * az álnokok 
pedig befogják szájukat. 12. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, * és értse meg az Úr 
kegyelmes tetteit! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna  
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111. zsoltár 
 

     Bi- zo- nyo- sak  min- den  pa- ran- cso- la-  ta- i, 

       fenn- áll- nak    ö- rök- kön- ö- rök- ké. 
 

t.4.      
 

1. Allelúja! + Áldom én az Urat teljes szívemből * a hívek között, a gyülekezetben. 
2. Bizony, nagyok az Úr alkotásai, * ki kedvét leli benne, kutathatja. 3. Csodálatos 
minden tette, és fenséges, * igazsága örökre megmarad. 4. Dicsőségére 
emlékeztetnek csodái, * kegyelmes és irgalmas az Úr. 5. Eledelt ad az őt félőknek, * 
szövetségére mindig emlékezik. 6. Éled a jog és igazság keze munkáján. * Bizony, 
maradandó minden parancsolata. 7. Fennállnak azok örökkön-örökké, * hűség és 
igazság azoknak alapja. 8. Gondoskodott népe megváltásáról, * szövetségét 
elrendelte örökre. 9. Hatalmas és félelmes az ő szent neve. * A bölcsesség kezdete 
az Úrnak félelme. 10. Jól gondolkodnak mind, akik eszerint élnek, * az ő dicsérete 
pedig örökre megmarad. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 

 
114. zsoltár 
 

       Ki- hoz- ta    az  Úr     Já- kób  há- zát  az    i - de- gen föld- ről. 
 

t. peregrinus      
 

1. Amikor Izráel nép kijött Egyiptomból, * Jákób háza népe az idegen nép közül, 
2. Júda lett akkor az Úrnak szent népe, * Izráel lett az ő birodalma. 3. Látta őt a tenger 
és elfutott, * a Jordán pedig meghátrált. 4. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, * a 
halmok is úgy, mint a bárányok. 5. Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, * mi lelt, 
Jordán, hogy meghátráltál? 6. Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, * és ti halmok, 
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amint a bárányok? 7. Rendülj meg, te föld, az Úr színe előtt, * Jákób Istenének orcája 
előtt, 8. aki a sziklát tóvá változtatta, * és a kovakövet vizek forrásává? | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

117. zsoltár 
 

      Ör- ven- de- ze- tek    Is- ten- nek min- den föl- dek 
 

t.8.      
 

1. Dicsérjétek az Urat mind, ti, népek, * dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! 2. Mert nagy 
az ő szeretetet irántunk, + az Úr hűsége örökké tart. * Dicsérjétek az Urat! | Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 
 

121. zsoltár 
 

     Az Úr-tól jön   a  mi se-gít-sé-günk. 
 

t.1.     

 

1. Szemeimet a hegyekre emelem: * Honnan jön az én segítségem? 2. Az én 
segítségem az Úrtól jön, * aki teremtette a mennyet és a földet. 3. Nem engedi, hogy 
lábad meginogjon, * nem szunnyad el a te őriződ. 4. Bizony, el nem szunnyad, * és 
nem alszik Izráel őrizője. 5. Az Úr a te őriződ, * az Úr a te árnyékod jobbod felől, 
6. hogy a nap tüze nappal ne sértsen téged, * sem éjjel a hold meg ne ártson. 7. Az 
Úr megőriz téged minden gonosztól, * megőrzi a te lelkedet. 8. Megőriz az Úr 
jártadban-keltedben, * mostantól fogva mindörökké. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. |  Antifóna  
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126. zsoltár 
 

       A-kik könnyhullaj- tás- sal  ve- tet- tek, uj- jong- va a- ras- sa-nak! 
 

t.8.      
 

1. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint az álmodók. 
2. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, * és örömkiáltás volt nyelvünkön. 3. Ezt 
mondták akkor magukban a népek: * Hatalmas dolgot tett velük az Úr! 4. Hatalmas 
dolgot tett velünk az Úr, * ezért örvendezhetünk. 5. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, * 
mint újraéleszted a kiszáradt délvidéki patakot! 6. Akik könnyhullajtással vetettek, * 
ujjongva arassanak! 7. Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, * ujjongva érkezzék, 
ha kévéit hozza! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 

 

136. zsoltár 
 

 
   Meg- ma- rad  mind- ö- rök- ké    az  Úr- is-  ten  ir- gal- ma. 
  

t.3.     

 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 2. Adjatok hálát 
az istenek Istenének, * mert az ő irgalma örökkévaló. 3. Adjatok hálát az urak Urának, 
* mert az ő irgalma örökkévaló. 4. Egyedül ő cselekszik csodákat, * mert az ő irgalma 
örökkévaló. 5. Bölcsen alkotta meg az eget, * mert az ő irgalma örökkévaló. 6. A 
földet a víz fölé terítette, * mert az ő irgalma örökkévaló. 7. Megalkotta a nagy 
égitesteket, * mert az ő irgalma örökkévaló, 8. a napot, hogy uralkodjék nappal, * 
mert az ő irgalma örökkévaló, 9. a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, * 
mert az ő irgalma örökkévaló. | Antifóna | 10. Kihozta Egyiptomból Izráelt, * mert az ő 
irgalma örökkévaló. 11. Átvezette népét a pusztán, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
12. Nagy királyokat vert meg csatában, * mert az ő irgalma örökkévaló. 13. Népének 
adta országukat örökségül, * mert az ő irgalma örökkévaló. 14. gondolt ránk 
megalázottságunkban, * mert az ő irgalma örökkévaló, 15. és megszabadított minket 
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ellenségeinktől, * mert az ő irgalma örökkévaló. 16. Ő ad eledelt minden élőlénynek, 
* mert az ő irgalma örökkévaló. 17. Adjatok hálát a menny Istenének, * mert az ő 
irgalma örökkévaló. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

138. zsoltár 
 

     An- gya- lok- nak  szí- ne  e- lőtt    é- nek- lek  né- ked, Úr- is- ten. 
 

t.5.     

 

1. Magasztallak téged, Uram, teljes szívemből, * az angyalok színe előtt is csak rólad 
énekelek. 2. Leborulok szent templomodban, + áldom neved kegyelmedért és 
hűségedért, * mert mindennél magasztosabbá tetted neved és beszéded. 3. Amikor 
kiáltottam, meghallgattál engem, * bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. 4. Téged 
magasztal, Uram, a föld minden királya, * amikor meghallják szád mondásait. 
5. Énekelni fogok immár az Úr útjairól, * mert oly nagy az Úr dicsősége. 6. Bár 
fenséges az Úr, a megalázottat meglátja, * és a fennhéjázót is messziről megismeri. 
7. Ha szorult helyzetben vagyok is, * te megtartod az életemet. 8. Ellenségeim 
haragja ellen kinyújtod kezedet, * és jobboddal megsegítesz engem. 9. Az Úr elvégzi, 
amit énbennem elkezdett. + Uram, a te irgalmad örökkévaló, * ne hagyd el kezednek 
alkotásait! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

145. zsoltár 
 

       Min- de- nek- nek sze- me- i      te- ben- ned bíz- nak, Úr- is- ten. 
 

t.1.      
 

1. Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * áldom nevedet örökkön-örökké. 
2. Minden napon áldalak téged, * dicsérem nevedet örökkön-örökké. 3. Nagy az Úr, 
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és dicséretre méltó, *az ő nagysága felfoghatatlan. 4. Nemzedékről nemzedékre 
dicsérik műveidet, * és hatalmas tetteidet hirdetik. 5. Fenségeden, ragyogó 
dicsőségeden * és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem. 6. Elmondják, mily 
félelmetes hatalmad, * én is felsorolom nagy tetteid. 7. Áradoznak, emlékezve nagy 
jóságodra, * és örvendeznek igazságodnak. 8. Könyörülő és irgalmas az Úr, + 
késedelmes a haragra, * szeretete pedig végtelen. 9. Jó az Úr mindenkihez, * 
irgalmas minden teremtményéhez. 10. Magasztal, Uram, minden teremtményed, * 
és híveid áldanak téged. 11. Elmondják, hogy országod milyen dicsőséges, * és 
beszélnek hatalmadról, 12. megismertetve az emberekkel az Úr hatalmas tetteit, * 
országa ragyogó dicsőségét. 13. Országod, Uram, örökkévaló ország, * uralmad 
nemzedékről nemzedékre megmarad. 14. Támogat az Úr minden elesettet, * és 
fölegyenesít minden görnyedőt. 15. Mindenek szemei tereád néznek, Uram, * mert 
te adsz nekik eledelt alkalmas időben. 16. Megnyitod a te kezedet, * és betöltesz 
minden élőt a te áldásoddal. 17. Az Úrnak minden útja igaz, * és minden tette 
jóságos. 18. Közel van az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, * mindenkihez, aki igazán 
hívja őt. 19. Teljesíti az őt félők kívánságát, * meghallja könyörgésüket, és megsegíti 
őket. 20. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, * de a bűnösöket mind 
elpusztítja. 21. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, * szent nevét áldja mindenki örökkön-
örökké! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

146. zsoltár 
 

      A jó pász- tor    az  ő  é- le- tét ad- ja    az  ő   ju- ha-  i - ért,    al- le- lu- ja. 
 

t.4.      
 

1. Hallelúja! Hallelúja! * Dicsérd, én lelkem, az Urat! 2. Dicsérem az Urat, amíg csak 
élek, * zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak vagyok. 3. Ne bízzatok az 
előkelőkben, * egy emberben sem, mert nem tud megtartani. 4. Ha elszáll a lelke, 
visszatér a földbe, * és azonnal semmivé válnak tervei. 5. Boldog az, akinek Jákób 
Istene a segítsége, * és Istenében, az Úrban van reménysége, 6. aki teremtette a 
mennyet és a földet, + a tengert és ami csak bennük van. * Ő meg is tart hűségesen 
mindenkor. 7. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, * kenyeret ad az éhezőknek. 
8. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, + az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, * az Úr 
szereti az igazakat. 9. Az Úr őrzi a jövevényeket, + megtartja az árvát és az özvegyet, 
* a gonoszok útját pedig elfordítja. 10. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, 
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Sion, * nemzedékről nemzedékre. Halleluja! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és 
a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 

 
 

147. zsoltár 
 

      Az Úr- nak né- pe     ki - jö- ve a  po- gá- nyok kö-zül. 
 

t.8.       
 

1. Dicsérjétek az Urat! + Milyen jó Istenünkről énekelni, * milyen gyönyörű a szép 
dicséret! 2. Felépíti Jeruzsálemet az Úr, * összegyűjti a szétszóródott Izráelt. 
3. Meggyógyítja a megtört szívűeket, * és bekötözi sebeiket. 4. Megszabja a csillagok 
számát, * nevet ad mindegyiknek. 5. Nagy a mi Urunk, és igen erős, * bölcsessége 
határtalan. 6. Támogatja az Úr az alázatosokat, * de porig alázza a bűnösöket. | 
Antifóna | 7. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, * énekeljetek hárfakísérettel 
Istenünknek! 8. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, + esőt bocsát a földre, * füvet 
sarjaszt a hegyeken. 9. Eledelt ad az állatoknak, * a károgó hollóknak is. 10. Nem a 
lovak erejében leli kedvét, * nem a férfi izmaiban gyönyörködik. 11. Az istenfélőkben 
gyönyörködik az Úr, * azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 
12. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, * Sion, dicsérd Istenedet! 13. Mert ő erős zárakat 
tett kapuidra, * megáldotta benned lakó fiaidat. 14. Békét szerzett határaidon, * a 
búza legjavával tart jól téged. 15. Elküldi parancsát a földre, * beszéde gyorsan 
terjed. 16. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, * olyan deret szór szét, amilyen a 
hamu. 17. Darabokban dobálja a jeget, * ki állhatja ki hidegét? 18. De ha kibocsátja 
szavát, elolvasztja azokat, * és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. 19. 
Kijelentette igéjét Jákóbnak, * rendelkezését és törvényeit Izráelnek. 20. Egyetlen 
néppel sem bánt így, + a többiek nem ismerik törvényeit. * Dicsérjétek az Urat! | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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149. zsoltár 
 

     Fel- tá- madt a Jé- zus Krisz- tus    és u- ral-  ko- dik  az  ő meny- nye- i szent 

      Aty- já- val   al- le- lu- ja   al- le- lu- ja. 
 

t.8.       
 

1. Dicsérjétek az Urat! + Énekeljetek az Úrnak új éneket, * dicséretet a hívek 
gyülekezetében! 2. Örüljön alkotójának Izráel, * Sion lakói örvendezzenek 
királyuknak! 3. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, * énekeljetek neki dobokkal, 
hárfakísérettel! 4. Mert gyönyörködik népében az Úr, * győzelemmel ékesíti fel az 
elnyomottakat. 5. Vigadnak a hívek e dicsőségben, * ujjonganak pihenőhelyükön. 
6. Szájuk Istent magasztalja, * kezükben kétélű kard van. 7. Bosszút állnak a 
népeken, * megfenyítik a nemzeteket. 8. Láncra verik királyaikat, * vasbilincsbe 
előkelőiket. 9. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. + Dicső dolog 
lesz ez az Úr minden hívének. * Dicsérjétek az Urat! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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150. zsoltár 
 

     Di- csér- jé- tek,   ke- resz- tyé- nek,    az Úr-is-tent! 
 

t.6.      
 

1.Hallelúja! + Dicsérjétek Istent az ő szentélyében, * dicsérjétek a hatalmas 
égboltozaton! 2. Dicsérjétek őt csodatetteiért, * dicsérjétek nagyságához méltóan! 
3. Dicsérjétek kürtzengéssel, * dicsérjétek lanttal és hárfával! 4. Dicsérjétek dobbal, 
körtáncot járva, * dicsérjétek hegedűvel és fuvolával! 5. Dicsérjétek csilingelő 
cimbalommal, * dicsérjétek zúgva zengő cintányérral! 6. Minden lélek dicsérje az 
Urat! * Hallelúja! Hallelúja! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
| Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 


