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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 a Hála és Szolgálat hetedik hetében 

/2021.VII.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) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (42 az énekeskönyvből végig, vagy 1-2,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mint a szép híves patakra, A szarvas kívánkozik 
 

c) A hét zsoltára (105 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

    Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 1Kir 8,22-53 Mk 2,23-28 

H Jn 6,47-56 1Kir 8,54-66 Mk 3,1-6 

K Mt 22,1-14 1Kir 9 Mk 3,7-12 

Sze ApCsel 10,(21-23)24-36 1Kir 10 Mk 3,13-21 

Cs 1Kor 10,16-17 1Kir 11,1-25 Mk 3,22-30 

P Lk 22,14-20 1Kir 11,26-43 Mk 3,31-35  
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Szo Jel 19,4-9 1Kir 12,1-19 Mk 4,1-20 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 254 végig vagy 1-5 Mindenkoron áldom az én Uramat, 

Kitől várom én minden oltalmamat 
 

H,Sze,P: 255 végig vagy 1-3, 7-8 Mely igen jó az Úr Istent dícsérni, 

Felségednek, én Uram, énekelni 
 

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 az 

igék által felvetett kérdések mentén népünk, egyházunk és saját szívünk 

Hozzád forduljon. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat nyolcadik hetében 

/2021.VII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-8 vagy 1,4-6 Hallgasd meg, Uram, kérésemet, 

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

H,Sze,P: 1-3,8-11 vagy 1,9-11 Hallgasd meg, Uram, kérésemet, 

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

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 Mt 5,13-16 1Kir 12,20-33 Mk 4,21-25 

H Mt 7,7-12 1Kir 13 Mk 4,26-29 

K Lk 6,27-35 1Kir 14 Mk 4,30-34 

Sze Mt 5,33-37 1Kir 15,1-15 Mk 4,35-41 

Cs 1Kor 12,27-13,3 1Kir 15,16-34 Mk 5,1-20 

P 1Pt 3,8-17 1Kir 16,1-14 Mk 5,21-43  
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Szo Fil 2,12-18 1Kir 16,15-34 Mk 6,1-6 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 456 végig vagy 1-2,6-7 Hatalmas Isten, könyörgünk, 

Szent Felségedhez kiáltunk 
 

H,Sze,P: 454 Ez a világ csak baj halma, Nincs itt senkinek nyugalma 
 

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 Te 

szaporítsd gyülekezeteinket napról napra üdvözülőkkel. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat kilencedik hetében 

/2021.VIII.01-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (41. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Boldog, aki a nyavalyást híven, Szánja ínségében 
 

c) A hét zsoltára (118. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-7 vagy 1-3,7 Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy 

vagy I. szakasz 
 

H,Sze,P: 1,8-13, vagy 1,8,13 Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy 

vagy II. szakasz 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 1Kir 17 Mk 6,7-13 

H 1Kir 3,16-28 1Kir 18,1-19 Mk 6,14-29 

K Ef 5,15-20 1Kir 18,20-46 Mk 6,30-44 

Sze 1Kor 10,23-31 1Kir 19,1-8 Mk 6,45-56 

Cs 1Kor 9,16-23 1Kir 19,9-21 Mk 7,1-23 

P Jer 1,11-19 1Kir 20,1-22 Mk 7,24-30  
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Szo Lk 12,42-48 1Kir 20,23-43 Mk 7,31-37 

 

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 énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 449. végig vagy 1,3,6-7 Uram, téged tisztellek, 

Méltó hálaadással 
 

H,Sze,P: 237. végig vagy 1-4 Reménységemben hívlak, Uram Isten! 

Reggeli órám rólad áll szívemben 
 

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, azokért a 

testvéreinkért, akik úgy érzik, nincs reménységük, akik a mi imánk 

segítségével találhatják meg az utat az életbe való visszatéréshez. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat tizedik hetében 

/2021.VIII.08-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (142 az énekeskönyvből* végig vagy 1,5-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (33 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-6 vagy 1-2 Nosza istenfélő szent hívek, Örvendezzetek 
 

H,Sze,P: 1,7-11 vagy 1,7,11 Nosza istenfélő szent hívek, Örvendezzetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 1Kir 21,1-16 Mk 8,1-10 

H Rm 11,1-12 1Kir 21,17-29 Mk 8,11-21 

K JSir 1,1-11 1Kir 22,1-28 Mk 22,29-40 

Sze Jn 4,19-26 1Kir 22,29-40 Mk 8,27-9,1 

Cs Rm 11,25-32 1Kir 22,41-54 Mk 9,2-13 

P JSir 5,1-22 2Kir 1 Mk 9,14-29  
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Szo 5Móz 27-35(36-40) 2Kir 2 Mk 9,30-41 

 

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 hitért 
 

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, a 

gyermek- és ifjúsági csendeshetek és táborok áldásaiért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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



13 
 

Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében 

/2021.VIII.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

c) A hét zsoltára (47 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,,vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

  No minden népek örvendezzetek, És tapsoljatok, Istent áldjátok 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 2Kir 3 Mk 9,42-50 

H Mt 23,1-12 2Kir 4 Mk 10,1-16 

K 1Sám 17,38-51 2Kir 5 Mk 10,17-31 

Sze Jn 8,3-11 2Kir 6 Mk 10,32-45 

Cs 1Pt 5,1-5 2Kir 7 Mk 10,46-52 

P Lk 22,54-62 2Kir 8 Mk 11,1-14  
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Szo Ézs 26,1-6 2Kir 9 Mk 11,15-19 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 203/1-6 vagy 1,3,6 Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet 
 

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

H,Sze,P: 427. végig vagy 1,7-10 Lelkem hozzád kíván menni, Veled lenni 
 

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 ne legyen megtérésünk akadályává olykor nagyon is büszke 

önigazságunk, hanem tárjuk ki őszinte bűnbánattal a szívünket Előtted kérve 

a Krisztusban elnyerhető új élet ajándékát. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat utolsó hetében 

/2021.VIII.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (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 1,8 Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, 

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 

 

c) A hét zsoltára (103 az énekeskönyvből 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a megadott szakasz) 
 

    Áldjad lelkem Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 
 

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 7,31-37 2Kir 10 Mk 11,20-26 

H Mt 9,27-34 2Kir 11 Mk 11,27-33 

K Mk 3,1-10(11-12) 2Kir 12 Mk 12,1-17 

Sze ApCsel 9,31-35 2Kir 13 Mk 12,18-27  
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Cs Jak 5,13-16 2Kir 14 Mk 12,28-34 

P Mt 12,15-21 2Kir 15 Mk 12,28-34 

Szo Ézs 57,15-19 2Kir 16 Mk 12,35-44 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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 

tanévkezdésben érintett családokért, pedagógusokért. 
 

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

e) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat hetedik hetében 

/2021.VII.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) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (88 énekeskönyvből végig vagy 1,9-10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, én idvességem Éjjel nappal kiáltok hozzád 
 

c) A hét zsoltára (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 1-2,16-17 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 1Kir 8,22-53 Mk 2,23-28 

H Jn 6,47-56 1Kir 8,54-66 Mk 3,1-6 

K Mt 22,1-14 1Kir 9 Mk 3,7-12 

Sze ApCsel 10,(21-23)24-36 1Kir 10 Mk 3,13-21 

Cs 1Kor 10,16-17 1Kir 11,1-25 Mk 3,22-30 

P Lk 22,14-20 1Kir 11,26-43 Mk 3,31-35  
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Szo Jel 19,4-9 1Kir 12,1-19 Mk 4,1-20 

 

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: 257 végig vagy 1-2,7-8 

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben 

Te szent Fiadért, légy segítséggel 
 

H,Sze,P: 261 Kegyelmes Isten, kinek kezébe Életemet adtam, 

Viseld gondomat, vezérld útamat 
 

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 Te 

szaporítsd gyülekezeteinket napról napra üdvözülőkkel. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat nyolcadik hetében 

/2021.VII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 
 

c) A hét zsoltára (116 az énekeskönyvből végig vagy 1,9-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szeretem és áldom az Úr Istent, Mert meghallgatá az én beszédemet 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,13-16 1Kir 12,20-33 Mk 4,21-25 

H Mt 7,7-12 1Kir 13 Mk 4,26-29 

K Lk 6,27-35 1Kir 14 Mk 4,30-34 

Sze Mt 5,33-37 1Kir 15,1-15 Mk 4,35-41 

Cs 1Kor 12,27-13,3 1Kir 15,16-34 Mk 5,1-20 

P 1Pt 3,8-17 1Kir 16,1-14 Mk 5,21-43 

Szo Fil 2,12-18 1Kir 16,15-34 Mk 6,1-6 
 

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: 469 Jézus nyájas és szelíd, Láss meg engemet 
 

H,Sze,P: 451 Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek, 

Vége, hossza nincsen kegyelmességednek 
 

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 Te 

szaporítsd gyülekezeteinket napról napra üdvözülőkkel. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (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 a Hála és Szolgálat kilencedik hetében 

/2021.VIII.01-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem 
 

c) A hét zsoltára (65. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy a 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-3 A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret 
 

H,Sze,P: 1,6-9 vagy 1,6 ,9 A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 1Kir 17 Mk 6,7-13 

H 1Kir 3,16-28 1Kir 18,1-19 Mk 6,14-29 

K Ef 5,15-20 1Kir 18,20-46 Mk 6,30-44 

Sze 1Kor 10,23-31 1Kir 19,1-8 Mk 6,45-56 

Cs 1Kor 9,16-23 1Kir 19,9-21 Mk 7,1-23 

P Jer 1,11-19 1Kir 20,1-22 Mk 7,24-30 

Szo Lk 12,42-48 1Kir 20,23-43 Mk 7,31-37 
 

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

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 461. Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem 
 

H,Sze,P: 450. Drága dolog az Úr Istent dícsérni, Színe előtt kegyesen 
 

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, azokért a 

testvéreinkért, akik úgy érzik, nincs reménységük, akik a mi imánk 

segítségével találhatják meg az utat az életbe való visszatéréshez. 
 

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

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

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (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 a Hála és Szolgálat tizedik hetében 

/2021.VIII.08-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. 

L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd 

továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)  
 

   Ékes dolog dícsérni, Uram, felségedet, És a te nevedet 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 1Kir 21,1-16 Mk 8,1-10 

H Rm 11,1-12 1Kir 21,17-29 Mk 8,11-21 

K JSir 1,1-11 1Kir 22,1-28 Mk 22,29-40 

Sze Jn 4,19-26 1Kir 22,29-40 Mk 8,27-9,1 

Cs Rm 11,25-32 1Kir 22,41-54 Mk 9,2-13 

P JSir 5,1-22 2Kir 1 Mk 9,14-29 

Szo 5Móz 27-35(36-40) 2Kir 2 Mk 9,30-41 
 

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: 453 végig vagy 1-5 Hozzád kiáltok, én Istenem, 

Mert érzem, mily gyarló vagyok 
 

H,Sze,P: 472 végig vagy 1-3 Mennyit zengi a lelki békét, 

A szívek csendjét énekünk 
 

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 

gyermek- és ifjúsági csendeshetek és táborok áldásaiért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (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 a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében 

/2021.VIII.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (120. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úr Istenhez kiálték, Mikoron nagy ínségben valék 
 

c) A hét zsoltára (8. az énekeskönyvből végig vagy 1,4-6,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, Mely csudálatos a te neved nékünk 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 2Kir 3 Mk 9,42-50 

H Mt 23,1-12 2Kir 4 Mk 10,1-16 

K 1Sám 17,38-51 2Kir 5 Mk 10,17-31 

Sze Jn 8,3-11 2Kir 6 Mk 10,32-45 

Cs 1Pt 5,1-5 2Kir 7 Mk 10,46-52 

P Lk 22,54-62 2Kir 8 Mk 11,1-14 

Szo Ézs 26,1-6 2Kir 9 Mk 11,15-19 
 

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

V,K: 249/1-5 vagy 1,5 Nagy az Úr, ki fényes házát építette, Ott fenn 
 

Cs,Szo: 249/1,6-9 vagy 1,9 Nagy az Úr Isten ki fényes házát, Ott fenn 
 

H,Sze,P: 202. végig vagy 1-2 Fő boldogságom tartom én ebben, 

Hogy az Úr Jézus tudományát vallom 
 

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 ne legyen megtérésünk akadályává olykor nagyon is büszke 

önigazságunk, hanem tárjuk ki őszinte bűnbánattal a szívünket Előtted kérve 

a Krisztusban elnyerhető új élet ajándékát. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (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 a Hála és Szolgálat utolsó hetében 

/2021.VIII.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (103. az énekeskönyvből 1,4-6 vagy 1,4,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Áldjad lelkem, Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 
 

V,Sze,Szo: I. szakasz 
 

H,Cs: II. szakasz 
 

K,P: III. szakasz 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 7,31-37 2Kir 10 Mk 11,20-26 

H Mt 9,27-34 2Kir 11 Mk 11,27-33 

K Mk 3,1-10(11-12) 2Kir 12 Mk 12,1-17 

Sze ApCsel 9,31-35 2Kir 13 Mk 12,18-27 

Cs Jak 5,13-16 2Kir 14 Mk 12,28-34  
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P Mt 12,15-21 2Kir 15 Mk 12,28-34 

Szo Ézs 57,15-19 2Kir 16 Mk 12,35-44 
 

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

 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

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 

tanévkezdésben érintett családokért, pedagógusokért. 
 

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

d) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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 a Hála és Szolgálat hetedik hetében 

/2021.VII.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) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 
 

c) A hét zsoltára (16 az énekeskönyvből végig vagy 1,3,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tarts meg engemet ó én Istenem, Mert reménységem vetem csak tebenned 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 1Kir 8,22-53 Mk 2,23-28 

H Jn 6,47-56 1Kir 8,54-66 Mk 3,1-6 

K Mt 22,1-14 1Kir 9 Mk 3,7-12 

Sze ApCsel 10,(21-23)24-36 1Kir 10 Mk 3,13-21 

Cs 1Kor 10,16-17 1Kir 11,1-25 Mk 3,22-30 

P Lk 22,14-20 1Kir 11,26-43 Mk 3,31-35 

Szo Jel 19,4-9 1Kir 12,1-19 Mk 4,1-20 
 

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: 277 Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem 
 

H,Sze,P: 264 végig vagy 1,3-4  Áldjad én lelkem a dícsőség erős királyát! 

Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 
 

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 az 

igék által felvetett kérdések mentén népünk, egyházunk és saját szívünk 

Hozzád forduljon. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat a Hála és Szolgálat nyolcadik hetében 

/2021.VII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (40 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Várván vártam a felséges Urat, 

És íme hozzám fordula 
 

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

És íme hozzám fordula 
 

c) A hét zsoltára (24 az énekeskönyvből végig vagy 1,4-5, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr bír ez egész földdel, És minden benne élőkkel 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,13-16 1Kir 12,20-33 Mk 4,21-25 

H Mt 7,7-12 1Kir 13 Mk 4,26-29 

K Lk 6,27-35 1Kir 14 Mk 4,30-34 

Sze Mt 5,33-37 1Kir 15,1-15 Mk 4,35-41 

Cs 1Kor 12,27-13,3 1Kir 15,16-34 Mk 5,1-20 

P 1Pt 3,8-17 1Kir 16,1-14 Mk 5,21-43  
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Szo Fil 2,12-18 1Kir 16,15-34 Mk 6,1-6 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 455 végig vagy 1-3,9 Testvérek, menjünk bátran, 

Hamar leszáll az éj 
 

H,Sze,P: 457 Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már 
 

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 Te 

szaporítsd gyülekezeteinket napról napra üdvözülőkkel. 
 

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 a Hála és Szolgálat kilencedik hetében 

/2021.VIII.01-07./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (86 az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az  

                    ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-2 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg  
 

H,Sze,P: 1,6-8 vagy 1,6,8 ua. 
 

c) A hét zsoltára (18 az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az 

    ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

**V,K,Cs,Szo: 1-2,5 Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem, Szeretlek téged 
 

H,Sze,P: 1,3-4 ua.  

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 1Kir 17 Mk 6,7-13 

H 1Kir 3,16-28 1Kir 18,1-19 Mk 6,14-29 

K Ef 5,15-20 1Kir 18,20-46 Mk 6,30-44 

Sze 1Kor 10,23-31 1Kir 19,1-8 Mk 6,45-56 

Cs 1Kor 9,16-23 1Kir 19,9-21 Mk 7,1-23 

P Jer 1,11-19 1Kir 20,1-22 Mk 7,24-30  
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Szo Lk 12,42-48 1Kir 20,23-43 Mk 7,31-37 

 

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 énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 455. végig vagy 1-3,9 Testvérek, menjünk bátran, 

Hamar leszáll az éj 
 

H,Sze,P: 457. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, 

Bejönnél már de némán kulcsfordulásra vársz 
 

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, azokért a 

testvéreinkért, akik úgy érzik, nincs reménységük, akik a mi imánk 

segítségével találhatják meg az utat az életbe való visszatéréshez. 
 

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 a Hála és Szolgálat tizedik hetében 

/2021.VIII.08-14./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. 

L /liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd 

továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (54 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (98 az énekeskönyvből végig vagy 1,3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Énekeljetek új éneket, Az Úr Istennek örömmel 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 1Kir 21,1-16 Mk 8,1-10 

H Rm 11,1-12 1Kir 21,17-29 Mk 8,11-21 

K JSir 1,1-11 1Kir 22,1-28 Mk 22,29-40 

Sze Jn 4,19-26 1Kir 22,29-40 Mk 8,27-9,1 

Cs Rm 11,25-32 1Kir 22,41-54 Mk 9,2-13 

P JSir 5,1-22 2Kir 1 Mk 9,14-29 

Szo 5Móz 27-35(36-40) 2Kir 2 Mk 9,30-41 
 

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: 460 Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat 
 

H,Sze,P: 466 Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem 
 

A gyülekezet feláll.  
 

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

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Magnificat (olvasva vagy énekelve 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 

gyermek- és ifjúsági csendeshetek és táborok áldásaiért. 
 

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 a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében 

/2021.VIII.15-21./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (31. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-13 vagy 1-3 Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg 
 

H,Sze,P: 1,15-19 vagy 1,15,19 Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg 
 

c) A hét zsoltára (9. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-10 vagy 1-2,9-10 Dicsérlek téges, Úr Isten, És áldlak 
 

H,Sze,P: 11-20 Énekeljetek az Úrnak, A Sion hegyén lakónak 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 2Kir 3 Mk 9,42-50 

H Mt 23,1-12 2Kir 4 Mk 10,1-16 

K 1Sám 17,38-51 2Kir 5 Mk 10,17-31 

Sze Jn 8,3-11 2Kir 6 Mk 10,32-45 

Cs 1Pt 5,1-5 2Kir 7 Mk 10,46-52 

P Lk 22,54-62 2Kir 8 Mk 11,1-14  
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Szo Ézs 26,1-6 2Kir 9 Mk 11,15-19 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 425. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved 
 

H,Sze,P: 426. Már keresztem vállra vettem, s érted mindent elhagyok 
 

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 ne legyen megtérésünk akadályává olykor nagyon is büszke 

önigazságunk, hanem tárjuk ki őszinte bűnbánattal a szívünket Előtted kérve 

a Krisztusban elnyerhető új élet ajándékát. 
 

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 a Hála és Szolgálat utolsó hetében 

/2021.VIII.22-28./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (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 (103. az énekeskönyvből 1,7-11 vagy 1,7,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a III.szakasz) 
 

   Áldjad lelkem, Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 
 

V,Sze,Szo: I. szakasz 
 

H,Cs: II. szakasz 
 

K,P: III. szakasz 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 7,31-37 2Kir 10 Mk 11,20-26 

H Mt 9,27-34 2Kir 11 Mk 11,27-33 

K Mk 3,1-10(11-12) 2Kir 12 Mk 12,1-17 

Sze ApCsel 9,31-35 2Kir 13 Mk 12,18-27 

Cs Jak 5,13-16 2Kir 14 Mk 12,28-34  
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P Mt 12,15-21 2Kir 15 Mk 12,28-34 

Szo Ézs 57,15-19 2Kir 16 Mk 12,35-44 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 

 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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 

tanévkezdésben érintett családokért, pedagógusokért. 
 

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

e) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

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 

Hála és Szolgálat idejére 
 

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 (241) 
 

   Szent vagy örökké, Atya Úr Isten A magas mennyekben, Ki teremtettél 

 

II/a) Évszaki zsoltár (36. zsoltárból) 
 

É A Hála és szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 

Gy Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 

 ítéleteid, mint a nagy mélység, 

 embert és állatot megtartasz, Uram. 

É Mily drága a te szereteted, Istenem! 

 Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. 

Gy Dúslakodnak házad bőségében, 

 Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É Mert nálad van az élet forrása, 

 a te világosságod által látunk világosságot. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

 

          

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki  lel-künket szolgá-la-tod-ra 

      in-dí-tod  Gy: Ir - gal - mazz mi - ne - künk! 

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

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

 

III/d) Verzikulus 
 

É: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké.  
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IV/a) Benedictus (É és Gy) 
 

   Minden  hű  ke – resz-tyén   csak Krisztus-ban  bízzék, 

 

    mert tud-ja,   hogy Krisztus   né-ki     ö-rök ol – tal-ma. 
 

t.7.     

 

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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t.7.     

 

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

        Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Amen. 
 

          Antifóna 

 

V/a) Záróének (176) 
 

Szent, szent, szent a seregeknek Ura, Teljes mind e széles föld 

 

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 

Hála és Szolgálat idejére 
 

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 (376) 
 

   Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 
 

II/a) Évszaki zsoltár (50. zsoltárból) 
 

É A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A hatalmas Isten, 

 az Úr szól és hívja a földetnapkelettől napnyugatig. 

Gy A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. 

É Jön a mi Istenünk, nem hallgat. 

 Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 

Gy Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét. 

É Gyűljetek hozzám, híveim, 

 akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. 

Gy Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. 

É Hálaadással áldozz Istennek, 

 és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! 

Gy Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! 

 Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

É: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké.
 

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 
 

501/1-3,8 Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli Mert minden gazdagságát 
  

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!   Gy: Ámen  
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Esti áhítat Évszaki része 

Hála és Szolgálat idejére 
 

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 (245) 
 

   Dicséret a Szentháromságnak, Egy örök Istennek 

 

II/a) Évszaki zsoltár (104. zsoltárból) 
 

É A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Áldjad, lelkem, az Urat! 

Gy Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, 

É világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. 

Gy Ha kiárasztod lelkedet, 

 új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. 

É Dicsőség legyen az Úrnak örökké! Örüljön alkotásainak az Úr! 

Gy Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. 

É Éneklek az Úrnak, amíg élek, 

 zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. 

Gy Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az Úr előtt. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

 

É/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!     Dicső-ség az Atyának és a Fiúnak és a Szent-lé-lek-nek, 

végül első sort ismétli Gy 

 

III/d) Verzikulus 
 

É: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké.

 

III/e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás 
 

L: Hitünket 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. 



49 
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 

 

Antifóna 

   

        A Szent-lé – lek     ön - nön- ma- ga   ta-nú – sá-got tesz majd  ar- ról 

-      a   mi  lel – künk- nek,  hogy  az   Is  - ten    fi  - a  -  i    va - gyunk. 
 

 I    Ma- gasztalja *  az  én lelkem 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. 

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  
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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 
 
3. zsoltár 
 

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

t.8.      
 

1. Uram, mily sok ellenségem van, * mily sokan támadnak rám! 2. Sokan mondják 
rólam: * Nem segít rajta Isten! Szela. 3. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, * 
dicsőségem, aki fölemeled fejem. 4. Hangosan kiáltok az Úrhoz, * és ő meghallgat 
szent hegyén. Szela. 5. Lefekszem, alszom és fölébredek, * mert az Úr támogat 
engem. 6. Nem félek a sokezernyi néptől, * amely körülvett engem. 7. Állj mellém, 
Uram, szabadíts meg, Istenem! * Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, 
kitördeled a bűnösök fogait! 8. Az Úrtól jön a szabadítás. * Legyen áldásod népeden! 
Szela. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 
 

8. zsoltár 
 

      Ál- dott le- gyen  min- de- nek- nek te- rem-tő- je! 
 

6.t.     

 

1. Ó, Urunk, mi Urunk! + Mily felséges a te neved az egész földön, * ki az égen is 
megmutattad dicsőségedet. 2. Gyermekek és csecsemők szájával erősítetted 
hatalmadat, * hogy elnémítsd a gyűlölködőt és a bosszúállót. 3. Ha látom az eget, 
kezed alkotását, * a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: 4. Micsoda az 
ember, kérdem, hogy megemlékezel róla? * És az embernek fia, hogy gondod van 
reá? 5. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, * dicsőséggel és méltósággal 
koronáztad meg őt. 6. Úrrá tetted őt kezed alkotásain, * mindeneket lábai alá vetettél. 
7. A juhokat és minden háziállatot, * ugyanígy a mezőknek vadjait. 8. Az égi 
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madarakat és a tengernek halait, * amelyek a tenger ösvényein járnak. 9. Ó, Urunk, 
mi Urunk! * Mily felséges a te neved az egész földön! | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

9. zsoltár 
 

        I-  gaz- sá- got  szolg- gál- tat  az  Úr. 
 

t.2.     

 

1. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, * elbeszélem minden csodatettedet. 
2. Örülök és vigadok neked, * zengem nevedet, ó, Felséges! 3. Mert 
meghátráltak ellenségeim, * elbuktak, és semmivé lettek előtted. 4. Mert 
igazságot szolgáltattál ügyemben, * trónodra ültél mint igaz bíró. 
5. Megdorgáltad a népeket, semmivé tetted a bűnösöket, * eltörölted nevüket 
mindörökre! 6. Vége van az ellenségnek! + Feldúltad városaikat, hogy örökké 
romokban heverjenek, * még emlékük is kiveszett. 7. De az Úr örökké trónján 
ül, * fölállította bírói székét. 8. Igazságosan bíráskodik a világ fölött, * 
részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. 9. Az elnyomottak menedéke az Úr, * 
menedék a nyomorúság idején. 10. Benned bíznak, akik ismerik nevedet, * 
nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. | Antifóna | 
11. Zengjetek az Úrnak, aki a Sionon lakik, * mondjátok el a népeknek 
felséges tetteit! 12. Mert számon kéri a vérontást, emlékezik rá, * nem 
feledkezik meg az elesettek jajkiáltásáról. 13. Légy kegyelmes, Uram, lásd 
meg, + milyen elesett vagyok gyűlölőim miatt! * Te emelhetsz föl a halál 
kapujából, 14. hogy elbeszélhessem sok dicső tettedet Sion leányának 
kapuiban, * és vigadhassak, mert megszabadítottál! 15. Maguk ásta gödörbe 
zuhantak a népek, * rejtett hálójuk fogta meg lábukat. 16. Megismertette 
magát az Úr, igazságot szolgáltatott. * A bűnöst saját kezének műve ejti 
csapdába. 17. A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, * minden olyan nép, 
amely elfelejti Istent. 18. Nem marad örökre elfelejtve a szegény, * nem vész 
el végleg az elesettek reménye. 19. Ne engedd, Uram, hogy 
erőszakoskodjanak az emberek! * Álljanak eléd ítéletre a népek! 20. Vigyél 
véghez, Uram, félelmetes tetteket közöttük, * hadd tudják meg a népek, hogy 
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ők csak emberek! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 

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

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. 
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t.3.      
 

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

16. zsoltár 
 

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

     vi-lág kez- de- té- től fog- va   nek- tek ké- szít- te- tett or- szá- got! 
 

t.1.    
 

1. Őrizz meg engem, Istenem, * mert hozzád menekültem! 2. Ezt mondom az Úrnak: 
+ Te vagy az én Uram, * rajtad kívül nincs, ami jó nekem. 3. A szentekben, akik a 
földön élnek, * és a dicsőségesekben telik minden kedvem. 4. Sok fájdalmuk lesz 
azoknak, akik máshoz csatlakoznak. * Nem mutatok be nekik vérrel kevert 
italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. 5. Uram, te vagy osztályrészem, te 
vagy az én poharam, * és te tartod kezedben az én sorsomat. 6. Osztályrészem kies 
helyre esett, * örökségem nagyon tetszik nekem. 7. Áldom az Urat, mert tanácsot 
adott nekem, * még éjjel is figyelmeztet bensőm. 8. Az Úrra tekintek szüntelen, * ő 
van jobbomon, meg nem tántorodom. 9. Örül az én szívem, és ujjong a lelkem, * az 
én testem is reménységben nyugoszik. 10. Mert te nem hagysz engem a holtak 
hazájában, * és nem engeded, hogy híved romlást lásson. 11. Megismerteted velem 



55 
az életnek útját, + teljes öröm van tenálad, * örökké tart a gyönyörűség jobbodon. | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

18. zsoltár 
 

Sze- ret- lek   té-ged, U- am,   én   e- rős- sé- gem. 
 

t. 6.     
 

 1. Teljes szívemből szeretlek téged, Uram, én erősségem. * Az Úr az én kősziklám, 
váram és megmentőm.  2. Isten az én erősségem, őbenne bízom, * én pajzsom, 
hatalmas szabadítóm és menedékem. 3. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * és 
megszabadulok ellenségeimtől. 4. Körülvettek engem a halálnak kötelei, * a pusztító 
áradat rettent engem. 5. A sír kötelei fonódtak rám, * a halál csapdái fogtak meg 
engem.6. Nyomorúságomban az Urat hívtam, * Istenemhez kiáltottam segítségért. | 
Antifóna | 7. Meghallotta szavamat templomában, * füleihez eljutott az én kiáltásom. 
8. Segítséget bocsátott az égből, * felvett engem, és kivont engem a nagy vizekből. 
9. Megmentett engem ellenségeimtől, * bár a gonoszok erősebbek nálam. 10. Rám 
törhetnek ugyan a veszedelem napján, * de mindig az Úr az én támaszom. 11. Tágas 
térre vitt ki engem, * megmentett, mert javamat akarja. 12. Él az Úr, áldott az én 
kősziklám, * magasztaltassék szabadításomnak Istene! 13. Ezért dicsérlek téged, 
Uram, a népek között, * és éneket zengek a te nevednek. | 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. 
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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 
 
 

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 
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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 
 
 

31. zsoltár 
 

     Légy né - kem  kő- szá - lam,   én  Is- te- nem! 
 

t.6.     

 

1. Tebenned bíztam Uram, + Uram, ne szégyenüljek meg soha, * igazságoddal 
szabadíts meg engem! 2. Hajtsd hozzám füledet, * siess, ments meg engem! 3. Légy 
nékem erős kőszálam, * erős házam, hogy megtarts engem! 4. Mert te vagy az én 
sziklaváram; * a te nevedért vezess és terelgess engem! 5. Szabadíts ki engem a 
hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, * mert te vagy az én erősségem. 6. Kezedre 
bízom lelkemet, + te váltasz meg engem, * Uram, hűséges Isten. | Antifóna | 7. 
Vígadok és örvendek a te jóvoltodnak * mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem 
szorongásait. 8. Nem adtál engem az ellenség kezébe, * tágas térre állítottad 
lábamat. 9. Én pedig, Uram, tebenned bízom, + vallom, hogy te vagy Istenem. * 
Kezedben vannak életemnek napjai. 10. Ments meg engem ellenségeimtől, * ments 
meg üldözőim kezéből! 11. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon, * jóvoltodból 
tarts meg engem! 12. Szeressétek az Urat, ti minden hívei, * az állhatatost megtartja 
az Úr. 13. Legyetek erősek és bátor szívűek, * várjátok az Urat reménységgel! | 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

33. zsoltár 
 

      Al -le-  lu -   ja!    É - ne - kel - je - tek  új    é - ne - ket, al -   le - lu – ja! 

     Mert  i - gaz  az  Úr  be - szé - de,    al - le - lu -  ja,      al -  le -  lu - ja! 
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t.5.     

 

1. Örvendezzetek az Úrban, ti igazak! * A hívekhez illik a dicséret. 2. Adjatok hálát 
az Úrnak hegedűvel, * tízhúrú lanttal zengjetek néki! 3. Énekeljetek néki új éneket, * 
szépen zengjenek hangszereitek! 4. Mert igaz az Úrnak beszéde, * és hűséges 
minden cselekedete. 5. Szereti az igazságot és a törvényt; * az Úrnak jóvoltával telve 
a föld. 6. Az Úr igéje alkotta az eget, * és lehelete annak minden ékességét. 
7. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, * mederbe zárja hullámait. | Antifóna 
| 8. Nem a nagy serege viszi győzelemre a királyt, * nem a nagy ereje menti meg a 
hőst. 9. Csalódik, ki lovaktól vár szabadítást, * mert nagy erejük nem ment meg. 
10. Ámde az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, * azokra, akik az ő irgalmasságában 
bíznak. 11. Megmenti lelküket a haláltól, * éhínség idején is megtartja életüket. 
12. Lelkünk várja az Urat, * mert ő a mi segítségünk, és ő a mi pajzsunk. 13. Őbenne 
vigad a mi szívünk, * az ő szent neve a mi reményünk. 14. Legyen, Uram, a te 
irgalmasságod rajtunk, * mert mi is csak tebenned bízunk. | Dicsőség az Atyának és 
a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 

 
 

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. 
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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 

 
 

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 
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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 
 
 
 

42. zsoltár 
 

     Szom-jú-  ho- zik   lel- kem az   é- lő    Is- ten   u - tán. 
 

t. 1.      
 

1. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, * úgy kívánkozik hozzád, Istenem, az 
én lelkem. 2. Isten után szomjúhozik lelkem, * az élő Isten után. 3. Vajon mikor 
juthatok oda, * hogy megjelenjek Isten előtt? 4. Könnyhullatás lett kenyerem éjjel és 
nappal, * mert naponta mondják nekem: ugyan hol van a te Istened? 5. És 
megkeseredem lelkemben, + és visszaemlékezem arra az örömre, * amikor nagy 
tömeg élén mehettem Isten házához. 6. Miért csüggedsz el, én lelkem, * miért 
háborogsz énbennem? 7. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * ő az én 
Szabadítóm, ő az én Istenem. | Antifóna | 8. Nappal az ő irgalmasságát rendeli 
mellém, * éjjel éneket ad számba az Úr. 9. Ezt mondom Istenemnek, az én 
kőszálamnak: * Miért feledkezel el rólam? 10. Miért kell gyászban járnom, * miért 
gyötör az ellenség? 11. Mintha csontjaimat tördelnék, * amikor gyaláznak 
szorongatóim. 12. Mikor naponta ezt mondják nékem: * Hol van a te Istened? 
13. Miért csüggedsz el, én lelkem, * miért háborogsz énbennem? 14. Bízzál Istenben, 
mert még hálát adok néki, * ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
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47. zsoltár 
 

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

t.8.     

 

1. Ti népek, mind tapsoljatok, * örvendezzetek az Istennek vígságos szóval! 2. Mert 
felséges az Úr, félelmetes, * nagy király az egész földön. 3. Felvonul Isten ujjongás 
közben, * trombitaszóval jön az Úr. 4. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, * 
énekeljetek Királyunknak, énekeljetek, 5. mert az Isten mind ez egész földnek 
Királya. * Zengjetek néki éneket! 6. Isten uralkodik a népeken, * ott ül Isten 
szentségének trónusán. 7. Összegyülekeznek a föld fejedelmei * Ábrahám Istenének 
népéhez, 8. hiszen Istené a föld minden uralkodója, * ő az, ki mindenekfelett 
magasztos. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

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, 
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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 
 

 
54. Zsoltár 
 

    Te-kints rám, U- ram, ne rejtsd el or-cád! Lásd, ho-gyan szen-ve-dek! 

       Si-et- ve jöjj, és hall-gass meg! 
 

t.7.     

 

1.Istenem, segíts meg neveddel, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! 2. 
Istenem, hallgasd meg imádságomat, * figyelj beszédemre! 3. Mert idegenek 
támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, * akik nem törődnek Istennel. | 
Antifóna | 4. De Isten megsegít engem, * az Úr megtartja életemet. 5. Szálljon a baj 
támadóimra, * semmisítsd meg őket igazságoddal! 6. Készségesen áldozok neked, 
magasztalom neved, * Uram, mert jó vagy. 7. Mert minden nyomorúságból 
kimentettél engem, * megvetéssel nézek ellenségeimre. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

65. zsoltár 
 

     Jó- sá- god    az  év ko- ro- ná-ja,     bő-ség fa-kad      ös- vé- nye-  i - den. 
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t.2.       

 

1. Téged illet a hódolat, ó, Isten, a Sionon! * Néked teljesítik a fogadalmakat. 2. Te 
meghallgatod az imádságot, * hozzád folyamodik minden ember. 3. Ha erőt vettek 
rajtunk a bűnök, * te bocsásd meg hűtlenségünk! 4. Boldog, akit kiválasztasz, * és 
közel vonsz magadhoz. 5. Hadd teljünk be házad javaival, * templomod 
szentségével! 6. Igazad megrendít, ha válaszolsz nekünk, * te vagy szabadító 
Istenünk. | Antifóna | 7. Benned bízik mindenki a föld határáig, * végig a messzi 
tengereken, 8. aki hegyeket hoztál létre erőddel, * és lecsillapítod a tengerek 
zúgását. 9. Gondoskodsz a földről, + megöntözöd, és bőséggel látod el, 
*sokszorosan meggazdagítod. 10. Isten patakja telve van, + gabonával látod el az 
embert, * gondoskodsz a földről. 12. Megitatod barázdáit, rögeit elsimítod, * záporral 
lágyítod, és termését megáldod. 13. Legelők sarjadnak a pusztán, * ujjongás tölti be 
a halmokat. 14. A legelőt nyájak lepik el, + a völgyeket gabona borítja, * mindenki 
ujjong és énekel. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

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 
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85. zsoltár 
 

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

t.6.      
 

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

 
 
86. zsoltár 
 

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

t.  8 .     

 

  1. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem,  * mert nyomorult és 
szegény vagyok! 2. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok; * mentsd meg én 
Istenem a te szolgádat, aki bízik benned.3. Könyörülj rajtam Uram, * mert hozzád 
kiáltok minden napon! 4. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, * mert hozzád 
emelem fel Uram lelkemet. 5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, * nagy 
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irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.  6. Figyelmezzél Uram az én 
imádságomra, * hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!  7. Nyomorúságomnak 
idején hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem. 8. Nincsen Uram hozzád 
hasonló az istenek között, * nincsenek hasonlók a te munkáidhoz!  9. Eljőnek a népek 
mind, melyeket alkottál, * leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. 10. Mert 
nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; * csak te vagy Isten egyedül! | Antifóna |11. 
Mutasd meg nékem a te útadat, + hogy járhassak a te igazságodban, * teljes szívvel 
féljem nevedet.12. Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, * és dicsőítem 
a te nevedet örökké! 13. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, * kiszabadítottad 
lelkemet a mélységes pokolból.14. Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, * 
kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kik meg sem gondolnak téged.15. Te Uram, 
könyörülő és irgalmas Isten vagy, * késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és 
igazságú! 16. Tekints reám és könyörülj rajtam! + Add a te erődet a te szolgádnak, * 
szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! 17. Adj jelt nékem javamra, * hogy 
lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, 18. Te Uram, megsegítesz * és 
megvigasztalsz engem.  | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
       

88. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

1. Uram, szabadító Istenem, * hozzád kiáltok éjjel-nappal. 2. Jusson hozzád 
imádságom, * figyelj esedezésemre! 3. Mert tele van bajokkal a lelkem, * életem 
közel került a holtak hazájához. 4. A sírba roskadók közé sorolnak, * olyan lettem, 
mint egy erőtlen férfi. 5. A halottak közé kerülök, mint azok, + akik leterítve fekszenek 
a sírban, * akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. 6. A sír mélyére 
juttattál már, * mélységes sötétségbe. 7. Rám nehezedett haragod, * örvényeid mind 
lehúznak engem. Szela. 8. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél 
előttük. * Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, 9. szemem elbágyadt a 
nyomorúságtól. * Hívtalak, Uram, mindennap, kitártam feléd kezemet. 10. Teszel-e 
csodát a halottakkal? * Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Szela. 
11. Beszélnek-e a sírban szeretetedről, * hűségedről az enyészet helyén? 
12. Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, * igazságod a feledés földjén? 13. De én 
hozzád fohászkodom, Uram, * már reggel hozzád száll imádságom. 14. Miért 
taszítasz el engem, Uram, * miért rejted el orcádat előlem? 15. Nyomorult és beteg 
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vagyok ifjúságom óta, * rettegek tőled, tanácstalan vagyok. 16. Rám zúdult izzó 
haragod, * rettentő csapásaid megsemmisítenek. 17. Körülvesznek mindennap, mint 
az árvíz, * teljesen bekerítenek engem. 18. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, * már 
csak a sötétség ismer engem. | Antifóna 
 
 

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 
 

 

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 
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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. 

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  
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98. zsoltár 
 

         É- ne- kel- je- tek       az   Úr- nak   új     é- ne- ket! 
 

t.2.      
 

1. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodadolgokat cselekedett. 2. Szabadulást 
szerzett jobbja, * az ő szentséges karja. 3. Megmutatta a az Úr szabadító erejét, * a 
népek előtt megjelentette az ő igazságát. 4. Megemlékezett irgalmasságáról, + és 
Izráel házának tett ígéretéről, * és meglátta a föld határa Istenünk szabadítását. 5. 
Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! * Énekeljetek, vigadjatok, zengjetek zsoltárt! 
6. Dicsérjétek az Urat hárfával, * hárfával kísérjétek az éneket! 7. Harsonákkal és 
kürtzengéssel * ujjongjatok az Úr, a Király színe előtt! 8. Zúgjon a tenger a benne 
levőkkel, * a földkerekség és a rajta lakók! 9. Tapsoljanak a folyamok, + a hegyek is 
ujjongjanak az Úr előtt, * mert ő eljön megítélni a földet. 10. Igazságosan ítéli meg a 
világot, * pártatlanul a népeket. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna 
 
 
 

103. zsoltár - I. szakasz 
 

       Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   

 

1. Áldjad, én lelkem, az Urat, * és egész bensőm az ő szent nevét! 2. Áldjad, én 
lelkem, az Urat, * és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3. Ő megbocsátja minden 
bűnödet, * meggyógyítja minden betegségedet. 4. Megváltja életedet a koporsótól, * 
kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. 5. Betölti életedet javaival, * megújul 
ifjúságod, mint a sasé. 6. Az Úr irgalmasságot cselekszik, * és igaz ítéletet hoz 
minden elnyomottnak. 7. Megismertette útjait Mózessel, * és láthatták terveit Izráel 
fiai. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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103. zsoltár - II. szakasz 
 

       Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   

 

1. Irgalmas és kegyelmes az Úr, * türelme hosszú, szeretete nagy. 2. Nem vádol ő 
végtelenül, * nem tart haragja örökké. 3. Nem bűneink szerint cselekszik mivelünk, * 
nem gonoszságunk szerint fizet minekünk. 4. Mert amilyen magasan van az ég a 
földtől, * oly nagy a kegyelme az istenfélők iránt. 5. Amilyen távol van napkelet 
napnyugattól, * oly messzire veti el vétkeinket. 6. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, * 
oly irgalmas az Úr az istenfélők iránt. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a 
Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifón 
 
 

103. zsoltár - III. szakasz 
 

      Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   

 

1. Tudja jól, miként formált minket, * emlékezik rá, hogy porból vétettünk. 2. Az ember 
napjai olyanok, akár a fű, * úgy virágzik csak, mint a mező virága. 3. Ha végigsöpör 
rajt a szél, nincsen többé, * és nem ismeri őt többé a helye sem. 4. de az Úr kegyelme 
az őt félőkkel van mindörökké, * és igazsága a fiaknak fiain. 5. azokkal van, akik 
megtartják szövetségét, * gondolnak parancsolataira, hogy azokat cselekedjék. 6. Az 
Úr a mennyben állította fel trónusát, * királya ő mindeneknek. 7. Áldjátok az Urat, 
angyalai, ti hatalmas erejűek, * kik teljesítitek parancsát, és hallgattok szavára! 
8. Áldjátok az Urat, ti seregei, * szolgái és akaratának betöltői! 9. Áldjátok az Urat, 
minden teremtményei, + bárhol is vagytok birodalmában! * Áldjad, én lelkem, 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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105. zsoltár 
 

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

t. 8.      

 

1. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, * hirdessétek a népek 
között az ő tetteit! 2. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, * beszéljétek el minden 
ő csodatételét. 3. Dicsekedjetek az ő szent nevével; * örvendezzen azoknak a szívük, 
a kik keresik az Urat. 4. Kivánjátok az Urat és az ő erejét; * keressétek az ő orcáját 
szüntelen. 5. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, melyeket cselekedett; * csodáiról és 
döntéseiről. 6. Ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, * Jákóbnak fiai, kiket 
kiválasztott! 7. Ő az Úr, a mi Istenünk, * az egész földre kihat az ő ítélete. 8. Örökké 
emlékezik szövetségére, * az ezer nemzedéknek parancsolt igére, 9. amit 
Ábrahámmal kötött, * ahogy Izsáknak megesküdött. 10. Jákób elé tárta és elrendelte, 
* Izráelnek örök szövetségül. | Antifóna | 11. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, 
* és tüzet, hogy világítson éjjel. 12. Könyörgésükre fürjeket hozott, * és mennyei 
kenyérrel elégítette meg őket. 13. Megnyitotta a kősziklát és víz zúdult ki, * folyóként 
futott a sivatagon. 14. Emlékezett az ő szent igéretére, * a melyet tett Ábrahámnak, 
az ő szolgájának. 15. Kihozá azért az ő népét örömmel, * és az ő választottait 
vígassággal. 16. Nékik adá a pogányok földjét, * és a népek munkájának gyümölcsét 
örökölték. 17. Hogy megtartsák az ő rendelkezéseit, * és törvényeit megőrizzék. 
Dicsérjétek az Urat! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | 
Antifóna 
 
 

111. zsoltár 
 

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

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

116. zsoltár 
 

      Üd- vös- ség  és sza- ba- du- lás  kely- hét ve- szem, 

     és az  Úr   ne-vét    é-  ne- ke- lem. 
 

t.2.     

 

1. Szeretem én az Urat, * mert meghallgatja könyörgésem szavát. 2. Felém fordította 
fülét, * ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. 3. Körülfontak a halál kötelei, + a 
sírtól rettegek, * nyomorúságba és ínségbe jutottam. 4. De az Úr nevét hívom 
segítségül: * Ó, Uram, mentsd meg életemet! 5. Megőrzi az Úr az alázatost, * elesett 
vagyok, de ő megsegít. 6. Nyugodj meg, ó, én lelkem, * mert jól bánt veled az Úr! 
7. Megmentettél engem a haláltól, + szemem a könnyhullatástól, * lábam az 
elbukástól. | Antifóna | 8. Ezért az Úr színe előtt járhatok * az élőknek földjén. 9. Mivel 
fizessek az Úrnak a sok jóért, * amiket tett énvelem? 10. A szabadulásért a hálaadás 
kelyhét emelem, * és az Úr nevét hirdetem. 11. Drágának tekinti az Úr * az ő híveinek 
halálát. 12. Ó, Uram, szolgád vagyok, + a te szolgálód fia, * levetted rólam a bilincset. 
13. Hálával áldozok tenéked, * és az Úr nevét hirdetem. | Dicsőség az Atyának és a 
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Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

118. zsoltár - I. szakasz 
 

        Ál-dott Úr  Is - ten  se-gíts meg min-ket   a  te  ne-ved- nek  di-cső- sé- gé- ért 

      sza-ba-díts  meg  min - den   go - nosz - tól. 
 

t.8.       
 

1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 2. Mondja hát 
Izráel, * hogy örökké tart szeretete! 3. Mondja hát Áron háza, * hogy örökké tart 
szeretete! 4. Mondják hát, akik félik az Urat, * hogy örökké tart szeretete! 
5. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. * Az Úr meghallgatott, tágas térre 
vitt engem. 6. Velem van az Úr, nem félek, * ember mit árthat nékem? 7. Velem van 
az Úr, segít engem, * és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. 8. Jobb az Úrnál keresni 
oltalmat, * mint emberben bízni. 9. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint előkelő 
emberekben bízni. 10. Sok nép vett körül engem, * de az Út nevében szembeszállok 
velük! 11. Körülvettek, be is kerítettek, * de az Úr nevében szembeszállok velük! 
12. Körülvettek, mint a méhek, + de elhamvadnak, mint az égő bozót. * Az Úr 
nevében szembeszállok velük! 13. Durván eltaszítottak, hogy elessem, * de az Úr 
megsegített engem. | Antifóna | 14. Erőm és énekem az Úr, * megszabadított engem. 
15. Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: * Az Úr jobbja 
hatalmasan cselekedett. 16. Fölemelte jobbját az Úr, * az Úr jobbja hatalmasan 
cselekedett. 17. Nem halok meg, hanem élek, * és hírdetem az Úrnak tetteit. 
18. Keményen megfeddett engem az Úr, * de nem adott át a halálnak. 19. Nyissátok 
meg nékem az igazságnak kapuit, * hogy bemenve azokon, hálát adjak az Úrnak. 
20. Ez az Úrnak kapuja: * az igazak mennek be rajta. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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118. zsoltár - II. szakasz 
 

        Ál-dott Úr  Is - ten  se-gíts meg min-ket   a  te  ne-ved- nek  di-cső- sé- gé- ért 

      sza-ba-díts  meg  min - den   go - nosz - tól. 
 

t.8.       
 

1. Hálát adok neked, mert meghallgattál, * és szabadulásom lettél. 2. A kő, melyet 
az építők megvetettek, * az lett a sarokkő. 3. Az Úrtól lett ez, * csodálatos a mi 
szemeink előtt. 4. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, * vígadozzunk és 
örüljünk ezen! 5. Hozsánna, hozsánna, + ó, Uram, segíts meg, * ó, Uram, adj jó 
előmenetelt! 6. Áldott, aki az Úr nevében jön, * megáldunk titeket az Úrnak házából. 
7. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. * Kötelekkel kössétek az ünnepi 
áldozatot az oltár szarvaihoz! 8. Istenem vagy te, hálát adok neked, * Istenem vagy 
te, magasztallak téged. 9. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * 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 
 
 

120. zsoltár 
 

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

t.8.    
 

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

142. zsoltár 
 

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

         ha- nem  szent    é -  let - re. 
 

t.7.       

 

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

143. zsoltár 
 

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

t. 2.     
 

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


