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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 Történelem fölött uralkodó Isten 

tiszteletének első hetében 

/2021.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Szo,H,Sze,P,V: 1-6,11 v. 1,3,11 Hallgasd meg Izráel pásztora És Józsefnek 
 

V,K,Cs,Szo: 1,6-11 vagy 1,9-11 Hallgasd meg Izráel pásztora, És Józsefnek 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, a te ítéletedet Adjad a királynak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Péld 3,1-8 Ez 44 2Thessz 2,13-17 

V Mt 5,38-48 Ez 45 2Thessz 3,1-5 

H Róm 12,17-21 Ez 46 2Thessz 3,6-18 

K 2Kor 10,1-6 Ez 47 1Tim 1,1-11 

Sze 1Móz 13,5-12(13-18) Ez 48 1Tim 1,12-20  
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Cs 3Móz 19,1-3.13-18 Zsolt 73 1Tim 2,1-7 

P Lk 22,49-53 Zsolt 74 1Tim 2,8-15 

Szo 2Tim 2,1-5(6) Zsolt 75 1Tim 3,1-7 

V Mt 5,1-10(11-12) Zsolt 76 1Tim 3,8-13 
 

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 
 

Szo,H,Sze,P,V: 385/1-6,15-18 vagy 1-3, 17-18 Keserves… mondhatjuk 
 

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

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 

egyházunk társadalmi szolgálatai gyülekezeteink életének részévé váljanak, sokan 

keressenek és találjanak önkéntes szolgálati lehetőséget a társadalmi missziókban. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat az Erdélyi Halottak Napján 

/2021.XI.1./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

  Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Bizonyára jó az Isten, Híveihez kiváltképpen 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Hós 12,1-7 Zsolt 77 1Tim 3,14-16 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

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

   401. Szívem szerint kívánom Utolsó órámat, Mert nyomorúság bánat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (410) 
 

   Csak vándorút az életem, Míg majd hazámba érkezem 
 

majd ezt követően (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

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

tiszteletének második hetében 

/2021.XI.02-06./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

K,Cs,Szo: 1-8,11 vagy 1-2,6 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 
 

Sze,P: 1,9-12 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

K Róm 3,9b-20 Zsolt 78,1-51 1Tim 4,1-5 

Sze 1Móz 33,1-11 Zsolt 78,52-72 1Tim 4,6-11 

Cs Jel 3,14-22 Zsolt 79 1Tim 4,12-5,2 

P 1Jn 3,19-24 Zsolt 80 1Tim 5,3-16   
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Szo Ézs 1,18-20(21-25)26-27 Zsolt 81 1Tim 5,17-25 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

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

tiszteletének harmadik hetében 

/2021.XI.07-13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 17,20-24(25-30) Zsolt 82 1Tim 6,1-10 

H 1Pt 4,7-11 Zsolt 83 1Tim 6,11-16 

K Jer 18,1-10 Zsolt 84 1Tim 6,17-21  
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Sze Zsid 13,1-9b Zsolt 85 2Tim 1,1-7 

Cs 1Jn 2,18-26(27-29) Zsolt 6 2Tim 1,8-14 

P 2Kor 6,1-10 Zsolt 87 2Tim 1,15-18 

Szo Mk 13,1-8 Zsolt 88 2Tim 2,1-13 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, 

akik alkoholfüggőségben szenvednek. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

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

tiszteletének negyedik hetében 

/2021.XI.14-20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Örülök az én szívembe’, E kívánatos hírt hallván 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Zsolt 89 2Tim 2,14-18 

H Mt 7,21-27(28-29) Zsolt 90 2Tim 2,19-26 

K Jn 3,17-21 Zsolt 91 2Tim 3,1-9 

Sze Lk 13,(1-5)(69 Zsolt 92 2Tim 3,10-17 

Cs Lk 15,1-10 Zsolt 93 2Tim 4,1-5 

P Zsid 13,17-21 Zsolt 94 2Tim 4,6-8 
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Szo Jel 20,11-15 Zsolt 95 2Tim 4,9-22 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Sze,Szo: 260/1-5 vagy 1-2,4Szent Dávid próféta… Bízván az Istennek 
 

H,Cs: 260/1-2,6-8 Szent Dávid próféta… Bízván az Istennek 
 

K,P: 260/9-11 Halandó testemnek, ő gyarlóságától… E világ sem árthat 
 

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 imádkozumk, Urunk, hogy segíts, 

hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteinket, és dicsőítsenek Téged. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

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

tiszteletének utolsó hetében 

/2021.XI.21-27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   A gonosztévőnek dolgán Eszembe veszem azt nyilván 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Zsolt 96 Jak 1,1-8 

H Zsid 12,18-25 Zsolt 97 Jak 1,9-18 

K 1Pt 1,13-21 Zsolt 98 Jak 1,19-27 

Sze 1Kor 3,9-15 Zsolt 99 Jak 2,1-13 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsolt 100 Jak 2,14-26  
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P Zsid 13,10-16 Zsolt 101 Jak 3,1-12 

Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsolt 102 Jak 3,13-18 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

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

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, 

örökkévalóság vasárnapjának hetében a gyászt hordozók vigasztalódásáért, a 

Krisztusban megkapott örök életünk bizonyosságáért. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

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

tiszteletének első hetében 

/2021.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, ne hallgass ily igen, Ne maradj e veszteglésben 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Péld 3,1-8 Ez 44 2Thessz 2,13-17 

V Mt 5,38-48 Ez 45 2Thessz 3,1-5 

H Róm 12,17-21 Ez 46 2Thessz 3,6-18 

K 2Kor 10,1-6 Ez 47 1Tim 1,1-11 

Sze 1Móz 13,5-12(13-18) Ez 48 1Tim 1,12-20 

Cs 3Móz 19,1-3.13-18 Zsolt 73 1Tim 2,1-7 
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P Lk 22,49-53 Zsolt 74 1Tim 2,8-15 

Szo 2Tim 2,1-5(6) Zsolt 75 1Tim 3,1-7 

V Mt 5,1-10(11-12) Zsolt 76 1Tim 3,8-13 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Szo,H,Sze,P,V:: 382/ 1-4  vagy 1-2 Hogy panaszolkodik… Melyet megtisztíta 
 

V,K,Cs,Szo: 382/5-8 vagy 5-6 Megfelel az Isten… És így vígasztalja 
 

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 

egyházunk társadalmi szolgálatai gyülekezeteink életének részévé váljanak, 

sokan keressenek és találjanak önkéntes szolgálati lehetőséget a társadalmi 

missziókban. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

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

/2021.XI.1./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg kérésemet 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, nem űz nagyon szívem, Szemem nem hányom magasan 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Hós 12,1-7 Zsolt 77 1Tim 3,14-16 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   400. Hagyjátok el hív keresztyének, Fájdalmát a ti szíveteknek  
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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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (408) 
 

   Seregeknek szent Istene, Mennynek, földnek teremtője 
 

majd ezt követően (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének második hetében 

/2021.XI.02-06./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakaszok) 
 

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

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

 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenben bízom jó reménységgel, Miért szóltok így hát lelkemnek 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

K Róm 3,9b-20 Zsolt 78,1-51 1Tim 4,1-5 

Sze 1Móz 33,1-11 Zsolt 78,52-72 1Tim 4,6-11 

Cs Jel 3,14-22 Zsolt 79 1Tim 4,12-5,2 

P 1Jn 3,19-24 Zsolt 80 1Tim 5,3-16 
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Szo Ézs 1,18-20(21-25)26-27 Zsolt 81 1Tim 5,17-25 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

K,Cs,Szo: 399: 1-8 vagy 1-3,7 Imhol vagyok édes Uram, Istenem 

Kész vagyok mindenben néked engednem 
 

Sze,P: 393. Ne csüggedj el kicsiny sereg, Ha rád zúdul vad ellened 
 

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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének harmadik hetében 

/2021.XI.07-13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, nem űz nagyon szívem, Szemem nem hányom magasan 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 17,20-24(25-30) Zsolt 82 1Tim 6,1-10 

H 1Pt 4,7-11 Zsolt 83 1Tim 6,11-16 

K Jer 18,1-10 Zsolt 84 1Tim 6,17-21 

Sze Zsid 13,1-9b Zsolt 85 2Tim 1,1-7 

Cs 1Jn 2,18-26(27-29) Zsolt 6 2Tim 1,8-14  
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P 2Kor 6,1-10 Zsolt 87 2Tim 1,15-18 

Szo Mk 13,1-8 Zsolt 88 2Tim 2,1-13 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért, 

akik alkoholfüggőségben szenvednek. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének negyedik hetében 

/2021.XI.14-20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az ő lakóhajlékát  

    

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Zsolt 89 2Tim 2,14-18 

H Mt 7,21-27(28-29) Zsolt 90 2Tim 2,19-26 

K Jn 3,17-21 Zsolt 91 2Tim 3,1-9 

Sze Lk 13,(1-5)(69 Zsolt 92 2Tim 3,10-17 

Cs Lk 15,1-10 Zsolt 93 2Tim 4,1-5 

P Zsid 13,17-21 Zsolt 94 2Tim 4,6-8  
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Szo Jel 20,11-15 Zsolt 95 2Tim 4,9-22 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

Segíts meg minket ügyünkben 
 

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

Egyedül te vagy reményünk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozumk, Urunk, hogy segíts, 

hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteinket, és dicsőítsenek Téged. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének utolsó hetében 

/2021.XI.21-27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (60. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Minket, Úr Isten, elhagyál, És reánk megharagudtál 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Zsolt 96 Jak 1,1-8 

H Zsid 12,18-25 Zsolt 97 Jak 1,9-18 

K 1Pt 1,13-21 Zsolt 98 Jak 1,19-27 

Sze 1Kor 3,9-15 Zsolt 99 Jak 2,1-13 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsolt 100 Jak 2,14-26  
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P Zsid 13,10-16 Zsolt 101 Jak 3,1-12 

Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsolt 102 Jak 3,13-18 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

Vedd eszedbe magad a nagy bűnből 
 

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

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, 

örökkévalóság vasárnapjának hetében a gyászt hordozók vigasztalódásáért, a 

Krisztusban megkapott örök életünk bizonyosságáért. 
 

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. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének első hetében 

/2021.X.23-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakasz) 
 

Szo,H,Sze,P,V: 1-4 vagy 1-2 Hallottuk, Isten, füleinkkel, Amit vagy I. szakasz 
 

V,K,Cs,Szo: 1,5-9 vagy 1,5,9 Hallottuk, Isten… Amit vagyII. szakasz 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Péld 3,1-8 Ez 44 2Thessz 2,13-17 

V Mt 5,38-48 Ez 45 2Thessz 3,1-5 

H Róm 12,17-21 Ez 46 2Thessz 3,6-18 

K 2Kor 10,1-6 Ez 47 1Tim 1,1-11 

Sze 1Móz 13,5-12(13-18) Ez 48 1Tim 1,12-20 
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Cs 3Móz 19,1-3.13-18 Zsolt 73 1Tim 2,1-7 

P Lk 22,49-53 Zsolt 74 1Tim 2,8-15 

Szo 2Tim 2,1-5(6) Zsolt 75 1Tim 3,1-7 

V Mt 5,1-10(11-12) Zsolt 76 1Tim 3,8-13 
 

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 
 

Szo,H,Sze,P,V: 372. végig vagy 1-3 Könyörögjünk…Bocsássa ki magas 
 

V,K,Cs,Szo: 383. végig vagy 1,7-9 Könyörgünk néked… Nyomorultak 

 

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 

egyházunk társadalmi szolgálatai gyülekezeteink életének részévé váljanak, sokan 

keressenek és találjanak önkéntes szolgálati lehetőséget a társadalmi missziókban. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

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

/2021.XI.1./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. rész) 
 

    Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérünk téged, Isten, Dicséret légyen neked 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

H Hós 12,1-7 Zsolt 77 1Tim 3,14-16 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

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

   276. Egyedüli reményem, Ó Isten csak te vagy 

 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Gyülekezeti ének (411) 
 

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

 

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

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének második hetében 

/2021.XI.02-06./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

Mire haragszol mireánk örökre? 
 

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

Mire haragszol mireánk örökre? 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakaszok) 
 

   Az Urat áldjátok, mert jó, Irgalma örökkévaló 
 

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

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

K Róm 3,9b-20 Zsolt 78,1-51 1Tim 4,1-5  
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Sze 1Móz 33,1-11 Zsolt 78,52-72 1Tim 4,6-11 

Cs Jel 3,14-22 Zsolt 79 1Tim 4,12-5,2 

P 1Jn 3,19-24 Zsolt 80 1Tim 5,3-16 

Szo Ézs 1,18-20(21-25)26-27 Zsolt 81 1Tim 5,17-25 
 

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 
 

K,Cs,Szo: 388/1-4 Hallgasd meg Jézus Krisztus, Te megszomorodott 
 

Sze,P: 390. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk 
 

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, egyházunk 

megújulásáért és szüntelen reformációjáért. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

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

tiszteletének harmadik hetében 

/2021.XI.07-13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (22. az énekeskönyvből, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakasz) 
 

V,Sze,Szo: 1,6-7 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál vagy II. szakasz 
 

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

K,P: 1-5 vagy 1,4 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál vagy I. szakasz 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérünk téged, Isten, Dicséret légyen neked 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 17,20-24(25-30) Zsolt 82 1Tim 6,1-10 

H 1Pt 4,7-11 Zsolt 83 1Tim 6,11-16 

K Jer 18,1-10 Zsolt 84 1Tim 6,17-21 

Sze Zsid 13,1-9b Zsolt 85 2Tim 1,1-7  
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Cs 1Jn 2,18-26(27-29) Zsolt 6 2Tim 1,8-14 

P 2Kor 6,1-10 Zsolt 87 2Tim 1,15-18 

Szo Mk 13,1-8 Zsolt 88 2Tim 2,1-13 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

Míg Teremtőmnek 
 

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

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, 

akik alkoholfüggőségben szenvednek. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének negyedik hetében 

/2021.XI.14-20./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (64. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Emlékezzél meg, Úr Isten, Dávidról és ínségéről 
 

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,31-46 Zsolt 89 2Tim 2,14-18 

H Mt 7,21-27(28-29) Zsolt 90 2Tim 2,19-26 

K Jn 3,17-21 Zsolt 91 2Tim 3,1-9 

Sze Lk 13,(1-5)(69 Zsolt 92 2Tim 3,10-17 

Cs Lk 15,1-10 Zsolt 93 2Tim 4,1-5  
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P Zsid 13,17-21 Zsolt 94 2Tim 4,6-8 

Szo Jel 20,11-15 Zsolt 95 2Tim 4,9-22 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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 imádkozumk, Urunk, hogy segíts, 

hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteinket, és dicsőítsenek Téged. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

tiszteletének utolsó hetében 

/2021.XI.21-27./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (123. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád szemeimet, Úr Isten, Emelem az égben 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én ifjúságomtól fogva engem Sanyargattak, mondhatja Izráel 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 25,1-13 Zsolt 96 Jak 1,1-8 

H Zsid 12,18-25 Zsolt 97 Jak 1,9-18 

K 1Pt 1,13-21 Zsolt 98 Jak 1,19-27 

Sze 1Kor 3,9-15 Zsolt 99 Jak 2,1-13 

Cs 1Thessz 5,9-15 Zsolt 100 Jak 2,14-26 

P Zsid 13,10-16 Zsolt 101 Jak 3,1-12  
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Szo Jel 21,10-14.21-27 Zsolt 102 Jak 3,13-18 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

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

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

Végez majd a rossz világgal 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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, 

örökkévalóság vasárnapjának hetében a gyászt hordozók vigasztalódásáért, a 

Krisztusban megkapott örök életünk bizonyosságáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

fölött uralkodó Isten tiszteletének idején 
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

 

I/b) Reggeli dicséret (488) 
 

   Szent vagy, szent vagy, szent vagy Mindenható Isten, 

Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen 

 

II/b) Évszaki zsoltár (20. zsoltárból) 
 

É A történelem fölött uralókodó Isten tiszteletének idejében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, 

 legyen oltalmad Jákób Istenének neve! 

Gy Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról! 

É Adja meg szíved vágyát, teljesítse az Úr minden tervedet! 

Gy Akkor örvendezünk győzelmednek 

 és zászlót emelünk Istenünk nevében. 

 Teljesítse az Úr minden kérésedet! 

É Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad fölkentjének, 

 felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. 

Gy Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, 

 mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. 

É Ők térdre rogynak, elesnek, mi pedig állva maradunk. 

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 a népeknek sorsát szent 

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

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

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

 

III/d) Verzikulus 
 

É Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

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



43 

IV/a) Benedictus 

 

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

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

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

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

 

     t.3.    

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.  
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     t.3.    

 

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

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

II. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, 

* a bűnöknek bocsánatjában. 

I.   A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, 

* a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II. Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és 

a halálnak árnyékában ülnek; 

* hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 
 

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

        Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Amen. 
 

          Antifóna 

 

V/a) Záróének (192) 
 

   Adj békességet Úr Isten, A mi időnkben a földön 

 

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 a Történelem 

fölött uralkodó Isten tiszteletének idején 
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

   
 

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

 

I/b) Napszaki dicséret (167) 
 

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

 

II/b) Évszaki zsoltár (71. zsoltárból) 
 

É A történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

É Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. 

Gy Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről minden nap, 

 bár nem tudom felsorolni őket. 

É Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, 

 egyedül a te igazságodat emlegetem. 

Gy Istenem, igazságod a magas égig ér, 

 mert hatalmas dolgokat vittél véghez. 

 Van-e hozzád hasonló, Istenem? 

É Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, 

 de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. 

Gy Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. 

É/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: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

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

 

III/d) Igei hitvallás 

 

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

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 

megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést 

szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a 

kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor 

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

Gy: Ámen. 

 

V/a) Záróének (193) 
 

   Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, És Atyánknak Istennek szerelme 

   

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. 
 

 

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 a Történelem fölött 

uralkodó Isten tiszteletének idején 
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

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

 

I/b) Esti dicséret (244/1-3 5,9) 
 

   Áldott légy örök Úr Isten, Ki vagy foghatatlan felségben 

 

II/b) Évszaki zsoltár (89. zsoltárból) 
 

É A történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

É Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, 

 nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 

Gy Mert ezt mondom: Örökké tart kegyelmed, 

 hűséged szilárd, akár az ég. 

É Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges. 

Gy Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. 

É Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, 

 amely orcád világosságában járhat, Uram! 

Gy Nevednek örvendeznek mindennap, 

 és igazságod fölmagasztalja őket, 

É mert te vagy díszük és erejük. 

 Kegyelmed által emelkedik hatalmunk,  
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Gy mert az Úrtól van a pajzsunk, Izráel Szentjétől a királyunk. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Responzórium 
 

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

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

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

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

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

Gy Teljes szívvel tehozzád kiáltunk… 

 

III/d) Verzikulus 
 

É: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelme - det. 

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

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

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

láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

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

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

valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával 

egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt 

a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. 

Keresztre feszítették Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, 

harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 

jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz 

vége. 

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

származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt 

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

az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az 

eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 
 

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

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

 

 

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

 

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

I.   Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, 

* és íme, boldognak mond minden nemzedék. 

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

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

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, 

* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

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

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

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

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

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

        Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

*és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

        Antifóna 

 

V) Záróének /Benedicamus/ 
 

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.  



51 

Antifónás Zsoltárgyűjtemény 
 

11. zsoltár 
 

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

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

t.8.

 

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

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

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

t.3.      
 

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

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

      én  se-gít-sé-gem-re! 
 

t.8.     

 

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

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

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

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

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

22. zsoltár - II. szakasz 
 

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

      és  kön- tö- söm- re    sor- sot ve- tet-tek.  
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t.8.     

 

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

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

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

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

22. zsoltár - III. szakasz 
 

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

t.8.     

 

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

megemlékeznek az Úrról, + és megtérnek hozzá, * leborul előtte mindenféle nép. 

7. Mert az Úré a hatalom, * ő uralkodik a népeken. 8. Eljönnek, és hirdetik az ő igazságát, 

+ az eljövendő nemzedéknek, * hirdetik majd, hogy ő miként cselekedett. | Dicsőség az 

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

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

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

t.8.     

 

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

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

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

t.4.     

 

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

44. zsoltár - I. szakasz 
 

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

t.8.       
 

1. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez 
napjaikban, a régi időkben. 2. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre 
plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. 3. Mert nem a 
maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg 
őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 4. 
Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákób. 5. Általad verjük le 
ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. 6. Mert én nem az íjamban 
bízom, nem a fegyverem segít meg engem. 7. Te segítesz meg ellenségeinkkel 
szemben, gyűlölőinket te szégyeníted meg. 8. Istent dicsérjük minden nap, neved 
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magasztaljuk örökké. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

44. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.       
 

1. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. 2. 
Megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. 3. Odadobtál 
minket, mint vágójuhokat, és szétszórtál a népek közé. 4. Potom áron adtad el népedet, 
nem szabtál magas vételárat érte. 5. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és 
csúfol környezetünk. 6. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják 
miattunk a nemzetek. 7. Minden nap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat 8. 
a gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. 9. Bár mindez 
ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet. 10. Szívünk 
nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. 11. Pedig a sakálok tanyájára 
űztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. 12. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, 
és idegen istenhez emeltük volna fel kezünket, 13. nem vette volna-e észre Isten? 
Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. 14. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak 
tekintenek. 15. Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp! 16. 
Miért rejted el orcádat, miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? 17. Lelkünk a 
porba hanyatlott, testünk a földöz tapadt. 18. Siess segítségünkre! Válts meg minket 
irgalmadból!  | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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56. zsoltár 
 

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

t. irregularis   
 

1.Légy kegyelmes hozzám, Istenem, + mert bosszút lihegnek ellenem, * szüntelenül 
támadnak és gyötörnek engem. 2. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, * sokan 
támadnak rám kevélyen. 3. Ha félek is, * benned bízom! | Antifóna | 4. Istenben, akinek 
igéjét dicsérem, * Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 5. Szüntelenül 
elferdítik szavaimat, * minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. 6. Összefognak, 
lesben állnak, lépteimet figyelik, * mert az életemre törnek. 7. Megmenekülhetnek-e 
gazságuk ellenére? * Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! 8. Te számon tartod 
bolyongásomat. * Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 9. 
Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. * Ebből tudom meg, hogy Isten 
velem van. 10. Istenben, akinek igéjét dicsérem, * az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 11. 
Istenben bízom, * nem félek, ember mit árthat nekem?! 12. Tartozom neked, Istenem, 
fogadalmaimmal, * megadom hálaáldozatomat. 13. Hiszen megmentettél engem a 
haláltól, + lábamat az elbukástól, * hogy járhassak Isten színe előtt az élet 
világosságában. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

60. zsoltár 

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

t.8.      

 

1. Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! * Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! 
2. Megrendítetted, megrepesztetted a földet. * Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. 3. 
Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, * bódító borral itattál minket. 4. De jelt adtál az 
istenfélőknek, * hogy megmeneküljenek az íj elől. | Antifóna | 5. Segítsen jobbod, és 
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hallgass meg minket, * hogy megmenekülhessenek kedveltjeid! 6. Isten így szólt 
szentélyében: + Örömmel adom örökségül Sikemet, * és kiosztom a Szukkót-völgyet. 7. 
Enyém Gileád, enyém Manassé, * Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, 8. 
Móáb pedig a mosdómedencém, + Edómra teszem sarumat, * Filiszteán 
diadalmaskodom! 9. Ki visz el az erős városba, * ki vezet el engem Edómba? 10. Csak 
te, Istenünk, noha elvetettél minket, * te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel! 11. Adj 
nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, * mert az emberi segítség mit sem ér! 12. 
Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, * ellenségeinket ő tapossa el. | 
Antifóna 
 
 

64. zsoltár 
 

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

t.5.

 

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

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

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

t.8.      
 

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

 

Ha  el- e- nyé- szik is  a  tes-tem,     szí- vem kő- szik- lá-ja  te ma-radsz, ó,   Is-ten. 
 

t.3.     

 

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

74. zsoltár - I. szakasz 
 

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

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

t.4.      
 

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

74. zsoltár - II. szakasz 
 

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

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

t.4.      
 

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

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

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

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

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

t.2.     
 

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

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

t.8.     

 

1. Figyelj, népem, tanításomra, * fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek! 2. Mert 
példázatra nyitom számat, * ősrégi titkokat akarok hirdetni. 3. Amiket hallottunk és 
tudunk, * mert őseink elbeszélték nekünk, 4. nem titkoljuk el fiaink elől, + elbeszéljük a 
jövő nemzedéknek: * az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. 
5. Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, * és megparancsolta őseinknek, hogy 
adják azokat tovább utódaiknak. 6. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, 
* és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, 7. hogy Istenbe vessék bizalmukat, + ne felejtsék 
el Isten nagy tetteit, * és tartsák meg parancsolatait. 8. Ne legyenek olyanok, mint őseik, 
+ a dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, * amelynek lelke nem 
maradt hű Istenhez, 9. mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, * akik meghátráltak az 
ütközet napján. 10. Nem tartották meg Isten szövetségét, * nem akarták követni 
tanítását. 11. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, * amelyeket látniuk engedett. 12. Őseik 
előtt csodákat művelt Egyiptom földjén, * Cóan mezején. | Antifóna | 13. Tengert vágott 
ketté, és átvezette őket, * a víztömeget gátként állította meg. 14. Nappal felhővel vezette 
őket, * éjszakánként pedig tűz fényével. 15. Sziklákat hasított ketté a pusztában, * bőven 
adott inniuk a mélységből. 16. Patakokat fakasztott a sziklából, * mint folyamokat 
zúdította le vizüket. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

78. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. De továbbra is vétkeztek ellene, * lázongtak a Felséges ellen a pusztában. 2. Próbára 
tették Istent vágyaikkal, * ennivalót kérve kívánságuk szerint. 3. Isten ellen szóltak, 
amikor ezt mondták: * Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? 4. A sziklára ugyan 
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ráütött, folyt a víz, és patakok áradtak, * de tud-e kenyeret is adni, és húsról gondoskodni 
népének? 5. Az Úr ezt hallva megharagudott, és tűz lobbant fel Jákób ellen, * haragra 
gerjedt Izráel ellen, 6. mert nem hittek Istenben, * és nem bíztak segítségében. 7. 
Parancsot adott a magas fellegeknek, * és megnyitotta az égi kapukat. 8. Mannaesőt 
hullatott rájuk eledelül, * mennyei gabonát adott nekik. 9. Isteni kenyeret evett mindenki, 
* eledelt küldött, hogy jóllakjanak. 10. Keleti szelet támasztott az égen, * és déli szelet 
hajtott erejével. 11. Annyi húst hullatott rájuk, mint a por, * annyi madarat, mint a tenger 
fövenye. 12. Táborukra hullatta azokat, * hajlékaik köré. 13. Ettek, és igen jóllaktak, * 
amit csak kívántak, megadta nekik. | Antifóna | 14. De nem hagytak fel kívánságaikkal, * 
bár még szájukban volt az étel. 15. Ezért haragra gerjedt ellenük az Isten, * megölte 
legjobbjaikat, leterítette Izráel ifjait. 16. Ezek után is csak vétkeztek, * és nem hittek 
csodáiban. 17. Ezért hiábavalóságban hagyta telni napjaikat, * esztendeiket rémületben. 
18. Ha öldökölni kezdte őket, hozzá folyamodtak, * megtértek, és kívánkoztak Isten után. 
19. Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, * a felséges Isten a megváltójuk. 20. De 
csak szájukkal hitegették, * nyelvükkel hazudoztak neki. | Dicsőség az Atyának és a 
Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és 
mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

78. zsoltár - III. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. Szívük azonban nem tartott ki mellette, * nem voltak hűségesek szövetségéhez. 
2. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, + sőt sokszor 
visszafojtja haragját, * nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. 3. Meggondolja, 
hogy halandók ők, * olyanok, mint a tovatűnő szél, amely nem tér vissza. 4. Hányszor 
lázadtak ellene a pusztában, * hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban! 5. Sokszor 
kísértették az Istent, * megbántották Izráel Szentjét. 6. Nem gondoltak hatalmára és arra 
a napra, * amelyen kiváltotta őket a nyomorúságból, 7. amikor jeleket tett Egyiptomban, 
* és csodákat Cóan mezején. 8. Vérré változtatta a folyókat, * nem ihattak a patakokból. 
9. Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy marják őket, * és békákat, hogy romlást hozzanak 
rájuk. 10. Termésüket a cserebogárnak adta, * munkájuk gyümölcsét a sáskáknak. 
11. Szőlőjüket jégesővel pusztította el, * fügefáikat felhőszakadással. 12. Állataikat 
jégesővel verette, * jószágaikat villámokkal. 13. Rájuk zúdította izzó haragját, + dühét, 
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háborgását, * a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét. 14. Utat nyitott 
haragjának, + nem óvta meg őket a haláltól, * életüket dögvésszel sújtotta. 15. Levágott 
minden elsőszülöttet Egyiptomban, * a férfierő első termését Hám sátraiban. | Dicsőség 
az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

78. zsoltár - IV. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. Útnak indította népét, mint juhokat, * vezette, mint nyájat a pusztában. 
2. Biztonságban vezette őket, nem rettegtek, * de ellenségeiket a tenger borította el. 
3. Bevitte őket szent helyére, * erre a hegyre, melyet jobbjával alkotott. 4. Népeket űzött 
ki előlük, nekik osztotta ki azoknak birtokát, * Izráel törzseit telepítette sátraikba. | 
Antifóna | 5. De ők kísértették a felséges Istent, * lázadoztak, és nem tartották meg 
intelmeit. 6. Hűtlenül elpártoltak, mint őseik, * csalódást okoztak, mint a meglazult íj. 
7. Áldozóhalmaikkal haragították, * és bálványszobraikkal ingerelték. 8. Ezt hallva Isten 
felháborodott, * és nagyon megutálta Izráelt. 9. Elvetette sílói lakóhelyét, * sátrát, 
amelyben az emberek közt lakott. 10. Fogságba juttatta hatalma jelét, * ékességét 
ellenség kezébe. 11. Népét fegyver martalékává tette, * mert megharagudott 
örökségére. 12. Ifjait tűz emésztette meg, * szüzeinek nem énekeltek nászdalt. 
13. Papjai fegyver által estek el, * özvegyei nem sírhattak. 14. Akkor, mint aki addig 
aludt, * fölébredt az Úr, mint egy bortól ujjongó hős, 15. és visszaverte ellenségeit, * 
gyalázatba döntötte őket örökre. 16. De József sátrát megvetette, * nem Efraim törzsét 
választotta, 17. Júda törzsét választotta ki, * a Sion hegyét, mert azt szereti. 18. Magasra 
építette szentélyét, akár az eget, * örök alapot vetett neki, akár a földnek. 19. Azután 
kiválasztotta szolgáját, Dávidot, * és kivette őt a juhaklok közül. 20. A szoptatós juhok 
mögül hozta el, + hogy pásztora legyen népének, * Jákóbnak, és örökségének, 
Izráelnek. 21. Pásztorolta is tiszta szívvel, * terelgette ügyes kézzel. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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80. zsoltár 
 

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

t.8.       

 

1. Figyelj ránk, Izráel pásztora, + aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! * Te, aki 
kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva 2. Efraimnak, Benjáminnak és Manassénak! * 
Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! 3. Istenünk, újíts meg bennünket! * 
Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! 4. Uram, Seregek Istene, * meddig 
lángol még haragod néped imádsága ellenére? 5. Kenyér helyett könnyel etetted őket, 
* bőségesen adtál inni könnyeket. 6. Te okoztad, hogy civakodnak velünk 
szomszédaink, * ellenségeink pedig gúnyolnak minket. 
7. Seregek Istene, újíts meg bennünket! * Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 
megszabaduljunk! 8. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. * Népeket űztél el, ezt meg 
elültetted. 9. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, * és ellepte a földet. 10. Árnyéka 
hegyeket borított be, * vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. 11. Indáit a tengerig 
növesztette, * hajtásait a Folyamig. | Antifóna | 12. Miért romboltad le kerítéseit, * hogy 
szedhessen róla, aki csak arra jár?! 13. Lerágja az erdei vadkan, * és abból legel a 
mezei vad. 14. Seregek Istene, fordulj hozzánk! * Tekints le az égből, lásd meg és 
gondozd ezt a szőlőt! 15. ltalmazd, amit jobboddal ültettél, * és a fiút, akit magadnak 
neveltél! 16. Pusztuljanak el dorgálásodtól, * akik fölperzselték, levagdalták! 17. Legyen 
kezed azzal a férfival, + jobbod azzal az emberrel, * akit magadnak neveltél! 18. És mi 
nem pártolunk el tőled. * Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. 19. 
Uram, Seregek Istene, + újíts meg bennünket! * Ragyogtasd ránk orcádat, hogy 
megszabaduljunk! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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83. zsoltár 
 

    Hát-ra tér- je-nek és meg-szé-gye-nül-je-nek, kik go-no-szat gon-dol-nak né-kem. 
 

t.8.      
 

1. Istenem, ne maradj csendben, * ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! 2. Hiszen 
háborognak ellenségeid, * gyűlölőid fenn hordják fejüket. 3. Néped ellen titkon ármányt 
szőnek, * tanácskoznak védenceid ellen. 4. Gyertek – mondják –, irtsuk ki ezt a népet, 
* ne is emlékezzenek többé Izráel nevére! 5. Mert egyetértésben tanácskoznak, * 
szövetséget kötnek ellened |  Antifóna | 6. Edóm lakói és az izmaeliek, * a móábiak és a 
hagriak, 7. Gebál, Ammón és Amálék, * Filisztea, Tírusz lakóival. 8. Asszíria is hozzájuk 
csatlakozott, * támasza lett Lót fiainak. 9. Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, 
* mint Jábínnal a Kísón-pataknál, 10. akik megsemmisültek Én-Dórnál, * és a föld 
trágyájává lettek! 11. Tégy úgy előkelőikkel, mint Órébbel és Zeébbel, * minden 
főemberükkel úgy, mint Zebahhal és Calmunnával, 12. akik ezt mondták: * Foglaljuk el 
Isten birtokát! 13. Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördögszekér, * vagy mint a 
szélhordta pelyva! 14. Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, * és a láng égeti a hegyeket, 
15. úgy üldözd őket viharoddal, * úgy rémítsd őket forgószeleddel! 16. Borítsd el 
gyalázattal arcukat, * hogy keressék nevedet, Uram! 17. Szégyenüljenek meg, és 
rémüldözzenek örökké, * pironkodjanak, és vesszenek el! 18. Tudják meg, hogy egyedül 
te vagy az, * akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön! | Antifóna 
 
 

86. zsoltár 
 

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

t.8.    

 

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

87. zsoltár 
 

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

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

t.1.     

 

1. Szent hegyen alapította az Úr Sion kapuit: * jobban szereti Jákób minden 
lakóhelyénél. 2. Dicső dolgokat beszélnek rólad, * Isten városa! 3. Egyiptomot és 
Babilóniát azok között fogom említeni, + akik ismernek engem. * Filiszteának, Tírusznak 
és Etiópiának itt van a szülőhazája. 4. Sionról pedig ezt mondják: + Mindegyiküknek ez 
a szülőhazája, * a Felséges szilárdítja meg 5. Az Úr számba veszi a népeket, * amikor 
beírja őket: Itt van a szülőhazájuk. 6. Körtáncban éneklik: * Minden forrásom belőled 
fakad. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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90. zsoltár 
 

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

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

t.8.    

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

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

t. 6.    
 

1. Uram, megtorlás Istene, * megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 2. Emelkedj fel, 
földnek bírája, * fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 3. Uram, meddig fognak a bűnösök, 
* meddig fognak a bűnösök vigadni? 4. Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, * kérkednek 
a gonosztevők. 5. Tiporják, Uram, népedet, * nyomorgatják örökségedet. 6. Gyilkolják 
az özvegyet és a jövevényt, * megölik az árvákat. 7. Azt gondolják, nem látja az Úr, * 
nem veszi észre Jákób Istene. | Antifóna | 8. Térjetek észhez, ti, ostobák a nép 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 
 

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

t. 6.    
 

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 
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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 
 
 

99. zsoltár 
 

      Az Úr-nak é- ne-kel-je-tek,   és min-den-nap áld-já-tok    az   ő  szent ne-vét! 
 

t.2.     
 

1. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! * A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 2. 
Nagy az Úr a Sionon, * magasan fölötte van minden népnek. 3. Magasztalják nagy és 
félelmetes nevét, * mert szent ő! 4. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. * Te 
állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. 
5. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, * boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! 
6. Mózes és Áron a papokkal együtt, + Sámuel és akik nevét segítségül hívták, * 
segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. 7. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, * ők 
pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. .8 Urunk, Istenünk, te 
válaszoltál nekik, + megbocsátó Istenük voltál, * bár megtoroltad tetteiket. 9. 
Magasztaljátok Istenünket, az Urat, + és imádjátok őt szent hegyén, * mert szent az Úr, 
a mi Istenünk! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | AntifónA 
 
 

106. zsoltár - I. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. Dicsérjétek az Urat! + Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert örökké tart szeretete! 
2. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, * ki beszélhetné el minden dicső tettét? 
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3. Boldogok, akik megtartják a törvényt, * akiknek tettei mindenkor igazak. 4. Gondolj 
rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, * gondoskodj rólam, amikor 
megszabadítod! 5. Hadd láthassam választottaid jólétét, + örülhessek néped örömének, 
* és dicsőíthesselek örökségeddel együtt! | Antifóna | 6. Vétkeztünk őseinkkel együtt, * 
bűnt, gonoszságot követtünk el. 7. Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, * 
nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a Vörös-
tengernél. 8. De az Úr megszabadította őket nevéért, * hogy megismertesse hatalmát. 
9. Megdorgálta a Vörös-tengert, és az kiszáradt, * átvezette őket a mély vízen, akár a 
pusztában. 10. Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, * megváltotta az ellenség 
kezéből. 11. Üldözőiket víz borította el, * egy sem maradt meg közülük. 12. Akkor hittek 
ígéreteiben, * és dicséretet énekeltek. | Antifóna | 13. De csakhamar megfeledkeztek 
tetteiről, * nem bíztak tervében. 14. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, * próbára tették 
Istent a sivatagban. 15. Teljesítette ugyan kérésüket, * de csömört támasztott bennük. 
16. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, * az Úr szent emberére. 
17. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, * eltemette Abírám csoportját. 18. Tűz gyulladt ki 
csoportjukban, * láng pusztította el a bűnösöket. 19. Borjút készítettek a Hóreb-hegynél, 
* leborultak a bálványszobor előtt. 20. Fölcserélték dicsőséges Istenüket * növényevő 
bika képmásával. | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | AntifónA 
 
 

106. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. Megfeledkeztek szabadító Istenükről, + aki hatalmas dolgokat vitt véghez 
Egyiptomban, * csodákat Hám földjén, félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél. 
2. Elhatározta, hogy elpusztítja őket, * de választottja, Mózes, közbelépett értük, és 
elfordította pusztító haragját. 3. Megvetették a kívánatos földet, * nem hittek ígéretének, 
4. hanem zúgolódtak sátraikban, * nem hallgattak az Úr szavára. 5. Ezért rájuk emelte 
kezét, * és elhullottak a pusztában, 6. utódaikat a pogányok közé juttatta, * és szétszórta 
országaikba. 7. Azután odaszegődtek Baal-Peórhoz, * és holt bálványoknak szóló 
áldozatokból ettek. 8. Ingerelték tetteikkel az Urat, * ezért csapás szakadt rájuk. 9. De 
előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, * és megszűnt a csapás. 10. Igaz tettnek számít 
ez neki * nemzedékről nemzedékre mindörökké. | Antifóna | 11. Meríbá vizeinél is 



74 

haragra ingerelték, * Mózes is rosszul járt miattuk, 12. mert elkeserítették lelkét, * és 
meggondolatlanul beszélt. 13. Nem pusztították ki a népeket sem, * pedig meghagyta 
nekik az Úr. 14. Sőt összekeveredtek a pogányokkal, * és eltanulták tetteiket. 
15. Bálványaikat tisztelték, * amelyek csapdába ejtették őket. 16. Feláldozták fiaikat és 
leányaikat * a szellemeknek. 17. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, + akiket a 
kánaáni bálványoknak áldoztak, * vérontással gyalázták meg az országot. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

106. zsoltár - III. szakasz 
 

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

t.8.     

 

1. Beszennyezték magukat cselekedeteikkel, * erkölcstelen tetteikkel. 2. Ezért haragra 
gerjedt népe ellen az Úr, * és megutálta örökségét. 3. Pogányok kezébe adta őket, * 
gyűlölőik uralkodtak rajtuk. 4. Sanyargatták őket ellenségeik, * és meg kellett 
alázkodniuk előttük. 5. Sokszor megmentette őket, + de ők önfejűen engedetlenek 
maradtak, * és mélyre süllyedtek bűneik miatt. | Antifóna | 6. Mégis rájuk tekintett 
nyomorúságukban, * meghallgatta esedezésüket. 7. Visszaemlékezett a velük kötött 
szövetségre, * nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. 8. Irgalmasságra indította 
mindazokat, * akik fogságba vitték őket. 9. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, + és 
gyűjts össze a népek közül, * hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve 
magasztalhassunk téged! 10. Áldott az Úr, Izráel Istene + öröktől fogva mindörökké! * 
Az egész nép mondja: Ámen! Dicsérjétek az Urat! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * 
és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-
örökké, ámen. | Antifóna  



75 

115. zsoltár 
 

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

t. peregrinus      

 

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

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

t.1.      

 

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

123. zsoltár 
 

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

t.1.     

 

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

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

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

t.8.     

 

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

129. Zsoltár 
 

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

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

t.1.     

 

1. Sokat gyötörtek ifjúságom óta * – vallja meg ezt Izráel! –, 2. sokat gyötörtek ifjúságom 
óta, * mégsem bírtak velem. 3. Hátamon szántók szántottak, * hosszú barázdákat 
hasítottak. 4. De igazságos az Úr: * elvágta a bűnösök kötelét. 5. Megszégyenülnek, 
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meghátrálnak majd * Sion gyűlölői mind. 6. Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, amely 
elszárad, * mielőtt kitépnék. 7. Nem szedi marokra az arató, * sem ölébe a kévekötő. 
8. Nem mondják az arra járók: + Legyen rajtatok az Úr áldása, * áldunk benneteket az 
Úr nevében! | Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt 
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 
 
 

131. zsoltár 
 

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

t. irregularis      

 

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

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

t.8.      
 

1. Emlékezz, Uram, Dávidra, * minden viszontagságára! 2. Mert esküt tett az Úrnak, * 
fogadalmat Jákób erős Istenének: 3. Nem megyek be addig házamba, * nem fekszem 
le fekvőhelyemre, 4. szememet nem hagyom aludni, * szempilláimat nyugodni, 5. míg 
nem találok helyet az Úrnak, * lakóhelyet Jákób erős Istenének! | Antifóna | 6. Hallottuk, 
hogy a láda Efrátában van, * és rátaláltunk Jaar mezőin. 
7. Menjünk el lakóhelyére, * boruljunk le lába zsámolyánál! 8. Indulj el, Uram, nyugalmad 
helyére, * te és hatalmad ládája! 9. Papjaidat vedd körül igazságoddal, * híveid pedig 
hadd ujjongjanak! 10. A te szolgádért, * Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól! | Antifóna 
| 11. Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, + nem másítja azt meg: * Véredből való utódot 
ültetek trónodra. 12. Ha fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, amelyekre 
tanítottam őket, * akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. | Antifóna | 13. Mert 
a Siont választotta ki az Úr, * azt kívánta lakóhelyéül: 14. Ez lesz lakóhelyem örökre, * 
itt fogok lakni, mert így kívánom! 15. Gazdagon megáldom eledelét, * szegényeit jól 
tartom kenyérrel, 16. papjait körülveszem szabadításommal, * hívei vígan ujjonganak. 
17. Ott növelem meg Dávid hatalmát, * gondom lesz felkentem mécsesére. 18. 
Ellenségeire szégyent borítok, * őrajta azonban ragyogni fog koronája. | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna  
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144. zsoltár 
 

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

t.6.     

 

1. Áldott az Úr, az én kősziklám, * aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni 
ujjaimat. 2. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, * pajzsom, akihez 
menekülhetek, aki népeket vet alám. 3. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy 
törődsz vele, * az emberfia, hogy gondolsz rá? 4. Az ember a lehelethez hasonló, 
* napjai a tűnő árnyékhoz. | Antifóna | 5. Hajlítsd le az eget, Uram, * és szállj le, 
érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! 6. Villogtasd villámaidat, szórjad 
azokat, * lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket! 7. Nyújtsd le kezedet a magasból, 
szabadíts meg, * ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, 8. 
akiknek szája hiábavalóságot beszél, * jobb kezük csak álnokságot művel! 9. Új 
éneket éneklek neked, Istenem, * tízhúrú lanton zengedezek neked. 10. Te adsz 
győzelmet a királyoknak; * szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a gyilkos 
fegyvertől. 11. Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, * 
akiknek szája hiábavalóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel! 12. 
Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, * leányaink 
pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. 13. Színültig 
telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, * juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer-
, sőt tízezerannyira! 14. Marháink legyenek kövérek, + ne érje őket baj, ne 
vetéljenek el! * Ne legyen jajveszékelés a tereken! 15. Boldog nép az, amelynek 
így megy a sora. * Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene! | Dicsőség az 
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. | Miképpen volt kezdetben, most és 
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. | Antifóna 


