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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) 

megszólal tat .  

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 Mennybemenetel ünnepének 

idejében /2022.V.26-VI.04./ 
 

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 (185) 
 

   Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (33. zsoltárból) 
 

É Mennybemenetel ünnepének idejében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Vigadjatok az Úrban, ti igazak! 

 Az igaz emberekhez illik a dicséret. 

Gy Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, 

 tízhúrú lanttal zengjetek neki! 

É Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! 

Gy Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. 

É Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. 

Gy Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. 

É Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr 

 az a nép, amelyet örökségül választott. 

Gy Letekint a mennyből az Úr, És lát minden embert. 

É Lakóelyéből rátekint a föld minden lakójára. 

Gy Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

 ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (47. az énekeskönyvből, vagy az 

   ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   No minden népek Örvendezzetek, És tapsoljatok, Istent áldjátok 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Cs Lk 24,(44-49)50-53 Hós 13 Róm 16,1-16 

P Jn 18,33-38 Hós 14 Róm 16,17-27 

Szo Ef 1,15-23 Józs 1 Ef 1,1-14 

V Jn 16,5-15 Józs 2 Ef 1,15-26 

H Ez 11,14-20 Józs 3 Ef 2,1-10 

K Ézs 41,8-14(17-20) Józs 4 Ef 2,11-22 

Sze Ézs 32,11-18 Józs 5 Ef 3,1-13 

Cs ApCsel 1,12-26 Józs 6 Ef 3,14-21 

P Jn 19,25-27 Józs 7 Ef 4,1-16 

Szo Zak 4,1-14 Józs 8 Ef 4,17-32 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 

 

c) Responzórium 
 

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki nagy dicsőséggel fölmen- 

       tél  a  meny-nyek-be   Gy: Ir - gal - mazz  mi - ne - künk!  
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É: Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! 

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

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Cs,Szo,H,Sze,P: 359. végig vagy 1-3 Úr Jézus, aki felséggel 

És dicsőséggel 
 

P,V,K,Cs,Szo: 360./1-4 vagy 1-2 Szent egek, minden boldogok hajléki, 

A nagy király jön, nyíljatok meg néki 
 

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: Te 

segítsd a konfirmálókat, hogy hitükben megerősödve szolgálatkész tagjai 

legyenek egyházunknak. 

 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Pünkösd hetében  

/2022.VI.05-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (189) 
 

   E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (56. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

Mert az ember igen kerget engem 
 

H,Sze,P: 1,5-6 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember igen 
 

c) A hét zsoltára (104. az énekeskönyvből a jelzett versek vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1,12-15 vagy 1,12 Áldjad lelkem az Urat és tisztöld, 

Dicsőségével rakva menny és föld 
 

H,Sze,P: 1,16-17 vagy 1,17 Áldjad lelkem az Urat és tisztöld, Dicsőségével 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 14,15-19(20-23a)23b-27 Józs 9 Ef 5,1-14  
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H Jn20,19-23 Józs 10,1-15 Ef 5,15-17 

K ApCsel 4,23-31 Józs 10,16-43 Ef 5,18-20 

Sze ApCsel 8,(9-11)12-25 Józs 11 Ef 5,21-33 

Cs ApCsel 11,1-18 Józs 12 Ef 6,1-4 

P ApCsel 11,19-26 Józs 13 Ef 6,5-9 

Szo ApCsel 18,1-11 Józs 14 Ef 6,10-24 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium 
 

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki  el – küldted a vígasztaló 

    Szentlé-lek a-ján-dé-kát 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 …”) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 368. Jövel Szentlélek Isten, Tarts meg minket Igédben 
 

H,Sze,P: 370. Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd bé szíveinket épen 
 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
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b) A közösség imája (É): ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; 

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, hogy 

Szentlelked ragadja meg és töltse el erővel egyházunk tagjait és közösségeit. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Szentháromság ünnepének hetében  

/2022.VI.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (58. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem 
 

c) A hét zsoltára (67. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, áldj meg jóvoltodból, És kegyesen fordulj hozzánk 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 3,1-8(9-13) Józs 15 1Jn 1,1-4 

H 2Móz 3,13-20 Józs 16 1Jn 1,5-10 

K Ézs 43,8-13 Józs 17 1Jn 2,1-6 

Sze Ézs 57,14-16 Józs 18 1Jn 2,7-11 

Cs 2Pt 1,16-21 Józs 19 1Jn 2,12-17 

P Zsid 2,(1-4)5,10 Józs 20 1Jn 2,18-25 

Szo Ef 4,1-6 Józs 21 1Jn 2,26-29 
 

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

c) Responzórium 
 

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki  hár-mas szent egységben 

      jelentet-ted ki ma-ga-dat 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 …”) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 244/1-9 vagy 1,5,9 Áldott légy, örök Úr Isten, 

Ki vagy foghatatlan felségben 
 

H,Sze,P: 369/1-7 vagy 1-3 Jövel, Szentlélek Úr Isten, 

Lelkünknek vígassága 

 

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: Te 

segítsd a pedagógusokat és tanulókat a tanév lezáródásakor is.  
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d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Mennybemenetel ünnepének 

idejében /2022.V.26-VI.04./ 
 

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 (187) 
 

   E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (135. zsoltárból) 
 

É Mennybemenetel ünnepének idejében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, 

Gy dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, 

 akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! 

É Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, 

 zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! 

Gy Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, 

 nagyobb a mi Urunk minden istennél.  

É Amit csak akar az Úr, 

 megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. 

Gy Uram, neved örökkévaló, 

 Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. 

É Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, 

 és megkönyörül szolgáin. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (13. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Míglen felejtesz el, Uram, Míg nem emlékezel rólam? 
 

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… 
 

Cs Lk 24,(44-49)50-53 Hós 13 Róm 16,1-16 

P Jn 18,33-38 Hós 14 Róm 16,17-27 

Szo Ef 1,15-23 Józs 1 Ef 1,1-14 

V Jn 16,5-15 Józs 2 Ef 1,15-26 

H Ez 11,14-20 Józs 3 Ef 2,1-10 

K Ézs 41,8-14(17-20) Józs 4 Ef 2,11-22 

Sze Ézs 32,11-18 Józs 5 Ef 3,1-13 

Cs ApCsel 1,12-26 Józs 6 Ef 3,14-21 

P Jn 19,25-27 Józs 7 Ef 4,1-16 

Szo Zak 4,1-14 Józs 8 Ef 4,17-32 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Cs,Szo,H,Sze,P: 358. A Krisztus mennybe felméne, 

Hogy nékünk helyet szerzene 
 

P,V,K,Cs,Szo: 361. végig vagy 1-2,4  Vedd el jutalmadat, 

Krisztus, ki magadat 

 

A gyülekezet feláll.  
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d) Igei hitvallás 
 

É Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az 

Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 

Mert nem olyan főpapunk van, a ki ne tudna megindulni 

gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk 

hasonlóan, kivéve a bűnt. 

Gy Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy 

irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való 

segítségül. Ámen. (Zsid 4,14-16) 
 

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: Te 

segítsd a konfirmálókat, hogy hitükben megerősödve szolgálatkész tagjai 

legyenek egyházunknak. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Pünkösd ünnepében  

/2022.VI.05-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (188) 
 

   E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (69. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-3,7 vagy 1,7 Úr Isten, segíts és tarts meg engem 

Mert a vizek szinte a lelkemig értek 
 

H,Sze,P: 1,4-6 vagy 1,6 Úr Isten, segíts és tarts meg engem 

Mert a vizek szinte a lelkemig értek 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

H,Sze,P: 1,8-13 vagy 1,8 Adjatok hálákat az Úrnak, Mert vagy II. szakasz 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 14,15-19(20-23a)23b-27 Józs 9 Ef 5,1-14 

H Jn20,19-23 Józs 10,1-15 Ef 5,15-17  
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K ApCsel 4,23-31 Józs 10,16-43 Ef 5,18-20 

Sze ApCsel 8,(9-11)12-25 Józs 11 Ef 5,21-33 

Cs ApCsel 11,1-18 Józs 12 Ef 6,1-4 

P ApCsel 11,19-26 Józs 13 Ef 6,5-9 

Szo ApCsel 18,1-11 Józs 14 Ef 6,10-24 
 

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: 377 Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg 
 

H,Sze,P: 371 Jézus Krisztus, egy Mesterünk, Mennyei szent bölcsességünk 
 

A gyülekezet feláll. 

 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, hogy 

Szentlelked ragadja meg és töltse el erővel egyházunk tagjait és közösségeit. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Szentháromság ünnepének hetében  

/2022.VI.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) 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 jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-3 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg 
 

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

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 3,1-8(9-13) Józs 15 1Jn 1,1-4 

H 2Móz 3,13-20 Józs 16 1Jn 1,5-10 

K Ézs 43,8-13 Józs 17 1Jn 2,1-6 

Sze Ézs 57,14-16 Józs 18 1Jn 2,7-11 

Cs 2Pt 1,16-21 Józs 19 1Jn 2,12-17 

P Zsid 2,(1-4)5,10 Józs 20 1Jn 2,18-25  
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Szo Ef 4,1-6 Józs 21 1Jn 2,26-29 
 

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: 246. Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket, 

Szent igédben építs meg minket 
 

H,Sze,P: 232. Hiszek a mennybéli egy Istenben, 

Mindenható és kegyelmes Atyában 
 

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: Te 

segítsd a pedagógusokat és tanulókat a tanév lezáródásakor is. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Mennybemenetel ünnepének idejében  

/2022.V.26-VI.04./ 
 

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 (468) 
 

   Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (98. zsoltár) 
 

É Mennybemenetel ünnepének idejében a zsoltár szavaival 

mondjuk: 
 

 Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! 

Gy Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. 

É Megmutatta szabadító erejét az Úr, 

 a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. 

Gy Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, 

 és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. 

É Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! 

 Örvendezve vigadjatok, zsoltárt zengjetek! 

Gy Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, 

 hárfakísérettel zengő éneket! 

É Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt! 

Gy Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! 

É Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak 

 az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön 

Gy Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (28. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kőváram 
 

c) A hét zsoltára (139. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Cs,Szo,H,Sze,P: 1-4,14 Uram, te megvizsgálsz engem, 

Megismersz mindent énbennem 
 

P,V,K,Cs,Szo: 1,5-10 Uram, te megvizsgálsz engem, Megismersz mindent 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Cs Lk 24,(44-49)50-53 Hós 13 Róm 16,1-16 

P Jn 18,33-38 Hós 14 Róm 16,17-27 

Szo Ef 1,15-23 Józs 1 Ef 1,1-14 

V Jn 16,5-15 Józs 2 Ef 1,15-26 

H Ez 11,14-20 Józs 3 Ef 2,1-10 

K Ézs 41,8-14(17-20) Józs 4 Ef 2,11-22 

Sze Ézs 32,11-18 Józs 5 Ef 3,1-13 

Cs ApCsel 1,12-26 Józs 6 Ef 3,14-21 

P Jn 19,25-27 Józs 7 Ef 4,1-16 

Szo Zak 4,1-14 Józs 8 Ef 4,17-32 
 

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 
 

Cs,Szo,H,Sze,P: 359/1,4-5 vagy 1,5 Úr Jézus, aki felséggel, És dicsőséggel 
 

P,V,K,Cs,Szo: 360/1,5-6 Szent egek, minden boldogok hajléki, A nagy 
 

A gyülekezet feláll. 

 

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

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: Te 

segítsd a konfirmálókat, hogy hitükben megerősödve szolgálatkész tagjai 

legyenek egyházunknak. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Pünkösd hetében  

/2022.VI.05-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (346) 
 

   Győzhetetlen én kőszálom, Védelmezőm és kővárom 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

És idvességem, hát kitől félnék? 
 

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

c) A hét zsoltára (84. az énekeskönyvből végig vagy 1,5-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, seregeknek Istene, Mely kedves gyönyörűsége 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 14,15-19(20-23a)23b-27 Józs 9 Ef 5,1-14 

H Jn20,19-23 Józs 10,1-15 Ef 5,15-17 

K ApCsel 4,23-31 Józs 10,16-43 Ef 5,18-20 

Sze ApCsel 8,(9-11)12-25 Józs 11 Ef 5,21-33 

Cs ApCsel 11,1-18 Józs 12 Ef 6,1-4  
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P ApCsel 11,19-26 Józs 13 Ef 6,5-9 

Szo ApCsel 18,1-11 Józs 14 Ef 6,10-24 
 

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: 373. Jövel, teremtő Szentlélek, És híveiddel légy vélek 
 

H,Sze,P: 375. végig vagy 1-3,5-7 Jézus az ígéretet, Ím bételjesítetted 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk: hogy 

Szentlelked ragadja meg és töltse el erővel egyházunk tagjait és közösségeit. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Szentháromság ünnepének hetében  

/2022.VI.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 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 (148. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   No dicsérjétek mindnyájan, Az Urat a mennyországban 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 3,1-8(9-13) Józs 15 1Jn 1,1-4 

H 2Móz 3,13-20 Józs 16 1Jn 1,5-10 

K Ézs 43,8-13 Józs 17 1Jn 2,1-6 

Sze Ézs 57,14-16 Józs 18 1Jn 2,7-11 

Cs 2Pt 1,16-21 Józs 19 1Jn 2,12-17 

P Zsid 2,(1-4)5,10 Józs 20 1Jn 2,18-25 

Szo Ef 4,1-6 Józs 21 1Jn 2,26-29 
 

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

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 244/1,5-12 vagy 1,5,9 Áldott légy örök Úr Isten, 

Ki vagy foghatatlan felségben 
 

H,Sze,P: 369/1,8-10 Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vígassága 
 

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: Te 

segítsd a pedagógusokat és tanulókat a tanév lezáródásakor is. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része  

Mennybemenetel, Pünkösd  

és Szentháromság ünnepére  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 

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 /csak Szentháromság ünnepének hetére/ (241) 
 

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

 

II/a) Évszaki zsoltár /csak Pünkösdre és Szentháromság ünnepének 

hetére/ (36. zsoltárból) 
 

É Pünkösd ünnepében/a Szentháromság ünnepének hetében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 

Gy Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 

 ítéleteid, mint a nagy mélység, 

 embert és állatot megtartasz, Uram. 

É Mily drága a te szereteted, Istenem! 

 Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. 

Gy Dúslakodnak házad bőségében, 

 Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É Mert nálad van az élet forrása, 

 a te világosságod által látunk világosságot. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

E Bocsásd el, Isten, vigasztaló Szentlelkedet, allelu - ja! 

Gy Krisztusnak ígérete szerint, allelu   -   -   -   -   -   - ja! 

 

IV/a) Benedictus 
 

     Mon-da   Krisz -tus  az  ő  ta  -nít- vá - nyi - nak:  nem hagy - lak 

      ti - te-ket   ár - ván,   al - le -  lu - ja.  El - me - gyek   de   is - mét 

       hoz - zá - tok  jö -vök,   al -le - lu - ja.   És  ör - ven - dez    a    ti 

      szí - ve - tek,    al -  le  -  lu   - ja. 
 

t2.     

 

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. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, * 

kik eleitől fogva voltak, 

II. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, * 

és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek; 

I. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, * 

és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

II. Az esküvésről, amellyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, * 

hogy ő megadja nékünk,  
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t2.     

 

I. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, * 

félelem nélkül szolgáljunk néki, 

II. Szentségben és igazságban ő előtte * 

a mi életünknek minden napjaiban. 

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

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

II. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, * 

a bűnöknek bocsánatjában. 

I. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, * 

amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II. Hogy megjelenjék azoknak, akik 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, ámen. 

 Antifóna 

 

V/a) Záróének (242/1-5) 
 

   Téged Úr Isten, mi keresztyének, Dicsérünk és áldunk, És Atya, Fiú 

 

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  

Mennybemenetel, Pünkösd,  

és Szentháromság ünnepére  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

   
 

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

I/b) Napközi dicséret /csak Szentháromság ünnepének hetére/ 
(376) 
 

   Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 
 

II/a) Évszaki zsoltár /csak Pünkösdre és Szentháromság ünnepének 

hetére/ (50. zsoltárból) 
 

É Pünkösd ünnepében /a Szentháromság hetének ünnepében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A hatalmas Isten, az Úr szól 

 és hívja a földet  napkelettől napnyugatig. 

Gy A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. 

É Jön a mi Istenünk, nem hallgat. 

 Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 

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

É Gyűljetek hozzám, híveim, 

 akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. 

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

É Hálaadással áldozz Istennek, 

 és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! 

Gy Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! 

 Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

E: Bocsásd el, Isten, vigasztaló Szentlelkedet, allelu - ja! 

Gy: Krisztusnak ígérete szerint, allelu   -   -   -   -   -   - ja! 
 

III/d) Igei hitvallás /csak Pünkösdben és Szentháromság 

ünnepében/ 
 

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

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

odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti 

életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi 

életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. (Kol 

3,1-4) 

É/Gy: Ámen. 

 

V/a) Záróének (243/1-5) 
 

   Téged, ó Isten, dicsérünk, Téged Urunknak vallunk 
 

V/b) Áldás 

 

L: A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el 

minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, 

szilárdakká és állhatatosokká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 

Gy: Ámen. 

 

V/c) Befejező könyörgés 
 

L: Urunk, Krisztus, tarts meg minket Gy: és szeretteinket, 

L: életünket és hitünket!  Gy: Ámen.  
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Esti áhítat Évszaki része  

Mennybemenetelre,  Pünkösdre,  

és Szentháromság ünnepére  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

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

 

I/b) Esti dicséret /csak Szentháromság ünnepének hetére/ (245) 
 

   Dicséret a Szentháromságnak, Egy örök Istennek 

 

II/a) Évszaki zsoltár /csak Pünkösdre és Szentháromság ünnepének 

hetére/ (104. zsoltárból) 
 

É Pünkösd ünnepében /a Szentháromság ünnepének hetében 

 a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Áldjad, lelkem, az Urat! 

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

É világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. 

Gy Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, 

 és megújítod a termőföld felszínét. 

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

Gy Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. 

É Éneklek az Úrnak, amíg élek, 

 zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. 

Gy Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az Úr előtt.  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Responzórium 

 

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

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

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

végül első sort ismétli Gy 
 

III/c) Verzikulus 
 

E: Bocsásd el, Isten, vigasztaló Szentlelkedet, allelu - ja! 

Gy: Krisztusnak ígérete szerint, allelu   -   -   -   -   -   - ja! 

 

III/e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás 
 

L: Hitünket e nap végén is az egyetemes egyház közösségében valljuk: 
 

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

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

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

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

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 

teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért 

és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz 

Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették Poncius Pilátus alatt, 

kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások szerint, 
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fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni 

élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

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

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

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

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 
 

Antifóna    

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

                       dicsérjük ö-rök-ké. Á-men. 
 

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

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  
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V/a) Záróének /Benedicamus/ 
 

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

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

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

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

8. zsoltár 
 

    Hár- man van- nak, kik a  menny- ben bi-zony- sá- got tesz- nek: 

     A- tya, I-ge  és Szent- lé - lek,   s e há- rom e- gyet- len- egy lé-nyeg. 
 

t.8.    

 

 1. Ó, Urunk, mi Urunk! + Mily felséges a te neved az egész földön, * 
ki az égen is megmutattad dicsőségedet. 

 2. Gyermekek és csecsemők szájával erősítetted hatalmadat, * 
hogy elnémítsd a gyűlölködőt és a bosszúállót. 

 3. Ha látom az eget, kezed alkotását, * 
a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: 

 4. Micsoda az ember, kérdem, hogy megemlékezel róla? * 
És az embernek fia, hogy gondod van reá? 

 5. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, * 
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg őt. 

 6. Úrrá tetted őt kezed alkotásain, * mindeneket lábai alá vetettél. 
 7. A juhokat és minden háziállatot, * ugyanígy a mezőknek vadjait. 
 8. Az égi madarakat és a tengernek halait, * amelyek a tenger ösvényein járnak. 
 9. Ó, Urunk, mi Urunk! * Mily felséges a te neved az egész földön! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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13 zsoltár 
 

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

t.8.     
 

 1. Meddig tart ez, Uram, + meddig feledkezel el rólam? * 
Meddig rejted el orcádat előlem? 

 2. Meddig tanakodjam lelkemben, * és bánkódjam szívemben naponként? 
 3. Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! * 

Tartsd meg szemem fényét, ne jöjjön rám halálos álom! 
 4. Ne mondhassa ellenségem, + íme, legyőztem őt; * 

ne ujjongjanak elleneim, hogy meginogtam. 
 5. Mert én jóvoltodban bízom, * szívből ujjongok, hogy megsegítesz. 
 6. Énekelek az Úrnak, * énekelek, mert jót tett énvelem. 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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27. zsoltár 

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

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

t.1.     

 

 1. Világosságom és szabadítóm az Úr: kitől félnék? * 

Életemnek oltalma az Úr: kitől rettegnék? 

 2. Ha egy tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, * 

ha háború tör is rám, én akkor is bízom. 

 3. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, * 

hogy házában lakhassam egész életemben. 

 4. Megóv engem hajlékában a veszedelem napján, * 

elrejt sátra mélyén, és magas kősziklára helyez. 

 5. Így emelt fővel állok ellenségeim között, * 

örvendezve áldozok és énekelek az Úrnak. 

 6. Halld meg, Uram, hívó hangomat! * Könyörülj rajtam, hallgass meg engem! 

 7. Ha ezt mondod: „Járuljatok színem elé”, + szívem így válaszol: * 

„Színed elé járulok, Uram.” 

  Antifóna 
 

 8. Ne rejtsd el előlem orcádat, * ne vesd el haragodban a te szolgádat! 

 9. Te vagy az én segítségem, * ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! 

 10. Ha apám és anyám elhagynának is, * az Úr magához fogad engem. 

 11. Reménykedj az Úrban, + légy erős és bátor, * reménykedj az Úrban! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

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

 

  Antifóna  
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28. zsoltár 
 

        Az   Úr    az    ő     né- pé- nek     e- rős – sé- ge   és    ol - tal - ma- zó - ja. 
 

t.1.      
 

 1. Téged hívlak, Uram, kősziklám, + ne fordulj el tőlem némán! * 
Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. 

 2. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, * 
kezemet fölemelve szent templomod felé. 

 3. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, + 
akik békésen beszélnek embertársaikkal, * 

de rossz szándék van a szívükben. 
 4. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint! * 

Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek! 
 5. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, * 

lerombolja, nem építi őket. 
 6. Áldott az Úr, * mert meghallgatta esedező hangomat. 
 7. Erőm és pajzsom az Úr, + benne bízik szívem. * 

Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. 
 8. Az Úr az ő népének erőssége, * felkentjének megsegítő ereje. 
 9. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, * 

légy pásztora, és gondozd örökké 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

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

 

  Antifóna 
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47. zsoltár 
 

       Ga- li- le- a- be- li  fér- fi- ak,   mit néz- tek  az  ég  fe- lé? 

      Ez Jé- zus,  ki   fel- vi- te -tett   tő- le- tek   a menny- be, 

      ek-  kép- pen   jő  el   í-  té- let- re,  al-  le- lu- ja. 
 

t.7.     

 

 1. Ti népek, mind tapsoljatok, * örvendezzetek az Istennek vígságos szóval! 
 2. Mert felséges az Úr, félelmetes, * nagy király az egész földön. 
 
 3. Felvonul Isten ujjongás közben, * trombitaszóval jön az Úr. 
 4. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, * énekeljetek Királyunknak, énekeljetek, 
 5. mert az Isten mind ez egész földnek Királya. * Zengjetek néki éneket! 
 6. Isten uralkodik a népeken, * ott ül Isten szentségének trónusán. 
 7. Összegyülekeznek a föld fejedelmei * Ábrahám Istenének népéhez, 
 8. hiszen Istené a föld minden uralkodója, * ő az, ki mindenek felett magasztos. 
 

  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 
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58. zsoltár 
 

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

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

t.3.      
 

 1. Valóban igazat beszéltek, ti, hatalmasok, * 
és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött? 

 2. Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, * 
hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek. 

 3. Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, * 
tévelygők a hazugok, amint megszületnek. 

 4. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, + olyanok, mint a süket vipera, * 
amelynek oly tompa a füle, 

 5. hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, * a varázslásban jártas igézőt. 
 6. Istenem, törd össze szájukban a fogakat! * 

Zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! 
 7. Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz! * Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák! 
 8. Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik, * 

vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. 
 9. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja el a forgószél, * akár élő, akár elszáradt. 
 10. Örül az igaz, ha látja a megtorlást, * lába a bűnösök vérében fürdik. 
 11. Az emberek pedig ezt mondják: + Mégis van az igaznak jutalma! * 

Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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64. zsoltár 
 

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

t.5.

 

 1. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat! * 
Óvd meg életemet, mert ellenség rettent! 

 2. Védj meg a gonoszok ármánykodásától, * a gonosztevők dühöngésétől! 
 3. Élesítik nyelvüket, mint a kardot, * 

sértő szavaikkal célba vesznek, mint nyilakkal. 
 4. Rejtekhelyről lövöldöznek a feddhetetlenre, * hirtelen lőnek rá, nem félnek. 
 5. Eltökélték magukat a gonosztettre, + megbeszélik, hogy titokban tőrt vetnek. * 

Gondolják: Ki látja őket? 
 6. Álnokságot terveznek, titokban tartják tervüket. * 

Mert kifürkészhetetlen az ember belseje és szíve. 
 7. De Isten kilövi rájuk nyilát hirtelen, * és megsebesülnek. 
 8. Saját nyelvük buktatja el őket, * aki csak látja, fejét csóválja. 
 9. Félelem fog el minden embert, * és hirdetik Isten tetteit, megértik cselekedeteit. 
 10. Örülni fog az igaz az Úrnak, + mert nála talált oltalmat, * 

dicséretet mondanak a tiszta szívűek. 
 
  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 
  Antifóna  
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67. zsoltár 
 

     Vi- lá - go- sítsd re- ánk   a   te  or- cá- dat, U-runk! 
 

t.1.     

 

 1. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, * 
   világosítsa meg orcáját mirajtunk, 
 2. hogy megismerjék e földön a te utadat * 
   és a te szabadításodat minden nép között. 
 3. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, * magasztaljon minden nép téged! 
 4. Örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert te pártatlanul ítélsz, * 
   és igazgatsz minden népet a földön. 
 5. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, * magasztaljon minden nép téged! 
 6. Megadta gyümölcsét a föld, * megáld bennünket a mi Istenünk. 
 7. Áldjon meg minket az Isten, * és félje őt mind az egész világ! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 
   és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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69. zsoltár 
 

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

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

t.7.      

 

 1. Őrizz meg engem, Istenem, * mert a vizek már a torkomig érnek! 
 2. Feneketlen iszapba süllyedtem, * nincs hol megállanom. 
 3. Örvénylő vizekbe estem, * elsodort engem az áradat. 
 4. Belefáradtam a kiáltásba, kiszáradt a torkom, * 

szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. 
 5. Istenem, te tudod, mily balga voltam, * vétkeim nincsenek előtted elrejtve. 
 6. Házad iránt féltő szeretet emészt, * 

rám hull a gyalázat, ha miattam téged gyaláznak. 
 7. Én mégis hozzád könyörgök, Uram, * a kegyelemnek idején, Istenem. 
 

  Antifóna 
 

 8. Nagy jóságoddal hallgass meg engem, * szabadíts meg ígéreted szerint! 
 9. Ments ki engem az iszapból, hogy el ne merüljek, * 

hadd szabaduljak gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! 
 10. A víz árja el ne sodorjon, + és ne nyeljen el engem a mélység, * 

be ne záruljon fölöttem a kútnak szája! 
 11. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, * nagy irgalmadból tekints le rám! 
 12. Ne rejtsd el orcádat szolgád elől, * mert bajban vagyok, siess, és hallgass meg! 
 13. Jöjj hozzám, és válts meg engem, * emelj fel, és oltalmazz, Istenem! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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84. zsoltár 
 

    Küldd el Szent- lel- ke- det, úgy  é- let  tá- mad, és ú- jít- sad meg 

      a  föld- nek  szí- nét,   al- le- lu- ja,  al-  le- lu- ja! 
 

t.8.     

 

 1. Mely igen kedvesek a te hajlékaid, * ó, Seregeknek Ura! 
 2. Sóvárog az én lelkem az Úr udvarai után, * 

testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 
 3. Még a veréb is talál házat, * és a fecske is fészket rakhat oltáraidnál. 
 4. Boldogok, akik a te házadban lakoznak, * mert szüntelenül dicsérhetnek téged. 
 5. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, * akinek szívében a te utaid vannak. 
 6. Ha a Siralom völgyén mennek is át, + források völgyévé teszik, * 

megáldva azt korai esővel. 
 

  Antifóna 
 

 7. Megújult erővel haladnak, * míg meg nem jelennek Isten előtt a Sionon. 
 8. Uram, Seregek Istene, + hallgasd meg az én könyörgésem, * 

figyelj rám, Jákób Istene! 
 9. Istenünk, nézz a mi Pajzsunkra, * tekints fölkent Királyodra! 

 10. Bizony, jobb nékem egy nap tornácaidban, * hogynem ezer nap másutt. 
 11. Jobb az Isten háza küszöbén ülni, * mintsem a gonoszok sátorában lakni. 
 12. Mert nap és pajzs az Úristen, * kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, 
 13. nem vonja meg javait azoktól, + akik feddhetetlenül élnek, * 

Seregek Ura, boldog, aki benned bízik. 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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86. zsoltár 
 

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

t.8 .     

 

 1. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, * mert nyomorult és szegény vagyok! 
 2. Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! * 

Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik! 
 3. Légy kegyelmes, Uram, * mert hozzád kiáltok mindennap. 
 4. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, * mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram! 
 5. Mert te jó vagy, Uram, * 

és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. 
 6. Hallgass, Uram, imádságomra, * és figyelj könyörgő szavamra! 
 7. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem. 
 8. Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között, * műveidhez fogható nincsen. 
 9. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, * 

és tiszteletet adnak nevednek. 
 10. Nagy vagy te, csodákat teszel, * te vagy Isten egyedül! 
 

  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 
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104. zsoltár 
 

    Küldd el Szent- lel- ke- det, úgy é- let  tá- mad, és  ú- jít- sad meg 

      a  föld- nek szí- nét, al- le- lu- ja,  al- le- lu- ja! 
 

t.8.      

 

 1. Áldjad, én lelkem, az Urat: * Én Uram, Istenem, mily hatalmas vagy, 
 2. dicsőségbe és ékességbe öltöztél, * fényesség a te köntösöd. 
 3. Kifeszítetted az égboltot, mint a sátrat, * palotát építettél az égi vizek fölé. 
 4. A földet szilárd alapra helyezted, * hogy meg ne inogjon soha. 
 5. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, * ott folydogáljanak a hegyek között. 
 6. Megöntözöd a hegyeket onnan fentről, * 

alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. 
 7. Füvet sarjasztasz az állatoknak, * növényeket az embereknek, 
 8. hogy kenyeret vegyenek a földből * és bort, ami megvidámítja az ember szívét. 
 

  Antifóna 
 

 9. Bizony, számtalanok a te műveid, Uram! + Mindeneket bölcsen teremtettél, * 
és beltelt a föld alkotásaiddal. 

 10. Mindenek tereád néznek, * hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. 
 11. Ha te adsz nekik, összegyűjtik, * ha bőkezű vagy, javaiddal jóllaknak. 
 12. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, * 

ha visszaveszed lelküket, meghalnak, és ismét porrá lesznek. 
 13. Ha kiárasztod lelkedet, élet támad, * és megújítod a földnek színét. 
 14. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, * örüljön alkotásainak az Úr! 
 15. Éneklek az Úrnak, amíg élek, * zsoltárt zengek, amíg csak leszek. 
 16. Legyen kedves előtte az én énekem, * magam pedig örvendezem az Úrban. 
 17. Áldjad, én lelkem, az Urat! * Dicsérjétek az Urat! 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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108. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

 1. Kész a szívem, Istenem, arra, * hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! 
 2. Ébredj, lant és hárfa, * hadd ébresszem a hajnalt! 
 3. Magasztallak, Uram, a népek közt, * zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. 
 4. Mert szereteted az égig ér, * hűséged a magas fellegekig. 
 5. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, * dicsőítsenek az egész földön! 
 6. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, * 

hogy megmenekülhessenek kedveltjeid! 
 

  Antifóna 
 

 7. Isten így szólt szentélyében: * 
Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. 

 8. Enyém Gileád, enyém Manassé, * 
Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, 

 9. Móáb pedig a mosdómedencém; * 
Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. 

 10. Ki visz el az erős városba, * ki vezet engem Edómba? 
 11. Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, * 

te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel! 
 12. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, * 

mert az emberi segítség mit sem ér! 
 13. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, * 

ellenségeinket ő tapossa el! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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118. zsoltár - I. szakasz 
 

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

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

t.8.       
 

 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 2. Mondja hát Izráel, * hogy örökké tart szeretete! 
 3. Mondja hát Áron háza, * hogy örökké tart szeretete! 
 4. Mondják hát, akik félik az Urat, * hogy örökké tart szeretete! 
 5. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. * 

Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. 
 6. Velem van az Úr, nem félek, * ember mit árthat nékem? 
 7. Velem van az Úr, segít engem, * és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. 
 8. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint emberben bízni. 
 9. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, * mint előkelő emberekben bízni. 
 10. Sok nép vett körül engem, * de az Út nevében szembeszállok velük! 
 11. Körülvettek, be is kerítettek, * de az Úr nevében szembeszállok velük! 
 12. Körülvettek, mint a méhek, + de elhamvadnak, mint az égő bozót. * 

Az Úr nevében szembeszállok velük! 
 13. Durván eltaszítottak, hogy elessem, * de az Úr megsegített engem. 
 

  Antifóna 
 

 14. Erőm és énekem az Úr, * megszabadított engem. 
 15. Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: * 

Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. 
 16. Fölemelte jobbját az Úr, * az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. 
 17. Nem halok meg, hanem élek, * és hírdetem az Úrnak tetteit. 
 18. Keményen megfeddett engem az Úr, * de nem adott át a halálnak. 
 19. Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, * 

hogy bemenve azokon, hálát adjak az Úrnak. 
 20. Ez az Úrnak kapuja: * az igazak mennek be rajta.  
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  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
 
118. zsoltár - II. szakasz 
 

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

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

t.8.       
 

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

Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! 
 8. Istenem vagy te, hálát adok neked, * Istenem vagy te, magasztallak téged. 
 9. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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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 
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139. zsoltár 
 

      Cso- dá -la- tos  sze- mem e- lőtt     a   te  tu- dá- sod,  Úr- is- ten. 
 

t.5.     

 

 1. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, * tudod, ha leülök, vagy ha fölállok. 
 2. Messziről is észreveszed szándékomat, * 

szemmel tartod járásomat és pihenésemet. 
 3. Gondod van minden utamra, * 

még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. 
 4. Minden oldalról körülfogtál, * kezedet rajtam tartod. 
 5. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, * bizony, fel sem foghatom. 
 

  Antifóna 
 

 6. Hová menjek lelked elől? * Orcád elől hova fussak? 
 7. Ha a mennybe szállnék is, ott vagy, * ha a holtak közt vetnék ágyat, te ott is jelen vagy. 
 8. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, * vagy a tenger túlsó partján laknék, 
 9. kezed ott is elérne, * jobbod megragadna engem. 
 10. Ha azt gondolnám +, hogy elrejt engem a sötétség, * 

és éjszakává lesz körülöttem a világosság: 
 11. a sötétség nem lenne elég sötét neked, + az éj világos lenne, mint a nappal, * 

a sötétség pedig olyan, mint a világosság. 
 12. Bizony, te alkottad veséimet, * te formáltál anyám méhében. 
 13. Magasztallak, mert csodásan alkottál, + tetteid csodálatosak, * 

jól tudja ezt az én lelkem. 
 

  Antifóna 
 

 14. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, + amikor titkon formálódtam, * 
mintha csak a föld mélyén alakultam volna. 

 15. Alaktalan testemet már látták szemeid, * könyvedben minden meg volt írva, 
 16. A napok is, amelyeket nekem szántál, * bár még egy sem telt el belőlük. 
 17. Mily drágák nekem a te szándékaid, Istenem, * mily hatalmas azoknak száma! 
 18. Számlálgatom, de több a homokszemeknél, * és reggelre kelve is csak nálad vagyok. 
 19. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! * Próbálj meg, lásd meg, mit gondolok! 
 20. Nézd meg, nem járok-e téves úton, * és te vezess az örökkévalóság útján! 



54 

  

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
148. zsoltár 
 

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

t.8.    

 

 1. Halleluja! + Dicsérjétek az Urat, ti mennyben lakók, * 
   dicsérjétek őt a magasságban! 
 2. Dicsérjétek őt, ti angyalai mindnyájan, * dicsérje őt minden serege! 
 3. Dicsérje őt a nap és a hold, * dicsérje őt minden fényes csillag! 
 4. Dicsérjék őt az egek egei, * még azok a vizek is, melyek az ég fölött vannak! 
 5. Dicsérjék az Úrnak nevét, * mert ő parancsolt és azok létrejöttek. 
 6. Mindörökre helyükre állította őket, * rendet szabott, melytől soha el nem térnek. 
 

  Antifóna 
 

 7. Dicsérjétek az Urat, ti földön lakók, * ti tengeri szörnyek és az egész óceán! 
 8. Tűz és jégeső, hó és köd is * és az ő parancsát teljesítő szélvihar. 
 9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, * gyümölcsfák és minden cédrusok, 
 10. vadak és egyéb állatok, * csúszómászók és szárnyaló madarak. 
 11. Ti földi királyok és minden népek, * fejedelmek és a földnek bírái. 
 12. Ti ifjak a leányokkal, * öregek a fiatalokkal együtt. 
 13. Dicsérjétek az Úr nevét! + Mert csak az ő neve magasztos, * 
   fensége a föld és az ég fölé emelkedik. 
 14. Megnöveli népe hatalmát, + dicsővé teszi minden hívét, * 
   Izráel fiait, a hozzá közelállókat! Halleluja! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * És mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 


