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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 Magni ficat és a Miatyánk kötelező, a 

többi elmaradhat,  különösen, ha van a nap másik 

áhítatánál.   



5 

 

Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat első hetében  

/2022.VI.19-25./ 
 

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 (57. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (37. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a jelölt szakasz) 
 

V,Sze,Szo: I. szakasz 
 

H,Cs: II. szakasz 
 

K,P: III. szakasz 
 

   Ne bosszankodjál a gonosztevőkre, Midőn őnékik jól vagyon dolguk 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 16,19-31 Józs 22,1-8 1Jn 3,1-12 

H Róm 12,9-16 Józs 22,9-34 1Jn 3,13-17 

K Lk 6,27-35 Józs 23 1Jn 3,18-24 

Sze Jn 12,1-8 Józs 24,1-15 1Jn 4,1-6 

Cs Jn 21,15-19 Józs 24,16-33 1Jn 4,7-21  
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P Lk 1,(5-25)37-66.80 Ezsd 1 1Jn 5,1-5 

Szo Mt 10,26-33 Ezsd 2,1-35 1Jn 5,6-12 
 

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: 380/1-7 vagy 1-2,7 Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege 

Mert nem árthat néked senki gyűlölsége 
 

H,Sze,P: 397 végig vagy 1,4-5 Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed 
 

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 légy 

minden magyar református testvérünkkel és mindazokkal, akikkel a beléd 

vetett hit összeköt. 
 

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VI.26-VII.02./  
 

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 (43. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 
 

c) A hét zsoltára (101. az énekeskönyvből végig vagy 1-3,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mindenek előtte irgalmasságról, Lészen éneklésem az igazságról 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 14,(15)16-24 Ezsd 2,36-70 1Jn 5,13-17 

H Péld 9,1-10 Ezsd 3,1-7 1Jn 5,18-21 

K 2Móz 2,11-15(16-22)23-25 Ezsd 3,8-13 2Jn 

Sze Mt 1,40-45 Ezsd 4,1-16 3Jn 

Cs Mt 15,29-39 Ezsd 4,17-24 Jel 1,1-8 

P Jn 6,37-40(41-46) Ezsd 5,1-5 Jel 1,9-20 

Szo Jn 4,5-14(15-18) Ezsd 5,6-17 Jel 2,1-7 
 

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: 445. végig vagy 1,5-6 Szólsz hozzám Istenem, 

s én választ adni készen 
 

H,Sze,P: 481. végig vagy 1-2 Ó felséges Úr, egek királya! 

Nagyságod a menny és föld csudálja 
 

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: Általad 

menjen végbe lelki megújulás egyházunkban, és ébredés alvó 

gyülekezeteinkben. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat  

harmadik hetében  

/2022.VII.03-09./ 
 

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 (17. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg igazságomat, Én kiáltásom, Uram, értsd meg 
 

c) A hét zsoltára (31. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 15,1-3.11b-32 Ezsd 6,1-12 Jel 2,8-11 

H 1Jn 3,19-24 Ezsd 6,13-22 Jel 2,12-17 

K Lk 7,36-50 Ezsd 7,1-10 Jel 2,18-29 

Sze Jn 5,1-16 Ezsd 7,11-26 Jel 3,1-6 

Cs Mt 16,13-19 Ezsd 7,27-28 Jel 3,7-13 

P Gal 3,6-14 Ezsd 8,1-23 Jel 3,14-22  
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Szo Róm 8,1-6 Ezsd 8,24-36 Jel 4 
 

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: 432. végig vagy 1-4,9 Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura 

És mindeneknek nagy bölcs tanítója 
 

H,Sze,P: 378. végig vagy 1,6-7 Adjunk hálát mindnyájan, 

Az Atya Úr Istennek 
 

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 légy 

az egyházunkban szolgáló diakónusokkal. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat  

negyedik hetében  

/2022.VII.10-16./ 
 

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 (141. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád kiáltok, Úr Isten, Siess énhozzám, ne késsél 
  

c) A hét zsoltára (112. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Boldog az ember, ki az Istent Féli, tiszteli szíve szerént 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 6,36-42 Ezsd 9,1-9 Jel 5,1-10 

H Lk 5,17-26 Ezsd 9,10-15 Jel 5,11-14 

K Mt 18,15-20 Ezsd 10,1-9 Jel 6,1-8 

Sze 1Kor 12,19-26 Ezsd 10,10-44 Jel 6,9-17 

Cs ApCsel 4,32-37 Neh 1 Jel 7,1-8 

P Fil 2,1-5 Neh 2 Jel 7,9-17  
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Szo Gal 6,1-5 Neh 3 Jel 8,1-6 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 477. végig vagy 1,4,7 Halld meg, Uram, esedezésünket, 

Irgalmadból szánd meg mi ügyünket 
 

H,Sze,P: 480. végig vagy 1-2,5 Ó, könyörgést meghallgató, 

Édes Atya, mindenható 
 

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 légy 

a szabadságukat töltőkkel és utazókkal, és Te adj erőt azoknak, akik most is 

dolgoznak és szolgálnak. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VII.17-23./ 
 

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 jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-7 vagy 1-3 Hallgasd meg, Izráel pásztora, És Józsefnek 
 

H,Sze,P: 1,6,8-11 vagy 1,6,8-9 Hallgasd meg, Izráel pásztora, És Józsefnek 
 

c) A hét zsoltára (11. az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Istenben bízom jó reménységgel, Miért szóltok hát 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 5,1-11 Neh 4 Jel 8,7-13 

H Jer 20,7-11 Neh 5 Jel 9,1-12 

K Ez 2,3-8a Neh 6,1-14 Jel 9-13,21 

Sze Gal 1,13-24 Neh 6,15-7,3 Jel 10,1-7 

Cs ApCsel 15,4-12 Neh 7,4-38 Jel 10,8-11 

P Róm 9,14-23(24-26) Neh 7,29-72 Jel 11,1-14  
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Szo 2Kor 12,1-10 Neh 8 Jel 11,15-19 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 463 Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja 
 

H,Sze,P: 512. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat 
 

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 adj 

lelki épülést gyülekezeteinknek, Te adj nekik erőt nemes harcaik 

megvívásához, hogy Istennek engedelmes népévé lehessünk. 
 

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 a Hála és Szolgálat első hetében  

/2022.VI.19-25./ 
 

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 (52. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mit dicsekedel gonoszságban, Te hatalmaskodó 
 

c) A hét zsoltára (89. az énekeskönyvből végig vagy 1,7 vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakasz) 
 

   Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát 
 

V,Sze,Szo: I. szakasz 
 

H,Cs: II. szakasz 
 

K,P: III. szakasz 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 16,19-31 Józs 22,1-8 1Jn 3,1-12 

H Róm 12,9-16 Józs 22,9-34 1Jn 3,13-17 

K Lk 6,27-35 Józs 23 1Jn 3,18-24 

Sze Jn 12,1-8 Józs 24,1-15 1Jn 4,1-6 



16 

 

Cs Jn 21,15-19 Józs 24,16-33 1Jn 4,7-21 

P Lk 1,(5-25)37-66.80 Ezsd 1 1Jn 5,1-5 

Szo Mt 10,26-33 Ezsd 2,1-35 1Jn 5,6-12 
 

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: 379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 

Lelki-testi sokféle szükséginkről 
 

H,Sze,P: 391. végig vagy 1,5-7 Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat, 

És a te kemény, véres ostorodat 
 

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 légy 

minden magyar református testvérünkkel és mindazokkal, akikkel a beléd 

vetett hit összeköt. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

---------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat  

második hetében  

/2022.VI.26-VII.02./  
 

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 (142. az énekeskönvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék 
 

c) A hét zsoltára (136. az énekeskönyvből végig vagy 1-4,26, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dicsérjétek az Urat, Mert ő jó kedvet mutat 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 14,(15)16-24 Ezsd 2,36-70 1Jn 5,13-17 

H Péld 9,1-10 Ezsd 3,1-7 1Jn 5,18-21 

K 2Móz 2,11-15(16-22)23-25 Ezsd 3,8-13 2Jn 

Sze Mt 1,40-45 Ezsd 4,1-16 3Jn 

Cs Mt 15,29-39 Ezsd 4,17-24 Jel 1,1-8 

P Jn 6,37-40(41-46) Ezsd 5,1-5 Jel 1,9-20  
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Szo Jn 4,5-14(15-18) Ezsd 5,6-17 Jel 2,1-7 
 

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: 387. végig vagy 1-3,10 Úr Isten, légy most mivelünk, 

Mert sokan támadtanak ellenünk 
 

H,Sze,P: 384. végig vagy 1-5 Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, Felséges Úr Isten 

Mert parancsoltad, hogy megkeressünk 
 

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: Általad 

menjen végbe lelki megújulás egyházunkban, és ébredés alvó 

gyülekezeteinkben. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat  

harmadik hetében  

/2022.VII.03-09./ 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltébe’ Akit a Isten bevett kegyelmébe 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 15,1-3.11b-32 Ezsd 6,1-12 Jel 2,8-11 

H 1Jn 3,19-24 Ezsd 6,13-22 Jel 2,12-17 

K Lk 7,36-50 Ezsd 7,1-10 Jel 2,18-29 

Sze Jn 5,1-16 Ezsd 7,11-26 Jel 3,1-6 

Cs Mt 16,13-19 Ezsd 7,27-28 Jel 3,7-13 

P Gal 3,6-14 Ezsd 8,1-23 Jel 3,14-22  
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Szo Róm 8,1-6 Ezsd 8,24-36 Jel 4 
 

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: 434. Vezess Jézusunk, S véled indulunk 
 

H,Sze,P: 444. végig vagy 1-5,8 Ó, Istennek választott kedves népe, 

Kit ékesít szentséges lelki képe 
 

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 légy 

az egyházunkban szolgáló diakónusokkal. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat  

negyedik hetében  

/2020.VII.10-16./ 
 

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 (7. az énekeskönyvből végig vagy 1, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó én Uram és én Istenem, Tebenned vagyon reménységem 
 

c) A hét zsoltára (134. az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az Urat vígan 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 6,36-42 Ezsd 9,1-9 Jel 5,1-10 

H Lk 5,17-26 Ezsd 9,10-15 Jel 5,11-14 

K Mt 18,15-20 Ezsd 10,1-9 Jel 6,1-8 

Sze 1Kor 12,19-26 Ezsd 10,10-44 Jel 6,9-17 

Cs ApCsel 4,32-37 Neh 1 Jel 7,1-8 

P Fil 2,1-5 Neh 2 Jel 7,9-17  
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Szo Gal 6,1-5 Neh 3 Jel 8,1-6 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 476/1-7,11 vagy 1-3,11 Siess nagy Úr Isten én segítségemre 

És légy figyelmetes az én beszédemre 
 

Cs,Szo: 476/8-11 A te népeidet, Uram, immár szánd meg, Súlyos ostorodat 
 

H,Sze,P: 474. Istennel járni, lakozni Szent élettel illatozni 
 

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 légy 

a szabadságukat töltőkkel és utazókkal, és Te adj erőt azoknak, akik most is 

dolgoznak és szolgálnak. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VII.17-23./ 
 

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 (35. az énekeskönyvből végig vagy 1,8,13, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakasz) 
 

   Perelj, Uram, perlőimmel, Harcolj én ellenségimmel 
 

V,K,Cs,Sz: I. szakasz 
 

H,Sze,P: II. szakasz 
 

c) A hét zsoltára (15. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, ki lészen lakója, A te felséged sátorának? 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 5,1-11 Neh 4 Jel 8,7-13 

H Jer 20,7-11 Neh 5 Jel 9,1-12 

K Ez 2,3-8a Neh 6,1-14 Jel 9-13,21 

Sze Gal 1,13-24 Neh 6,15-7,3 Jel 10,1-7 

Cs ApCsel 15,4-12 Neh 7,4-38 Jel 10,8-11 

P Róm 9,14-23(24-26) Neh 7,29-72 Jel 11,1-14  
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Szo 2Kor 12,1-10 Neh 8 Jel 11,15-19 
 

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: 390. végig vagy 1-2 Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk 
 

H,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: Te adj 

lelki épülést gyülekezeteinknek, Te adj nekik erőt nemes harcaik 

megvívásához, hogy Istennek engedelmes népévé lehessünk. 
 

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 a Hála és Szolgálat  első hetében  

/2022.VI.19-25./ 
 

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 (94. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a kijelölt szakasz) 
 

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

vagy I. szakasz 
 

H,Sze,P: 1,9-12 vagy 1,9,12 Ó, erős bosszuálló Isten, Ki bűnünkért büntetsz 

vagy II. szakasz 
 

c) A hét zsoltára (82. az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Isten áll ő seregében, A bírák gyülekezetében 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 16,19-31 Józs 22,1-8 1Jn 3,1-12 

H Róm 12,9-16 Józs 22,9-34 1Jn 3,13-17 

K Lk 6,27-35 Józs 23 1Jn 3,18-24 

Sze Jn 12,1-8 Józs 24,1-15 1Jn 4,1-6 

Cs Jn 21,15-19 Józs 24,16-33 1Jn 4,7-21 

P Lk 1,(5-25)37-66.80 Ezsd 1 1Jn 5,1-5  



26 

 

Szo Mt 10,26-33 Ezsd 2,1-35 1Jn 5,6-12 
 

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: 394/1-5 vagy 1,5 Térj magadhoz drága Sion, Van még néked Istened 
 

Cs,Szo: 394/1,6-8 vagy 1,8 Térj magadhoz drága Sion, Van még néked 
 

H,Sze,P: 381 végig vagy 1-3,7 Jézus Krisztus, mi kegyelmes Hadnagyunk, 

Könyörgéssel teelődbe járulunk 
 

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 légy 

minden magyar református testvérünkkel és mindazokkal, akikkel a beléd 

vetett hit összeköt. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VI.26-VII.02./  
 

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 (39. az énekeskönyvből végig vagy 1,4,7-8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Magamban elvégezém és mondám, Hogy dolgom megtartóztatnám 
 

c) A hét zsoltára (23. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 14,(15)16-24 Ezsd 2,36-70 1Jn 5,13-17 

H Péld 9,1-10 Ezsd 3,1-7 1Jn 5,18-21 

K 2Móz 2,11-15(16-22)23-25 Ezsd 3,8-13 2Jn 

Sze Mt 1,40-45 Ezsd 4,1-16 3Jn 

Cs Mt 15,29-39 Ezsd 4,17-24 Jel 1,1-8 

P Jn 6,37-40(41-46) Ezsd 5,1-5 Jel 1,9-20 

Szo Jn 4,5-14(15-18) Ezsd 5,6-17 Jel 2,1-7 
 

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: 441/1-7,11-13 vagy 1-2,7,11-12 Kegyes Jézus, én imádságomra 

Hajtsad füled én kiáltásomra 
 

Cs,Szo: 441/1-2,8-13 vagy 1,8,11-12 Kegyes Jézus, én imádságomra 

Hajtsad füled én kiáltásomra 
 

H,Sze,P: 433 végig vagy 1,5-6 Áldjad, én lelkem, felséges Uradat 

Dicséretére emeld föl szavadat 
 

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: Általad 

menjen végbe lelki megújulás egyházunkban, és ébredés alvó 

gyülekezeteinkben. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VII.03-09./ 
 

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 (77. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-8 vagy 1,8 Az Istenhez az én szómat, Emelém kiáltásomat 
 

H,Sze,P: 8-11 Ó, erős és kegyes Isten, Szent vagy cselekedetidben 
 

c) A hét zsoltára (4. az énekeskönyvből végig vagy 3-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én igazságomnak Istene, Hallgasd meg én kiáltásom 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 15,1-3.11b-32 Ezsd 6,1-12 Jel 2,8-11 

H 1Jn 3,19-24 Ezsd 6,13-22 Jel 2,12-17 

K Lk 7,36-50 Ezsd 7,1-10 Jel 2,18-29 

Sze Jn 5,1-16 Ezsd 7,11-26 Jel 3,1-6 

Cs Mt 16,13-19 Ezsd 7,27-28 Jel 3,7-13 

P Gal 3,6-14 Ezsd 8,1-23 Jel 3,14-22  
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Szo Róm 8,1-6 Ezsd 8,24-36 Jel 4 
 

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: 429 végig vagy 1-2 Az Úr énnékem hűséges vezérem 

Főpásztoromnak csak őtet ösmérem 
 

H,Sze,P: 430 végig vagy 1-2,5 Úr Jézus, idvesség fejedelme, Én életemnek 
 

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 légy 

az egyházunkban szolgáló diakónusokkal. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VII.10-16./ 
 

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 (61. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Kiáltásom halld meg Isten! Vedd füledben Az én könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (113. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat ti, ő szolgái, Dicsérjétek, mert érdemli 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 

V Lk 6,36-42 Ezsd 9,1-9 Jel 5,1-10 

H Lk 5,17-26 Ezsd 9,10-15 Jel 5,11-14 

K Mt 18,15-20 Ezsd 10,1-9 Jel 6,1-8 

Sze 1Kor 12,19-26 Ezsd 10,10-44 Jel 6,9-17 

Cs ApCsel 4,32-37 Neh 1 Jel 7,1-8 

P Fil 2,1-5 Neh 2 Jel 7,9-17 

Szo Gal 6,1-5 Neh 3 Jel 8,1-6 
 

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: 475. „Imádkozzatok és buzgón kérjetek” 

Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg 
 

H,Sze,P: 478. Ó, irgalmas Isten, Én könyörgésemben 
 

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 légy 

a szabadságukat töltőkkel és utazókkal, és Te adj erőt azoknak, akik most is 

dolgoznak és szolgálnak. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2022.VII.17-23./ 
 

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 (96. az énekeskönyvből végig vagy 1,4,7-8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Énekeljetek minden népek, Új éneket az Úr Istennek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 5,1-11 Neh 4 Jel 8,7-13 

H Jer 20,7-11 Neh 5 Jel 9,1-12 

K Ez 2,3-8a Neh 6,1-14 Jel 9-13,21 

Sze Gal 1,13-24 Neh 6,15-7,3 Jel 10,1-7 

Cs ApCsel 15,4-12 Neh 7,4-38 Jel 10,8-11 

P Róm 9,14-23(24-26) Neh 7,29-72 Jel 11,1-14 

Szo 2Kor 12,1-10 Neh 8 Jel 11,15-19 
 

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: 388/ 1-7,10 vagy 1-2,10 Hallgasd meg, Jézus Krisztus, 

Te megszomorodott 
 

Cs,Szo: 388/1-2,8-10 vagy 1,8 Hallgasd meg, Jézus Krisztus, 

Te megszomorodott 
 

H,Sze,P: 458. Aki értem megnyíltál, Rejts el ó örök kőszál 
 

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 adj 

lelki épülést gyülekezeteinknek, Te adj nekik erőt nemes harcaik 

megvívásához, hogy Istennek engedelmes népévé lehessünk. 
 

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  

Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés 

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

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

 

I/b) Reggeli dicséret (241) 
 

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

 

II/a) Évszaki zsoltár (36. zsoltárból) 
 

É A Hála és szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. 

Gy Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 

 ítéleteid, mint a nagy mélység, 

 embert és állatot megtartasz, Uram. 

É Mily drága a te szereteted, Istenem! 

 Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. 

Gy Dúslakodnak házad bőségében, 

 Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É Mert nálad van az élet forrása, 

 a te világosságod által látunk világosságot. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

 

          

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

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

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

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

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

 

III/d) Verzikulus 
 

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

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

I. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, * 

félelem nélkül szolgáljunk néki, 

II. Szentségben és igazságban ő előtte * 

a mi életünknek minden napjaiban. 

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

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

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

a bűnöknek bocsánatjában.  
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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 (176) 
 

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

 

V/b) Áldás 
 

L: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor 

hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, amely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a 

Krisztus Jézusban. 
 

Gy: Ámen.  
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Napközi áhítat Évszaki része  

Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

I/b) Napközi dicséret (376.) 
 

   Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 
 

II/a) Évszaki zsoltár (50. zsoltárból) 
 

É A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A hatalmas Isten, 

 az Úr szól és hívja a földetnapkelettől napnyugatig. 

Gy A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. 

É Jön a mi Istenünk, nem hallgat. 

 Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 

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

É Gyűljetek hozzám, híveim, 

 akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. 

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

É Hálaadással áldozz Istennek, 

 és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! 

Gy Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! 

 Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

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

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

III/d) Igei hitvallás 
 

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

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

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

Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor 

vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. (Kol 3,1-4) 

Gy: Ámen. 
 

V/a) Záróének 
 

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

V/b) Áldás 
 

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

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

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

Gy: Ámen. 
 

V/c) Befejező könyörgés 
 

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

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

Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

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

 

I/b) Esti dicséret (245) 
 

   Dicséret a Szentháromságnak, Egy örök Istennek 

 

II/a) Évszaki zsoltár (104. zsoltárból) 
 

É A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Áldjad, lelkem, az Urat! 

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

É világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. 

Gy Ha kiárasztod lelkedet, 

 új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. 

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

Gy Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. 

É Éneklek az Úrnak, amíg élek, 

 zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. 

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

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

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

 

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

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

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

végül első sort ismétli Gy 
 

III/c) Verzikulus 
 

É: 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, 

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 
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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 
 
 

4. zsoltár 
 

   Kö- nyö- rülj raj- tunk, Úr- is- ten,  és hall- gasd  meg 

       a mi   i- mád- sá- gun- kat! 
 

t.8.      

 

 1. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, * igazságos Istenem! 
 2. Nyomorúságomban vidámíts meg engem, * 

könyörülj énrajtam, és hallgasd meg imádságomat! 
 3. Emberek fiai! + Meddig fogjátok gyalázni dicsőségemet? * 

Meddig szeretitek a hiábavalót, és keresitek a hazugságot? 
 4. Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével, * 

meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. 
 5. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek! * 

Beszéljetek szívetekkel lefekvéskor, és elcsöndesedjetek! 
 6. Áldozzatok igaz áldozattal, * és bizakodjatok az Úrban! 
 7. Sokan mondják: + Bárcsak jó napokat látnánk, * 

és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk! 
 8. Nagyobb örömöt adsz az én szívemnek, * 

mint akiknek bőven van búzájuk és boruk. 
 9. Békességben fekszem le, és el is alszom, * 

mert Uram, csak te adsz nékem biztonságos lakozást. 
 

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

  Antifóna  
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7. zsoltár 
 

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

t.8.       
 

 1. Uram, Istenem, hozzád menekülök! * 
Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, 

 2. hogy szét ne tépjenek, mint az oroszlán, * 
szét ne szaggassanak menthetetlenül. 

 3. Uram, Istenem, ha ilyeneket tettem: * ha álnokságot követtem el, 
 4. ha rosszul bántam jóakarómmal, * ha kifosztottam, aki ok nélkül bántott, 
 5. akkor ellenség üldözzön és érjen utol engem, * 

tiporja földre életemet, tapossa porba dicsőségemet! Szela. 
 6. Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel! * 

Kelj föl, szolgáltass igazságot nekem! 
 7. Gyülekezzenek köréd a népek, * te pedig foglalj helyet fölöttük a 
magasban! 
 

  Antifóna 
 

 8. Az Úr ítéletet tart a népek fölött. * 
Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok! 

 9. Vess véget a bűnösök gazságának, és bátorítsd az igazat, * 
szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten! 

 10. Az én pajzsom az Isten, * aki megszabadítja a tiszta szívűeket. 
 11. Igaz bíró az Isten, * olyan Isten, aki mindennap büntethet. 
 12. Már megint kardját élesíti a gonosz, * íját feszíti, és céloz. 
 13. Pedig őt találja el a halálos fegyver, * a tüzes nyilak, amelyeket készít. 
 14. Ha rosszakarat fogan meg benne, * nyomorúságot hordoz, és csalódást  

szül! 
 15. Vermet ás, jó mélyet, * de maga esik a gödörbe, melyet készített. 
 16. Visszahárul fejére a nyomorúság, * erőszakossága saját fejére száll. 
 17. Hálát adok az Úrnak, mert igaz, * zengem a felséges Úr nevét. 
 

  Antifóna  
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11. zsoltár 
 

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

t.irregularis     

 

 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 
 
 
15. zsoltár 
 

      Úr- is - ten,  ő- riz- zük        a   te   be- szé - de - det. 
 

t.7.     
 

 1. Uram, ki lehet sátradnak vendége, * ki tartózkodhat szent hegyeden? 
 2. Az, aki feddhetetlenül él, törekszik az igazságra, * és szíve szerint igazat szól; 
 3. nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, * 

és nem hoz gyalázatot rokonára.  
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 4. Megvetéssel néz az alávalókra, + de tiszteli azokat, akik az Urat félik. * 
Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. 

 5. Nem adja pénzét uzsorára, + 
és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. * 

Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. 
 

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

  Antifóna 
 
 
17. zsoltár 
 

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

t.8.        
 

 1. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, + figyelj esedezésemre! * 
   Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. 
 2. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. 
 3. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. * 
   Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. 
 4. Bármit tettek az emberek, * 
   én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. 
 5. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, * nem inognak meg lépteim. 
 

  Antifóna 
 

 6. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. * 
   Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! 
 7. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, * 
   akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. 
 8. Őrizz engem, mint szemed fényét, * rejts el szárnyaid árnyékába 
 9. a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, * 
   halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. 
 10. Konok szívük elzárkózik, * szájuk gőgösen beszél. 
 11. Lépten-nyomon körülvesznek, * arra igyekeznek, hogy földre terítsenek.  
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 12. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán * 
   és a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. 
 

  Antifóna 
 

 13. Lépj elő, Uram! + Szállj szembe vele, és terítsd le! * 
   Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! 
 14. Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, + 

akik kiveszik részüket az életből! * 
Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, + 

   és ami megmarad, hagyják gyermekeikre! 
 15. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, * 
   öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. 
 

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

  Antifóna 
 
 
23. zsoltár 
 

      Az  Úr  az  én  pász-to-rom,    nem  szű-köl-kö- döm. 
 

t.1.      
 

 1. Zöldellő réteken terelget engem, * csendes vizekhez vezérel engem. 
 2. Lelkemet megvidámítja, * az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. 
 3. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, * nem félek semmi bajtól, 
 4. mert te mindig velem vagy: * a te vessződ és botod megvigasztal engem. 
 5. Asztal terítesz nekem ellenségeim előtt. * 

Megkened fejemet olajjal, csordultig töltöd poharam. 
 6. Bizony jóságod és irgalmasságod kísér életem minden napján, * 

és az Úr házában lakozom egész életemben. 
 

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

  Antifóna  
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31. zsoltár 
 

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

t.6.     

 

 1. Tebenned bíztam Uram, + Uram, ne szégyenüljek meg soha, * 
igazságoddal szabadíts meg engem! 

 2. Hajtsd hozzám füledet, * siess, ments meg engem! 
 3. Légy nékem erős kőszálam, * erős házam, hogy megtarts engem! 
 4. Mert te vagy az én sziklaváram; * a te nevedért vezess és terelgess engem! 
 5. Szabadíts ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, * 

mert te vagy az én erősségem. 
 6. Kezedre bízom lelkemet, + te váltasz meg engem, * Uram, hűséges Isten. 
 

  Antifóna 
 

 7. Vígadok és örvendek a te jóvoltodnak * 
mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. 

 8. Nem adtál engem az ellenség kezébe, * tágas térre állítottad lábamat. 
 9. Én pedig, Uram, tebenned bízom, + vallom, hogy te vagy Istenem. * 

Kezedben vannak életemnek napjai. 
 10. Ments meg engem ellenségeimtől, * ments meg üldözőim kezéből! 
 11. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon, * jóvoltodból tarts meg engem! 
 12. Szeressétek az Urat, ti minden hívei, * az állhatatost megtartja az Úr. 
 13. Legyetek erősek és bátor szívűek, * várjátok az Urat reménységgel! 
 

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

  Antifóna  
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32. zsoltár 
 

     Bol- dog az az em- ber,  ki- nek az  Úr nem ró- ja  fel   bű- nét, 

         és  ki- nek lel- ké- ben sem- mi  ál- nok- ság  nin- csen. 
 

t.3.    

 
 1. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, * akinek vétke eltöröltetett. 
 2. Boldog ember az, kinek az Úr nem rója fel bűnét, * 

akinek lelkében álnokság nincsen. 
 3. Míg elhallgattam bűneimet, * megavultak csontjaim a napestig való jajgatásban. 
 4. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, * erőm ellankadt, mint a nyár hevében. 
 5. Ezért vétkeimet megvallottam néked, * 

és az én hamisságomat el nem fedeztem. 
 6. Azt mondtam: + bevallom álnokságomat az Úrnak, * 

és te megbocsátottad bűneimet. 
 7. Hozzád fohászkodjék ezért minden hívő, * amíg megtalálhat! 
 8. Ha a nagy vizek kiáradnak, * azok sem érik el őket. 
 9. Te vagy az én oltalmam a háborúságban, * 

a szabadulás örömével végy körül engem! 
 10. Vigadjatok az Úrban, és örüljetek, ti igazak, * 

örvendezzetek mindnyájan, ti 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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35. zsoltár - I. szakasz 
 

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

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

t.8.      

 

 1. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, * harcolj az ellenem harcolókkal! 
 2. Ragadj pajzsot, vértet, * és siess segítségemre! 
 3. Végy elő lándzsát és csatabárdot üldözőim ellen! * 

Szólj így hozzám: Én megsegítelek téged! 
 4. Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek! * 

Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem! 
 5. Legyenek olyanok, mint a szélhordta pelyva. * Az Úr angyala szórja szét őket! 
 6. Legyen útjuk sötét és síkos, * az Úr angyala üldözze őket! 
 7. Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, * ok nélkül ástak vermet nekem. 
 8. Érje őket váratlan veszedelem, + fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, * 

ők maguk essenek gödörbe! 
 9. Én pedig ujjongok az Úrnak, * és örvendezek szabadításának. 
 10. Minden porcikám ezt mondja: + Ki volna hozzád fogható, Uram? * 
Mert megmented az elesettet az erőszakostól, az elesettet és szegényt a fosztogatótól. 

 

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

  Antifóna  
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35. zsoltár - II. szakasz 
 

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

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

t.8.      

 

 1. Hamis tanúk állnak elő, * olyanról faggatnak, amiről nem tudok. 
 2. Rosszal fizetnek a jóért, * életemre törnek. 
 3. Pedig ha ők betegek voltak, + 

én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, * 
újra meg újra szívből imádkoztam. 

 4. Úgy jártam-keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, * 
mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. 

 5. De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. + 
Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, * 

szitkozódnak szünet nélkül. 
 6. Elvetemülten gúnyolódnak, * acsarkodnak ellenem. 
 7. Uram, meddig tűröd ezt? * 

Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól! 
 8. Magasztallak a nagy gyülekezetben, * hatalmas nép között dicsérlek. 
 

  Antifóna 
 

 9. Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, * 
és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek. 

 10. Mert nem jó szándékkal beszélnek, + csalárd dolgokat terveznek azok ellen, * 
akik szelíden élnek a földön. 

 11. Feltátották rám szájukat, + hahotázva mondják rólam: * 
Saját szemünkkel láttunk! 

 12. Láttad mindezt, Uram! * Ne hallgass, Uram, ne légy távol tőlem! 
 13. Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, * Uram, Istenem! 
 14. Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, * ne engedd, hogy kinevessenek! 
 15. Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! * 

Ne mondhassák: Végeztünk vele!  
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 16. Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! * 
Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben! 

 17. Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! * 
Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja! 

 18. Nyelvem hirdeti igazságodat * és dicséretedet mindennap. 
 

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

  Antifóna 
 
 

37. zsoltár - I. szakasz 
 

      Hagy -jad az  Úr- ra   u- ta- dat! 
 

t.6.     

 

 1. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, * ne irigykedj a cselszövőkre! 
 2. Mert hamar elhervadnak, * mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. 
 3. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, * 

és biztonságban élhetsz. 
 4. Gyönyörködj az Úrban, * és megadja szíved kéréseit! 
 5. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, * mert ő munkálkodik: 
 6. világossá teszi igazságodat, * jogodra fényt derít. 
 7. Légy csendben, és várj az Úrra! * 

Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! 
 

  Antifóna 
 

 8. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, * 
ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz! 

 9. Mert a gonoszok kipusztulnak, + de akik az Úrban reménykednek, * 
azok öröklik a földet. 

 10. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, * körülnézel, de nyomát sem találod. 
 11. Az alázatosak öröklik a földet, * és teljes békességet élveznek. 
 12. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, * és acsarkodik ellene. 
 13. Az Úr nevet rajta, * mert látja, hogy eljön majd a napja.  
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 14. Kardot rántanak a bűnösök, + 
kifeszítik íjukat, hogy elejtsék az elesettet és szegényt, * 

levágják az egyenes úton járókat. 
 15. De kardjuk saját szívüket járja át, * és íjaik összetörnek. 
 

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

  Antifóna 
 
 
37. zsoltár - II. szakasz 
 

      Hagy -jad az  Úr- ra   u- ta- dat! 
 

t.6.     

 

 1. Többet ér a kevés az igaznak, * mint a gazdagság a sok bűnösnek. 
 2. Mert a bűnösök karja összetörik, * de az igazakat támogatja az Úr. 
 3. Ismeri az Úr a feddhetetlenek életét, * és örökségük megmarad örökké. 
 4. Nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, * 

jóllaknak az éhínség napjaiban is. 
 5. De megsemmisülnek a bűnösök, + elenyésznek az Úr ellenségei, * 

még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. 
 6. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, * 

de az igaz könyörületes és adakozó. 
 7. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, * akiket megátkoz, elpusztulnak. 
 8. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, * akinek az útja tetszik neki. 
 9. Ha elesik is, nem marad fekve, * mert az Úr kézen fogja. 
 

  Antifóna 
 

 10. Gyermek voltam, meg is öregedtem, + 
de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, * 

sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. 
 11. Mindenkor könyörül, és kölcsönad, * gyermeke áldott lesz. 
 12. Kerüld a rosszat, tégy jót, * és itt lakhatsz mindvégig.  
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 13. Mert az Úr szereti a jogosságot, + és nem hagyja el híveit. * 
Megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiirtja. 

 14. Az igazak öröklik a földet, * és ott laknak mindvégig. 
 

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

  Antifóna 
 
 

37. zsoltár - III. szakasz 
 

      Hagy -jad az  Úr- ra   u- ta- dat! 
 

t.6.     

 

 1. Bölcsen beszél az igaz ember szája, * és a nyelve igazat mond. 
 2. Isten törvénye van a szívében, * nem ingadoznak léptei. 
 3. Leselkedik a bűnös az igazra, * és meg akarja ölni. 
 4. De az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, * 

és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. 
 5. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján! * 

Ő felmagasztal, és öröklöd a földet; meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. 
 6. Láttam egy erőszakos bűnöst: * olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, 
 7. de egyszer csak eltűnt, nem volt többé, * kerestem, de nem lehetett megtalálni. 
 8. Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, + ügyelj, hogy becsületes maradj, * 

mert a jövő a béke emberéé! 
 9. De a vétkesek mind megsemmisülnek, * a bűnösök vége pusztulás. 
 10. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, * erőt a szükség idején. 
 11. Megsegíti az Úr, megmenti őket, + megmenti a bűnösöktől, * 

megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. 
 

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

  Antifóna  
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39. zsoltár 
 

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

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

t.5.     

 

 1. Jelentsd meg, Uram, életem végét, + meddig tart napjaim sora, * 
hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. 

 2. Íme, arasznyivá tetted napjaimat, * életem ideje semmiség előtted. 
 3. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, * még ha magabiztosan áll is. 
 4. Mint az árnyék, úgy jár itt az ember, + bizony, hiába van sok fáradsága. * 

Rakásra gyűjt, de nem tudja, ki fogja azt felélni. 
 5. Azért én most mit várhatnék, Uram? * Minden bizodalmam benned van, Uram. 
 6. Vedd le rólam a te ostorodat, * hisz elpusztulok sújtó kezed alatt. 
 7. Hallgassd meg, Uram, az én kiáltásomat, * és fogadd el könyörgésemet! 
 8. Könnyeim láttán ne légy néma, + mert jövevény vagyok, * 

szolgád vagyok, mint minden ősöm. 
 9. Ne nézz rám haraggal, hadd kapjak új erőt, * 

mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. 
 

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

  Antifóna  
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43. zsoltár 
 

        A bű- nös ó- em- ber- től     ments meg, en-gem, U-ram! 
 

t.8.      
 

 1. Ítélj meg engem, Istenem, + oltalmazd ügyemet a gonoszokkal szemben! * 
Az álnok és hamis emberektől szabadíts meg engem! 

 2. Te vagy oltalmazó Istenem, * miért taszítottál el engem? 
 3. Miért kell gyászban járnom, * az ellenség miért háborgat? 
 4. Küldd el világosságodat és igazságodat, * hogy azok vezéreljenek engem! 
 5. Vigyenek el engem szentséged hegyére * és a te hajlékaidba, 
6.hogy bemenjek az Isten oltárához, + 

az én vigasságom és örömöm Istenéhez, * 
hadd magasztaljalak ott hárfával Istenem! 

 7. Miért csüggedsz el én lelkem, * miért háborogsz énbennem? 
 8. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * 

ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. 
 

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

  Antifóna 
 
 
52. zsoltár 
 

      A   mi    bű -ne-ink   U-ram   Is -  ten    na- pon- ként   e- lőt- tünk   fo - rog - nak 

      mi- né-künk de ké-rünk  té- ged  U- ram  sza- ba- díts  meg min-ket   a-zok-tól 

         ma  és   é  - le- tünk-nek  min- den   i- de -  jé - ben.  



59 

 

 
 

t.1.        
 

 1. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? * 
Hiszen Isten szeretete mindig megmarad! 

 2. Romlásomra törsz, te cselszövő! * Nyelved olyan, mint az éles borotva. 
 3. A rosszat szereted, nem a jót, * a hazugságot, nem az igaz beszédet. 
 4. Szeretsz bántóan beszélni, * álnok a nyelved. 
 5. Össze is tör téged az Isten végleg, * 

megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők földjéből. 
 6. Látják ezt az igazak, és félnek, * rajta meg nevetni fognak. 
 7. Ez az az ember – mondják –, + akinek nem kellett Isten oltalma, * 

hanem nagy gazdagságában bízott, és csalárdságban volt erős. 
 8. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, + Isten házában lehetek, * 

bízom Isten szeretetében most és mindenkor. 
 9. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. * 

Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. 
 

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

  Antifóna 
 
 
57. zsoltár 
 

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

t. irregularis       
 

 1. Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam, * mert tebenned bízik az én lelkem. 
 2. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, * míg elvonulnak a veszedelmek. 
 3. A magasságos Istenhez kiáltok * Istenhez, aki mellém áll mindenkor. 
 4. Segítséget küld a mennyből, és megtart engem, + 

meggyalázza az engem elnyelőt, * elküldi az ő igazságát és kegyelmét.  
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 5. Magasztaljanak téged a mennyben, ó, Isten, * 
dicsőítsenek téged az egész földön! 

 

  Antifóna 
 

 6. Hálót vetettek lábaimnak, megalázták lelkemet, * 
vermet ástak nekem, de maguk estek abba. 

 7. Kész az én szívem, Istenem, + kész az én szívem, * 
hogy énekeljek és dicséretet mondjak. 

 8. Serkenj fel, lelkem, + serkenj fel, te lant és hárfa, * hadd keltsem fel a hajnalt! 
 9. Magasztallak téged, én uram, a népek között, * 

zsoltárt zengek rólad a nemzetek között. 
 10. Mert a te irgalmasságod az égig ér, * és a te hűséged a fellegekig. 
 11. Magasztaljanak téged a mennyben, ó, Isten, * 

dicsőítsenek téged az egész földön! 
 

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

  Antifóna 
 
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 hallgass meg minket, * 
hogy megmenekülhessenek kedveltjeid!  
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 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 
 
 
61. zsoltár 
 

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

t.8.     
 

 1. Hallgasd meg panaszomat, Istenem, * figyelj imádságomra! 
 2. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. * 
   Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem! 
 3. Hiszen te vagy menedékem, * erős bástyám az ellenség ellen. 
 4. Hadd lakjam mindenkor sátradban, * hadd meneküljek szárnyad oltalmába! 
  Antifóna 
 5. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, * 
   a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. 
 6. Adj napokat a király napjaihoz, * évei nemzedékekre terjednek! 
 7. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, * szeretet és hűség oltalmazza őt! 
 8. Akkor állandóan éneklek nevedről, * naponként teljesítem, amit megfogadtam. 
  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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77. zsoltár 
 

 
      A   mi    bű -ne-ink   U-ram  Is -  ten    na- pon- ként   e- lőt- tünk   fo - rog - nak 

      mi- né-künk   de ké-rünk  té- ged  U-ram sza-ba- díts  meg min-ket   a-zok-tól 

         ma  és   é  - le- tünk-nek  min- den   i- de -  jé - ben. 
 

t.1 .        
 

 1. Hangosan kiáltok Istenhez, * Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. 
 2. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, + 

kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, * de lelkem nem tud megvigasztalódni. 
 3. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, * 

róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. 
 4. Szemeimet nyitva tartod, * szótlanul hánykolódom. 
 5. Gondolkozom a régi napokon, * a hajdani esztendőkön. 
 6. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, + szívemben elmélkedem, * 

és ezt kutatja lelkem: 
 7. Vajon végleg eltaszít az Úr, * és kegyelmére többé nem számíthatok? 
 

  Antifóna 
 

 8. Végképp elfogyott szeretete, * 
érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? 

 9. Elfelejtette kegyelmét az Isten, * vagy elnyomta irgalmát a harag? 
 10. Az az én bajom – gondoltam –, * hogy megváltozott a Felséges jóindulata. 
 11. Emlékezem az Úr tetteire, * visszagondolok hajdani csodáira. 
 12. Végiggondolom minden tettedet, * elmélkedem dolgaidon. 
 13. Szent a te utad, Istenem! * Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? 
 14. Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, * megismertetted erődet a népekkel. 
 15. Megváltottad hatalmaddal népedet, * Jákób és József fiait. 
 16. Láttak téged a vizek, ó, Isten, + láttak a vizek, és megremegtek, * 

a mély vizek is reszkettek.  
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 17. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, * 
nyilaid pedig cikáztak. 

 18. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, * 
villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. 

 19. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, * 
lépteid nyoma nem látszott. 

 20. Mint nyájat, úgy vezetted * népedet Mózes és Áron által. 
 

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

  Antifóna 
 
 
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.  
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  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 
 

82. zsoltár 
 

        Az  én   tes -  tem   fel - tá- ma- dás- nak   re-mény-sé - gé- ben  nyug- szik. 
 

t.7.      
 

 1. Isten ott áll az istenek gyűlésén, * ítéletet tart az istenek fölött: 
 2. Meddig ítélkeztek álnokul, * pártjukat fogva a bűnösöknek?! 
 3. Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, * 

szolgáltassatok igazságot az elesettnek és szűkölködőnek! 
 4. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, * ragadjátok ki a bűnösök kezéből! 
 5. Nem tudnak és nem értenek semmit, + sötétségben járnak, * 

a föld alapjai mind ingadoznak. 
 6. Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, * a Felséges fiai mindnyájan, 
 7. mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, * 

és elhullotok, mint bármelyik főember. 
 8. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, * mert minden nép a te örökséged! 
 

  Antifóna  
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89. zsoltár - I. szakasz: Isten szövetsége Dávid házával 
 

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

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

t.5.       
 

 1. Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, * 
nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 

 2. Mert ezt mondom: + Örökké tart kegyelmed, * hűséged szilárd, akár az ég. 
 3. Szövetséget kötöttem választottammal, * 

megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 
 4. Örökre fenntartom utódaidat, * nemzedékről nemzedékre építem trónodat! 
 5. Az egek magasztalják csodáidat, * Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. 
 6. Mert ki van a fellegekben, aki egy sorba állítható az Úrral? * 

Ki hasonló az Úrhoz az istenfiak között? 
 7. Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, * 

és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 
 8. Uram, Seregek Istene! + Ki olyan erős, mint te, Uram? * 

Hűséged körülvesz téged! 
 

  Antifóna 
 

 9. Te uralkodsz a dühöngő tengeren; * 
ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. 

 10. Te zúztad szét Rahabot, halálra sebezve; * 
erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. 

 11. Tied a menny, tied a föld is, * te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti. 
 12. Te teremtettél északot és délt, * a Tábór és a Hermón a te nevedet zengi. 
 13. Hatalmas a te karod, * kezed erős, jobbod felséges. 
 14. Igazság és jog trónodnak támasza, * szeretet és hűség jár előtted. 
 15. Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, * 

amely orcád világosságában járhat, Uram! 
 16. Nevednek örvendeznek mindennap, * és igazságod fölmagasztalja őket, 
 17. mert te vagy díszük és erejük. * Kegyelmed által emelkedik hatalmunk,  
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 18. mert az Úrtól van a pajzsunk, * Izráel Szentjétől a királyunk. 
 

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

  Antifóna 
 
 
89. zsoltár - II. szakasz: Ígéret Dávid házának 
 

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

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

t.5.       

 1. Egykor látomásban így szóltál híveidhez: * 
Segítséget nyújtottam egy hősnek, kiemeltem a nép közül egy kiválasztottat. 

 2. Megtaláltam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal fölkentem őt. 
 3. Kezem állandóan vele lesz, * karom erőssé teszi őt. 
 4. Nem csalja tőrbe ellenség, * nem nyomja el álnok ember. 
 5. Kiirtom előle ellenségeit, * és leverem gyűlölőit. 
 6. Hűségem és szeretetem vele lesz, * és nevem által emelkedik hatalma. 
 7. Ráteszem kezét a tengerre, * jobbját a folyókra. 
 8. Így nevez majd engem: * Atyám vagy, én Istenem, szabadító kősziklám! 
 9. Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, * 

felséges lesz a földi királyok között. 
 10. Örökké megtartom szeretetemet iránta, * és szövetségem állandó lesz vele. 
 

  Antifóna 
 

 11. Megőrzöm nemzetségét örökké, és az ő trónját, * amíg csak meglesz az ég. 
 12. Ha fiai elhagyják tanításomat, * és nem élnek törvényeim szerint, 
 13. ha megszegik rendelkezéseimet, * és nem tartják meg parancsolataimat, 
 14. akkor bottal büntetem meg őket vétkükért, * és csapásokkal bűnükért. 
 15. De szeretetemet nem vonom meg tőle, és nem csalom meg, * 

mert hűséges vagyok.  
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 16. Nem szegem meg szövetségemet, * nem másítom meg, ami a számon kijött. 
 17. Megesküdtem egykor szentségemre, * és nem fogok hazudni Dávidnak: 
 18. Örökké lesz utódja, * trónja előttem lesz, mint a nap, 
 19. megmarad örökre, mint a hold, * a fellegek közt lakó igaz tanú. 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
  Antifóna 
 
 
89. zsoltár - III. szakasz: Könyörgés szabadításért 
 

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

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

t.5.       
 

 1. Mégis eltaszítottad fölkentedet, * megvetetted, és megharagudtál rá. 
 2. Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, * porig aláztad koronáját. 
 3. Mindenütt leromboltad kerítését, * erős városait romba döntötted. 
 4. Fosztogatja minden arra járó, * csúffá lett szomszédai előtt. 
 5. Fölemelted támadói jobbját, * örömöt szereztél ellenségeinek. 
 6. Még kardja élét is elvetted, * hogy ne tudjon helytállni a harcban. 
 7. Megfosztottad tisztaságától, * trónját a földre döntötted. 
 8. Megrövidítetted ifjúsága idejét, * szégyennel borítottad el. 
 

  Antifóna 
 

 9. Miért rejtőzöl el oly soká, * Uram, miért lángol haragod, mint a tűz? 
 10. Gondold meg, hogy mit ér az életem, * 

milyen mulandónak teremtettél minden embert! 
 11. Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, * 

aki megmenekülhet a holtak hazájától?  
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  Antifóna 
 

 12. Hol vannak, Uram, régi kegyelmes tetteid, * 
hűséged, amelyet esküvel fogadtál Dávidnak? 

 13. Gondolj, Uram, szolgád gyalázatára, * amit lelkemben szenvedek sok néptől! 
 14. Mert gyaláznak ellenségeid, Uram, * gyalázzák fölkented lába nyomát. 
 15. Áldott legyen az Úr mindörökké! * Ámen, ámen! 
 

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

  Antifóna 
 
 
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.  
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 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 váram, * Istenem az oltalmam és kősziklám. 
 8. Ellenük fordítja saját gazságukat, + 

megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, * 
megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. 

 

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

  Antifóna  
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96. zsoltár 
 

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

t.2.        
 

 1. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * énekelj az Úrnak, te egész föld! 
 2. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, * 
   nap mint nap hirdessétek szabadítását! 
 3. Hirdessétek dicsőségét a nemzeteknek, * az ő csodáit minden népnek! 
 4. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! * 
   Szilárdan áll a világ, ő ítéli meg a népeket. 
 5. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, + zúgjon a tenger és minden benne levő, 
   * viduljon  a mező és minden, mi rajta van! 
 6. Ujjongjanak majd az erdő fái mind + az Úr előtt, mikor ő eljön, * 
   mert eljön, hogy megítélje a földet. 
 7. Megítéli majd a világot igazsággal, * pártatlansággal a népeket. 
 

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

  Antifóna  
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101. zsoltár 
 

    Ked- ves sza- vak á- rad- nak   a  te   aj- ka- id- ról, 

     meg- ál- dott té- ged   az Úr- is- ten mind-ö- rök- re. 
 

t.1.     
 

 1. Szeretetedről, törvényedről énekelek, * zsoltárt zengek neked, Uram! 
 2. Ügyelni akarok a tökéletes útra. + Mikor jössz hozzám? * 

Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. 
 3. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. * 

Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk! 
 4. A csalárd szív távol áll tőlem, * tudni sem akarok a gonoszságról. 
 5. Aki titokban rágalmazza felebarátját, azt elnémítom. * 

A fennhéjázót és a kevély szívűt nem tűröm meg. 
 6. Jól látom a hűségeseket az országban, + ők velem maradhatnak. * 

Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. 
 7. Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. * 

Aki hazugságot beszél, nem állhat meg színem előtt. 
 8. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban. * 

Így irtok ki az Úr városából minden gonosztevőt. 
 

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

  Antifóna  
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112. zsoltár 
 

      Úr- is - ten,  ő- riz- zük     a   te   be- szé-  de- det. 
 

t.7.     
 

 1. Dicsérjétek az Urat! + Boldog ember az, aki az Urat féli, * 
sok örömöt talál parancsolataiban. 

 2. Utódja hős lesz a földön, * a becsületesek nemzedéke áldott lesz. 
 3. Vagyon és gazdagság lesz házában, * igazsága örökre megmarad. 
 4. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, * 

aki kegyelmes, irgalmas és igaz. 
 5. A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, * ügyeit törvényesen intézi. 
 6. Nem is fog meginogni sohasem, * örökre emlékezetes lesz az igaz. 
 7. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, * bízik az Úrban. 
 8. Rendületlen a szíve, nem fél, * végül megvetéssel néz ellenségeire. 
 9. Bőven adakozik a szegényeknek, + igazsága örökre megmarad, * 

hatalma dicsőségesen emelkedik. 
 10. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, + fogát csikorgatja, és emészti magát. * 

A bűnösök kívánsága semmibe vész. 
 

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

  Antifóna 
 
 
113. zsoltár 
 

      Az  Úr-nak  ne - ve    le- gyen ál- dott  ö- rök- ké! 
 

t.7.     

 

 1. Hallelúja! + Úrnak szolgái, dicsérjétek, * magasztaljátok az Úr nevét!  



73 

 

 2. Áldott legyen az Úr neve most és mindörökké! * 
Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! 

 3. Felmagasztaltatott az Úr minden népek fölé, * dicsősége túl van az egeken. 
 4. Kicsoda hasonló Istenünkhöz, az Úrhoz, + aki a magasságban lakozik, * 

onnan néz le az égre is, a földre is? 
 5. Fölemeli mégis a nincstelent a porból, * kiemeli a sárból a szegényt, 
 6. hogy odaültesse a hatalmasok közé, * saját népe előkelői közé. 
 7. Parancsára a meddő is lakhat úgy a házban, * 

mint fiaknak boldog édesanyja, hallelúja! 
 

  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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134. zsoltár 
 

    Té-ged  egy- nek lé- nyeg- ben  és  há- rom- nak sze- mély- ben 

       i- gaz   hit -  tel  val- lunk   min- den- ko- ron,   fel- sé- ges     Úr- is- ten. 
 

t.1.     

 

 1. Áldjátok az Urat mindnyájan, + ti, akik az Úr szolgái vagytok, * 
akik virrasztotok az Úr házában. 

 2. Emeljétek fel kezeteket szentélyében, * és áldjátok az Urat! 
 3. Áldjon meg téged Sionról az Úr, * 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 
 
 
136. zsoltár 
 

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

t.3.     

 

 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 2. Adjatok hálát az istenek Istenének, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 3. Adjatok hálát az urak Urának, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 4. Egyedül ő cselekszik csodákat, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 5. Bölcsen alkotta meg az eget, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 6. A földet a víz fölé terítette, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 7. Megalkotta a nagy égitesteket, * mert az ő irgalma örökkévaló, 
 8. a napot, hogy uralkodjék nappal, * mert az ő irgalma örökkévaló,  
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 9. a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, * 
mert az ő irgalma örökkévaló. 

 

  Antifóna 
 

 10. Kihozta Egyiptomból Izráelt, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 11. Átvezette népét a pusztán, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 12. Nagy királyokat vert meg csatában, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 13. Népének adta országukat örökségül, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 14. gondolt ránk megalázottságunkban, * mert az ő irgalma örökkévaló, 
 15. és megszabadított minket ellenségeinktől, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 16. Ő ad eledelt minden élőlénynek, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 17. Adjatok hálát a menny Istenének, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 

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

  Antifóna 
 
141. zsoltár 
 

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

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

t.5.      
 

 1. Hozzád kiáltok, Uram, + siess segítségemre, * 
figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád! 

 2. Jusson eléd imádságom mint illatáldozat, * imára emelt kezem mint esti áldozat! 
 3. Uram, tégy zárat a számra, * őrizd ajkaim nyílását! 
 4. Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon, + 

hogy bűnös dolgot műveljek a gonosztevőkkel együtt; * 
finom falatjaikból nem akarok enni. 

 5. Ha igaz ver engem, szeretetből van az. + Olaj a fejemnek még a feddése is. * 
Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még imádkozom is.  
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 6. És ha majd bíráik a sziklafalon letaszítják őket, + akkor értik meg, * 
milyen szépek voltak mondásaim. 

 7. Mint amikor barázdát hasítanak a földön, * úgy szórják csontjaikat a sír szájába. 
 8. De én rád tekintek, én Uram, Uram! * Hozzád menekülök, ne vedd el életemet! 
 9. Őrizz meg a tőrtől, amelyet nekem vetettek, * a gonosztevők csapdáitól! 
 10. A bűnösök beleesnek saját hálójukba, * én pedig elkerülöm azt. 
 

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

  Antifóna 
 
142. zsoltár 
 

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

         ha- nem  szent    é -  let - re. 
 

t.7.       

 1. Hangosan kiáltok az Úrhoz, * hangosan könyörgök az Úrhoz. 
 2. Kiöntöm előtte panaszomat, * elmondom neki nyomorúságomat. 
 3. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. * 

Tőrt vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. 
 4. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, + hogy senki sem akar észrevenni! * 

Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. 
 5. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom: * 

Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. 
 6. Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok! * 

Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam! 
 7. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet! * 

Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. 
 

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

  Antifóna 


