
 

 

 

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 

 

 

Ádvent idejére 

(2021. november 28-december 24.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdélyi Gyülekezet 

Budapest, 2021  



2 

Tartalomjegyzék 
 

 

 

HETI RÉSZEK ÁDVENTBEN 
 

 Reggeli áhítathoz 

  1. hét (XI.28-XII.4.) 4 

  2. hét (XII.5-11.) 6 

  3. hét (XII.12-18.) 8 

  4. hét (XII.19-24.) 10 

 

 Napközi áhítathoz 

  1. hét (XI.28-XII.4.) 12 

  2. hét (XII.5-11.) 14 

  3. hét (XII.12-18.) 16 

  4. hét (XII.19-24.) 18 

 

 Esti áhítathoz 

  1. hét (XI.28-XII.4.) 20 

  2. hét (XII.5-11.) 22 

  3. hét (XII.12-18.) 24 

  4. hét (XII.19-24.) 26 

 

 

ÉVSZAKI RÉSZEK ÁDVENTBEN 
 

 Reggei áhítathoz 28 

 Napközi áhítathoz 32 

 Esti áhítathoz 34 

 

 

ANTIFONÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNY 38  



3 

Rövidítések feloldása 

Formázások magyarázata 

Megjegyzések a füzet használatához 
 

 

 

 L liturgus 

 É  énekvezér  

 Gy gyülekezet  

A hét napjai kezdőbetűjükkel rövidítve szerepelnek.  

 

 

Bizonyos címsorokon ,  rövidítéseken  és 

énekszámokon kívül félkörvér  betűvel szedtük azokat a 

magánhangzókat, melyeken hajlítás éneklendő .  

Bizonyos címsorokon és utasításokon kívül dőlt  

betűvel szedtük mindazt,  amit  a Gyülekezet (is) 

megszólaltat .  

 

 

Az énekek kiírt kezdősorait az énekvezér énekli,  

majd a dőlten és aláhúzva szedett  résztől  a gyülekezet is  

bekapcsolódik.  

Az imádságos részeknél a reggeli áhítatoknál a Benedictus 

és Miatyánk, a napközi áhítatoknál a Miatyánk, az esti 

áhítatoknál a Magnificat és a Miatyánk kötelező, a többi 

elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.   
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Reggeli áhítat Ádvent első hetében  

/2021.XI.28-XII.4./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

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

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (50 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az erős Isten, uraknak Ura, Szól és e földet mind előhívja 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 21,1-9 Zsolt 103 Jak 4,1-6 

H 1Pt 1,(8-9)10-13 Zsolt 104 Jak 4,7-10 

K Zsid 10,32-39 Zsolt 105 Jak 4,11-12 

Sze Kol 1,9-14 Zsolt 106 Jak 4,13-17 

Cs 1Thessz 5,(1-3)4-8 Náh 1 Jak 5,1-6 
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P Ez 37,24-28 Náh 2 Jak 5,7-12 

Szo Hab 2,1-4 Náh 3 Jak 5,13-20 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 301 Új világosság jelenék, Ó tévelygés csendesedék 
 

H,Sze,P: 286/1-4,14-17 vagy 1-4 Jer dícsérjük az Istennek Fiát 

A szép szűznek áldott szent magzatját 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a HIV-

fertőzöttekért világszerte. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Ádvent második hetében  

/2021.XII.5-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (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 (130 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 21,25-33 ÉnÉn 1 1Pt 1,1,9 

H Ézs 25,1-8 ÉnÉn 2 1Pt 10-12 

K Ézs 26,7-12(13-15) ÉnÉn 3 1Pt 1,13-21 

Sze Jel 2,1-7 ÉnÉn 4,1-5,1 1Pt 1,22-25 

Cs 2Kor 5,1-10 ÉnÉn 5,2-16 1Pt 2,1-12 

P Zak 2,14-17 ÉnÉn 6 1Pt 2,13-17 

Szo 1Thessz 4,13-18 ÉnÉn 7 1Pt 2,18-25 
 

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: 312 Várj ember szíve készen, Mert jő a Hős az Úr 
 

H,Sze,P: 323/1-5 vagy 1-3  Dicsőség a magas mennyekben 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, az 

adventi csöndesség áldásaiért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Ádvent harmadik hetében  

/2021.XII.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (32 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (51 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 
 

H,Sze,P: 1,5-8 vagy 1,6 Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, 

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 1,67-79 ÉnÉn 8 1Pt 3,1-7 

H Hós 14,2-10 Zof 1 1Pt 3,8-17 

K Mt 3,7-12 Zof 2 1Pt 3,18-22 

Sze Ézs 45,1-8 Zof 3,1-8 1Pt 4,1-11 

Cs Mt 11,(7-10)11-15 Zof 3,9-20 1Pt 4,12-19 

P Lk 1,26-38 5Móz 1,1-18 1Pt 5 
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Szo 2Kor 1,18-22 5Móz 1,19-46 2Pt 1,1-11 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Sze,Szo: 305 Álmélkodással csudáljuk Véghetetlen kegyelmed 
 

H,Cs: 313 végig vagy 1-2,6-8 Dícsérd Istent keresztyénség, Ő dicsőségében 
 

K,P: 296/1-4 vagy 1-2 Szép tündöklő hajnalcsillag, Ki kegyelemmel 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családban 

élőkért, hogy a karácsonyi előkészületek ne okozzanak nekik túl sok feszültséget. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (410) 
 

   Csak vándorút az életem, Míg majd hazámba érkezem 

 

majd ezt követően (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Ádvent negyedik hetében  

/2021.XII.19-24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (56 az énekeskönyvből végig vagy 1,4-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember igen kerget engem 
 

c) A hét zsoltára (98 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Énekeljetek újéneket, Az Úr Istennek örömmel 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 1,26-38(39-56) 5Móz 2,1-25 2Pt 1,12-21 

H Ézs 42,5-9 5Móz 2,26-37 2Pt 2 

K Jel 3,7-8.10-11(12) 5Móz 3,1-22 2Pt 3,1-7 

Sze Jel 22,16-17.20-21 5Móz 3,23-29 2Pt 3,8-13 

Cs Ézs 7,10-14 5Móz 4,1-40 2Pt 3,14-18 

P Lk 2,1-10 5Móz 4,41-49 Mt 1,1-17 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)  
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c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs: 313 végig vagy 1-2,6-8 Dicsérd Istent keresztyénség, 

Ő dicsőségében 
 

H,Sze,P: 296/1-4 vagy 1-2 Szép tündöklő hajnalcsillag, Ki kegyelemmel 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a karácsonyi 

gyülekezet minden tagjáért, főként azonkért, akiket ritkán látunk máskor a 

templomban. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Ádvent első hetében  

/2021.XI.28-XII.4./ 
 

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 (69 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1,4-5 Úr Isten, segíts és tarts meg engem, 

Mert a vizek szinte a lelkemig értek 
 

H,Sze,P: 1-3,6-7 vagy 1,7 Úr Isten, segíts és tarts meg engem, 

Mert a vizek szinte a lelkemig értek 
 

c) A hét zsoltára (6 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 21,1-9 Zsolt 103 Jak 4,1-6 

H 1Pt 1,(8-9)10-13 Zsolt 104 Jak 4,7-10 

K Zsid 10,32-39 Zsolt 105 Jak 4,11-12 

Sze Kol 1,9-14 Zsolt 106 Jak 4,13-17 

Cs 1Thessz 5,(1-3)4-8 Náh 1 Jak 5,1-6 
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P Ez 37,24-28 Náh 2 Jak 5,7-12 

Szo Hab 2,1-4 Náh 3 Jak 5,13-20 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 309 Mennyei Ige jelenél, Örök Atyától kijövél 
 

H,SzeP: 181 Jer, áldott vendég, várunk tégedet, Tisztítjuk a te útadat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a HIV-

fertőzöttekért világszerte. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Ádvent második hetében  

/2021.XII.5-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (10 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-6 vagy 1,6 Mire távozol tőlünk Úr Isten, Ily messze 
 

H,Sze,P: 1-2,7-9 vagy 1,9 Mire távozol tőlünk, Úr Isten, Ily messze 
 

c) A hét zsoltára (25 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 21,25-33 ÉnÉn 1 1Pt 1,1,9 

H Ézs 25,1-8 ÉnÉn 2 1Pt 10-12 

K Ézs 26,7-12(13-15) ÉnÉn 3 1Pt 1,13-21 

Sze Jel 2,1-7 ÉnÉn 4,1-5,1 1Pt 1,22-25 

Cs 2Kor 5,1-10 ÉnÉn 5,2-16 1Pt 2,1-12 
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P Zak 2,14-17 ÉnÉn 6 1Pt 2,13-17 

Szo 1Thessz 4,13-18 ÉnÉn 7 1Pt 2,18-25 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 304/1-4 Kapuk emelkedjetek! Kiáltó szó hallik 
 

Cs,Szo: 304/5-9 vagy 5-6 Az Illésnek lelkével, Ruházz fel engem is 
 

H,Sze,P: 291 végig vagy 1-2,6-8 Ó, mi kegyelmes Krisztusunk, 

Ki vagy nékünk igazságunk 
 

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, az 

adventi csöndesség áldásaiért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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



16 

Napközi  áhítat Ádvent harmadik hetében  

/2021.XII.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (14 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   A bolond így szól az ő szívében: ’Nincs Isten’ 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 1,67-79 ÉnÉn 8 1Pt 3,1-7 

H Hós 14,2-10 Zof 1 1Pt 3,8-17 

K Mt 3,7-12 Zof 2 1Pt 3,18-22 

Sze Ézs 45,1-8 Zof 3,1-8 1Pt 4,1-11 

Cs Mt 11,(7-10)11-15 Zof 3,9-20 1Pt 4,12-19 

P Lk 1,26-38 5Móz 1,1-18 1Pt 5 

Szo 2Kor 1,18-22 5Móz 1,19-46 2Pt 1,1-11 
 

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

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Sze,Szo: 314 Jézus születél idvességünkre, Amint régenten vala ígérve 
 

H,Cs: 302 Ó, népeknek Megváltója, Jövel, szűznek szent Magzatja 
 

K,P: 308 végig vagy 1-3 Igaz Isten ígéretedben, Változhatatlan valóság 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családban 

élőkért, hogy a karácsonyi előkészületek ne okozzanak nekik túl sok feszültséget. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Ádvent negyedik hetében  

/2021.XII.19-24./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (67 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, áldj meg jóvoltodból, És kegyesen fordulj hozzánk 
 

c) A hét zsoltára (24 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr bír ez egész földdel, És minden benne élővel 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 1,26-38(39-56) 5Móz 2,1-25 2Pt 1,12-21 

H Ézs 42,5-9 5Móz 2,26-37 2Pt 2 

K Jel 3,7-8.10-11(12) 5Móz 3,1-22 2Pt 3,1-7 

Sze Jel 22,16-17.20-21 5Móz 3,23-29 2Pt 3,8-13 

Cs Ézs 7,10-14 5Móz 4,1-40 2Pt 3,14-18 

P Lk 2,1-10 5Móz 4,41-49 Mt 1,1-17 
 

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

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

V,K,Cs: 302 Ó, népeknek Megváltója, Jövel szűznek szent Magzatja 
 

H,Sze,P: 308 végig vagy 1-3 Igaz Isten ígéretedben, Változhatatlan 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a karácsonyi 

gyülekezet minden tagjáért, főként azonkért, akiket ritkán látunk máskor a 

templomban. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Ádvent első hetében  

/2021.XI.28-XII.4./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (31 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-13 vagy 1-2,13 Uram, én csak tebenned bíztam, 

Őrizz meg kegyesen 
 

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

Őrizz meg kegyesen 
 

c) A hét zsoltára (121 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 21,1-9 Zsolt 103 Jak 4,1-6 

H 1Pt 1,(8-9)10-13 Zsolt 104 Jak 4,7-10 

K Zsid 10,32-39 Zsolt 105 Jak 4,11-12 

Sze Kol 1,9-14 Zsolt 106 Jak 4,13-17 

Cs 1Thessz 5,(1-3)4-8 Náh 1 Jak 5,1-6 
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P Ez 37,24-28 Náh 2 Jak 5,7-12 

Szo Hab 2,1-4 Náh 3 Jak 5,13-20 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 311 végig vagy 1-4,13 

Szent Ézsiás így ír Krisztusnak szent születéséről, 

Hogy egy vesszőszál felnevekedék 
 

H,Sze,P: 303 Jöjj, népek Megváltója, Szűznek ékes virága 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a HIV-

fertőzöttekért világszerte. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Ádvent második hetében  

/2021.XII.5-11./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (28 énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kőváram 
    

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérünk téged, Isten, Dicséret légyen neked 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 21,25-33 ÉnÉn 1 1Pt 1,1,9 

H Ézs 25,1-8 ÉnÉn 2 1Pt 10-12 

K Ézs 26,7-12(13-15) ÉnÉn 3 1Pt 1,13-21 

Sze Jel 2,1-7 ÉnÉn 4,1-5,1 1Pt 1,22-25 

Cs 2Kor 5,1-10 ÉnÉn 5,2-16 1Pt 2,1-12 

P Zak 2,14-17 ÉnÉn 6 1Pt 2,13-17 

Szo 1Thessz 4,13-18 ÉnÉn 7 1Pt 2,18-25 
 

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,Sz: 307 Dicséretet mond nyelve mindennek, Tenéked könyörülő 
 

H,Sze,P: 306 Kegyes lelkek az Urat dicsérjétek, Áldott Idvezítőnket 
 

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, az 

adventi csöndesség áldásaiért. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Ádvent harmadik hetében  

/2021.XII.12-18./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (54 az énekeskönyvből, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

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 1,67-79 ÉnÉn 8 1Pt 3,1-7 

H Hós 14,2-10 Zof 1 1Pt 3,8-17 

K Mt 3,7-12 Zof 2 1Pt 3,18-22 

Sze Ézs 45,1-8 Zof 3,1-8 1Pt 4,1-11 

Cs Mt 11,(7-10)11-15 Zof 3,9-20 1Pt 4,12-19 

P Lk 1,26-38 5Móz 1,1-18 1Pt 5 

Szo 2Kor 1,18-22 5Móz 1,19-46 2Pt 1,1-11 
 

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,Sze,Szo: 321/1-4 Hogy eljött az időknek teljessége, Bétölt már minden 
 

H,Cs: 310 Küldé az Úr Isten Hűséges szolgáját Szűzhöz Betlehembe 
 

K,P: 322 végig vagy 1-2,5 E világot, bár ez bűnt tett, Az Isten úgy szerette 

 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családban 

élőkért, hogy a karácsonyi előkészületek ne okozzanak nekik túl sok feszültséget. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Ádvent negyedik hetében  

/2021.XII.19-24./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (59 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg engem, Úr Isten, És tarts meg ellenségim ellen 
 

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 1,26-38(39-56) 5Móz 2,1-25 2Pt 1,12-21 

H Ézs 42,5-9 5Móz 2,26-37 2Pt 2 

K Jel 3,7-8.10-11(12) 5Móz 3,1-22 2Pt 3,1-7 

Sze Jel 22,16-17.20-21 5Móz 3,23-29 2Pt 3,8-13 

Cs Ézs 7,10-14 5Móz 4,1-40 2Pt 3,14-18 

P Lk 2,1-10 5Móz 4,41-49 Mt 1,1-17 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)  
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c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs: 310 Küldé az Úr Isten hűséges szolgáját Szűzhöz Betlehembe 
 

H,Sz,P: 322 végig vagy 1-2,5 E világot, bár ez bűnt tett, Az Isten úgy 

 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a karácsonyi 

gyülekezet minden tagjáért, főként azonkért, akiket ritkán látunk máskor a 

templomban. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

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 (489) 
 

   Örök élet reggele, Fény a véghetetlen fényből Egy sugárt küldj ránk te le 

 

II/a) Évszaki zsoltár (63. zsoltárból) 
 

É: Ádvent idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! 

Gy Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, 

mint kiszikkadt, kopár víztelen föld. 

É Így nézek rád szentélyedben, 

 hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. 

Gy Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. 

É Ezért téged áldalak, amíg csak élek, 

 nevedet imádva emelem föl kezem. 

Gy Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól 

 úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. 

É Fekvőhelyemen is rád gondolok, 

 minden őrváltáskor rólad elmélkedem. 

Gy: Mert te voltál segítségem szárnyad árnyékában ujjongok. 

É: Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz 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) Responzórium 

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki  mi- értünk jö-vél  e  vi-lág-ra 

     Gy: Ir - gal - mazz mi - ne - künk! 

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

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

 

III/d) Verzikulus 
 

É: Áldott aki jön az Úr nevében, allelu   -   -   -   -   -   -   - ja. 

Gy: Igaz Isten és igaz ember megszabadítani minket, allelu- ja.  
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IV/a) Benedictus 
 

  

      Í – me  az    Úr-nak  ne  - ve       mesz-sze  föld-ről    jő – vén, 

     és az ő   i  - gaz  i – gé-je     be- töl-té  mind e szé-les föl-det. 
 

t.1.      

 

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. 

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  
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V/a) Záróének (198) 
 

   Ti keresztyének dicsérjétek Istent, Kik Úr Jézusnak e földön szolgáltok 

 

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 Ádventben  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és utána Gy) 
 

     
           

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

   
  

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

 

I/b) Napszaki dicséret (452/1-3,7) 
 

   Jézus, édes emlékezet, Te adsz szívünknek örömet 

 

II/a) Évszaki zsoltár (62. zsoltárból) 
 

É: Ádvent idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 

 

 Csak Istennél csendesül el lelkem, 

 tőle kapok segítséget. 

Gy Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, 

 erős váram, nem ingadozom sokáig. 

É Csak Istennél csendesül el lelkem, 

 tőle kapok reménységet. 

Gy Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, 

 erős váram, nem ingadozom. 

É Istennél van segítségem és dicsőségem, 

 erős sziklám és oltalmam az Isten. 

Gy Bízzatok benne mindenkor, ti népek, 

 öntsétek ki előtte szíveteket, 

 Isten a mi oltalmunk! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

 mindörökkön-örökké. Ámen.  



33 

III/c) Verzikulus 
 

E: Áldott aki jön az Úr nevében, allelu   -   -   -   -   -   -   - ja. 

Gy: Igaz Isten és igaz ember megszabadítani minket, allelu- ja. 

 

III/d) Igei hitvallás 

 

É: Mit mondjunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? A ki 

az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 

odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? 

Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy 

szorongattatás, vagy üldözés vagy éhség, vagy meztelenség, vagy 

veszedelem, vagy fegyver-é? 

…mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, a ki minket 

szeretett. 
Gy: Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 

sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem 

következendők, 

Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem 

szakaszthat el minket Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk 

Jézus Krisztusban. (Rm. 8, 31-39) 
É/Gy: Ámen. 

 

V/a Záróének (197/1,4) 
 

  Hálaadásunkban rólad emlékezünk, Kegyelmes Istenünk 

 

V/b Áldás 
 

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

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

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

 

V/c Befejező könyörgés 
 

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

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

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

     siess 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 (252) 
 

  Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, Az Úrra örökké kik az égen néztek 

 

II/a) Évszaki zsoltár (13. zsoltárból) 
 

É: Ádventben a zsoltár szavaival mondjuk: 

 

 Meddig tart ez Uram? 

 Végképp megfeledkeztél rólam? 

 Meddig rejted el orcádat előlem? 

Gy Meddig kell magamban tanakodnom, 

 és bánkódnom szívemben naponként? 

É Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! 

 Tartsd meg szemem ragyogását, 

 ne jöjjön rám halálos álom! 

Gy Mert én hűségedben bízom, 

 szívből ujjongok, hogy megsegítesz. 

 Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem. 

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

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

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

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

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

végül első két sort ismétli Gy 

 

III/d) Verzikulus 
 

E: Áldott aki jön az Úr nevében, allelu   -   -   -   -   -   -   - ja. 

Gy: Igaz Isten és igaz ember megszabadítani minket, allelu- ja. 

 

III/e Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás 

 

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

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

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

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

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

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 
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teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett minden. Értünk emberekért 

és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz 

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

kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások 

szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben 

ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

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

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

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

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 
 

Antifóna    

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

                    di- csér- jük ö-rök-ké. Á-men. 
 

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

 

II. És örvendez az én lelkem * az én megtartó  Is- tenem- ben 

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

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

        Miképpen kezdetben, most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Antifóna 
 

V) Záróének /Benedicamus/ 
 

É   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 
 
6. zsoltár 
 

        Kö – nyö - rülj  raj - tam, U - ram,   mert  e - rőt - len va - gyok. 
 

t.8.       

 

 1. Uram, ne feddj meg engem haragodban, * indulatodban ne ostorozz engem! 
 2. Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok; * 
   gyógyíts meg engem, Uram, mert reszketnek az én tagjaim! 
 3. Térj hozzám, Uram, mentsd meg az én lelkemet, * 
   a te irgalmasságodért szabadíts meg engem! 
 4. Belefáradtam a sóhajtozásba. * Éjjel könnyekkel áztatom ágyamat. 
 5. Szemem a bánattól elhomályosodott, * megfakult már ellenségeim között. 
 6. Távozzatok tőlem mind, kik álnokságot cselekesztek, * 
   mert meghallgatta az Úr az én siralmamnak szavát. 
 7. Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, * 
   elfogadta az Úr az én imádságomat. 
 8. Bizony megszégyenül és reszketni fog minden ellenségem, * 
   meghátrál majd egy pillanat alatt. 
 

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

  Antifóna  
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10. zsoltár 
 

     Í- me  el- jő   a  mi üd- vö-  zí- tő  Is- te- nünk, nagy ha-ta-lom-mal 

       és meg-vált min-ket. 
 

t.1.

 

 1. Uram, miért állsz oly távol? * Miért rejtőzöl el a szükség idején? 
 2. A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, * 
   de saját ármánykodásuk ejti el őket. 
 3. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, * 
   de ezzel megcsúfolja az Urat. 
 4. Fennhéjázva mondja a bűnös: + Nem lesz számonkérés, nincs Isten! * 
   Ez minden gondolata. 
 5. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted,* 
   semmibe veszi ellenségeit. 
 6. Azt mondja magában: + Nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, * 
   de engem nem ér baj. 
 7. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, * 
   nyelve nyomorúságot és bajt okoz. 
 8. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, * 
   szeme a gyámoltalant figyeli. 
 9. Lesben áll rejtekhelyén, mint oroszlán a bozótban. + 

Lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat. * 
Kiveti hálóját, és elragadja a nyomorultat. 

 10. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, * ha a körmei közé jutnak. 
 11. Azt mondja magában: + Elfelejtett az Isten, * 
   eltakarta arcát, nem lát meg soha! 
 

  Antifóna 
 

 12. Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! * 
   Ne feledkezz meg a nyomorultakról! 
 13. Miért vetheti meg Istent a bűnös? * 
   Miért mondhatja magában: Nem lesz számonkérés?!  
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t.1.

 

 14. Pedig te látod a vészt és a bánatot, + rátekintesz, és kezedben tartod. * 
   Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. 
 15. Törd össze a bűnös hatalmát, * 
   a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! 
 16. Király lesz az Úr mindörökké, * 
   a pogányok pedig kivesznek országából. 
 17. Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. * 
   Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, 
 18. véded az árva és elnyomott ügyét, * 
   hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 
 

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

 Antifóna  
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14. zsoltár 
 

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

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

t.3.      
 

 1. Azt gondolja magában a bolond, * hogy nincsen Isten. 
 2. Romlottak és utálatosak az ő tetteik, * senki semmi jót nem cselekszik. 
 3. Az Úr letekint az emberekre, hogy lássa, * 
   van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. 
 4. Mindnyájan elfordultak tőle, * egyaránt megromlottak. 
 5. Senki semmi jót nem cselekszik, * egyetlen ember sem. 
 6. Nem tudja a sok gonosztevő, + aki úgy eszi az én népemet, * 
   mint ahogy más eszi a kenyeret, 
 7. az Úrhoz ők nem kiáltanak, + és nem tudják, hogy majd megrettennek, * 
   mert maga Isten van az igaz nemzedékkel. 
 8. Ők csúffá tennék a szegények szándékát, * de az Úr az elesettek oltalma. 
 9. Bárcsak jönne már Sionról a szabadulás, + 

amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, * 
   ujjong majd Jákób akkor, és örül majd Izráel. 
 

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

  Antifóna  
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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. 
 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.  
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t.8.        
 

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

  Antifóna 
 
24. zsoltár 
 

 
        Ne félj,  Má-ri -a,   mert ked- vet ta -lál -tál  az Is- ten -nél 

        í- me, mé-hed -ben fo -gansz, és fi -út  szülsz, al -le -lu- ja! 
 

t.8.       
 

 1. Az Úré a föld és ami betölti, * a földkerekség és a rajta lakók. 
 2. Mert ő állította azt a tengerekre, * és ő szilárdította meg a folyóvizeken. 
 3. Ki mehet föl az Úrnak hegyére, * és ki állhat meg az ő szent helyén? 
 4. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, + aki nem vágyik hiábavalókra, * 
   aki nem esküszik hamisan. 
 5. Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, + és táruljatok fel, ti ősi ajtók, * 
   hadd menjen be a dicsőség Királya! 
 6. Kicsoda ez a dicsőség Királya? * 
   Az erős és hatalmas Úr, aki hatalmas a harcban. 
 7. Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, + és táruljatok fel, ti ősi ajtók, * 
   hadd menjen be a dicsőség Királya! 
 8. Kicsoda ez a dicsőség Királya? * A Seregek Ura, ő a dicsőség Királya. 
 

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

  Antifóna  
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25. zsoltár 
 

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

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

t.8.      
 

 1. Hozzád emelem, Uram, az én lelkemet, * 
   Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. 
 2. Mert azok, akik téged várnak, * meg nem szégyenülnek. 
 3. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem! 
 4. Vezess a te igazságodban, és taníts engem, * 
   mert te vagy üdvözítő Istenem, csak téged várlak. 
 5. Emlékezzél meg, Uram, a te irgalmasságodról * 
   és a te jóvoltodról, melyek öröktől fogva vannak. 
 6. Ifjúságomnak bűneiről és az én vétkeimről meg ne emlékezzél, * 
   hanem irgalmasságod szerint gondolj rám a te jóvoltodért, Uram! 
 7. Jó és igaz az Úr, * ezért útbaigazítja az eltévedteket. 
 

  Antifóna 
 

 8. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, * 
   akik az ő szövetségét és parancsait megőrzik. 
 9. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneim, * mert azok igen számosak. 
 10. Az Úr titka az istenfélőknek adatik, * nékik jelenti meg az ő szövetségét. 
 11. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, * 
   mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 
 12. Tekints reám, és könyörülj rajtam, * mert árva és szegény vagyok. 
 13. Enyhítsd szívem szorongását, * szorultságomból ments ki engem! 
 14. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrelmemet, * 
   és bocsásd meg minden vétkemet! 
 15. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, * 
   ne engedj megszégyenülnöm, hiszen én tebenned bíztam.  
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t.8.      
 

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

  Antifóna  
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28. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

 1. Dávidé. Téged hívlak, Uram, kősziklám, + ne fordulj el tőlem némán! * 
   Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. 
 2. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, * 
   kezemet fölemelve szent templomod felé. 
 3. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, + 

akik békésen beszélnek embertársaikkal, 
   * de rossz szándék van a szívükben. 
 4. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint! * 
   Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek! 
 5. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, * 
   lerombolja, nem építi őket. 
 6. Áldott az Úr, * mert meghallgatta esedező hangomat. 
 7. Erőm és pajzsom az Úr, + benne bízik szívem. * 
   Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. 
 8. Az Úr az ő népének erőssége, * felkentjének megsegítő ereje. 
 9. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, * 
   légy pásztora, és gondozd örökké! 
 

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

 Antifóna  
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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- nekaz  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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50. zsoltár 
 

     Hir- des- sé -tek   a né- pek- nek  és mond- já- tok: 

 
       í - me,    az Is- ten,   a   mi  Üd- vö- zí- tőnk el -jő! 
 

t.4.    

 

 1. A hatalmas Úr, az Isten megszólal, * hívja a földet napkelettől napnyugatig. 
 2. Jön a mi Istenünk és nem hallgat, * előtte emésztő tűz, körötte szélvihar. 
 3. Igazságát hirdesse az ég, * mert ítéletet tart az Isten. 
 4. Hallgass, népem, mert most én szólok! + Izráel, most téged intelek! * 
   Isten vagyok én, a te Istened! 
 5. Hálaadással áldozz Istennek, * és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmadat! 
 6. Hívjál engem segítségül a szorongatás idején, * 
   én megszabadítlak és te dicsőítesz engem. 
 7. A bűnösökhöz pedig így szól az Isten: + 

Hogyan mered emlegetni rendeléseimet, * 
   miért veszed szádra az én szövetségemet? 
 8. Hiszen te gyűlölöd a fegyelmet, * és igéimet megveted. 
 9. Ilyen vagy te, és én hallgassak? * Megfeddelek és bűnöd szemedre vetem. 
 10. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, * nehogy igéje elragadjon menthetetlenül! 
 11. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, * 
   és ki az útra vigyáz, annak mutatom meg a szabadítást. 
 

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

  Antifóna  
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51. zsoltár 
 

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

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

t.1.     

 

 1. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, * 
   töröld el bűnömet nagy irgalmaddal! 
 2. Egészen moss ki engem az én álnokságomból, * 
   az én bűnömből tisztíts ki engem, 
 3. mert ismerem az én bűneimet, *előttem van az én vétkem szüntelen. 
 4. Egyedül teellened vétkeztem, * azt tettem, ami gonosz a te szemeid előtt. 
 5. Pedig te a szívbéli igazságot kedveled, * 
   és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 
 

  Antifóna 
 

 6. Tisztíts meg enem izsóppal, és megtisztulok, * 
   moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. 
 7. Engedd, hadd halljak örömet és vigasságot, * 
   hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 
 8. Fordítsd el orcádat vétkeim elől, * töröld el minden álnokságomat! 
 9. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * 
   és az erős lelket újítsd meg bennem! 
 10. Ne vess el engem orcád elől, * a te szent lelkedet ne vedd el éntőlem! 
 11. Add vissza nékem szabadításodnak örömét, * 
   és engedelmesség lelkével támogass engem! 
 

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

  Antifóna  
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54. zsoltár 
 

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

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

t.7.     

 

 1. Istenem, segíts meg neveddel, * szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! 
 2. Istenem, hallgasd meg imádságomat, * figyelj beszédemre! 
 3. Mert idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre, * 
   akik nem törődnek Istennel. 
 

  Antifóna 
 

 4. De Isten megsegít engem, * az Úr megtartja életemet. 
 5. Szálljon a baj támadóimra, * semmisítsd meg őket igazságoddal! 
 6. Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, * Uram, mert jó vagy. 
 7. Mert minden nyomorúságból kimentettél engem, * 
   megvetéssel nézek ellenségeimre. 
 

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

  Antifóna  
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56. zsoltár 
 

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

t. irregularis   
 

 1. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, + mert bosszút lihegnek ellenem, * 
   szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. 
 2. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, * sokan támadnak rám kevélyen. 
 3. Ha félek is, * benned bízom! 
 

  Antifóna 
 

 4. Istenben, akinek igéjét dicsérem, * 
   Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 
 5. Szüntelenül elferdítik szavaimat, * 
   minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. 
 6. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, * mert az életemre törnek. 
 7. Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? * 
   Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! 
 8. Te számon tartod bolyongásomat. * 
   Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben! 
 9. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. * 
   Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. 
 10. Istenben, akinek igéjét dicsérem, * az Úrban, akinek igéjét dicsérem, 
 11. Istenben bízom, * nem félek, ember mit árthat nekem?! 
 12. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, * megadom hálaáldozatomat. 
 13. Hiszen megmentettél engem a haláltól, + lábamat az elbukástól, * 
   hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. 
 

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

  Antifóna  
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59. zsoltár 

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

t.8.     

 1. Ments meg ellenségeimtől, Istenem, * védj meg támadóimtól! 
 2. Ments meg a gonosztevőktől, * szabadíts meg a vérszomjas emberektől! 
 3. Mert ólálkodnak körülöttem, + életemre törnek a hatalmasok, * 
   pedig se bűnöm, se vétkem, ó, Uram! 
 4. Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám rontsanak. * 
   Serkenj föl, jöjj ide, láss meg! 
 5. Hiszen te vagy, Uram, a Seregek Istene, Izráel Istene! * 
   Ébredj föl, büntesd meg e népeket, ne kegyelmezz az alávaló gonoszoknak! 
 

  Antifóna 
 

 6. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a városban. 
 7. Szájuk tajtékzik, ajkuk között mintha kardok volnának. * 
   Azt gondolják, nem hallja őket senki. 
 8. De te, Uram, nevetsz rajtuk, * csúffá teszed e népeket. 
 9. Te vagy az én erőm, rád figyelek, * Isten az én erős váram. 
 

  Antifóna 
 

 10. Szeretetével jön felém Istenem. * 
   Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. 
 11. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen! * 
   Tedd őket bujdosókká hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk! 
 12. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, * 
   hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek! 
 13. Végezz velük haragodban! + Végezz velük, hogy ne legyenek! * 
   Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóbon! 
 14. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a városban. 
 15. Ennivaló után kóborolnak, * és ha nem laknak jól, vonítanak. 
 16. Én pedig hatalmadról énekelek, + magasztalom minden reggel hűségedet. * 
   Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. 
 17. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem. * 
   Erős váram az Isten, az én hűséges Istenem!  
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t.8.     

 

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

  Antifóna  
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67. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

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

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

  Antifóna  
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69. zsoltár 
 

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

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

t.7.      
 

 1. Őrizz meg engem, Istenem, * mert a vizek már a torkomig érnek! 
 2. Feneketlen iszapba süllyedtem, * nincs hol megállanom. 
 3. Örvénylő vizekbe estem, * elsodort engem az áradat. 
 4. Belefáradtam a kiáltásba, kiszáradt a torkom, * 
   szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. 
 5. Istenem, te tudod, mily balga voltam, * vétkeim nincsenek előtted elrejtve. 
 6. Házad iránt féltő szeretet emészt, * 
   rám hull a gyalázat, ha miattam téged gyaláznak. 
 7. Én mégis hozzád könyörgök, Uram, * a kegyelemnek idején, Istenem. 
 

  Antifóna 
 

 8. Nagy jóságoddal hallgass meg engem, * szabadíts meg ígéreted szerint! 
 9. Ments ki engem az iszapból, hogy el ne merüljek, * 
   hadd szabaduljak gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! 
 10. A víz árja el ne sodorjon, + és ne nyeljen el engem a mélység, * 
   be ne záruljon fölöttem a kútnak szája! 
 11. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, * nagy irgalmadból tekints le rám! 
 12. Ne rejtsd el orcádat szolgád elől, * 
   mert bajban vagyok, siess, és hallgass meg! 
 13. Jöjj hozzám, és válts meg engem, * emelj fel, és oltalmazz, Istenem! 
 

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

  Antifóna  
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75. zsoltár 
 

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

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

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

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

t.2.      

 

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

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

  Antifóna  
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85. zsoltár 
 

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

t.6.      
 

 1. Megáldottad, Uram, a te földedet, * jóra fordítottad Jákób sorsát. 
 2. Megbocsátottad néped bűnét, * elengedted minden vétkét. 
 3. Nem sújt már csapásod, * elfojtottad haragod hevét. 
 4. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, * ne haragudj reánk többé! 
 5. Örökké akarsz-e haragudni reánk? * 
   Nemzedékről nemzedékre tart-e majd haragod? 
 6. Nem akarsz-e új életet adni nekünk, * hogy néped örvendezzen 
 7. Mutasd meg, Uram, irgalmasságod, * és adj nekünk szabadulást! 
 8. Hadd halljam meg, mit hírdet az Úristen! + 

Bizony, békességet hirdet ő népének, * 
   hogy ne legyenek újra oktalanok. 
 

  Antifóna 
 

 9. Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, * 
   hogy dicsősége lakozzék földünkön. 
 10. Szeretet és hűség találkoznak, * igazság és béke csókolgatják egymást. 
 11. Hűség sarjad a földből, * és igazság tekint le a mennyből. 
 12. Az Úr is megad minden jót, * földünk is meghozza termését. 
 13. Igazság jár őelőtte, * és utat készít lépteinek. 
 

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

  Antifóna  
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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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98. zsoltár 
 

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

t.2.      
 

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

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

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

t.1.      

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

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

 

       Az  Úr-is-ten-nél   van  az ir-gal-mas-ság, 

 
        és  csak  ő    a  mi ha-tal-mas meg-vál-tónk. 
 

  t.4.       

 1. Mélységes mélyből kiáltok hozzád, Uram! + 
Uram, halld meg az én hangomat; * 

   füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 
 2. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, * Uram, ki állhat meg akkor előtted? 
 3. De nálad van a megbocsátás, * ezért félnek téged. 
 4. Várom az Urat, várja az én lelkem, * és bízom az ő ígéretében. 
 5. Lelkem várja az Urat, + jobban, mint az őrök a reggelt, * mint az őrök a reggelt. 
 6. Bízzál, Izráel, az Úrban, + mert az Úrnál van a kegyelem, * 
   bőséges nála a szabadítás. 
 7. Meg is szabadítja ő Izráelt, * megváltja minden bűnéből. 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
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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 * 
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143. zsoltár 
 

 

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

t.2.         
 

 1. Uram, hallgasd meg imádságomat, + figyelmezz könyörgésemre! * 
   Hallgass meg, mert te hű vagy és igaz! 
 2. Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz előtted! 
 3. Íme, ellenség üldöz engem, + földre tiporja éltemet, * 
   sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. 
 4. Lelkem elcsüggedt énbennem, * szívem is megdermedt bensőmben. 
 5. Megemlékezem a régi időkről, + végiggondolom minden tettedet, * 
   elmélkedem kezed alkotásain. 
 6. Imádkozva nyújtom feléd kezemet, * lelkem, mint szomjú föld, eped utánad. 
 

  Antifóna 
 

 7. Siess, Uram, hallgass meg engem, * mert odavan az én lelkem. 
 8. Ne rejtsd el orcádat előlem, * mert olyam leszek, mint a sírba szállók! 
 9. Hadd hallja meg minden reggel, hogy hűséges vagy, * 
   hiszen tebenned bízom! 
 10. Mutasd meg nékem, az utat, amelyen járjak, * 
   mert hozzád vágyódik az én lelkem. 
 11. Ments meg ellenségeimtől Uram, * nálad keresek oltalmat! 
 12. Taníts engem akaratod tennem, mert te vagy Istenem! * 
   A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! 
 13. Eleveníts meg, Uram, nevedért, * hozz ki a nyomorúságból igazságodért! 
 

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
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