
 

 

 

 

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 

 

 

Karácsony idejére 

(2021. december 25–2022. január 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdélyi Gyülekezet 

Budapest, 2021  



2 

Tartalomjegyzék 
 

 

 

HETI RÉSZEK KARÁCSONY IDEJÉBEN 

 

 Reggeli áhítathoz 

  1. hét (XII.25-31.) 4 

  2. hét (I.1-5.) 6 

 

 Napközi áhítathoz 
  1. hét (XII.25-31.) 8 

  2. hét (I.1-5.) 10 

 

 Esti áhítathoz 

  1. hét (XII.25-31.) 12 

  2. hét (I.1-5.) 14 

 

 

ÉVSZAKI RÉSZEGN KARÁCSONY IDEJÉBEN 

 

 Reggeli áhítathoz 16 

 Napközi áhítathoz 20 

 Esti áhítathoz 22 

 

 

ANTIFONÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNY 26 

  



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 Karácsony első hetében  

/2021.XII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL 

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

Szo,K,P: 1-5 vagy 1-2 Halottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten 
 

V,Sze: 1,5-9 vagy 1-2 Halottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten 
 

H,Cs: 3,10-12 vagy 1-2 Halottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten 
 

c) A hét zsoltára (45 az énekeskönyvből végig,vagy 1,4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Egy szép dolgot hoz elő az én szívem, A dicső királyról 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Jn 1,1-5.9-14(16-18) 5Móz 5,1-21 Mt 1,18-25 

V Mt 1,18-25 5Móz 5,22-33 Mt 2,1-12 

H Jn 21,20-24 5Móz 6,1-9 Mt 2,13-15 

K Mt 2,13-18 5Móz 6,10-19 Mt 2,16-23 

Sze 1Jn 4,11-16a 5Móz 6,20-25 Mt 3,1-12  
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Cs Ézs 63,7-14 5Móz 7 Mt 3,13-17 

P Mt 13,24-30 5Móz 8 Mt 4,1-11 
 

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 
 

Szo,H,Sze,P: 315 Krisztus Urunknak áldott születésén, 

Angyali verset mondjunk szent ünnepén 
 

V,K,Cs: 326 Dicsőség mennyben az Istennek, Dicsőség 
 

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 

ünnep békességéért, és az év utolsó napjainak 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 Karácsony második hetében  

/2022.I.1-5./ 
 

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 (108 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (114 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hogy Izráel kijött Egyiptomból, Az idegen népnek országából 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Lk 4,16-21 5Móz 9 Mt 4,12-25 

V Lk 2,(22-24)25-38(39-40) 5Móz 10 Mt 5,1-12 

H 2Móz 2,1-10 5Móz 11 Mt 5,13-16 

K 1Móz 21,1-7 5Móz 12,1-19 Mt 5,17-26 

Sze 1Móz 9,8-11(12-13) 5Móz 12,20-31 Mt 5,27-32 
 

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 
 

Szo,H,Sze: 284 végig vagy 1,5-7 Áldjuk a nagy Isten jóságát 

Magasztaljuk irgalmasságát 
 

V,K: 281 végig vagy 1-3 Lelkünk, testünk teremtője, 

És kegyes gondviselője 
 

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, 

közbenjáró szolgálatot végezve családunkért, környezetünkért, 

egyházközségünkért, településünkért, nemzetünkért. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Karácsony első hetében  

/2021.XII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (19 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Szo,H,Sze,P: 1-4 vagy 1,4 Az egek beszélik, És nyilván hirdetik 
 

V,K,Cs: 1,5-7 vagy 1,7 Az egek beszélik, És nyilván hirdetik 
 

c) A hét zsoltára (2 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Szo,H,Sze,P: 1-4 vagy 1,4 Miért zúgolódnak a pogányok? Mit forgatnak 
 

V,K,Cs: 1,5-7 vagy 1,7 Miért zúgolódnak a pogányok? Mit forgatnak 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Jn 1,1-5.9-14(16-18) 5Móz 5,1-21 Mt 1,18-25 

V Mt 1,18-25 5Móz 5,22-33 Mt 2,1-12 

H Jn 21,20-24 5Móz 6,1-9 Mt 2,13-15 

K Mt 2,13-18 5Móz 6,10-19 Mt 2,16-23 

Sze 1Jn 4,11-16a 5Móz 6,20-25 Mt 3,1-12 

Cs Ézs 63,7-14 5Móz 7 Mt 3,13-17 
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P Mt 13,24-30 5Móz 8 Mt 4,1-11 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Szo,H,Sze,P: 327 Ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel, A jászolhoz 
 

V,K,Cs: 324 végig vagy 1-3 Örvendjetek keresztyének, Nyíljatok meg 
 

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 

ünnep békességéért, és az év utolsó napjainak 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. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Karácsony második  hetében  

/2022.I.1-5/ 
 

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 (80 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Szo,H,Sze: 1-7 vagy 1-3 Hallgasd meg Izráel pásztora, 

És Józsefnek vezérlő Ura 
 

V,K: 1,6,8-11vagy 1,9-11 Hallgasd meg Izráel pásztora, 

És Józsefnek vezérlő Ura 
 

c) A hét zsoltára (110 az énekeskönyvből, végig vagy 1-4, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten monda az én Uramnak, Ülj az én hatalmamnak jobbjára 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Lk 4,16-21 5Móz 9 Mt 4,12-25 

V Lk 2,(22-24)25-38(39-40) 5Móz 10 Mt 5,1-12 

H 2Móz 2,1-10 5Móz 11 Mt 5,13-16 

K 1Móz 21,1-7 5Móz 12,1-19 Mt 5,17-26 

Sze 1Móz 9,8-11(12-13) 5Móz 12,20-31 Mt 5,27-32  
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Szo,H,Sze: 282 Nékünk születék mennyei király, 

Idvezítőnek kit mond az angyal 
 

V,K: 297 Ó seregeknek Hatalmas királya, A nagy Istennek 
 

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, 

közbenjáró szolgálatot végezve családunkért, környezetünkért, 

egyházközségünkért, településünkért, nemzetünkért. 
 

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 Karácsony első  hetében  

/2021.XII.25-31./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (61 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Kiáltásom halld meg, Isten! Vedd füledben Az én könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (148 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   No dícsérjétek mindnyájan Az Urat a mennyországban 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Jn 1,1-5.9-14(16-18) 5Móz 5,1-21 Mt 1,18-25 

V Mt 1,18-25 5Móz 5,22-33 Mt 2,1-12 

H Jn 21,20-24 5Móz 6,1-9 Mt 2,13-15 

K Mt 2,13-18 5Móz 6,10-19 Mt 2,16-23 

Sze 1Jn 4,11-16a 5Móz 6,20-25 Mt 3,1-12 

Cs Ézs 63,7-14 5Móz 7 Mt 3,13-17 

P Mt 13,24-30 5Móz 8 Mt 4,1-11 
 

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 
 

Szo,K,P: 320/1-3 Ez nap nékünk dícséretes nap, Bizony vígasságnak napja 
 

V,Sze: 320/1,4-6 vagy 1,6 Ez nap nékünk dícséretes nap, Bizony 
 

H,Cs: 317 végig vagy 1-4 Jer dícsérjük e szent napon a mi Urunkat, 

Bizony méltó dicséretünkre 
 

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 

ünnep békességéért, és az év utolsó napjainak 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 Karácsony második hetében  

/2022.I.1-5./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (12 az énekeskönyvből végig vagy 1,6-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten, Mert szentid elfogytak 
 

c) A hét zsoltára (93 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Nagy hatalmával regnál az Isten, Öltözvén felséges erejében 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Szo Lk 4,16-21 5Móz 9 Mt 4,12-25 

V Lk 2,(22-24)25-38(39-40) 5Móz 10 Mt 5,1-12 

H 2Móz 2,1-10 5Móz 11 Mt 5,13-16 

K 1Móz 21,1-7 5Móz 12,1-19 Mt 5,17-26 

Sze 1Móz 9,8-11(12-13) 5Móz 12,20-31 Mt 5,27-32 
 

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 
 

Szo,H,Sze: 285 végig vagy 3-4,6 Örök Isten, kinek esztendők 

Nincsenek létedben 
 

V,K: 283 végig vagy 1-3 Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told 

Melyeket bizonyos részekre oszt a nap és hold 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

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, 

közbenjáró szolgálatot végezve családunkért, környezetünkért, 

egyházközségünkért, településünkért, nemzetünkért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

Karácsony ünnepében  
 

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 (318) 
 

   Jer, mindnyájan örüljünk, És szívünkben vígadjunk 

 

II/a) Évszaki zsoltár (100. zsoltár, É és Gy) 
 

É Karácsony ünnepében a zsoltár szavaival mondjuk: 

 

 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! 

 Szolgáljatok az Úrnak örömmel, 

 vígadozva járuljatok színe elé! 

 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! 

Gy Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: 

 az ő  népe és legelőjének nyája. 

É Menjetek be kapuin hálaénekkel, 

 udvaraiba dicsérettel! 

 Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 

Gy Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, 

 és hűsége nemzedékről nemzedékre. 

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 e vi-lág-ra szü-let-tél 

     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: Az Ige emberré lett, allelu   -   - ja. 

Gy: És miközöttünk lakozék, allelu  - ja.  
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IV/a) Benedictus 
 

   
    Té-ged  az  A – tya  Is-ten,     Úr  Jé – zus  Krisz-tus 

 

     Mind e  vi - lág e – lőtt    az  ő  is- ten- sé-gé- ből szü-le. 
 

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 (328) 
 

   Jöjjetek Krisztust dícsérni, Bízó szívvel hozzátérni 

 

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.  



20 

Napközi áhítat Évszaki része  

Karácsony ünnepében  
 

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 (182) 
 

   Karácsony ünnepében, Karácsony ünnepében 

 

II/a) Évszaki Zsoltár (8. zsoltárból) 

 
É: Karácsony ünnepében a zsoltár szavaival mondjuk: 

 

 Ó Urunk, mi Urunk! 

 Mily felséges a te neved az egész földön, 

 az égen is megmutattad fenségedet 

Gy Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat 

 ellenfeleiddel szemben, 

 hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 

É Ó Urunk, mi Urunk! 

 Mily felséges a te neved az egész földön! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

 mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/d) Verzikulus 
 

E: Az Ige emberré lett, allelu   -   - ja. 

Gy: És miközöttünk lakozék, allelu  - ja.  
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III/d) Igei hitvallás (Rm 8,31-39) 

 

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. 

É/Gy Ámen. 

 

V/a) Záróének (316/1-4) 
 

   Az Istennek szent angyala, Mennyekből, hogy alászálla 

 

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) Zárókönyörgés 
 

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

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

Karácsony ünnepében  
 

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 (319) 
 

   Kezdetben volt az Ige, A Krisztus ő Felsége 

 

II/b) Évszaki zsoltár (126. zsoltárból) 
 

É: Karácsony ünnepében a zsoltár szavaival mondjuk: 

 

É Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, 

 olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Gy Akkor megtelt a szánk nevetéssel, 

 és örömkiáltás volt nyelvünkön. 

É Ezt mondták akkor a népek: 

 Hatalmas dolgokat tett ezekkel az Úr! 

Gy Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, 

 ezért örvendezünk. 

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

végül első sort ismétli Gy 

 

III/d) Verzikulus 
 

É: Az Ige emberré lett, allelu   -   - ja. 

Gy: És miközöttünk lakozék, 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 

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. 
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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 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) 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  
 
2. zsoltár 
 

     Té -ged az  A - tya -is - ten      Úr   Jé  - zus Krisz-tus, 

      mind e  vi-lág  e-lőtt    az   ő  is -ten -sé -gé -ből  szü -le. 
 

t.1.     

 

 1. Miért tombolnak a népek, * hiábavalókat miért terveznek? 
 2. Összegyűlnek a föld királyai, + tanácskoznak a fejedelmek * 
   az Úr ellen és az ő Fölkentje ellen: 
 3. Dobjuk le magunkról bilincsüket, * tépjük le köteleiket! 
 4. A mennyben lakozó kineveti őket, * az Úr megcsúfolja őket. 
 5. Így szól hozzájuk haragjában, * megrémíti őket indulatában 
 6. Bizony, én kentem föl az én királyomat, * 
   fölkentem őt szent hegyemen, a Sionon. 
 7. Kihírdetem az Úr végzését. + Ezt mondta nekem: * 
   Az én fiam vagy! Ma szültelek téged. 
 8. Kérjed tőlem, és neked adom örökségül a népeket, * birtokul a földkerekséget. 
 9. Most azért ti, királyok, legyetek eszesek, * okuljatok, ti bírái a földnek! 
 10. Félelemmel szolgáljátok az Urat, * reszketve örvendezzetek! 
 11. Mert hamar föllángol haragja, * de mind boldog, aki hozzá menekül. 
 

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

  Antifóna  
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12. zsoltár 
 

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

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

t.3.    
 

 1. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, * eltűntek a hívek az emberek közül. 
 2. Hazug módon beszélnek egymással, * sima szájjal, kétszínűen beszélnek. 
 3. Irtson ki az Úr minden sima szájat * és nagyokat mondó nyelvet! 
 4. Mert ezt mondják: + Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, * 
   ki lehetne úrrá rajtunk? 
 5. Most már fölkelek - mondja az Úr + 

- a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, 
   és szabadulást adok az arra vágyódónak. 
 6. Az Úr ígéretei tiszták, * 
   olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. 
 7. Uram, te megtartod ígéreteidet, * 
   minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, 
 8. még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, * 
   és az alávalóságot magasztalják is az emberek. 
 

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

  Antifóna  
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19. zsoltár 
 

 
     Í -  me, ki -ről     a  pró- fé-ták szól- tak  egy-kor:    el -jött Krisz- tus, 

      ö-rül-jünk   a- zért  mind- nyá-jan      mi, ke - resz- tyé-nek, al - le - lu -ja! 
 

t.4.       
 

 1. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, * 
   és az ő kezének munkáját hirdeti a mennybolt. 
 2. Nappal a nappalnak adja át a szót, * éjjel az éjjelnek hirdeti. 
 3. Nincsen szavuk és nincs beszédük, * hangjuk sem hallatszik. 
 4. Mégis eljut a hangjuk az egész földre, * szavuk eljut a világ végéig. 
 5. Az egekben sátrat készített a napnak, + 

amely elindul, mint szobájából a vőlegény, * 
   örül, mint hős, ki futhatja pályáját. 
 6. Elindul az ég egyik szélétől, + átível a másik végéig, * 
   nincs semmi, ami rejtőzhetne melege elől. 
 

  Antifóna 
 

 7. Az Úr törvénye tökéletes, * megeleveníti a lelket. 
 8. Az Úr bizonyságtétele igaz, * bölccsé teszi az együgyűt. 
 9. Az Úr rendelkezései igazak, * megörvendeztetik a szívet. 
 10. Az Úr parancsolata világos, * ragyogóvá teszi a szemet. 
 11. Az Úrnak félelme tiszta, * megmarad mindörökké. 
 

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

  Antifóna  
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44. zsoltár - I. szakasz 
 

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

t.8.       
 

 1. Isten, saját fülünkkel hallottuk, + elbeszélték nekünk apáink, * 
   mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. 
 2. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. * 
   Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. 
 3. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, + 

és nem a saját karjuk segítette meg őket, * 
   hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 
 4. Te vagy királyom, ó Isten! * Parancsodra megszabadul Jákób. 
 5. Általad verjük le ellenségeinket, * neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. 
 6. Mert én nem az íjamban bízom, * nem a fegyverem segít meg engem. 
 7. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, * gyűlölőinket te szégyeníted meg. 
 8. Istent dicsérjük minden nap, * neved magasztaljuk 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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44. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.       
 

 1. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, * nem vonultál ki seregeinkkel. 
 2. Megfutamítottál az ellenség előtt, * gyűlölőink kifosztottak bennünket. 
 3. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, * és szétszórtál a népek közé. 
 4. Potom áron adtad el népedet, * nem szabtál magas vételárat érte. 
 5. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, * gúnyol és csúfol környezetünk. 
 6. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, * 
   fejüket csóválják miattunk a nemzetek. 
 7. Minden nap szidalmaznak engem, * szégyen borítja arcomat 
 8. a gyalázók és a káromlók szava miatt, * az ellenség és a bosszúálló miatt. 
 

  Antifóna 
 

 9. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, * 
   nem szegtük meg szövetségedet. 
 10. Szívünk nem szakadt el tőled, * lépteink sem tértek le ösvényedről. 
 11. Pedig a sakálok tanyájára űztél minket, * és a halál árnyékát borítottad ránk. 
 12. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, * 
   és idegen istenhez emeltük volna fel kezünket, 
 13. nem vette volna-e észre Isten? * Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. 
 14. Miattad gyilkolnak minket naponta, * vágójuhoknak tekintenek. 
 15. Serkenj fel! + Miért alszol, Uram? * Ébredj föl, ne taszíts el végképp! 
 16. Miért rejted el orcádat, * miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? 
 17. Lelkünk a porba hanyatlott, * testünk a földöz tapadt. 
 18. Siess segítségünkre! * Válts meg minket irgalmadból! 
 

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

  Antifóna  
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45. zsoltár 

      Meg-vál-tót kül-dött az  Is-ten,    az   ő  né-pé-nek 

     meg-ha-gyá mind-ö- rök- ké           az  ő szö-vet-sé-gét. 

t.7.     

 

 1. Szívem zsong a szép szavaktól, + zengem dalomat a Királynak, * 
   nyelvem gyors, mint az írnok tolla. 
 2. Ékesebb vagy te minden ember fiánál, + kedves szavak áradnak ajkaidról, * 
   megáldott téged Isten örökre! 
 3. Járj sikerrel az igaz ügyért az igazság védelmében! * 
   Jobbod csudadolgokra tanítson! 
 4. A te trónod mindörökké megmarad, * királyi pálcád igazság pálcája. 
 5. Szereted az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot, + 

ezért kent föl téged az Isten, * 
   téged kent fel Istened az öröm olajával. 
 6. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek. * 
   Magasztalnak majd a népek örökkön-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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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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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 füstölög 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. 
 12. Miért romboltad le kerítéseit, * hogy szedhessen róla, aki csak arra jár?! 
 13. Lerágja az erdei vadkan, * és lelegeli a mezei vad. 
 

  Antifóna 
 

 14. Seregek Istene, fordulj hozzánk! * 
   Tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt! 
 15. Oltalmazd, 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!  
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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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93. zsoltár 
 

         Val- lást  te- gye- nek    min- den- fé- le    né- pek 

         az Úr- is- ten- nek,    és  őt  di- csér- jék! 
 

t.4.       
 

 1. Uralkodik az Úr!  Fenségbe öltözött, * erővel övezte fel magát. 
 2. Szilárdan áll a világ, meg nem inog, + szilárdan áll a te trónod eleitől fogva, * 
   te vagy az Örökkévaló. 
 3. Zúgnak a folyamok, Uram, + nagy hanggal zúgnak a folyamok, * 
   tajtékkal zúgnak a folyamok. 
 4. De a hatalmas vizek hangjainál, + a tenger fenséges morajánál * 
   fenségesebb az Úr a magasságban. 
 5. Szavad igaz, mindig megbízható, * 
   templomodat, Uram, szentség ékíti időtlen időkig. 
 

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

  Antifóna  
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108. zsoltár 
 

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

t.1.     

 

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

  Antifóna 
 

 7. Isten így szólt szentélyében: * 
   Örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. 
 8. Enyém Gileád, enyém Manassé, * 
   Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, 
 9. Móáb pedig a mosdómedencém; * 
   Edómra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. 
 10. Ki visz el az erős városba, * ki vezet engem Edómba? 
 11. Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, * 
   te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel! 
 12. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, * 
   mert az emberi segítség mit sem ér! 
 13. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, * 
   ellenségeinket ő tapossa el! 
 

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

  Antifóna  
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110. zsoltár 
 

     Ülj én-né-kem job-bom fe- lől:      A-tya-Is-ten mon-dá az ő szent Fi-á-nak. 
 

t.1.      
 

 1. Így szól az Úr az én uramhoz: + „Ülj az én jobbomon, * 
   amíg a te ellenségeidet zsámolyul vetem lábaid alá!” 
 2. Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionról: * „Uralkodjál ellenségeid között!” 
 3. Néped szent öltözetben követ, ha sereget gyűjtesz, * 
   Mint harmat a hajnal méhéből, olyan a te ifjúságod. 
 4. Megesküdött az Úr és meg nem másítja: * 
   „Pap vagy te mindörökké a Melkisédek rendje szerint.” 
 5. Veled van az Úr a te jobbodon; * haragja napján eltapossa a királyokat. 
 6. Ítéletet tart a népek fölött, + holttestek lesznek mindenütt, * 
   és összezúzza sok ország fejét. 
 7. Útja közben a patakból iszik, * azért emeli büszkén föl a fejét. 
 

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

  Antifóna  
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114. zsoltár 
 

       Ki- hoz- ta  az  Úr     Já- kób há- zát  az   i- de- gen föld-ről. 

t. peregrinus      

 1. Amikor Izráel nép kijött Egyiptomból, * Jákób háza népe az idegen nép közül, 
 2. Júda lett akkor az Úrnak szent népe, * Izráel lett az ő birodalma. 
 3. Látta őt a tenger és elfutott, * a Jordán pedig meghátrált. 
 4. A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, * a halmok is úgy, mint a bárányok. 
 5. Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, * mi lelt, Jordán, hogy meghátráltál? 
 6. Hegyek, mit ugrándoztok, mint a kosok, * és ti halmok, amint a bárányok? 
 7. Rendülj meg, te föld, az Úr színe előtt, * Jákób Istenének orcája előtt, 
 8. aki a sziklát tóvá változtatta, * és a kovakövet vizek forrásává? 
 

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

  Antifóna  
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148. zsoltár 
 

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

t.8.       
 

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

  Antifóna 
 

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

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

  Antifóna 


