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Rövidítések feloldása 

Formázások magyarázata 

Megjegyzések a füzet használatához 
 

 

 

 L liturgus 

 É  énekvezér  

 Gy gyülekezet  

A hét napjai kezdőbetűjükkel rövidítve szerepelnek.  

 

 

Bizonyos címsorokon, rövidítéseken és 

énekszámokon kívül félkörvér  betűvel szedtük azokat a 

magánhangzókat, melyeken hajlítás éneklendő .  

Bizonyos címsorokon és utasításokon kívül dőlt  

betűvel szedtük mindazt,  amit a Gyülekezet (is) 

megszólaltat .  

Az énekek kiírt  kezdősorait az énekvezér énekli , majd 

a dőlten és aláhúzva szedett  résztől  a gyülekezet is  

bekapcsolódik.  

 

 

Az imádságos részeknél a reggeli áhítatoknál a  

Benedictus és Miatyánk, a napközi áhítatoknál a Miatyánk, 

az esti áhítatoknál a Magnificat és a Miatyánk kötelező, a 

többi elmaradhat,  különösen, ha van a nap m ásik 

áhítatánál.   
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Reggeli áhítat Virágvasárnapra  

/2022.IV.10./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. 

Gy Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, 

 Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! 

 Rettegjetek tőle Izráel utódai mind! 

É Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, 

 nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. 

Gy Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, 

 teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. 

É Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az Urat, 

 akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor! 

Gy A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, 

 és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. 

É Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. 

Gy Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, 

 térdet hajt előtte minden halandó, 

 aki nem tudja életét megtartani.  



6 
É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (27/1-4 vagy 1-2 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az én világosságom És idvességem, hát kitől félnék 
 

c) A hét zsoltára (89/1-3 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

  Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 12,12-19 2Sám 12,1-14 Mt 26,36-46 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (330 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Örvendezzen már e világ, Légyen mindenben vígasság 
 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt negyvenegyedik napján  

/2022.IV.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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! 
Gy Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállnom. 

 Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 
É Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, 

 szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. 

Gy Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. 

 Sok hazug ellenségem akar elnémítani engem. 

 Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam. 

É Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, 

 Uram, Seregeknek Ura! 

 Ne érje gyalázat miattam azokat, 

 akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene 

Gy Mert érted vállaltam gyalázatot, 

 érted borítja szégyenpír arcomat. 

É Idegenné lettem testvéreim számára, 

 anyám fiai sem ismernek rám.  
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Gy Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; 

 rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. 

É De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. 

 Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (27/1,5-7 vagy 1,7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az én világosságom és idvességem 

 

c) A hét zsoltára (89/1,7-20 vagy 1,7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 26,6-13 2Sám 12,15-23 Mt 26,47-56 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (336/1-7 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Dícsérd lelkem Istenedet, Ki úgy szeretett tégedet 

 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt negyvenkettedik napján  

/2022.IV.12./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, 

 nagy irgalmaddal fordulj hozzám! 

Gy Ne rejtsd el orcádat szolgád elől! 

 Bajban vagyok, siess, hallgass meg! 

É Jöjj hozzám, és válts meg engem, ments meg ellenségeimtől! 

Gy Te tudod, milyen gyalázat ért, milyen szégyen és szidalom; 

 látod minden ellenségemet. 

É A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. 

 Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. 

Gy Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (27/1-4 vagy 1-2 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az én világosságom És idvességem, hát kitől félnék? 
 

c) A hét zsoltára (89/1-3 az énekeskönyvből vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a III. szakasz) 
 

   Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 38,1-11(;40,1-5) 2Sám 12,24-31 Mt 26,57-75 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (336/1-7 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Dícsérd lelkem Istenedet, Ki úgy szeretett tégedet 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt negyvenharmadik napján  

/2022.IV.13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 

Gy Uram, halld meg szavamat, 

 füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 

É Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? 

Gy De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 

É Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 

Gy Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, 

 mint az őrök a reggelt. 

É Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, 

 és gazdag ő, meg tud váltani. 

Gy Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (27/1,5-7 vagy 1,7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr Isten az én világosságom és idvességem 
 

c) A hét zsoltára (89/1,7-20 vagy 1,7 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 22,1-6 2Sám 13,1-19 Mt 27,1-14 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (336/1-7 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Dícsérd lelkem Istenedet, Ki úgy szeretett tégedet 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima  
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f) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…) 

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Nagycsütörtökre  

/2022.IV.14./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Dicsérjétek az Urat! 

 Hálát adok az Úrnak teljes szívből 

 a becsületes emberek körében és közösségében. 

Gy Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, 

 akiknek csak kedvük telik benne. 

É Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. 

Gy Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. 

É Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. 

Gy Hatalmas tetteit kijelentette népének, 

 nekik adta a pogányok birtokát. 

É Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, 

Gy rendíthetetlenek mindörökké, 

 igazán és helyesen vannak megalkotva. 

É Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, 

 szent és félelmes az ő neve. 

É/Gy Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (43 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (42 az vagy az énekeskönyvből végig vagy 1-2,7, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 13,1-15.34-35 2Sám 13,20-39 Mt 27,15-44 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (335 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó ártatlanság Báránya, E világnak ki vagy ára 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Nagypéntekre  

/2022.IV.15./ 
 

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 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? 

 Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 

Gy Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, 

 éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. 

É Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei. 

Gy Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 

É Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, 

 benned bíztak, és nem szégyenültek meg. 

Gy De én féreg vagyok, nem ember, 

 gyaláznak az emberek, és megvet a nép. 

É Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, 

 ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: 

Gy Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, 

 szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 

É Te hoztál ki engem anyám méhéből, 

 biztonságba helyeztél anyám emlőin.  
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Gy Már anyám ölében is rád voltam utalva, 

 anyám méhében is te voltál Istenem. 

É Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! 

Gy Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. 

É Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, 

 hogy igaz, amit ő tesz. 

É/GY Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (60 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Minket, Úr Isten, elhagyál, És reánk megharagudtál 
 

c) A hét zsoltára (109 az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, Úr Isten, én dicsőségem, Ne hallgass, ne felejts el engem 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 19,16-30 2Sám 14,1-20 Mt 27,45-61 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (337 végig vagy 1-3,14-15 vagy, ha van igehirdetés, 

ahhoz választott), majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Paradicsomnak te szép élő fája, Ó, kegyes Jézus, Istennek Báránya 
 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Böjt Nagyszombatra  

/2022.IV.16./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 251/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Reggeli bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 438/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. 

Gy Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre! 

É Mert tele van bajokkal a lelkem, 

 életem közel került a holtak hazájához. 

Gy A sírba roskadók közé sorolnak, 

 olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. 

É A halottak közé kerülök, mint azok, 

 akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, 

 és kikerültek a kezedből. 

Gy A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. 

É Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. 

Gy Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. 

 Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, 

 szemem elbágyadt a nyomorúságtól. 

É Hívtalak, Uram, minden nap, kitártam feléd kezemet. 

Gy Teszel-e csodát a halottakkal? 

 Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged?  
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É Beszélnek-e a sírban szeretetedről, 

 hűségedről az enyészet helyén? 

Gy Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? 

É/GY Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (18 az énekeskönyvből 1-3 vagy 1, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, én Uram, ki erőt adsz énnekem, Szeretlek téged 
 

c) A hét zsoltára (90 az énekeskönyvből 1-2,7-9 vagy 1-2,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Pt 3,18-22 2Sám 14,21-33 Mt 27,62-66 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (339 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Jézus, Istennek Báránya, Kínjaidat ég s föld szánja 
 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 177) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Virágvasárnaptól Nagyszerdáig  

/2022.IV.10-13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

a) Zsoltárkönyörgés (137 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

     Hogy a babiloni vizeknél ültünk, Ott mi nagy siralomban keseregtünk 
 

c) A hét zsoltára (24 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr bír ez egész földdel, És minden benne élőkkel 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 12,12-19 2Sám 12,1-14 Mt 26,36-46 

Mt 26,6-13 2Sám 12,15-23 Mt 26,47-56 

Jób 38,1-11(;40,1-5) 2Sám 12,24-31 Mt 26,57-75 

Lk 22,1-6 2Sám 13,1-19 Mt 28,1-14 
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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) 
 

V,K: 333 végig vagy 1,7 Buzdítsd fel, Uram, lelkemet, 

Hogy dicső fejedelmemet 
 

H,Sze: 336/1,8-15 Dícsérd lelkem Istened, Ki úgy szeretett tégedet 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll.  
 

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 a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

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 159) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Nagycsütörtökre  

/2022.IV.14./ 
 

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 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

b) Zsoltárkönyörgés (69 az énekeskönyvből 1-3,5-6 vagy 1,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, segíts és tarts meg engem, Mert a vizek szinte lelkemig értek 
 

c) A hét zsoltára (7 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, én Uram és én Istenem, Tebenned vagyon reménységem 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 13,1-15.34-35 2Sám 13,20-39 Mt 27,15-44 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)  
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c) Gyülekezeti ének 341 végig vagy 1-3,7, 

majd verzikulus az  ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó Krisztusfő, te zúzott, Te véres szenvedő 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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 a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

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 159) 
 

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 Nagypéntekre  

/2022.IV.15./ 
 

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 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (69 az énekeskönyvből 1,4-5,7 vagy 1,4,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, segíts és tarts meg engem, Mert a vizek szinte lelkemig értek 
 

c) A hét zsoltára (13 az énekeskönyvből, vagy ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Míglen felejtesz el, Uram, Míg nem emlékezel rólam 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 19,16-30 2Sám 14,1-20 Mt 27,45-61 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)  
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c) Gyülekezeti ének: 343, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

    Ó, Krisztus, láttam szenvedésed, S borzongásom véget nem ért 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll.  
 

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 a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

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 159) 
 

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 Nagyszombatra  

/2022.IV.16./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 452/1,6-8) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Napközi bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 427/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (88 az énekeskönyvből végig vagy 1-3 vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, én idvességem, Éjjel-nappal kiáltok hozzád 
 

c) A hét zsoltára (82 az énekeskönyvből, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Isten áll ő seregében, A bírák gyülekezetében 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Pt 3,18-22 2Sám 14,21-33 Mt 27,62-66 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)  
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c) Gyülekezeti ének: 334/1,6-8, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Ó Isten, ki a törődött, Szívet meg nem útálod 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll.  
 

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 a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

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 159) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (L és Gy az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Virágvasárnapra  

/2022.IV.10./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. 

Gy Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, 

 Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! 

 Rettegjetek tőle Izráel utódai mind! 

É Mert nem veti meg, és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, 

 nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. 

Gy Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, 

 teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. 

É Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az Urat, 

 akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor! 

Gy A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, 

 és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. 

É Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. 

Gy Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, 

 térdet hajt előtte minden halandó, 

 aki nem tudja életét megtartani.  
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É/Gy Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. 

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (130 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen 
 

c) A hét zsoltára (118 az énekeskönyvből 1-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy az ő kegyessége 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 12,12-19 2Sám 12,1-14 Mt 26,36-46 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (331 végig vagy 1,4 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz 

majd követheti verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL) 
 

   A nagy király jön, Hozsánna, hozsánna 
 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt negyvenegyedik napján  

/2022.IV.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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! 
Gy Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállnom. 

 Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 
É Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, 

 szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. 

Gy Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. 

 Sok hazug ellenségem akar elnémítani engem. 

 Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam. 

É Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, 

 Uram, Seregeknek Ura! 

 Ne érje gyalázat miattam azokat, 

 akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene 

Gy Mert érted vállaltam gyalázatot, 

 érted borítja szégyenpír arcomat. 

É Idegenné lettem testvéreim számára, 

 anyám fiai sem ismernek rám. 

Gy Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; 

 rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak.  



38 
É De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. 

 Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (130 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen 
 

c) A hét zsoltára (118 az énekeskönyvből 1,8-13, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy az ő kegyessége 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Mt 26,6-13 2Sám 12,15-23 Mt 26,47-56 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (398 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L és É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt negyvenkettedik napján  

/2022.IV.12./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, 

 nagy irgalmaddal fordulj hozzám! 

Gy Ne rejtsd el orcádat szolgád elől! 

 Bajban vagyok, siess, hallgass meg! 

É Jöjj hozzám, és válts meg engem, ments meg ellenségeimtől! 

Gy Te tudod, milyen gyalázat ért, milyen szégyen és szidalom; 

 látod minden ellenségemet. 

É A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. 

 Részvétre vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. 

Gy Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (130 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen 
 

c) A hét zsoltára (118 az énekeskönyvből 1-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL az I. szakasz) 
 

   Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy az ő kegyessége 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jób 38,1-11(;40,1-5) 2Sám 12,24-31 Mt 26,57-75 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (398, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Böjt negyvenharmadik napján  

/2022.IV.13./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 

Gy Uram, halld meg szavamat, 

 füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 

É Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? 

Gy De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 

É Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 

Gy Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, 

 mint az őrök a reggelt. 

É Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, 

 és gazdag ő, meg tud váltani. 

Gy Meg is váltja Izráelt minden bűnéből. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (130 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen 
 

c) A hét zsoltára (118 az énekeskönyvből 1,8-13, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy az ő kegyessége 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Lk 22,1-6 2Sám 13,1-19 Mt 27,1-14 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (398, vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása  
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e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat  Nagycsütörtökre  

/2022.IV.14./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Dicsérjétek az Urat! 

 Hálát adok az Úrnak teljes szívből 

 a becsületes emberek körében és közösségében. 

Gy Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, 

 akiknek csak kedvük telik benne. 

É Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. 

Gy Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. 

É Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. 

Gy Hatalmas tetteit kijelentette népének, 

 nekik adta a pogányok birtokát. 

É Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, 

Gy rendíthetetlenek mindörökké, 

 igazán és helyesen vannak megalkotva. 

É Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, 

 szent és félelmes az ő neve. 

É/GY Ámen.  
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b) Zsoltárkönyörgés (102 az énekeskönyvből 1-4,6-7 vagy 1,3,7, vagy 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésem, Tekintsd meg esedezésem 
 

c) A hét zsoltára (83 az énekeskönyvből végig vagy1-3,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, ne hallgass ily igen, Ne maradj e veszteglésben 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 13,1-15.34-35 2Sám 13,20-39 Mt 27,15-44 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (340 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Te drága Jézus, mi történt tevéled, Hogy oly keményen sújt a zord ítélet 
 

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 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok.  
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d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Nagypéntekre  

/2022.IV.15./ 
 

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 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)  
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? 

 Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 

Gy Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, 

 éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. 

É Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izráel dicséretei. 

Gy Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 

É Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, 

 benned bíztak, és nem szégyenültek meg. 

Gy De én féreg vagyok, nem ember, 

 gyaláznak az emberek, és megvet a nép. 

É Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, 

 ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: 

Gy Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, 

 szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 

É Te hoztál ki engem anyám méhéből, 

 biztonságba helyeztél anyám emlőin. 

Gy Már anyám ölében is rád voltam utalva, 

 anyám méhében is te voltál Istenem.  
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É Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! 

Gy Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. 

É Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, 

 hogy igaz, amit ő tesz. 

É/GY Ámen. 
 

b) Zsoltárkönyörgés (143 az énekeskönyvből végig vagy 1-4,8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hallgasd meg, Uram, kérésemet, Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (28 az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kőváram 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Jn 19,16-30 1Sám 14,1-20 Mt 27,45-61 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (342 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Jézus, világ Megváltója, Üdvösségem megadója 
 

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  



51 
c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 

 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Nagyszombatra  

/2022.IV.16./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 252/1-2) 
 

L a helyére megy. 
 

c) Esti bűnbánati ének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL 424/1-2) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

É Böjt idején a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. 

Gy Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre! 

É Mert tele van bajokkal a lelkem, 

 életem közel került a holtak hazájához. 

Gy A sírba roskadók közé sorolnak, 

 olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. 

É A halottak közé kerülök, mint azok, 

 akik leterítve fekszenek a sírban, akikre nem gondolsz többé, 

 és kikerültek a kezedből. 

Gy A sír mélyére juttattál már, mélységes sötétségbe. 

É Rám nehezedett haragod, örvényeid mind lehúznak engem. 

Gy Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. 

 Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, 

 szemem elbágyadt a nyomorúságtól. 

É Hívtalak, Uram, minden nap, kitártam feléd kezemet. 

Gy Teszel-e csodát a halottakkal? 

 Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged?  



53 
É Beszélnek-e a sírban szeretetedről, 

 hűségedről az enyészet helyén? 

Gy Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, igazságod a feledés földjén? 

É/GY Ámen. 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban 
 

c) A hét zsoltára (139 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Uram, te megvizsgálsz engem,  

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás, melyet igehirdetés vagy rövid elmélkedés követhet 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

1Pt 3,18-22 2Sám 14,21-33 Mt 27,62-66 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének (344 vagy, ha van igehirdetés, ahhoz választott), 

majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

   Királyi zászlók lobognak, Fénylik titka keresztfának 
 

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  
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c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében a nagyhéten imádkozunk, 

Urunk: Te segíts a szenvedőknek, de azoknak is, akik hitetlenek és gonoszok. 
 

d) Az énekeskönyv 229. énekének imádkozása 
 

e) Imacsend és saját csendes ima 
 

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

 

I/b) Reggeli dicséret (251/1-2) 
 

   Meghódol lelkem tenéked nagy Felség, Szentháromságban ki vagy 

 

I/c) Reggeli bűnbánati ének (438/1-2) 
 

   Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz, Sietünk hozzád 

 

III/c) Responzórium 1
 

 

          

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

      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki meg-üresítvén magad, a 

       kísértőn győ-zel-met  vet-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 …”)  

                                                           
1 Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincs doxológia. 
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III/d) Verzikulus 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 

 

IV/a) Benedictus2 
 

      Ha   em-be-rek -nek    és  an-gya -lok-nak nyel-vü -kön  szól-nék, 

      de  sze-re -te -tem nem vol-na,    o -lyan  vol-nék, mint  a  zen -gő érc, 

         és    a   pen-gő    cim -ba -lom. 
 

t.5.      
 

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,  

                                                           
2 Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincs doxológia. 
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t.5.      
 

II. Szentségben és igazságban ő előtte * 

a mi életünknek minden napjaiban. 

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

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

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

a bűnöknek bocsánatjában. 

I. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, * 

amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; 

* hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 
 

I/II. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

 Antifóna 
 

V/a) Záróének (177) 
 

   Urunk, irgalmazz nékünk! Krisztus, irgalmazz nékünk! 
 

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 Böjt idején  
 

I/a) Bevezető könyörgés 
 

     

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

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

I/b) Napközi dicséret (452/1,6-8) 
 

   Jézus, édes emlékezet, Te adsz szívünknek örömet 
 

I/c) Napközi bűnbánati ének (427/1-2) 
 

   Lelkem hozzád kíván menni, Veled lenni, Ó, életem kővára 
 

II/a) Évszaki zsoltár3 (10. zsoltárból) 
 

É Böjt idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! 

 Ne feledkezz meg a nyomorultakról! 

Gy Miért vetheti meg Istent a bűnös, 

 miért mondhatja magában: „Nem lesz számonkérés!”? 

É Pedig te látod a vészt és a bánatot, 

 rátekintesz, és a kezedben tartod. 

 Rád bízhatja megát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítője. 

Gy Törd össze a bűnös hatalmát, 

 a gonosztól kérd számon bűnét, hogy nyoma se maradjon! 

É Király lesz az Úr mindörökké, 

 a pogányok pedig kivesznek az országból. 

Gy Az alázatosak kívánságát meghallgatod, Uram. 

 Megerősíted szívüket, feléjük fordítod füledet, 

 véded az árva és az elnyomott ügyét, 

 hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 

 és mindörökkön-örökké. Ámen.  

                                                           
3 Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincs doxológia. 
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III/c) Verzikulus 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 
 

III/d) Igei hitvallás 
 

É: Áldott, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából 

újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 

által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és 

hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva 

számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, 

amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes 

bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus 

Krisztus megjelenésekor kaptok. 

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel 

képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből 

szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból 

születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. (1Pt 1,3-5.13.22-25) 

Gy: Ámen. 
 

V/a) Záróének (159) 
 

   Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság 
 

V/b) Áldás 
 

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

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

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

Gy: Ámen. 
 

V/c) Befejező könyörgés 

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

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

I/a) Bevezető könyörgés 
 

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

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

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

 

I/b) Esti dicséret (252/1-2) 
 

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

I/c) Esti bűnbánati ének (424/1-2) 
 

   Ó, mely boldog az oly ember éltében, Akit az Isten bévett kegyelmébe  



61 

III/c) Responzórium4
 

 

É/Gy Gyó-gyíts meg min-ket Úr-is-ten, mert vét-kez-tünk el-le-ned! 
 

 É  Ké-rünk téged Úristen, irgal-mazz mi- ne-künk, 

 
         mert vét- kez- tünk   el- le- ned. 

É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlé-lek Istennek, 
végül első két sort ismétli Gy 
 

III/d) Verzikulus 
 

E:    Az Úristen  parancsolt  az ő  angyalainak  tefelő - led, 

Gy: hogy megőrizzenek téged minden utaid  -   -   -  -  ban. 
 

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, 

                                                           
4 Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincs doxológia. 
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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 dicsőí-tünk, 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) Magnificat5 
 

Antifóna    

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

                       dicsérjük ö-rök-ké. Á-men. 
 

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

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

I. Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, 

* és íme, boldognak mond minden nemzedék. 

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

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

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, 

* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

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

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

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

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

                                                           
5 Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton nincs doxológia. 
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I./II. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 

Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

 Antifóna 

 

V) Benedicamus 
 

L   A  te - rem - tő   Atya   Isten,   és meg-vál-tó    Fi- ú   Isten, 

Gy Mindnyájan, mi  keresztyének, fél-jük  Istent, mint U - runkat, 

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

   és   di -csér-jük   i - gaz hit - ből   mind-ö - rökkön  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. 
 

  Antifóna 
 
 

7. zsoltár 
 

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

t.8.       
 

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

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

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

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

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

  Antifóna 
 

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

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

 10. Az én pajzsom az Isten, * aki megszabadítja a tiszta szívűeket. 
 11. Igaz bíró az Isten, * olyan Isten, aki mindennap büntethet. 
 12. Már megint kardját élesíti a gonosz, * íját feszíti, és céloz. 
 13. Pedig őt találja el a halálos fegyver, * a tüzes nyilak, amelyeket készít. 
 14. Ha rosszakarat fogan meg benne, * nyomorúságot hordoz, és csalódást szül! 
 15. Vermet ás, jó mélyet, * de maga esik a gödörbe, melyet készített. 
 16. Visszahárul fejére a nyomorúság, * erőszakossága saját fejére száll. 
 17. Hálát adok az Úrnak, mert igaz, * zengem a felséges Úr nevét. 
 

  Antifóna 
 
 

13. zsoltár 
 

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

t.8.      
 

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

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

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

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

  Antifóna 
 
 

18. zsoltár 
 

Sze-ret-lek   té-ged,  U-ram,   én   e-  rős-sé-gem. 
 

t.6.      
 

 1. Teljes szívemből szeretlek téged, Uram, én erősségem. * 
Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. 

 2. Isten az én erősségem, őbenne bízom, * 
én pajzsom, hatalmas szabadítóm és menedékem. 

 3. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, * ésmegszabadulok ellenségeimtől. 
 4. Körülvettek engem a halálnak kötelei, * a pusztító áradat rettent engem. 
 5. A sír kötelei fonódtak rám, * a halál csapdái fogtak meg engem. 
 6. Nyomorúságomban az Urat hívtam, * Istenemhez kiáltottam segítségért. 
 

  Antifóna 
 

 7. Meghallotta szavamat templomában, * füleihez eljutott az én kiáltásom. 
 8. Segítséget bocsátott az égből, * 

felvett engem, és kivont engem a nagy vizekből. 
 9. Megmentett engem ellenségeimtől, * bár a gonoszok erősebbek nálam. 
 10. Rám törhetnek ugyan a veszedelem napján, * de mindig az Úr az én támaszom. 
 11. Tágas térre vitt ki engem, * megmentett, mert javamat akarja. 
 12. Él az Úr, + áldott az én kősziklám, * magasztaltassék szabadításomnak Istene! 
 13. Ezért dicsérlek téged, Uram, a népek között, * és éneket zengek a te nevednek. 
 

Antifóna  
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24. zsoltár 
 

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

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 
 
 
27. zsoltár 
 

Virágvasárnap: 

      A  zsi-dók-nak  se - re- ge - i       visz- nek   o- laj - fa      á -  ga - kat, e - lé- be   

     me- né- nek   U- ruk - nak  ezt mond- ván:  di - cső - ség     ma-gas-ság-ban. 
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A hét többi napján:      

                                     Az   Úr   az ő  né-pé-nek  ol - tal-ma- zó– ja. 
 

t.1.      
 

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

 2. Ha egy tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, * 
ha háború tör is rám, én akkor is bízom 

 3. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, * 
hogy házában lakhassam egész életemben. 

 4. Megóv engem hajlékában a veszedelem napján, * 
elrejt sátra mélyén, és magas kősziklára helyez. 

 5. Így emelt fővel állok ellenségeim között, * 
örvendezve áldozok és énekelek az Úrnak. 

 6. Halld meg, Uram, hívó hangomat! * Könyörülj rajtam, hallgass meg engem! 
 7. Ha ezt mondod: „Járuljatok színem elé”, + szívem így válaszol: * 

„Színed elé járulok, Uram.” 
 8. Ne rejtsd el előlem orcádat, * ne vesd el haragodban a te szolgádat! 
 9. Te vagy az én segítségem, * ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! 
 10. Ha apám és anyám elhagynának is, * az Úr magához fogad engem. 
 11. Reménykedj az Úrban, + légy erős és bátor, * reménykedj az Úrban! 
 

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

  Antifóna 
 
 
28. zsoltár 
 

        Az   Úr    az    ő     né- pé- nek     e- rős – sé- ge   és    ol - tal - ma- zó - ja.  
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t.1.      
 

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

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

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

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

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

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

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

légy pásztora, és gondozd örökké 
 

  Antifóna 
 
 

42. zsoltár 
 

     Szom-jú-  ho-zik    lel-kem  az    é - lő   Is- ten   u - tán. 
 

t.1.      
 

 1. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, * 
úgy kívánkozik hozzád, Istenem, az én lelkem. 

 2. Isten után szomjúhozik lelkem, * az élő Isten után. 
 3. Vajon mikor juthatok oda, * hogy megjelenjek Isten előtt? 
 4. Könnyhullatás lett kenyerem éjjel és nappal, * 

mert naponta mondják nekem: ugyan hol van a te Istened? 
 5. És megkeseredem lelkemben, + és visszaemlékezem arra az örömre, * 

amikor nagy tömeg élén mehettem Isten házához. 
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 6. Miért csüggedsz el, én lelkem, * miért háborogsz énbennem? 
 7. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * 

ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. 
 

  Antifóna 
 

 8. Nappal az ő irgalmasságát rendeli mellém, * éjjel éneket ad számba az Úr. 
 9. Ezt mondom Istenemnek, az én kőszálamnak: * Miért feledkezel el rólam? 
 10. Miért kell gyászban járnom, * miért gyötör az ellenség? 
 11. Mintha csontjaimat tördelnék, * amikor gyaláznak szorongatóim. 
 12. Mikor naponta ezt mondják nékem: * Hol van a te Istened? 
 13. Miért csüggedsz el, én lelkem, * miért háborogsz énbennem? 
 14. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * 

ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. 
 

  Antifóna 
 
 

43. zsoltár 
 

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

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

t.8.       
 

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

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

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

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

ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. 
 

  Antifóna 
 
 
60. zsoltár 

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

t.8.      

 

 1. Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! * 
Megharagudtál ránk, állíts helyre minket! 

 2. Megrendítetted, megrepesztetted a földet. * 
Gyógyítsd be sebeit, mert megindult. 

 3. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, * bódító borral itattál minket. 
 4. De jelt adtál az istenfélőknek, * hogy megmeneküljenek az íj elől. 
 

  Antifóna 
 

 5. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, * 
hogy megmenekülhessenek kedveltjeid! 

 6. Isten így szólt szentélyében: + Örömmel adom örökségül Sikemet, * 
és kiosztom a Szukkót-völgyet. 

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

 8. Móáb pedig a mosdómedencém, + Edómra teszem sarumat, * 
Filiszteán diadalmaskodom! 

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

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

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

ellenségeinket ő tapossa el. 
 

Antifóna  
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69. zsoltár (nagycsütörtökre) 
 

        A  te há-zad-nak  sze- rel - me   Úr Is - ten   meg- e- mész-tett en- gem 

          és a  te ká-rom-ló-  id- nak  ká- rom- lá- sa - i     e-  sé- nek   én - re-  ám. 
 

t.8.      

 

 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! 
 

  Antifóna  
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69. zsoltár (nagypéntekre) 
 

     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! 
 

  Antifóna  
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82. zsoltár 
 

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

t.7.      
 

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

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

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

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

  Antifóna 
 
 
83. zsoltár 
 

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

t.8.      
 

 1. Istenem, ne maradj csendben, * ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! 
 2. Hiszen háborognak ellenségeid, * gyűlölőid fenn hordják fejüket. 
 3. Néped ellen titkon ármányt szőnek, * tanácskoznak védenceid ellen. 
 4. Gyertek – mondják –, irtsuk ki ezt a népet, * 

ne is emlékezzenek többé Izráel nevére! 
 5. Mert egyetértésben tanácskoznak, * szövetséget kötnek ellened  
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  Antifón 
 

 6. Edóm lakói és az izmaeliek, * a móábiak és a hagriak, 
 7. Gebál, Ammón és Amálék, * Filisztea, Tírusz lakóival. 
 8. Asszíria is hozzájuk csatlakozott, * támasza lett Lót fiainak. 
 9. Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, * 

mint Jábínnal a Kísón-pataknál, 
 10. akik megsemmisültek Én-Dórnál, * és a föld trágyájává lettek! 
 11. Tégy úgy előkelőikkel, mint Órébbel és Zeébbel, * 

minden főemberükkel úgy, mint Zebahhal és Calmunnával, 
 12. akik ezt mondták: * Foglaljuk el Isten birtokát! 
 13. Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördögszekér, * 

vagy mint a szélhordta pelyva! 
 14. Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, * és a láng égeti a hegyeket, 
 15. úgy üldözd őket viharoddal, * úgy rémítsd őket forgószeleddel! 
 16. Borítsd el gyalázattal arcukat, * hogy keressék nevedet, Uram! 
 17. Szégyenüljenek meg, és rémüldözzenek örökké, * 

pironkodjanak, és vesszenek el! 
 18. Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, * 

akinek Úr a neve, aki felséges az egész földön! 
 

Antifóna 
 
 
88. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

 1. Uram, szabadító Istenem, * hozzád kiáltok éjjel-nappal. 
 2. Jusson hozzád imádságom, * figyelj esedezésemre! 
 3. Mert tele van bajokkal a lelkem, * életem közel került a holtak hazájához. 
 4. A sírba roskadók közé sorolnak, * olyan lettem, mint egy erőtlen férfi. 
 5. A halottak közé kerülök, mint azok, + akik leterítve fekszenek a sírban, * 

akikre nem gondolsz többé, és kikerültek a kezedből. 
 6. A sír mélyére juttattál már, * mélységes sötétségbe. 
 7. Rám nehezedett haragod, * örvényeid mind lehúznak engem. Szela. 
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  Antifóna 
 

 8. Elszakítottad tőlem ismerőseimet, utálatossá tettél előttük. * 
Fogoly vagyok, nem szabadulhatok, 

 9. szemem elbágyadt a nyomorúságtól. * 
Hívtalak, Uram, mindennap, kitártam feléd kezemet. 

 10. Teszel-e csodát a halottakkal? * 
Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Szela. 

 11. Beszélnek-e a sírban szeretetedről, * hűségedről az enyészet helyén? 
 12. Ismeretesek-e csodáid a sötétségben, * igazságod a feledés földjén? 
 13. De én hozzád fohászkodom, Uram, * már reggel hozzád száll imádságom. 
 14. Miért taszítasz el engem, Uram, * miért rejted el orcádat előlem? 
 15. Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, * rettegek tőled, tanácstalan vagyok. 
 16. Rám zúdult izzó haragod, * rettentő csapásaid megsemmisítenek. 
 17. Körülvesznek mindennap, mint az árvíz, * teljesen bekerítenek engem. 
 18. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, * már csak a sötétség ismer engem. 
 

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

Virágvasárnapi antifóna: 

     Di- cső-ség Dá-vid Fi-á- nak, ál-dott,  a  -  ki   jött     az  Úr- nak   ne-vé- ben. 
 

t.7.       
 

Nagyheti antifóna: 

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

           be - szé - de-met,    ha - lált    nem   lát    ö -  rök- ké.  
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t.5.       
 

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

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

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

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

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

Hűséged körülvesz téged! 
 

  Antifóna 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

t.5.       

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

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

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

  Antifóna 
 

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

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

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

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

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

t.5.       
 

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

  Antifóna 
 

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

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

aki megmenekülhet a holtak hazájától? 
 

  Antifóna 
 

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

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

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

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

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

t.8.       

 

 1. Uram, te voltál nekünk hajlékunk * nemzedékről nemzedékre. 
 2. Mielőtt hegyek lettek, + mielőtt formáltatott a föld és a világ, * 

öröktől fogva Isten vagy mindörökké! 
 3. Visszatéríted a halandót a porba, * 

és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai! 
 4. Mert ezer esztendő előtted annyi, + mint a tegnapi nap, amely elmúlt, * 

mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 
 5. Elragadod őket, mint az árvíz, + olyanok lesznek, mint az álom, * 

mint a fű, mely reggel sarjad. 
 6. Reggel virágzik és növekszik * estére megfonnyad és elszárad. 
 7. Bizony, elenyészünk haragod miatt, * felindulásod miatt van pusztulásunk. 
 8. Mert magad elé vetted bűneink, * orcád világossága elé titkolt vétkeink. 
 9. Elmúlik minden napunk haragod miatt, * 

elmúlnak esztendeink, akár egy sóhajtás. 
 

  Antifóna 
 

 10. Életünk ideje hetven esztendő, * vagy ha több, úgy nyolcvan esztendő. 
 11. Annak java része is hiábavaló fáradság, * 

és oly gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. 
 12. Ki az, ki ismeri erejét haragodnak, * hogy felháborodásod mily félelmetes? 
 13. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, * hogy bölcs szívhez jussunk! 
 14. Térj hozzánk, Uram, meddig késel? * Légy kegyelmes a te szolgáidhoz! 
 15. Tölts be minket jóvoltoddal minden reggel, * 

hadd énekeljünk és vigadjunk minden időnkben! 
 16. Vidámíts meg minket nyomorúságunk napjai után, * 

és az esztendők után, melyekben gonoszt láttunk. 
 17. Láttassék meg a te műved szolgáidon, * és dicsőséged azoknak fiain! 
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 18. Légyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! + 

Kezeink munkáját tedd maradandóvá, * 
kezeink munkáját tedd maradandóvá! 

 

  Antifóna 
 
 

102. zsoltár 
 

        Ki-ál-tá- som    jus-son  el   hoz-zád, U-ram! 
 

t.1.      
 

 1. Uram, hallgasd meg az én imádságomat, * az én kiáltásom jusson el hozzád! 
 2. Ne rejtsd el orcádat előlem * szorultságom idején! 
 3. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok * siess, hallgass meg engem! 
 4. Mert elszállnak napjaim úgy, mint a füst, * izzanak csontjaim úgy, mint a parázs. 
 5. A pusztai pelikánhoz lettem hasonló, * 

olyan vagyok, mint a romok közt élő bagoly. 
 6. Álmatlanul virrasztok, * magányosan, mint a tetőn az eltévedt veréb. 
 7. Napjaim, mint a tűnő árnyék, * magam pedig, mint a fű, elszáradok. 
 

  Antifóna 
 

 8. De te, Uram, örökké megmaradsz, * 
és emlékezeted él nemzedékről nemzedékre. 

 9. Azért felkelvén könyörülj a Sionon, + mert ideje, hogy irgalmazzál, * 
bizony itt van már az ideje. 

 10. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, * 
hogy az újjáteremtett nép dicsérje az Urat. 

 11. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, * lenézett ő a mennyből a földre, 
 12. hogy meghallja a foglyok sóhajtását, * és a halálraítélteket megszabadítsa. 
 13. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, * és az ő dicséretét Jeruzsálemben, 
 14. amikor összegyűlnek mind a népek és az országok, * 

hogy szolgáljanak az Úrnak! 
 

  Antifóna  
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109. zsoltár 
 

      Meg-fe-szít-vén  A-tya-is-ten-nek szent Fi-    át            ezt ír- ták  fe- jé-hez: 

       a    Ná - zá- re- ti    Jé - zus,     zsi- dók - nak  ki- rá - lya. 
 

t.1.      
 

 1. Dicsérlek téged, Istenem, * ne maradj néma! 
 2. Mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, * 

hazug nyelvvel beszélnek velem. 
 3. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, * ok nélkül harcolnak ellenem. 
 4. Szeretetemre vádaskodással felelnek, * de én imádkozom. 
 5. Rosszal fizetnek nekem a jóért, * gyűlölettel a szeretetért. 
 

  Antifóna 
 

 6. Állíts szembe vele egy bűnös embert, * és vádló álljon jobbja felől! 
 7. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, * még az imádsága is váljék vétekké! 
 8. Kevés ideig éljen, * tisztségét más kapja meg! 
 9. Fiai maradjanak árván, * felesége pedig özvegyen! 
 10. Szüntelenül bolyongjanak és kéregessenek fiai, * a romok között keresgéljenek! 
 11. Foglalja le mindenét a hitelező, * idegenek fosszák meg szerzeményétől! 
 12. Senki se maradjon hűséges hozzá, * senki se könyörüljön árváin! 
 13. Irtsák ki az utódait, * már a következő nemzedék feledje el nevüket! 
 14. Még ősei bűnére is emlékezzék az Úr, * anyjának vétkét se felejtse el! 
 15. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, * emléküket pedig irtsa ki a földről! 
 16. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, * 

hanem az elesett és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette.  
 17. Szerette az átkot: + érje is utol! * 

Nem telt kedve az áldásban: + maradjon is távol tőle! 
 18. Magára vette az átkot, mint a ruhát: * 

hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj! 
 19. Az legyen ruhája, amely befedi, * és öve, melyet állandóan visel! 
 20. Ezzel büntesse meg vádlóimat az Úr, * akik rosszat mondanak rólam!  
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  Antifóna 
 

 21. De te, Uram, + Uram, tégy jót velem nevedért! * 
Jóságos szereteteddel ments meg engem! 

 22. Mert én elesett és szegény vagyok, * a szívem is sajog bennem. 
 23. Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, * elsöpörnek, mint a sáskát. 
 24. Térdem rogyadozik a koplalás miatt, * testem lefogyott, sovány. 
 25. Gyalázatos lettem az emberek előtt, * néznek rám, és fejüket csóválják. 
 26. Segíts meg, Uram, Istenem! * Szabadíts meg kegyelmesen! 
 27. Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, * hogy te tetted ezt, Uram! 
 28. Ha ők átkoznak is, te megáldasz, * 

ha rám támadnak, megszégyenülnek, szolgád pedig örülni fog. 
 29. Vádlóimat borítsa gyalázat, * lepje el őket a szégyen, mint egy köpeny! 
 30. Hangos szóval magasztalom az Urat, * és dicsérem őt a sokaság előtt, 
 31. mert pártját fogja a szegénynek, * megszabadítja a halálos ítélettől. 
 

  Antifóna 
 
 

118. zsoltár - I. szakasz 
 

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

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

t.8.       
 

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

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

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

  Antifóna 
 

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

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

hogy bemenve azokon, hálát adjak az Úrnak. 
 20. Ez az Úrnak kapuja: * az igazak mennek be rajta. 
 

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

  Antifóna 
 
 
118. zsoltár - II. szakasz 
 

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

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

t.8.       
 

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

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

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

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

  Antifóna  
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137. zsoltár 

        Him-nuszt zeng- je-tek  né-künk    Si-on-nak   é-ne- ke- i- ből! 
 

t.8.       
 

 1. Mikor Babilonnak folyóvizei mellett ültünk, + sírtunk, ha Sionra emlékeztünk, * 
és a fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. 

 2. Mert akik elhurcoltak minket, * énekszót követeltek tőlünk. 
 3. És akik sanyargattak minket, + öröméneket követeltek: * 

„Énekeljetek nekünk a Sion énekeiből!” 
 4. Hogyan énekelhetnénk az Úrnak énekét * itt, az idegen földön? 
 5. Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, * bénuljon meg a jobb kezem! 
 6. Ragadjon nyelvem az ínyemhez, + hogyha nem emlékezem reád, * 

hogyha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek! 
 

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

  Antifóna 
 
 
139. zsoltár 
 

         Si-mon  a- lu-szol?  Nem vir-raszt-hat- tál-  e  egy  ó- rá -     ig   én-vé-lem? 
 

t.5.       
 

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

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

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

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

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

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

jól tudja ezt az én lelkem. 
 

  Antifóna 
 

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

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

  Antifóna  
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143. zsoltár 
 

      Mi-kép-pen Jó-nás volt há-rom nap és há-rom éj-jel   a cet-hal-nak gyom-rá-ban 

       a-zon-kép-pen lé-szen az Em- ber- fi -  a   is   a föld-nek szí-vé-ben há- rom 

        éj - jel  nap – pal. 
 

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. 
 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! 
 

  Antifóna 


