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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 

másik áhítatánál.   
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Reggeli áhítat Epifánia idejének első hetében  

/2022.I.6-15./ 
 

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) 

 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (22 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a megadott szakasz) 
 

Cs,V,Sze,Szo: 1-5 vagy 1-2 Én Istenem, én erős Istenem, Miért (1. szak.) 
 

P,H,Cs: 1,6-11 vagy 1,10 Én Istenem, én erős Istenem, Miért (2. szakasz) 
 

Szo,K,P: 1,12-16 vagy 12-13 Én Istenem, én erős Istenem, Miért (3. szak.) 
 

c) A hét zsoltára (81 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

Cs,Szo,H,Sze,P 1-12 vagy 1,9-12 Örvendezzetek… Énekeljetek 
 

P,V,K,Cs,Szo: 1-3, 13-18 vagy 1-3,15,17 Örvendezzetek Énekeljetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Cs Mt 2,1-12 5Móz 13 Mt5,33-42 

P Tit 2,11-14 5Móz 14 Mt 5,43-48 

Szo 5Móz 18,14-19 5Móz 15 Mt 6,1-8 

V Mt 3,13-17 5Móz 16 Mt 6,9-15  
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H ApCsel 10,37-48 5Móz 17 Mt 6,16-24 

K Lk 18,15-17 5Móz 18 Mt 6,25-34 

Sze Róm 8,26-30 5Móz 19 Mt 7,1-6 

Cs Ef 1,3-10 5Móz 20 Mt 7,7-14 

P Lk 12,49-53 5Móz 21 Mt 7,15-23 

Szo Mt 4,12-17 5Móz 22,1-12 Mt 7,24-29 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Cs,Szo,H,Sze,P: 190 Ez esztendőt megáldjad, Ez esztendőt megáldjad 
 

P,V,K,Cs,Szo: 191 Ez esztendőt áldással, Ez esztendőt áldással 

 

A gyülekezet feláll. 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: adj 

ébredést a Kárpát-medencében. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Epifánia idejének második hetében  

(2022.I.16-22.) 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (5 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten az én imádságom, Kérlek, vegyed füleidbe 
  

c) A hét zsoltára (30 az énekeskönyvből végig,vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dícsérlek, Uram, tégedet, Mert te megtartál engemet 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 2.1-11 5Móz 22,13-23,1 Mt 8,1-13 

H 5Móz 5,1-7(8-21) 5Móz 23,2-26 Mt 8,14-22 

K Mk 2,23-28 5Móz 24 Mt 8,23-34 

Sze Róm 9,31-10,8 5Móz 25 Mt 9,1-8 

Cs ApCsel 15,22-31 5Móz 26 Mt 9,18-26 

P Gal 5,1-6 5Móz 27 Mt 9,18-26 

Szo 5Móz 33,1-4(7.12-16) 5Móz 28,1-26 Mt 9,27-38 
 

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

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 288 E világnak fényessége, És szenteknek idvessége 
 

H,Sze,P: 469 Jézus nyájas és szelíd, Láss meg engemet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: hálát 

adunk megtartó szeretetedért, és könyörgünk néped hiteles, mennyei erővel 

és krisztusi szeretettel teljes, egységes szolgálatáért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Epifánia idejének harmadik hetében  

(2022.I.23-29.) 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (43 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ítélj meg engemet Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet 
 

c) A hét zsoltára (95 az énekeskönyvből,vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Jertek, örvendjünk mindnyájan Az Úrban mi kősziklánkban 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 8,5-13 5Móz 28,27-48 Mt 10,1-15 

H ApCsel 16,9-15 5Móz 28-49-69 Mt 10,16-28 

K Rm 15,7-13 5Móz 29 Mt 10,29-42 

Sze Ruth 4,7-12 5Móz 30 Mt 11,1-6 

Cs ApCsel 13,42-52 5Móz 31,1-13 Mt 11,7-19 

P Kol 1,(21-23)24-29 5Móz 31,14-30 Mt 11,20-30 

Szo Jel 15,1-4 5Móz 32,1-25 Mt 12,1-8 
 

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

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Cs: 296/1-3 Szép tündöklő hajnalcsillag, Ki kegyelemmel felragyog 
 

K,Szo: 296/4-7 vagy 4-5 Mennyből nagy öröm fénylik rám, 

Midőn szemeddel énreám 
 

H,Sze,P: 493 végig vagy 1-2,7 Dícsérlek, Uram, téged, Hogy az elmúlt éjjel 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   Az egyetemes imahéten ökumenikus közösségben imádkozunk, Urunk: 

add meg, hogy bátor szeretettel forduljunk egymáshoz testvéri 

közösségünkben, és szeretetteli bátorsággal tegyünk hitvallást Terólad.  
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Epifánia idejének negyedik hetében  

(2022.I.30-II.5.) 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (42 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Mint a szép híves patakra, A szarvas kívánkozik 
 

c) A hét zsoltára (105 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
V,Sze,Szo: I. szakasz 
 

H,Cs: II. szakasz 
 

K,P: III. szakasz 
 

    Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 4,35-41 5Móz 32,26-52 Mt 12,9-21 

H 2Kor 3,(9-11)12-18 5Móz 33 Mt 12,22-30 

K Jn 1,43-51 5Móz 24 Mt 12,31-37 

Sze Jel 1(1-2)3-8 Ruth 1,1-5 Mt 12,38-50 

Cs 2Kor 4,1-5 Ruth 1,6-22 Mt 13,1-9  
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P Jel 1,(9-11)12-18 Ruth 2,1-3 Mt 13,10-23 

Szo 4Móz 6,22-27 Ruth 2,4-23 Mt 13,24-30 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 254 végig vagy 1-5 Mindenkoron áldom az én Uramat, 

Kitől várom én minden oltalmamat 
 

H,Sze,P: 255 végig vagy 1-3,7-8 Mely igen jó az Úr Istent dícsérni, 

Felségednek, én Uram, énekelni 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add 

áldásodat a világméretű lepramisszióra. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás  (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Epifánia idejének ötödik hetében  

/2022.II.6-12./ 
 

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) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

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

Vedd füledbe könyörgésemet 
 

c) A hét zsoltára (111 az énekeskönyvből végig vagy 1-2,5-6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hálát adok, Uram, néked, Teljes szívből áldlak téged 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 17,1-9 Ruth 3,1-7 Mt 13,31-35 

H Mt 21,18-22 Ruth 3,8-18 Mt 13,36-43 

K Mt 8,28-34 Ruth 4,1-12 Mt 13,44-46 

Sze Náh 1,2-6 Ruth 4,13-22 Mt 13,47-50 

Cs Hós 2,20-25 1Sám 1 Mt 13,51-52 

P Kol 2,8-15 1Sám 2 Mt 13,53-58  
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Szo Jn6,16-21 1Sám 3-4,1 Mt 14,1-12 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 456 végig vagy 1-2,6-7 Hatalmas Isten, könyörgünk, 

Szent Felségedhez kiáltunk 
 

H,Sze,P: 454 Ez a világ csak baj halma, Nincs itt senkinek nyugalma 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add meg, 

hogy gyülekezeteinkben a szeretetszolgálat közösséget formáló erő és 

feladat legyen. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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



15 

Reggeli áhítat Epifánia idejének hatodik hetében  

/2022.II.13-19./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (41 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Boldog, aki a nyavalyást híven, Szánja ínségében 
 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

H,Sze,P: 1,8-13, vagy 1,8,13 Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 20,1-16 1Sám 4,2-22 Mt 14,13-21 

H Lk 19,1-10 1Sám 5 Mt 14,22-33 

K 5Móz 7,6-12 1Sám 6 Mt 14,34-36 

Sze Róm 4,1-8 1Sám 7 Mt 15,1-9 

Cs 1Kor 3,(1-3)4-8 1Sám 8 Mt 15,10-20 

P Mal 3,13-18 1Sám 9,1-13 Mt 15,21-28 

Szo 1Kor 1,26-31 1Sám 9,14-27 Mt 15,29-31 
 

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

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 449 végig vagy 1,3,6-7 Uram, téged tisztellek, 

Méltó hálaadással 
 

H,Sze,P: 237 végig vagy 1-4 Reménységemben hívlak, Uram Isten! 

Reggeli órám rólad áll szívemben 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: Te 

formáld gondolkozásunkat, nyisd meg szívünket, és tégy őszintén 

áldozatkész keresztyénekké bennünket.  
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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



17 

Reggeli áhítat Epifánia idejének utolsó  hetében  

/2022.II.20-III.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (120 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úrhoz felkiálték, Mikoron nagy ínségben valék 
 

c) A hét zsoltára (23 az énekeskönyvből vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 8,4-8(9-15) 1Sám 10 Mt 15,32-39 

H 5Móz 32,44-47 1Sám 11 Mt 16,1-4 

K Ám 8,(4-10)11-12 1Sám 12 Mt 16,5-12 

Sze Lk 6,43-49 1Sám 13 Mt 16,13-20 

Cs 1Thessz 1,2-10 1Sám 14,1-15 Mt 16,21-23 

P 2Tim 3,(10-13)14-17 1Sám 14,16-35 Mt 16,24-28 

Szo Mt 13,31-35 1Sám 14,36-52 Mt 17,1-13 

V Mk 8,31-38 1Sám 15,1-9 Mt 17,14-21 

H Lk 13,31-35 1Sám 15,10-35 Mt 17,22-23  
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K Lk 5,33-39 1Sám 16 Mt 17,24-27 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Sze,Szo,K: 286/1-11 vagy 1-4 Jer, dícsérjük az Istennek Fiát, A szép szűznek 
 

H,Cs,V: 286/12-17 vagy 12-13,17 Jer, dícsérjük az Istennek Fiát, A szép szűznek 
 

K,P,H: 287 végig vagy 1-3,7 Járuljunk mi az Istennek szent Fiához, 

A mi idvezítő Urunk Jézus Krisztushoz 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: legyen 

áldásod az egyház könyvmisszióján, küldj elhívott gyülekezeti 

könyvterjesztő munkatársakat. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Epifánia idejének első hetében  

/2022.I.6-15./ 
 

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) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (70 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Siess, ments meg, Uram Isten, Mert benned bízom teljes szívvel 
 

c) A hét zsoltára (147 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat dícsérjétek, mert jó, És az Istent dícsérni méltó 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 

Cs Mt 2,1-12 5Móz 13 Mt5,33-42 

P Tit 2,11-14 5Móz 14 Mt 5,43-48 

Szo 5Móz 18,14-19 5Móz 15 Mt 6,1-8 

V Mt 3,13-17 5Móz 16 Mt 6,9-15 

H ApCsel 10,37-48 5Móz 17 Mt 6,16-24 

K Lk 18,15-17 5Móz 18 Mt 6,25-34 

Sze Róm 8,26-30 5Móz 19 Mt 7,1-6 

Cs Ef 1,3-10 5Móz 20 Mt 7,7-14 

P Lk 12,49-53 5Móz 21 Mt7,15-23  
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Szo Mt 4,12-17 5Móz 22,1-12 Mt 7,24-29 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

Cs,V,Sze,Szo: 289/1-5 vagy 1-3 Zengj nyelvem ékesen, Az én édes 
 

P,H,Cs: 289/6-11 vagy 6-9 Zengj nyelvem ékesen, Az én édes Jézusomnak 
 

Szo,K,P 166 Urunk, Jézus, fordulj hozzánk, Szentlelkedet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: adj 

ébredést a Kárpát-medencében. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Epifánia idejének második hetében  

/2022.I.16-22./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (55 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   V,K,Cs,Szo: I. szakasz 
 

   H,Sze,P: II. szakasz 
 

   Hallgasd meg az én könyörgésem, Úr Isten ne fordulj el tőlem 

 

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

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az Urat vígan 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 2.1-11 5Móz 22,13-23,1 Mt 8,1-13 

H 5Móz 5,1-7(8-21) 5Móz 23,2-26 Mt 8,14-22 

K Mk 2,23-28 5Móz 24 Mt 8,23-34 

Sze Róm 9,31-10,8 5Móz 25 Mt 9,1-8 

Cs ApCsel 15,22-31 5Móz 26 Mt 9,18-26  
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P Gal 5,1-6 5Móz 27 Mt 9,18-26 

Szo 5Móz 33,1-4(7.12-16) 5Móz 28,1-26 Mt 9,27-38 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 290 végig vagy 1,4-6 Dícsérlek téged, Idvezítőmet, 

Úr Jézus Krisztus, Istennek egy Fia 
 

H,Sze,P: 464 Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme megynyitom 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: hálát 

adunk megtartó szeretetedért, és könyörgünk néped hiteles, mennyei erővel 

és krisztusi szeretettel teljes, egységes szolgálatáért. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Epifánia idejének harmadik  hetében 

/2022.I.23-29./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (13 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Míglen felejtesz el, Uram, Míg nem emlékezel rólam 
 

c) A hét zsoltára (144 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Áldott az Úr, ki kezemet tanítja, És ujjaimat 
 

H,Sze,P: 1,5-7, vagy 1,5,7 Áldott az Úr, ki kezemet tanítja, És ujjaimat 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 8,5-13 5Móz 28,27-48 Mt 10,1-15 

H ApCsel 16,9-15 5Móz 28-49-69 Mt 10,16-28 

K Rm 15,7-13 5Móz 29 Mt 10,29-42 

Sze Ruth 4,7-12 5Móz 30 Mt 11,1-6 

Cs ApCsel 13,42-52 5Móz 31,1-13 Mt 11,7-19 

P Kol 1,(21-23)24-29 5Móz 31,14-30 Mt 11,20-30 

Szo Jel 15,1-4 5Móz 32,1-25 Mt 12,1-8 
 

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

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Cs: 292/ 1-4 vagy 1,5 Ó dicsőségnek felkent fejedelme, Úr Jézus 
 

K,Szo: 292/5-7 vagy 1,5 E nagy királynak nálam is zálogja, Igaz hit 
 

 

H,Sze,P: 291 végig vagy 1-3,6,10-11 Ó mi kegyelmes Krisztusunk, 

Ki vagy nékünk igazságunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   Az egyetemes imahéten ökumenikus közösségben imádkozunk, Urunk: 

add meg, hogy bátor szeretettel forduljunk egymáshoz testvéri 

közösségünkben, és szeretetteli bátorsággal tegyünk hitvallást Terólad.  
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Napközi  áhítat Epifánia idejének  negyedik hetében  

/2022.I.30-II.5./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (88 énekeskönyvből végig vagy 1,9-10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Úr Isten, én idvességem Éjjel nappal kiáltok hozzád 
 

c) A hét zsoltára (71 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-11 vagy 1,2,4-5 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek 
 

H,Sze,P: 1-2,12-17 vagy 1-2,16-17 Tebenned bízom, én Istenem, Kérlek 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 4,35-41 5Móz 32,26-52 Mt 12,9-21 

H 2Kor 3,(9-11)12-18 5Móz 33 Mt 12,22-30 

K Jn 1,43-51 5Móz 24 Mt 12,31-37 

Sze Jel 1(1-2)3-8 Ruth 1,1-5 Mt 12,38-50 

Cs 2Kor 4,1-5 Ruth 1,6-22 Mt 13,1-9  
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P Jel 1,(9-11)12-18 Ruth 2,1-3 Mt 13,10-23 

Szo 4Móz 6,22-27 Ruth 2,4-23 Mt 13,24-30 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 257 végig vagy 1-2,7-8 Ne hagyj elesnem, felséges Isten, 

keserűségemben 

Te szent Fiadért, légy segítséggel 
 

H,Sze,P: 261 Kegyelmes Isten, kinek kezébe Életemet adtam, 

Viseld gondomat, vezérld útamat 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add 

áldásodat a világméretű lepramisszióra. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Epifánia idejének ötödik  hetében  

/2022.II.6-12./ 
 

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) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (26 az énekeskönyvből végig vagy 1,7-12, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam 
 

c) A hét zsoltára (116 az énekeskönyvből végig vagy 1,9-11, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szeretem és áldom az Úr Istent, Mert meghallgatá az én beszédemet 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 17,1-9 Ruth 3,1-7 Mt 13,31-35 

H Mt 21,18-22 Ruth 3,8-18 Mt 13,36-43 

K Mt 8,28-34 Ruth 4,1-12 Mt 13,44-46 

Sze Náh 1,2-6 Ruth 4,13-22 Mt 13,47-50 

Cs Hós 2,20-25 1Sám 1 Mt 13,51-52 

P Kol 2,8-15 1Sám 2 Mt 13,53-58 

Szo Jn6,16-21 1Sám 3-4,1 Mt 14,1-12 
 

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

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 469 Jézus nyájas és szelíd, Láss meg engemet 
 

H,Sze,P: 451 Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek, 

Vége, hossza nincsen kegyelmességednek 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add meg, 

hogy gyülekezeteinkben a szeretetszolgálat közösséget formáló erő és 

feladat legyen. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Epifánia idejének hatodik hetében  

/2022.II.13-19./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (121 az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS 

ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Szemem a hegyekre vetem, Onnan felül nékem 
 

c) A hét zsoltára (65 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-3 A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret 
 

H,Sze,P: 1,6-9 vagy 1,6 ,9 A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 20,1-16 1Sám 4,2-22 Mt 14,13-21 

H Lk 19,1-10 1Sám 5 Mt 14,22-33 

K 5Móz 7,6-12 1Sám 6 Mt 14,34-36 

Sze Róm 4,1-8 1Sám 7 Mt 15,1-9 

Cs 1Kor 3,(1-3)4-8 1Sám 8 Mt 15,10-20 

P Mal 3,13-18 1Sám 9,1-13 Mt 15,21-28  
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Szo 1Kor 1,26-31 1Sám 9,14-27 Mt 15,29-31 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 461 Bár bűn és kín gyötör, És nehéz bár szívem 
 

H,Sze,P: 450 Drága dolog az Úr Istent dícsérni, Színe előtt kegyesen 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: Te 

formáld gondolkozásunkat, nyisd meg szívünket, és tégy őszintén 

áldozatkész keresztyénekké bennünket.  
 

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

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

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Napközi áhítat Epifánia ideje utolsó hetében  

/2022.II.20-III.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (7 az énekeskönyvből végig vagy 1, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó én Uram és én Istenem, Tebenned vagyon reménységem 
 

c) A hét zsoltára (138 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Dicsér téged teljes szívem, Én Istenem hirdetem neved 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 8,4-8(9-15) 1Sám 10 Mt 15,32-39 

H 5Móz 32,44-47 1Sám 11 Mt 16,1-4 

K Ám 8,(4-10)11-12 1Sám 12 Mt 16,5-12 

Sze Lk 6,43-49 1Sám 13 Mt 16,13-20 

Cs 1Thessz 1,2-10 1Sám 14,1-15 Mt 16,21-23 

P 2Tim 3,(10-13)14-17 1Sám 14,16-35 Mt 16,24-28 

Szo Mt 13,31-35 1Sám 14,36-52 Mt 17,1-13 

V Mk 8,31-38 1Sám 15,1-9 Mt 17,14-21 

H Lk 13,31-35 1Sám 15,10-35 Mt 17,22-23  
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K Lk 5,33-39 1Sám 16 Mt 17,24-27 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo,H: 293 Jézus, ó mi Idvezítőnk, Kiben vagyon hitünk 
 

H,Sze,P,V,K: 300 Lelkem drága Jézusa, Hozzád hajt a félelem 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, az 

egyház könyvmissziójáért, hogy legyenek elhívott gyülekezeti 

könyvterjesztő munkatársak. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének első hetében  

/2022.I.6-15./ 
 

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) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (137 az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Hogy a babiloni vizeknél ültünk, Ott mi nagy siralomban keseregtünk 
 

c) A hét zsoltára (113 az énekeskönyvből végig, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Urat ti, ő szolgái, Dícsérjétek, mert érdemli 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

Cs Mt 2,1-12 5Móz 13 Mt5,33-42 

P Tit 2,11-14 5Móz 14 Mt 5,43-48 

Szo 5Móz 18,14-19 5Móz 15 Mt 6,1-8 

V Mt 3,13-17 5Móz 16 Mt 6,9-15 

H ApCsel 10,37-48 5Móz 17 Mt 6,16-24 

K Lk 18,15-17 5Móz 18 Mt 6,25-34 

Sze Róm 8,26-30 5Móz 19 Mt 7,1-6 

Cs Ef 1,3-10 5Móz 20 Mt 7,7-14 

P Lk 12,49-53 5Móz 21 Mt7,15-23 

Szo Mt 4,12-17 5Móz 22,1-12 Mt 7,24-29 
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉSZAKI RÉSZBŐL 
 

Cs,V,Sze,Szo: 285/1-5 vagy 1,3-4 Örök Isten, kinek esztendők Nincsenek 
 

P,H,Cs: 285/3,6-8 vagy 3,6-7 Uram, a te lelked ereje Vélünk ily jót tégyen 
 

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

Melyeket bizonyos részekre oszt a nap és hold 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: adj 

ébredést a Kárpát-medencében. 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének második hetében  

/2022.I.16-22./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (74 énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-10 vagy 1-4,10 Miért vetsz minket így el, Úr Isten? 

Mire haragszol mireánk ennyire? vagy I. szakasz 
 

H,Sze,P: 11-20 vagy 17-20 Miért fordítod el kezeidet? 

Jobb kezedet vagy II. szakasz 
 

c) A hét zsoltára (132 az énekeskönyvből végig vagy 7-10, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Emlékezzél meg, Úr Isten, Dávidról és ínségéről 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 2.1-11 5Móz 22,13-23,1 Mt 8,1-13 

H 5Móz 5,1-7(8-21) 5Móz 23,2-26 Mt 8,14-22 

K Mk 2,23-28 5Móz 24 Mt 8,23-34 

Sze Róm 9,31-10,8 5Móz 25 Mt 9,1-8 

Cs ApCsel 15,22-31 5Móz 26 Mt 9,18-26  
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P Gal 5,1-6 5Móz 27 Mt 9,18-26 

Szo 5Móz 33,1-4(7.12-16) 5Móz 28,1-26 Mt 9,27-38 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 398 Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt 
 

H,Sze,P:  200 Ó, maradj kegyelmeddel Mivelünk Jézusunk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: hálát 

adunk megtartó szeretetedért, és könyörgünk néped hiteles, mennyei erővel 

és krisztusi szeretettel teljes, egységes szolgálatáért. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének harmadik hetében  

/2022.I.23-29./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (94 énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

vagy I. szakasz 
 

H,Sze,P: 1,16-12 vagy 1,11-12 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért 

vagy II. szakasz 
 

c) A hét zsoltára (99 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,8, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Az Úr országol És regnál nagy jól, A nép megrémül 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 8,5-13 5Móz 28,27-48 Mt 10,1-15 

H ApCsel 16,9-15 5Móz 28-49-69 Mt 10,16-28 

K Rm 15,7-13 5Móz 29 Mt 10,29-42 

Sze Ruth 4,7-12 5Móz 30 Mt 11,1-6 

Cs ApCsel 13,42-52 5Móz 31,1-13 Mt 11,7-19 

P Kol 1,(21-23)24-29 5Móz 31,14-30 Mt 11,20-30  
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Szo Jel 15,1-4 5Móz 32,1-25 Mt 12,1-8 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,Szo: 298/1-6 vagy 1,5-6 Jer Krisztus népe, nagy vígan, Mind egy örömre 
 

K: 298/1,5-8 vagy 1,5-6 Jer Krisztus népe, nagy vígan, Mind egy örömre 
 

Cs:298/1,5,8-10 vagy 1,5-6 Jer Krisztus népe, nagy vígan, Mind egy örömre 
 

H,Sze,P: 367 Emeljük Jézushoz szemünk, Jön már királyi győztesünk 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   Az egyetemes imahéten ökumenikus közösségben imádkozunk, Urunk: 

add meg, hogy bátor szeretettel forduljunk egymáshoz testvéri 

közösségünkben, és szeretetteli bátorsággal tegyünk hitvallást Terólad.  
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének negyedik hetében  

/2022.I.30-II.5./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 

 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (3 az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak 
 

c) A hét zsoltára (16 az énekeskönyvből végig vagy 1,3,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tarts meg engemet, ó én Istenem, Mert reménységem vetem 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 4,35-41 5Móz 32,26-52 Mt 12,9-21 

H 2Kor 3,(9-11)12-18 5Móz 33 Mt 12,22-30 

K Jn 1,43-51 5Móz 24 Mt 12,31-37 

Sze Jel 1(1-2)3-8 Ruth 1,1-5 Mt 12,38-50 

Cs 2Kor 4,1-5 Ruth 1,6-22 Mt 13,1-9  
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P Jel 1,(9-11)12-18 Ruth 2,1-3 Mt 13,10-23 

Szo 4Móz 6,22-27 Ruth 2,4-23 Mt 13,24-30 
 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 277 Gondviselő jó Atyám vagy, Ó én édes Istenem 
 

H,Sze,P: 264 végig vagy 1,3-4 Áldjad én lelkem a dícsőség erős királyát! 

Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add 

áldásodat a világméretű lepramisszióra. 
 

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

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

 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének ötödik hetében  

/2022.II.6-12./ 
 

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) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (40 az énekeskönyvből a megadott versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Várván vártam a felséges Urat, És íme hozzám 
 

H,Sze,P: 1-2,5-8 vagy 1,8 Várván vártam a felséges Urat, És íme hozzám 
 

c) A hét zsoltára (24 az énekeskönyvből végig vagy 1,4-5, 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… 
 

V Mt 17,1-9 Ruth 3,1-7 Mt 13,31-35 

H Mt 21,18-22 Ruth 3,8-18 Mt 13,36-43 

K Mt 8,28-34 Ruth 4,1-12 Mt 13,44-46 

Sze Náh 1,2-6 Ruth 4,13-22 Mt 13,47-50 

Cs Hós 2,20-25 1Sám 1 Mt 13,51-52 

P Kol 2,8-15 1Sám 2 Mt 13,53-58 

Szo Jn6,16-21 1Sám 3-4,1 Mt 14,1-12 
 

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

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 455 végig vagy 1-3,9 Testvérek, menjünk bátran, 

Hamar leszáll az éj 
 

H,Sze,P: 457 Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: add meg, 

hogy gyülekezeteinkben a szeretetszolgálat közösséget formáló erő és 

feladat legyen. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat Epifánia idejének hatodik  

hetében /2020.II.9-15./ 
 

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) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (86 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-2 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg 
 

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

c) A hét zsoltára (18 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-2,5 Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem, Szeretlek téged 
 

H,Sze,P: 1,3-4 Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem, Szeretlek téged 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 20,1-16 1Sám 4,2-22 Mt 14,13-21 

H Lk 19,1-10 1Sám 5 Mt 14,22-33 

K 5Móz 7,6-12 1Sám 6 Mt 14,34-36 

Sze Róm 4,1-8 1Sám 7 Mt 15,1-9 

Cs 1Kor 3,(1-3)4-8 1Sám 8 Mt 15,10-20 

P Mal 3,13-18 1Sám 9,1-13 Mt 15,21-28  
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Szo 1Kor 1,26-31 1Sám 9,14-27 Mt 15,29-31 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K Cs,Szo: 467 Mily jó, ha bűntől már szabad, Az Úr szolgája vagy 
 

H,Sze,P: 470 Úr Jézus, nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: Te 

formáld gondolkozásunkat, nyisd meg szívünket, és tégy őszintén 

áldozatkész keresztyénekké bennünket.  
 

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

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

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Esti áhítat a Epifánia ideje utolsó  hetében  

/2022.II.20-III.1./  
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (123 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Tehozzád szemeimet, Úr Isten, Emelem az égben 
 

c) A hét zsoltára (1 az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Aki nem jár hitlenek tanácsán, És meg nem áll a bűnösök útán 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 8,4-8(9-15) 1Sám 10 Mt 15,32-39 

H 5Móz 32,44-47 1Sám 11 Mt 16,1-4 

K Ám 8,(4-10)11-12 1Sám 12 Mt 16,5-12 

Sze Lk 6,43-49 1Sám 13 Mt 16,13-20 

Cs 1Thessz 1,2-10 1Sám 14,1-15 Mt 16,21-23 

P 2Tim 3,(10-13)14-17 1Sám 14,16-35 Mt 16,24-28 

Szo Mt 13,31-35 1Sám 14,36-52 Mt 17,1-13 

V Mk 8,31-38 1Sám 15,1-9 Mt 17,14-21 

H Lk 13,31-35 1Sám 15,10-35 Mt 17,22-23  
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K Lk 5,33-39 1Sám 16 Mt 17,24-27 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo,H: 294 Jézus, vígasságom, Esdekelve várom áldó szavadat 
 

H,Sze,P,V,K: 295 Jézusom, ki árva lelkem Megváltottad véreddel 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ 
 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból (É) 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk: legyen 

áldásod az egyház könyvmisszióján, küldj elhívott gyülekezeti 

könyvterjesztő munkatársakat. 

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

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

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

----------------------------------------------  
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Reggeli áhítat Évszaki része Epifánia 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 (153) 
 

   Ó mely boldog ember az, Ki téged élő, igaz Egy Istent megismerhet 

 

II/a) Évszaki zsoltár (96. zsoltár) 
 

É Epifánia idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Énekeljetek új éneket az Úrnak 

 énekelj az Úrnak, te egész föld! 

Gy Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, 

 hirdessétek szabadítását nap mint nap! 

É Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, 

 csodáit minden népnek! 

Gy Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, 

 félelmesebb minden istennél. 

É Hiszen a népek istenei csak bálványok, 

 az Úr pedig az ég alkotója. 

Gy Fenség és méltóság jár előtte, 

 erő és ékesség van szentélyében. 

É Népek törzsei! Ismerjétek el az Úrnak, 

 Ismerjétek el az Úrnak dicsőségét és erejét! 

Gy Ismerjétek el az Úr nevének dicsőségét, 

 ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! 

É Boruljatok le az Úr előtt szent öltözékben, 

 reszkess tőle te egész föld!  
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Gy Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! 

 Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. 

 Igazságosan ítéli a népeket. 

É Örüljön az ég, örvendezzen a föld, 

 zúgjon a tenger a benne levőkkel! 

 Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! 

Gy Ujjongjanak majd az erdő fái mind 

 az Úr előtt, amikor eljön, 

 mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. 

É Igazságosan ítéli a világot, 

 pártatlanul a népeket. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

 mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Responzórium 
 

          

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

 
      Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É: Ki ez egész világ 

       u-rá-vá let-tél, Gy: Ir - gal - mazz mi - ne - künk! 

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

majd Gy ismétli az elejétől („Jézus Krisztus…”)  
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III/d) Verzikulus 
 

É: Kijelenté az Atya Isten az ő üdvözítő szent Fi   - át. 

Gy: A pogány népek előtt kinyilatkoztatá az ő igazsá- gát. 

 

IV/a) Benedictus 

 

 É Minden  hű  ke – resz-tyén Gy csak Krisztus-ban  bízzék, 

 

    mert tud-ja,   hogy Krisztus   né-ki     ö-rök ol – tal-ma. 

 

t.7.     

 

I. Áldott az Úr, Izráel Istene, * 

hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, 

II. És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk * 

az ő gyermekének, Dávidnak házában, 

I. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, * 

kik eleitől fogva voltak, 

II. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, * 

és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek; 

I. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, * 

és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

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

hogy ő megadja nékünk, 

I. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, * 

félelem nélkül szolgáljunk néki, 

II. Szentségben és igazságban ő előtte * 

a mi életünknek minden napjaiban. 

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

mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;  
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t.7.     

 

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 (196/1-2,6-7) 
 

   Mondjatok dícséretet, Keresztyének az Úr Istennek 
  

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 Epifánia idején  
 

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

     

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

   
  

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

 

I/b) Napszaki dicséret (167.) 
 

   Jöjj, mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű szívvel 

 

II/a) Évszaki zsoltár (45. zsoltárból) 
 

É: Epifánia idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Szívem zsong a szép szavaktól, 

 művemet a királynak mondom el, 

 nyelvem gyors, mint az írnok tolla. 

Gy: Legszebb vagy az emberek közt, 

 kedves szavak áradnak ajkadról, 

 meg is áld Isten örökre! 

É: Kösd derekadra kardodat, te hős, 

 ölts pompás díszruhát! 

Gy: díszedben járj sikerrel 

 az igaz ügyért, az igazság védelmében! 

 Jobbod félelmetes dolgokat tanítson! 

É: Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, 

 királyi pálcád igazság pálcája. 

Gy: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, 

 ezért kent föl téged társaid közül 

 Isten, a te Istened öröm olajával. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

 mindörökkön-örökké. Ámen.  
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III/c) Verzikulus 
 

É: Kijelenté az Atya Isten az ő üdvözítő szent Fi   - át. 

Gy: A pogány népek előtt kinyilatkoztatá az ő igazsá- gát. 

 

III/d) Igei hitvallás 
 

É: Nagy a kegyességnek eme titka: 
 

Gy: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, 

 megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, 

 hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. (1Tim 3,16) 

É/Gy: Ámen. 

 

V/a) Záróének (199) 
 

  Adjunk hálákat az Atya Istennek, Mennynek és földnek szent teremtőjének 

 

V/b) Áldás 
 

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

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

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

 

V/c) Befejező könyörgés 
 

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

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

I/a) Bevezető könyörgés 
 

É   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 (175.) 
 

   Gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűz koha, Hév forrósága nem emészt 

 

II/a) Évszaki zsoltár (97. zsoltárból) 
 

É: Epifánia idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

 Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, 

 örüljön a sok sziget! 

Gy: Felhő és sűrű köd van körülötte, 

 igazság és jog trónjának támasza. 

É: Tűz jár előtte, 

 és megégeti ellenségeit mindenütt. 

Gy: Villámai bevilágítják a földkerekséget, 

 látja ezt a föld és megremeg. 

É:  Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, 

 az egész föld Ura előtt. 

Gy: Az egek hirdetik igazságát, 

 minden nép látja dicsőségét. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

 mindörökkön-örökké. Ámen.  
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III/c) Responzórium 

 

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

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

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

végül első sort ismétli Gy 

 

III/d Verzikulus 
 

É: Kijelenté az Atya Isten az ő üdvözítő szent Fi   - át. 

Gy: A pogány népek előtt kinyilatkoztatá az ő igazsá- gát. 

 

III/e Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás 

 

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

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

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

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

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

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 

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

és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szentlélektől és Szűz 

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

kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az Írások 

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

ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. 

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

származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki 
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szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. 

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak 

föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat 
 

Antifóna    

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

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

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

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

I. Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára, 

* és íme, boldognak mond minden nemzedék. 

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

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

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, 

* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 

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

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

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

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

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

Miképpen volt kezdetben most és mindenkor 

* és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Antifóna  



56 

V) Záróének /Benedicamus/ 
 

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

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

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

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

1. zsoltár 
 

 
      Az   Úr  tör- vé- nyé-ben   bol-dog, a- ki  gyö- nyör- kö-dik. 

 

t.4.      
 

 1. Boldog ember az, aki nem jár hitetlenek tanácsán, + 
a bűnösök útjára nem áll * 

és a csúfolódók székébe nem ül. 
 2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége * 

és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. 
 3. Mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé plántált fa, * 

amely idejében megtermi gyümölcsét, 
 4. és amelynek levele el nem hervad. * Minden munkája sikerül. 
 5. Nem így a gonoszok, nem így, * 

hanem úgy, mint a pelyva, melyet szétszór a szél. 
 6. Ezért a hitetlenek meg nem állhatnak az ítélet idején, * 

sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. 
 7. Mert ismeri az Úr az igazak útját, * a hitetlenek útja pedig semmibe vész. 
 

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

  Antifóna 
 
3. zsoltár 
 

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

t.8.      
 

 1. Uram, mily sok ellenségem van, * mily sokan támadnak rám! 
 2. Sokan mondják rólam: * Nem segít rajta Isten! Szela. 
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t.8.      

 3. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, * dicsőségem, aki fölemeled fejem. 
 4. Hangosan kiáltok az Úrhoz, * és ő meghallgat szent hegyén. Szela. 
 5. Lefekszem, alszom és fölébredek, * mert az Úr támogat engem. 
 6. Nem félek a sokezernyi néptől, * amely körülvett engem. 
 7. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem! * 

Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait!  
 8. Az Úrtól jön a szabadítás. * Legyen áldásod népeden! Szela. 
 

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

  Antifóna 
 

5. zsoltár 
 

 
      For-díts hoz-zád min-ket, mi ke-gyel-mes üd-vö-zí-tő Is te-nünk, 

       és vedd el a te ha-ra-go-dat mi-ró-lunk. 
 

t.2.      
 

 1. Figyelj beszédemre, Uram, * vedd észre sóhajtozásomat! 
 2. Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, * mert hozzád imádkozom! 
 3. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, * reggel eléd készülök, és várlak. 
 

  Antifóna 
 

 4. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, * nem talál otthonra nálad a gonosz. 
 5. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, * gyűlölsz minden gonosztevőt. 
 6. Elpusztítod a hazudozókat; * a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. 
 7. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, * 

és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. 
 8. Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, * 

egyengesd előttem az utat! 
  Antifóna 
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t.2.      

 9. Mert nem jön ki szájukon őszinte szó, belül romlottak, * 
nyitott sír a torkuk, sima a nyelvük. 

 10. Derítsd ki vétküket, Istenem, bukjanak bele fondorlataikba! * 
Taszítsd el őket sok vétkük miatt, mert ellened lázadtak! 

 

  Antifóna 
 

 11. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. + 
Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. * 

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. 
 12. Mert te, Uram, megáldod az igazat, * 

körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. 
 

 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  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, 
 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! 
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t.8.       

 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. 
 

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

  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! 
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t.8.      

   4. Ne mondhassa ellenségem, + íme, legyőztem őt; * 
ne ujjongjanak elleneim, hogy meginogtam. 

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

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

  Antifóna 
 

16. zsoltár 
 

 
      Jöj- je- tek   el,  én  A- tyám ál- dot- ta - i,      és  bír- já- tok  a 

     vi-lág kez- de- té- től fog- va  nek- tek ké- szít- te- tett or- szá- got! 
 

t.1.     

 

 1. Őrizz meg engem, Istenem, * mert hozzád menekültem! 
 2. Uram, te vagy osztályrészem, te vagy az én poharam, * 

és te tartod kezedben az én sorsomat. 
 3. Osztályrészem kies helyre esett, * örökségem nagyon tetszik nekem. 
 4. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * 

még éjjel is figyelmeztet bensőm. 
 5. Az Úrra tekintek szüntelen, * ő van jobbomon, meg nem tántorodom. 
 6. Örül az én szívem, és ujjong a lelkem, * 

az én testem is reménységben nyugoszik. 
 7. Mert te nem hagysz engem a holtak hazájában, * 

és nem engeded, hogy híved romlást lásson. 
 8. Megismerteted velem az életnek útját, + teljes öröm van tenálad, * 

örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 
 

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

  Antifóna 
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18. zsoltár 
 

Sze- ret- lek   té-ged, U- am,   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, * és megszabadulok 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. 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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22. zsoltár - I. szakasz 
 

     Ne légy tá-vol tő-lem,    én e- rős- sé-gem,  si - ess, U -ram, 

      én  se-gít-sé-gem-re! 
 

t.8.     

 

 1. Én Istenem, én Istenem, + miért hagytál el engem? * 
Távol van a segítség, pedig jajgatva kiáltok! 

 2. Én Istenem! + Hívlak nappal, de mégsem válaszolsz. * 
Hívlak éjjel, de mégsincs nyugalmam. 

 3. Pedig te szent vagy, * rólad szólnak Izráel dicséretei. 
 4. A mi atyáink tebenned bíztak, *és te megmentetted őket. 
 5. Tehozzád kiáltottak, és megszabadultak, * 

tebenned bíztak, és nem szégyenültek meg. 
 6. De én féreg vagyok, nem ember, * gyaláznak az emberek, és megvet a nép 
 7. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, * ajkukat biggyesztik, fejüket csóválják: 
   8. Az Úrra bízta magát, hát mentse is meg őt, * szabadítsa meg, hiszen kedvelte! 
 9. Te hoztál ki anyám méhéből, * biztonságba helyeztél anyám emlőin. 
 10. Már anyám ölében is rád voltam utalva, * anyám méhében is te voltál Istenem. 
 11. Ne légy távol tőlem, + mert közel van a baj, * és senki sincs, aki segítsen. 
 12. De te, Uram, ne légy távol tőlem, * én erősségem, siess segítségemre! 
 

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

  Antifóna 
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22. zsoltár - II. szakasz 
 

     Meg-osz-tot-ták  ma-guk kö-zött     az  én  ru- há -i- mat, 

      és  kön- tö- söm- re    sor- sot ve- tet- tek. 
 

t.8.     

 

 1. Ne légy tőlem távol, Uram, + mert közel van a baj, * és senki nincs, aki segítsen! 
 2. Torkom kiszáradt, mint a cserép, + nyelvem az ínyemhez tapadt, * 

a halál porába fektettél. 
 3. Mert kutyák vettek körül engem, + bekerített a gonoszok bandája, * 

átlyukasztották kezemet és lábamat. 
 4. Megszámlálhatnám minden csontomat, * ők pedig csak bámulnak, néznek rám. 
 5. Megosztoznak ruháimon, * köntösömre pedig sorsot vetnek. 
 6. De te, Uram, ne légy távol tőlem, * erősségem, siess segítségemre! 
 7. Ments meg engem a fegyvertől, * életemet a kutyák hatalmából! 
 8. Szabadíts meg az oroszlán szájából * 

és a bivalyok szarvai közül engem, nyomorultat! 
 9. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, * 

és hadd dicsérjelek a gyülekezetben téged! 
 

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

  Antifóna 
 
22. zsoltár - III. szakasz 
 

      Hir-det-te-tik  az Úr      a  jö- ven-dő   nem-ze-dék-nek. 
 

t.8.     
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t.8.     

  1. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, * 
és hadd dicsérjelek a gyülekezetben téged! 

 2. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, * mert nem veti meg az elesett nyomorúságát. 
 3. Nem rejti el orcáját előle, * meghallgatja őt, midőn hozzá kiált. 
 4. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, * 

teljesítem fogadalmaimat a hívők előtt. 
 5. Esznek a szegények, és megelégszenek, * dicsérik az Urat, akik őt keresik. 
 6. A föld határáig megemlékeznek az Úrról, + és megtérnek hozzá, * 

leborul előtte mindenféle nép. 
 7. Mert az Úré a hatalom, * ő uralkodik a népeken. 
 8. Eljönnek, és hirdetik az ő igazságát, + az eljövendő nemzedéknek, * 

hirdetik majd, hogy ő miként cselekedett. 
 

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

  Antifóna 
 

23. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

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

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

és az Úr házában lakozom egész életemben. 
 

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

  Antifóna 
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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 
 
26. zsoltár 
 

 

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

t.8.      
 

 1. Uram, szolgáltass nekem igazságot, * 
mert feddhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül! 

 2. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, * kutasd át szívemet-lelkemet! 
 3. Mert hűséged szemem előtt van, * igazságod szerint járok-kelek. 
 4. Nem ülök hitvány emberek közé, * alattomosokkal nem járok együtt. 
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t.8.      

  5. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, * nem ülök le a bűnösök közé. 
 6. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, * úgy járom körül oltárodat, Uram, 
 7. hangos hálaéneket zengve, * felsorolva sok csodatettedet. 
 

  Antifóna 
 

 8. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, * dicsőséged lakóhelyét. 
 9. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, * életemet a vérontókkal együtt, 
 10. akiknek a keze tele van gyalázattal, * jobbjuk megvesztegetéssel. 
 11. Hiszen én feddhetetlenül élek, * válts meg, és könyörülj rajtam! 
 12. Lábam biztos talajon áll, * áldom az Urat a gyülekezetben. 
 

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

  Antifóna 
 

30. zsoltár 
 

 
     Le - ol - doz - tad,        ur  -   am,   az     én gyász  -  ru   -   há  - mat, 

 
       ö    -    röm  -   be             öl  -  töz    -   tet   -    tél       en   -   gem. 
 

t.4.      
 

 1. Magasztallak téged, Uram, * mert kivontál engem a mélyből. 
 2. Én Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, * és te meggyógyítottál engem. 
 3. Uram, kihoztál engem a holtak honából, * 

életben tartottál, nem roskadtam a sírba. 
 4. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei, * magasztaljátok az ő szent nevét! 
 5. Mert csak egy szempillantásig tart az ő haragja, * 

de egész életen át az ő kegyelme. 
 6. Este szállást vesz a sírás, * de reggelre itt az ujjongás. 
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t.4.      
  7. Siralmamat örömre fordítottad, * 

leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. 
 8. Ezért szüntelen énekel neked az én szívem, * 

örökké magasztallak, Uram, Istenem! 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
40. zsoltár 
 

 
     Di-csé-ren-dő az Is- ten,    ki min-ket ki-ra- ga-dott   a sö-tét-ség-nek ha-tal- 

       má- ból,  és  ál- tal- vitt  sze-re-tő Fi- á - nak or-szá-gá - ba,    ki-ben van a 

       mi vált-sá-gunk s bű-ne-ink-nek bo- csá - na - ta    az   ő    vé - re ál-tal. 
 

t.1.      
 

 1. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, * meghallotta kiáltásomat. 
 2. Kiemelt engem a pusztulás verméből, * a sárból és az iszapból. 
 3. Sziklára állította lábamat, * biztossá tette lépteimet. 
 4. Új éneket adott a számba, * Istenünknek dicséretét. 
 5. Sokan látják ezt, félik az Urat, * és bíznak őbenne. 
 6. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, * 

és nem az önhittekhez és hazugokhoz igazodik. 
 7. Én Uram, én Istenem! + Sok csodás tervet vittél véghez értünk, * 

nincsen semmi hozzád fogható. 
 8. Hirdetném én, és elmondanám, * de több annál, amit fel tudnék sorolni. 
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  Antifóna 

t.1.      
 

 9. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved: * 
nyitott fület adtál énnekem. 

 10. Így szóltam tehát: + Íme megjelentem, * a könyvtekercsben írva van felőlem. 
 11. Hogy kedvem teljék, Istenem, akaratodban, * 

a te törvényed itt van a szívemben. 
 12. Hirdetem igazságodat a gyülekezetben, * 

és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. 
 13. Igazságod nem rejtem el szívem mélyén, + 

elmondom a te hűséged és segítséged, * 
nem titkolom el kegyelmed és igazságod. 

 

 14. Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, * 
kegyelmed és igazságod szüntelenül őrizzen! 

 

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

  Antifóna 
 
41. zsoltár 
 

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

t. 1.     

 

 1. Boldog, a ki a nyomorultra gondol; * 
a veszedelem napján megmenti azt az Úr. 

 2. Az Úr megőrzi azt és élteti azt; + boldog lesz e földön, * 
nem adhatod oda ellenségei dühének. 

 3. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; * 
jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. 

 4. Azt mondtam: + Uram kegyelmezz nékem, * 
gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened! 

 5. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: * Mikor hal meg és vész ki a neve? 
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t. 1.     

 6. Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, * 
szívében összegyűjt minden rosszat, majd az utcán kibeszéli. 

 7. Minden gyűlölőm együtt suttog reám, * gonoszat koholnak ellenem: 
 8. Istennek átka szállott ő reá, * mivelhogy benne fekszik, nem kel fel többé! 
 9. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, * 

aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 
 

  Antifóna 
 

 10. De te Uram, könyörülj rajtam * emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik! 
 11. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, * 

ha ellenségem nem ujjong felettem; 
 12. Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, * 

és színed elé állatsz mindenha. 
 13. Áldott az Úr, Izráelnek Istene * öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen! 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  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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t.1.      

 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. 
 

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

  Antifóna 
 
43. zsoltár 
 

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

t.8.      
 

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

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

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

 7. Miért csüggedsz el én lelkem, * miért háborogsz énbennem? 
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t.8.      

 8. Bízzál Istenben, mert még hálát adok néki, * 
ő az én Szabadítóm, ő az én Istenem. 

 

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

  Antifóna 
 
55. zsoltár - I. szakasz 
 

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

t.8.     

 

 1. Istenem, figyelj imádságomra, * ne zárkózz el könyörgésem elől! 
 2. Figyelj rám, hallgass meg engem! * Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom 
 3. az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. * 

Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. 
 4. Szívem vergődik keblemben, * halálos rémület fogott el. 
 5. Félelem és reszketés lepett meg, * borzongás járt át. 
 6. Ezért így szóltam: + Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, * 

hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék? 
 7. Messzire bujdosnék, * a pusztában laknék. Szela. 
 8. Sietve keresnék menedéket * a szélvész és a vihar elől. 
 9. Kergesd szét őket, Uram, + zavard össze nyelvüket! * 

Csak erőszakot és viszályt látok a városban; 
 10. ez megy éjjel-nappal falai közt, * vész és nyomor van benne. 
 11. Romlás uralkodik benne, * nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. 
 

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

  Antifóna  
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55. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.     

 

 1. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. * 
Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. 

 2. Hanem te, magamfajta ember, * bizalmas jó barátom, 
 3. akivel meghitt barátságban voltam; * 

az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. 
 4. Törjön rájuk a halál! + Szálljanak elevenen a holtak hazájába, * 

mert gonoszsággal van tele lakóhelyük. 
 5. Én pedig Istenhez kiáltok, * és az Úr megsegít engem. 
 6. Bár reggel, délben, este gondban vagyok, és sóhajtozom, * 

ő meghallja hangomat. 
 7. Megszabadít engem támadóimtól, * 

hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem. 
 8. Meghallgat Isten, és megalázza őket az, * aki ősidők óta trónján ül. Szela. 
 9. Mert nem akarnak megváltozni, * és nem félik az Istent. 
 10. Kezet emelt jó barátjára, * és meggyalázta a szövetséget. 
 11. Szája simább a vajnál, de viszálykodáson jár az esze. * 

Beszéde lágyabb az olajnál, pedig olyan, mint a kivont kard. 
 

  Antifóna 
 

 12. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! * 
Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 

 13. Istenem, te taszítod őket a sírnak mélyére. + 
A véreskezű és álnok emberek az emberélet felét sem érik el. * 

De én benned bízom! 
 

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

  Antifóna  
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65. zsoltár 
 

     Jó- sá- god az  év ko- ro- ná-ja,  bő-ség fa-kad   ös- vé- nye-  i - den. 
 

t.2.       

 

 1. Téged illet a hódolat, ó, Isten, a Sionon! * Néked teljesítik a fogadalmakat. 
 2. Te meghallgatod az imádságot, * hozzád folyamodik minden ember. 
 3. Ha erőt vettek rajtunk a bűnök, * te bocsásd meg hűtlenségünk! 
 4. Boldog, akit kiválasztasz, * és közel vonsz magadhoz. 
 5. Hadd teljünk be házad javaival, * templomod szentségével! 
 6. Igazad megrendít, ha válaszolsz nekünk, * te vagy szabadító Istenünk. 
 

  Antifóna 
 

 7. Benned bízik mindenki a föld határáig, * végig a messzi tengereken, 
 8. aki hegyeket hoztál létre erőddel, * és lecsillapítod a tengerek zúgását. 
 9. Gondoskodsz a földről, + megöntözöd, és bőséggel látod el, * 

sokszorosan meggazdagítod. 
 10. Isten patakja telve van, + gabonával látod el az embert, * 

gondoskodsz a földről. 
 11. Megitatod barázdáit, rögeit elsimítod, * 

záporral lágyítod, és termését megáldod. 
 12. Legelők sarjadnak a pusztán, * ujjongás tölti be a halmokat. 
 13. A legelőt nyájak lepik el, + a völgyeket gabona borítja * 

mindenki ujjong és énekel. 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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70. 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, ments meg engem, * Uram, siess segítségemre! 
 2. Szégyenkezzenek és pironkodjanak, akik életemre törnek! * 

Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek! 
 3. Távozzanak megszégyenülve, * akik hahotázva beszélnek rólam! 
 4. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! * 

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! 
 5. De én elesett és szegény vagyok, + siess hozzám, Istenem! * 

Te vagy segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj! 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
71. zsoltár 
 

     Én  Is- te- nem,  ments meg  en- gem  a  go- nosz  ke- zé-  ből! 
 

t.8.     

 

 1. Tebenned bízom, Uram, * ne szégyenüljek meg soha! 
 2. A te igazságod szerint ments meg, + szabadíts meg engem! * 

Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem! 
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t.8.     

 3. Légy erős kőváram, ahová mindenkor mehetek, * 
melyet segítségül rendeltél, hogy megmeneküljek. 

 4. Istenem, ments meg a gonosz kezéből, * 
az álnok és erőszakos bűnök markából! 

 5. Mert te vagy, Uram, reménységem, * 
te vagy, Uram, bizodalmam gyermekségemtől fogva. 

 6. Szinte csodának tartják már életem sokan, * mert te vagy erős oltalmam. 
 7. Öregségem idején se vess el magadtól, * 

mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem! 
 8. Mert sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, + de újból életre keltesz, * 

a föld mélyéből újra fölhozol. 
 9. Ismét naggyá teszel, * hozzám fordulsz, és megvigasztalsz. 
 10. Ujjong az én ajkam, ha néked énekel, * 

és ujjong a lelkem is, amelyet megváltottál. 
 

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

  Antifóna  
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74. zsoltár - I. szakasz 
 

      Ne em-lé-kez-zél meg   Úr Is-ten   a   mi bű-ne-ink-ről,      se a-tyá-ink-nak 

      vét - ké - ről,  és ne állj bosz-szút raj-tunk, ké-rünk szent Fi-ad ked-vé-ért. 
 

t.4.       
 

 1. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta, * miért lángol haragod legelőd nyája ellen? 
 2. Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, + 

örökségedre, a törzsre, amelyet megváltottál, * a Sion hegyére, amelyen laktál! 
 3. Irányítsd lépteidet a régi romokra! * 

Szentélyedben az ellenség mindent lerombolt! 
 4. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, * és kitűzték ott jelvényeiket. 
 5. Olyanok voltak, * mint akik a sűrű fák közt fejszét emelnek magasra. 
 6. Még faragványait is * mind összetörték fejszékkel és baltákkal. 
 7. Lángba borították szentélyedet, * porig alázták neved hajlékát. 
 8. Igázzuk le őket egészen! – mondták magukban, * 

és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. 
 

  Antifóna 
 

 9. Jeleket nem látunk, próféta nincs többé, * 
és senki sem tudja, meddig tart ez még. 

 10. Isten, + meddig gyalázhat az ellenfél? * 
Örökké csúfolhatja nevedet az ellenség? 

 11. Miért tartod vissza kezedet? * Emeld föl jobbodat, végezz velük! 
 

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

  Antifóna  
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74. zsoltár - II. szakasz 
 

      Ne em-lé-kez-zél meg   Úr Is-ten   a   mi bű-ne-ink-ről,      se a-tyá-ink-nak 

      vét - ké - ről,  és ne állj bosz-szút raj-tunk, ké-rünk szent Fi-ad ked-vé-ért. 
 

t.4.       
 

 1. De Isten a királyom kezdettől fogva, * 
aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. 

 2. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, * 
te törted össze a tengeri szörnyek fejét. 

 3. Te zúztad szét a Leviátán fejeit, * és a puszta népének adtad eledelül. 
 4. Te fakasztottál forrást és patakot, * te szárítottál ki bővizű folyókat. 
 5. Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, * te tetted helyükre a csillagokat és a napot. 
 6. Te szabtad meg a föld minden határát, * te alkottál nyarat és telet. 
 7. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, * és bolond nép csúfolja nevedet. 
 8. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, * 

nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp! 
 9. Tekints szövetségedre, * mert erőszakkal van tele az ország! 
 10. Ne maradjon meggyalázva az elnyomott, * 

dicsérje nevedet a nyomorult és a szegény! 
 11. Szállj perbe, perelj, Istenem! * 

Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelenül! 
 12. Ne felejtsd el ellenségeid hangját, * támadóid egyre növekvő zajongását! 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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81. zsoltár 
 

      Ö- rül- ni fog    a   ti   szí- ve- tek,  al- le- lu- ja,    és  a   ti   ö- rö- mö- tö- ket 

      sen- ki  el nem ve- szi  tő- le- tek,   al- le- lu- ja. 
 

t.8.      
 

 1. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, * ujjongjatok Jákób Istene előtt! 
 2. Kezdjetek zsoltárba, * 

szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és a lantot! 
 3. Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, * holdtöltekor is, ünnepünk napján! 
 4. Mert Izráelnek szóló rendelkezés ez, * Jákób Istenének törvénye. 
 5. Intelmül adta Józsefnek, amikor Egyiptom ellen vonult. * 

Ismeretlen beszédet hallottam: 
 6. Levettem válláról a terhet, * keze megszabadult a kosárhordástól. 
 7. Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. + 

Válaszoltam neked a felhőből mennydörgésben: * 
próbára tettelek Meríbá vizeinél. Szela. 

 

  Antifóna 
 

 8. Hallgass meg, népem, hadd intselek! * Bárcsak hallgatnál rám, Izráel! 
 9. Ne legyen más istened, * idegen istent ne imádj! 
 10. Én, az Úr vagyok a te Istened, + aki fölhoztalak téged Egyiptom földjéről. * 

Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm! 
 

  Antifóna 
 

 11. De népem nem hallgatott szavamra, * Izráel nem engedelmeskedett nekem. 
 12. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, * 

és kövessék a maguk tanácsát. 
 13. Bárcsak rám hallgatna népem, * az én utaimon járna Izráel! 
 14. Hamar megaláznám ellenségeit, * ellenfeleire emelném kezem. 
 15. Az Úr gyűlölői hízelegnének neki, * az ő ideje pedig örökké tartana. 
 16. A búza legjavával etetném, * kősziklából szedett mézzel tartanám jól.  
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t.8.      
 

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

  Antifóna 
 
86. zsoltár 
 

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

t.  8 .     

 

 1. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, * 
mert nyomorult és szegény vagyok! 

 2. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok; * 
mentsd meg én Istenem a te szolgádat, aki bízik benned. 

 3. Könyörülj rajtam Uram, * mert hozzád kiáltok minden napon! 
 4. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, * 

mert hozzád emelem fel Uram lelkemet. 
 5. Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, * 

nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. 
 6. Figyelmezzél Uram az én imádságomra, * 

hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát! 
 7. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem. 
 8. Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, * 

nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! 
 9. Eljőnek a népek mind, melyeket alkottál, * 

leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. 
 10. Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; * csak te vagy Isten egyedül! 
 

  Antifona 
 

 11. Mutasd meg nékem a te útadat, + hogy járhassak a te igazságodban, * 
teljes szívvel féljem nevedet. 

 12. Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, * 
és dicsőítem a te nevedet örökké! 



81 

t.  8 .     

 13. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, * 
kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. 

 14. Isten! + Kevélyek támadtak fel ellenem, * 
kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kik meg sem gondolnak téged. 

 15. Te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, * 
késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! 

 

 16. Tekints reám és könyörülj rajtam! + Add a te erődet a te szolgádnak, * 
szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! 

 17. Adj jelt nékem javamra, * 
hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, 

 18. Te Uram, megsegítesz * és megvigasztalsz engem. 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
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. 
 

  Antifóna 
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 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. 
 

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

  Antifóna 
 
94. zsoltár - I. szakasz 
 

     Légy  né-kem   ol - tal- ma - zó    Is- te - nem, s meg- sza - ba- díts en-gem. 
 

t. 6.    
 

 1. Uram, megtorlás Istene, * megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 
 2. Emelkedj fel, földnek bírája, * fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 
 3. Uram, meddig fognak a bűnösök, * meddig fognak a bűnösök vigadni? 
 4. Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, * kérkednek a gonosztevők. 
 5. Tiporják, Uram, népedet, * nyomorgatják örökségedet. 
 6. Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, * megölik az árvákat. 
 7. Azt gondolják, nem látja az Úr, * nem veszi észre Jákób Istene. 
 

  Antifóna 
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 8. Térjetek észhez, ti, ostobák a nép között! * 
Ti, esztelenek, mikor jön meg az eszetek? 

 9. Aki a fület alkotta, az ne hallana? * Aki a szemet formálta, az ne látna? 
 10. Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? * Hiszen ő tanítja ismeretre az embert! 
 11. Az Úr tudja, milyen hiábavalók * az ember gondolatai. 
 12. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, * és megtanítasz törvényedre, 
 13. hogy megóvd a rossz napoktól, * míg a bűnösöknek megássák a sírját. 
 14. Nem taszítja el népét az Úr, * nem hagyja el örökségét. 
 15. Mert diadalra jut még a jog, * és azt követi minden tiszta szívű ember. 
 

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

  Antifóna 
 
94. zsoltár - II. szakasz 
 

     Légy  né-kem   ol - tal- ma - zó    Is- te - nem, s meg- sza - ba- díts en-gem. 
 

t. 6.    
 

 1. Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? * 
Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? 

 2. Ha az Úr nem segített volna rajtam, * én már a csend honában laknék. 
 3. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, * 

szereteted, Uram, támogatott engem. 
 4. Ha megtelik szívem aggodalommal, * vigasztalásod felüdíti lelkemet. 
 5. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, * 

mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? 
 6. Az igaz embernek életére törnek, * az ártatlan embert elítélik. 
 7. De nekem az Úr a váram, * Istenem az oltalmam és kősziklám. 
 8. Ellenük fordítja saját gazságukat, + 

megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, * 
megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. 
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  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
  Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
 
95. zsoltár 
 

      Az  Úr- nak  é- ne- kel- je- tek,    és min- den- nap áld- já- tok 

         az    ő    szent   ne- vét! 
 

t.2.     

 

 1. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, * ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 
 2. Menjünk eléje hálaadással, * ujjongjunk előtte énekszóval! 
 3. Mert nagy Isten az Úr, * nagy király minden isten fölött. 
 4. Kezében vannak a föld mélységei, * a hegyek ormai is az övéi. 
 5. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, * a szárazföldet is az ő keze formálta. 
 6. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, * essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! 
 7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, * kezében levő nyáj vagyunk. 
 

  Antifóna 
 

 8. Most, amikor halljátok szavát, + 
ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, * 

amikor Masszánál voltatok a pusztában, 
 9. ahol megkísértettek engem őseitek, * próbára tettek, bár látták tetteimet. 
 10. Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: * 

Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. 
 11. Meg is esküdtem haragomban, * hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére! 
 

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

  Antifóna  
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99. zsoltár 
 

 
      Az  Úr- nak  é- ne- kel- je- tek,     és min- den- nap áld- já- tok 

        az     ő    szent   ne- vét! 
 

t.2.     
 

 1. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! * 
A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 

 2. Nagy az Úr a Sionon, * magasan fölötte van minden népnek. 
 3. Magasztalják nagy és félelmetes nevét, * mert szent ő! 
 4. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. * 

Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. 
 5. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, * 

boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! 
 6. Mózes és Áron a papokkal együtt, + Sámuel és akik nevét segítségül hívták, * 

segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. 
 7. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, * 

ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. 
 8. Urunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, + megbocsátó Istenük voltál, * 

bár megtoroltad tetteiket. 
 9. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, + és imádjátok őt szent hegyén, * 

mert szent az Úr, a mi Istenünk! 
 

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

  Antifóna  
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105. zsoltár - I. szakasz 
 

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

t.8.     

 

 1. Adjatok hálát az Úrnak, + hívjátok segítségül nevét, * 
hirdessétek tetteit a népek közt! 

 2. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját! 
 3. Dicsőítsétek szent nevét, * szívből örüljenek, akik keresik az Urat! 
 4. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, * keressétek orcáját szüntelen! 
 5. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, * csodáira és döntéseire, 
 6. ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, * Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 
 7. Ő, az Úr a mi Istenünk, * az egész földnek szólnak döntései. 
 8. Örökké emlékezik szövetségére, * ezer nemzedéken át is az adott szavára, 
 9. amelyet Ábrahámmal kötött, * ahogy Izsáknak megesküdött. 
 

  Antifóna 
 

 10. Jákób elé tárta, elrendelte, * Izráelnek örök szövetségül: 
 11. Neked adom – mondta – * Kánaán földjét kiosztott örökségül! 
 12. Akkor még alig néhányan voltak, * kevesen éltek ott mint jövevények. 
 13. Nemzettől nemzetig vándoroltak, * egyik országból a másik néphez. 
 14. De senkinek sem engedte elnyomni őket, * sőt királyokat is megintett miattuk: 
 15. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, * prófétáimat se bántsátok! 
 

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

  Antifóna  
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105. zsoltár - II. szakasz 
 

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

t.8.     

 

 1. Azután éhínséget idézett elő a földön, * eltörte a kenyér botját mindenütt. 
 2. De elküldött előttük egy embert, * a rabszolgának eladott Józsefet. 
 3. Lábát bilincsbe szorították, * őt magát vasra verték, 
 4. míg jóslata be nem teljesedett, * és az Úr szava igazolta őt. 
 5. Üzent érte a király, és szabadon engedte, * a népek uralkodója kiengedte őt. 
 6. Úrrá tette palotájában, * egész vagyonának kormányzójává, 
 7. hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, * a véneket bölcsességre tanítsa. 
 8. Így került Izráel Egyiptomba, * jövevényként Jákób Hám országában élt. 
 

  Antifóna 
 

 9. Igen szaporává tette népét az Úr, * erősebbé ellenségeinél, 
 10. akiknek szívét megváltoztatta, * 

hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival. 
 11. Elküldte szolgáját, Mózest és Áront, * akit kiválasztott. 
 12. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, * csodákat Hám országában. 
 

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

  Antifóna 
 
105. zsoltár - III. szakasz 
 

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

t.8.     

 

 1. Sötétséget küldött, és sötét lett, * mégis ellenálltak szavának. 
 2. Vizeiket vérré változtatta, * és elpusztította halaikat. 
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 3. Békák hemzsegtek földjükön, * még a király szobáiban is. 
 4. Szavára bögölyök jöttek * meg szúnyogok egész területükre. 
 5. Eső helyett jégesőt adott nekik, * földjükre lángoló tüzet. 
 6. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, * összetörte határukban a fákat. 
 7. Szavára sáskák jöttek * és számtalan szöcske. 
 8. Felfaltak országukban minden füvet, * felfalták földjük termését. 
 9. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, * férfierejük első termését. 
 10. Őket pedig kihozta, + megrakva ezüsttel, arannyal, * 

és törzseikben nem akadt botladozó. 
 

  Antifóna 
 

 11. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, * 
mert rettegés szállta meg őket miattuk. 

 12. Felhőt terített rájuk oltalmul, * és tűzzel világított éjjel. 
 13. Kérésükre fürjeket hozott, * és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. 
 14. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, * folyó áradt a szomjú földön. 
 15. Mert emlékezett szent ígéretére, * melyet szolgájának, Ábrahámnak tett, 
 16. és kihozta népét örvendezve, * választottait vigadozva. 
 17. Pogányok országát adta nekik, * nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, 
 18. hogy megtartsák rendelkezéseit, + és megfogadják tanításait. * 

Dicsérjétek az Urat! 
 

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

  Antifóna 
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111. zsoltár 
 

     Bi-zo-nyo- sak  min-den  pa- ran-cso - la-  ta-  i, 

       fenn- áll-nak   ö- rök- kön-ö- rök- ké. 
 

t.4.      
 

 1. Allelúja! + Áldom én az Urat teljes szívemből * 
a hívek között, a gyülekezetben. 

 2. Bizony, nagyok az Úr alkotásai, * ki kedvét leli benne, kutathatja. 
 3. Csodálatos minden tette, és fenséges, * igazsága örökre megmarad. 
 4. Dicsőségére emlékeztetnek csodái, * kegyelmes és irgalmas az Úr. 
 5. Eledelt ad az őt félőknek, * szövetségére mindig emlékezik. 
 6. Éled a jog és igazság keze munkáján. * 

Bizony, maradandó minden parancsolata. 
 7. Fennállnak azok örökkön-örökké, * hűség és igazság azoknak alapja. 
 8. Gondoskodott népe megváltásáról, * szövetségét elrendelte örökre. 
 9. Hatalmas és félelmes az ő szent neve. * 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. 
 10. Jól gondolkodnak mind, akik eszerint élnek, * 

az ő dicsérete pedig örökre megmarad. 
 

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna  
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113. zsoltár 
 

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

t.7.     

 

 1. Hallelúja! + Úrnak szolgái, dicsérjétek, * magasztaljátok az Úr nevét! 
 2. Áldott legyen az Úr neve most és mindörökké! * 

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

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

mint fiaknak boldog édesanyja, hallelúja! 
 

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

  Antifóna 
 
116. zsoltár 
 

      Üd- vös- ség  és sza- ba- du- lás  kely- hét ve- szem, 

     és az  Úr   ne-vét    é-  ne- ke- lem. 
 

t.2.     

 

 1. Szeretem én az Urat, * mert meghallgatja könyörgésem szavát. 
 2. Felém fordította fülét, * ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. 
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 3. Körülfontak a halál kötelei, + a sírtól rettegek, * 
nyomorúságba és ínségbe jutottam. 

 4. De az Úr nevét hívom segítségül: * Ó, Uram, mentsd meg életemet! 
 5. Megőrzi az Úr az alázatost, * elesett vagyok, de ő megsegít. 
 6. Nyugodj meg, ó, én lelkem, * mert jól bánt veled az Úr! 
 7. Megmentettél engem a haláltól, + szemem a könnyhullatástól, * 

lábam az elbukástól. 
 

  Antifóna 
 

 8. Ezért az Úr színe előtt járhatok * az élőknek földjén. 
 9. .Mivel fizessek az Úrnak a sok jóért, * amiket tett énvelem? 
 10. A szabadulásért a hálaadás kelyhét emelem, * és az Úr nevét hirdetem. 
 11. Drágának tekinti az Úr * az ő híveinek halálát. 
 12. Ó, Uram, szolgád vagyok, + a te szolgálód fia, * levetted rólam a bilincset. 
 13. Hálával áldozok tenéked, * és az Úr nevét hirdetem. 
 

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

  Antifóna 
 
118. zsoltár 
 

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

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

t. 8.      

 

 1. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mert az ő irgalma örökkévaló. 
 2. Velem van az Úr, nem félek, * ember mit árthat nékem? 
 3. Erőm és énekem az Úr, * megszabadított engem. 
 4. Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: 

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

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

  Antifóna 
 

 10. Hálát adok neked, mert meghallgattál, * és szabadulásom lettél. 
 11. A kő, melyet az építők megvetettek, * az lett a sarokkő. 
 12. Az Úrtól lett ez, * csodálatos a mi szemeink előtt. 
 13. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, * vígadozzunk és örüljünk ezen! 
 14. Hozsánna, hozsánna, + ó, Uram, segíts meg, * ó, Uram, adj jó előmenetelt! 
 15. Áldott, aki az Úr nevében jön, * megáldunk titeket az Úrnak házából. 
 16. Az Úr az Isten, * megvilágosít minket. 
 17. Istenem vagy te, hálát adok neked, * Istenem vagy te, magasztallak téged. 
 18. 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 
 
120. zsoltár 
 

       Kö- nyö - rülj  raj- tam,   U- ram,     mert   be- teg   va - gyok. 
 

t.8.       
 

 1. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, * és ő meghallgat engem. 
 2. Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól * és a csalárd nyelvtől! 
 3. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, * te csalárd nyelv? 
 4. A hős hegyes nyilait * rekettye parazsával! 
 5. Jaj nekem, mert Mesekben kell tartózkodnom, * Kédár sátrai közt kell laknom! 



93 

t.8.       

 6. Régóta lakom már együtt * a békesség gyűlölőivel. 
 7. Én békét akarok, + de amint megszólalok, * ők mindjárt harcra készek. 
 

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

  Antifóna 
 
 

121. zsoltár 
 

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

t. 1.     

 

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

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

és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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123. zsoltár 
 

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

t.1.      
 

 1. Hozzád emelem tekintetemet, * aki a mennyekben lakozol. 
 2. Ahogy a szolgák szemei néznek uruknak kezére, * 

ahogy a szolgálólány szeme néz úrnője kezére, 
 3. úgy nézünk az Úrra, a mi Istenünkre, * mígnem megkönyörül rajtunk. 
 4. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal! 
 5. Mert igen eltelt a mi lelkünk, * 

hogy a gazdagok csúfolnak és a kevélyek gyaláznak. 
 

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

  Antifóna 
 
132. zsoltár 
 

    Te- kints, mi ol- tal- ma- zó  Is-  te- nünk,  és nézd  a te szol- gá- i- dat 
 

t.8.      
 

 1. Emlékezz, Uram, Dávidra, * minden viszontagságára! 
 2. Mert esküt tett az Úrnak, * fogadalmat Jákób erős Istenének: 
 3. Nem megyek be addig házamba, * nem fekszem le fekvőhelyemre, 
 4. szememet nem hagyom aludni, * szempilláimat nyugodni, 
 5. míg nem találok helyet az Úrnak, * lakóhelyet Jákób erős Istenének! 
 

  Antifóna 
 

 6. Hallottuk, hogy a láda Efrátában van, * és rátaláltunk Jaar mezőin. 
 7. Menjünk el lakóhelyére, * boruljunk le lába zsámolyánál! 
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t.8.      

 8. Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és hatalmad ládája! 
 9. Papjaidat vedd körül igazságoddal, * híveid pedig hadd ujjongjanak! 
 10. A te szolgádért, * Dávidért ne fordulj el felkent királyodtól! 
 

  Antifóna 
 

 11. Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, + nem másítja azt meg: * 
Véredből való utódot ültetek trónodra. 

 12. Ha fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, + 
amelyekre tanítottam őket, * 

akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. 
 

  Antifóna 
 

 13. Mert a Siont választotta ki az Úr, * azt kívánta lakóhelyéül: 
 14. Ez lesz lakóhelyem örökre, * itt fogok lakni, mert így kívánom! 
 15. Gazdagon megáldom eledelét, * szegényeit jól tartom kenyérrel, 
 16. papjait körülveszem szabadításommal, * hívei vígan ujjonganak. 
 17. Ott növelem meg Dávid hatalmát, * gondom lesz felkentem mécsesére. 
 18. Ellenségeire szégyent borítok, * őrajta azonban ragyogni fog koronája. 
 

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

  Antifóna 
 
134. zsoltár 
 

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

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

t.1.     

 

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

 2. Emeljétek fel kezeteket szentélyében, * és áldjátok az Urat! 
 3. Áldjon meg téged Sionról az Úr, * aki az eget és a földet alkotta! 
 

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

  Antifóna 
 
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  
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138. zsoltár 
 

     An- gya- lok- nak  szí- ne  e- lőtt   é- nek- lek né- ked, Úr- is- ten. 
 

t.5.     

 

 1. Magasztallak téged, Uram, teljes szívemből, * 
az angyalok színe előtt is csak rólad énekelek. 

 2. Leborulok szent templomodban, + 
áldom neved kegyelmedért és hűségedért, * 

mert mindennél magasztosabbá tetted neved és beszéded. 
 3. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, * bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. 
 4. Énekelni fogok immár az Úr útjairól, * mert oly nagy az Úr dicsősége. 
 5. Bár fenséges az Úr, a megalázottat meglátja, * 

és a fennhéjázót is messziről megismeri. 
 6. Ha szorult helyzetben vagyok is, * te megtartod az életemet. 
 7. Ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, * 

és jobboddal megsegítesz engem. 
 8. Az Úr elvégzi, amit énbennem elkezdett. + Uram, a te irgalmad örökkévaló, * 

ne hagyd el kezednek alkotásait! 
 

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

  Antifóna 
 
143. zsoltár 
 

 

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

t.2.       
 

 1. Uram, hallgasd meg imádságomat, + figyelmezz könyörgésemre! * 
Hallgass meg, mert te hű vagy és igaz! 

 2. Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz előtted! 
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t.2.       

 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. 
 

  Antifóna 
 

 8. Ne rejtsd el orcádat előlem, * mert olyam leszek, mint a sírba szállók! 
 9. Hadd hallja meg minden reggel, hogy hűséges vagy, * hiszen tebenned bízom! 
 10. Mutasd meg nékem, az utat, amelyen járjak, * 

mert hozzád vágyódik az én lelkem. 
 11. Ments meg ellenségeimtől Uram, * nálad keresek oltalmat! 
 12. Taníts engem akaratod tennem, mert te vagy Istenem! * 

A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton! 
 13. Eleveníts meg, Uram, nevedért, * hozz ki a nyomorúságból igazságodért! 
 

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

  Antifóna 
 
144. zsoltár 
 

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

t.6.     

 

 1. Áldott az Úr, az én kősziklám, * aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat. 
 2. Jótevőm és erősségem, váram és megmentőm ő, * 

pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket vet alám. 
 3. Ó, Uram, micsoda az ember, hogy törődsz vele, * 

az emberfia, hogy gondolsz rá? 
 4. Az ember a lehelethez hasonló, * napjai a tűnő árnyékhoz. 
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  Antifóna 
 

t.6.     

  5. Hajlítsd le az eget, Uram, * 
és szállj le, érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! 

 6. Villogtasd villámaidat, szórjad azokat, * lődd ki nyilaidat, röpítsd szét őket! 
 7. Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, * 

ments ki engem a nagy vizekből, az idegenek hatalmából, 
 8. akiknek szája hiábavalóságot beszél, * jobb kezük csak álnokságot művel! 
 9. Új éneket éneklek neked, Istenem, * tízhúrú lanton zengedezek neked. 
 10. Te adsz győzelmet a királyoknak; * 

szolgádat, Dávidot is megszabadítottad a gyilkos fegyvertől. 
 11. Szabadíts meg, ments ki engem az idegenek hatalmából, * 

akiknek szája hiábavalóságot beszél, jobb kezük csak álnokságot művel! 
 12. Fiaink legyenek olyanok ifjúkorukban, mint a nagyra nőtt palánták, * 

leányaink pedig, mint a faragott oszlopok, amilyenek a palotákban vannak. 
 13. Színültig telt raktáraink ontsanak mindenféle jót, * 

juhaink a legelőkön szaporodjanak ezer-, sőt tízezerannyira! 
 14. Marháink legyenek kövérek, + ne érje őket baj, ne vetéljenek el! * 

Ne legyen jajveszékelés a tereken! 
 15. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. * 

Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene! 
 

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

  Antifóna 
 
147. zsoltár 
 

      Az Úr- nak né- pe     ki - jö- ve a  po- gá- nyok kö- zül. 
 

t.8.       
 

 1. Dicsérjétek az Urat! + Milyen jó Istenünkről énekelni, * 
milyen gyönyörű a szép dicséret! 

 2. Felépíti Jeruzsálemet az Úr, * összegyűjti a szétszóródott Izráelt. 
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 3. Meggyógyítja a megtört szívűeket, * és bekötözi sebeiket. 
 4. Megszabja a csillagok számát, * nevet ad mindegyiknek. 
 5. Nagy a mi Urunk, és igen erős, * bölcsessége határtalan. 
 6. Támogatja az Úr az alázatosokat, * de porig alázza a bűnösöket. 
 

  Antifóna 
 

 7. Zengjetek hálaéneket az Úrnak, * énekeljetek hárfakísérettel Istenünknek! 
 8. Ő az, aki beborítja felhőkkel az eget, + esőt bocsát a földre, * 

füvet sarjaszt a hegyeken. 
 9. Eledelt ad az állatoknak, * a károgó hollóknak is. 
 10. Nem a lovak erejében leli kedvét, * nem a férfi izmaiban gyönyörködik. 
 11. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, * azokban, akik az ő szeretetében bíznak. 
 12. Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, * Sion, dicsérd Istenedet! 
 13. Mert ő erős zárakat tett kapuidra, * megáldotta benned lakó fiaidat. 
 14. Békét szerzett határaidon, * a búza legjavával tart jól téged. 
 15. Elküldi parancsát a földre, * beszéde gyorsan terjed. 
 16. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, * olyan deret szór szét, amilyen a hamu. 
 17. Darabokban dobálja a jeget, * ki állhatja ki hidegét? 
 18. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, * 

és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. 
 19. Kijelentette igéjét Jákóbnak, * rendelkezését és törvényeit Izráelnek. 
 20. Egyetlen néppel sem bánt így, + a többiek nem ismerik törvényeit. * 

Dicsérjétek az Urat! 
 

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

  Antifóna 


