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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat hatodik hetében  

/2020.VII.19-25./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (22. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL I., II. és III. zsoltárrész.) 
 

V,Sze,Szo: 1-5 vagy 1-2 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el 
 

H,Cs: 1,6-11 vagy 1,10 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el 
 

K,P: 1,12-16 vagy 12-13 Én Istenem, én erős Istenem! Miért hagyál el 
 

c) A hét zsoltára (100. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

    E földön ti minden népek, Az Istennek örvendjetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 28,16-20 Mt 21,33-46 2Móz 21 

H 2Móz 14,15-22 Mt 22,1-14 2Móz 22 

K ApCsel 2,32-40 Mt 22,15-22 2Móz 23 

Sze ApCsel 16,23-34 Mt 22,23-33 2Móz 24 

Cs Mt 18,1-6 Mt 22,34-40 2Móz 25 

P 1Kor 12,12-18 Mt 22,41-46 2Móz 26 
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Szo Jel 3,1-6 1Krón 12 ApCsel 7,1-16 

 

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: 250 végig vagy 1,4 Atya Úr Isten, rólad vallást tészek, Dícséretedre 
 

H,Sze,P: 253 végig vagy 1-2,5 Isten kezét mutatja, Az égnek boltozatja 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért, akik 

nem tudják igazságukat és jogaikat érvényesíteni. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VII.26-VIII.01./ 
 

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 a jelett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

    Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének 
 

V,K,Cs,Szo: 1-6 vagy 1-2 Nosza istenfélő szent hívek, Örvendezzetek 
 

H,Sze,P: 1,7-11 vagy 1,7,11 Nosza istenfélő szent hívek, Örvendezzetek 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 Mt 23,23-36 2Móz 28 

H Jn 6,47-56 Mt 23,37-39 2Móz 29 

K Mt 22,1-14 Mt 24,1-22 2Móz 30 

Sze ApCsel 10,21-36 Mt 24,23-51 2Móz 31 

Cs 1Kor 10,16-17 Mt 25,1-13 2Móz 32,1-14 

P Lk 22,14-20 Mt 25,14-46 2Móz 32,15-35 
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Szo Jel 19,4-9 1Krón 19 Apcsel 9,1-9 

 

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 (L vagy É vezeti) 

 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a 

templomépítő gyülekezetekért! 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 
 

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

  



8 

Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat  nyolcadik hetében 

/2020.VIII.02-08./ 
 

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,13-16 Mt 26,30-56 2Móz 34,1-9 

H Mt 7,7-12 Mt 26,57-27,2 2Móz 34,10-28 

K Lk 6,27-35 Mt 27,3-30 2Móz 34,29-35 

Sze Mt 5,33-37 Mt 27,31-50 2Móz 35 

Cs 1Kor 12,27-13,3 Mt 27,51-66 2Móz 36 

P 1Pt 3,8-17 Mt 28,1-10 2Móz 37 



9 
Szo Fil 2,12-18 Józs 11 Lk 9,46-48 

 

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 (L vagy É vezeti) 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a világ 

békességéért, a háborúk által sújtott országokért, a keresztyén közösségekért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020. VIII.09-15./ 
 

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 (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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 Róm 1,1-15 2Móz 39 

H 1Kir 3,16-28 Róm 1,16-32 2Móz 40 

K Ef 5,15-20 Róm 2,1-10 Ruth 1 

Sze 1Kor 10,23-31 Róm 2,11-16 Ruth 2 

Cs 1Kor 9,16-23 Róm 2,17-29 Ruth 3 

P Jer 1,11-19 Róm 3,1-20 Ruth 4 

Szo Lk 12,42-48 Róm 3,21-31 1Sám 1 
 

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



11 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus énekelhető 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 (L vagy É vezeti) 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

közbenájáró szolgálatot végezve környezetünkért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

---------------------------------------------- 
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Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében 

/2020.VIII.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 (25 az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

c) A hét zsoltára (47 az énekeskönyvből végig vagy 1-3,,vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

  No minden népek örvendezzetek, És tapsoljatok, Istent áldjátok 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 Róm 4,1-12 1Sám 2,1-10 

H Róm 11,1-12 Róm 4,13-25 1Sám 2,11-36 

K JSir 1,1-11 Róm 5,1-11 1Sám 3 

Sze Jn 4,19-26 Róm 5,12-21 1Sám 4,1-11 

Cs Róm 11,25-32 Róm 6,1-11 1Sám 4,12-22 

P JSir 5,1-22 Róm 6,12-23 1Sám 5 

Szo 5Móz 4,27-40 2Krón 4 ApCsel 13,13-22 
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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 ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 203/1-6 vagy 1,3,6 Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet 
 

Cs,Szo: 203/1,7-10 vagy 1,8,10 Mennybéli Úr Isten, hallgass meg engemet 
 

H,Sze,P: 427. végig vagy 1,7-10 Lelkem hozzád kíván menni, Veled lenni 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

hazánkért, hogy ne csak „hivatalosan” legyen keresztyén ország, de szívből 

is. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VIII.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 (51. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1,4 Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, 

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 
 

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

És kegyelmedből könyörülj énrajtam 

 

c) A hét zsoltára (103 az énekeskönyvből 1-3, vagy az ANTIFÓNÁS 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

    Áldjad lelkem Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 Róm 7,14-25 1Sám 7 

H Mt 23,1-12 Róm 8,1-17 1Sám 8 

K 1Sám 17,38-51 Róm 8,18-30 1Sám 9 

Sze Jn 8,3-11 Róm 8,31-39 1Sám10,1-16 

Cs 1Pt 5,1-5 Róm 9,1-13 1 Sám 10,17-27 

P Lk 22,54-62 Róm 9,14-33 1Sám 11 
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Szo Ézs 26,1-6 Róm 10,1-13 1Sám 12 

 

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

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

A gyülekezet feláll. 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 
 

a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban kérő és közbenjáró imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, olyan 

politikai vezetőkért, akik hallgatnak Isten igéjére. 
 

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

e) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VII.19-25./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (13. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Míglen felejtesz el, Uram, Míg nem emlékezel rólam 
 

c) A hét zsoltára (19. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Az egek beszélik, És nyilván hirdetik 
 

H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,7 Az egek beszélik, És nyilván hirdetik 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 28,16-20 Mt 21,33-46 2Móz 21 

H 2Móz 14,15-22 Mt 22,1-14 2Móz 22 

K ApCsel 2,32-40 Mt 22,15-22 2Móz 23 

Sze ApCsel 16,23-34 Mt 22,23-33 2Móz 24 

Cs Mt 18,1-6 Mt 22,34-40 2Móz 25 

P 1Kor 12,12-18 Mt 22,41-46 2Móz 26 

Szo Jel 3,1-6 Mt 23,1-22 2Móz 27 
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K: 249/1-5 vagy 1,5 Nagy az Úr, ki fényes házát építette, 

Ott fenn a számtalan egeknek felette 
 

Cs,Szo: 249/1,6-9 vagy 1,9 Nagy az Úr, ki fényes házát építette, Ott fenn a 
 

H,Sze,P: 276. végig vagy 1-3 Egyedüli reményem, Ó Isten, csak te vagy 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért, 

akik nem tudják igazságukat és jogaikat érvényesíteni. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VII.26-VIII.01./ 
 

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 jelzett 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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 Mt 23,23-36 2Móz 28 

H Jn 6,47-56 Mt 23,37-39 2Móz 29 

K Mt 22,1-14 Mt 24,1-22 2Móz 30 

Sze ApCsel 10,21-36 Mt 24,23-51 2Móz 31 

Cs 1Kor 10,16-17 Mt 25,1-13 2Móz 32,1-14 

P Lk 22,14-20 Mt 25,14-46 2Móz 32,15-35 

Szo Jel 19,4-9 Mt 26,1-29 2Móz 33 
 



19 
Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. 
 

b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) 
 

c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL 
 

V,K,Cs,Szo: 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 (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a 

templomépítő gyülekezetekért. 
 

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 (L) (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 a Hála és Szolgálat nyolcadik hetében 

/2020.VIII.02-08./  
 

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,13-16 Mt 26,30-56 2Móz 34,1-9 

H Mt 7,7-12 Mt 26,57-27,2 2Móz 34,10-28 

K Lk 6,27-35 Mt 27,3-30 2Móz 34,29-35 

Sze Mt 5,33-37 Mt 27,31-50 2Móz 35 

Cs 1Kor 12,27-13,3 Mt 27,51-66 2Móz 36 

P 1Pt 3,8-17 Mt 28,1-10 2Móz 37 

Szo Fil 2,12-18 Mt 28,11-20 2Móz 38 
 

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 (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a világ 

békességéért, a háborúk által sújtott országokért, a keresztyén közösségekért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VIII.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) 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 a 

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 Róm 1,1-15 2Móz 39 

H 1Kir 3,16-28 Róm 1,16-32 2Móz 40 

K Ef 5,15-20 Róm 2,1-10 Ruth 1 

Sze 1Kor 10,23-31 Róm 2,11-16 Ruth 2 

Cs 1Kor 9,16-23 Róm 2,17-29 Ruth 3 

P Jer 1,11-19 Róm 3,1-20 Ruth 4 

Szo Lk 12,42-48 Róm 3,21-31 1Sám 1 
 

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

c) Gyülekezeti ének, majd verzikulus énekelhető 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 (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

közbenájáró szolgálatot végezve környezetünkért. 
 

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

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

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

---------------------------------------------- 
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Napközi áhítat a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében 

/2020.VIII.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 (120. az énekeskönyvből, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Én az Úr Istenhez kiálték, Mikoron nagy ínségben valék 
 

c) A hét zsoltára (8. az énekeskönyvből végig vagy 1,4-6,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, Mely csudálatos a te neved nékünk 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 Róm 4,1-12 1Sám 2,1-10 

H Róm 11,1-12 Róm 4,13-25 1Sám 2,11-36 

K JSir 1,1-11 Róm 5,1-11 1Sám 3 

Sze Jn 4,19-26 Róm 5,12-21 1Sám 4,1-11 

Cs Róm 11,25-32 Róm 6,1-11 1Sám 4,12-22 

P JSir 5,1-22 Róm 6,12-23 1Sám 5 

Szo 5Móz 4,27-40 2Krón 4 ApCsel 13,13-22 
 

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

V,K: 249/1-5 vagy 1,5 Nagy az Úr, ki fényes házát építette, Ott fenn 
 

Cs,Szo: 249/1,6-9 vagy 1,9 Nagy az Úr Isten ki fényes házát 
 

H,Sze,P: 202. végig vagy 1-2 Fő boldogságom tartom én ebben, 

Hogy az Úr Jézus tudományát vallom 
 

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

hazánkért, hogy ne csak „hivatalosan” legyen keresztyén ország, de szívből 

is. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VIII.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 (14. az énekeskönyvből végig vagy 1-3,7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

  A bolond így szól az ő szívében: ’Nincs Isten’ azért nagy gonoszságban él 
 

c) A hét zsoltára (103. az énekeskönyvből 1,4-6 vagy 1,4,6, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a II. szakasz) 
 

   Áldjad lelkem, Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 Róm 7,14-25 1Sám 7 

H Mt 23,1-12 Róm 8,1-17 1Sám 8 

K 1Sám 17,38-51 Róm 8,18-30 1Sám 9 

Sze Jn 8,3-11 Róm 8,31-39 1Sám10,1-16 

Cs 1Pt 5,1-5 Róm 9,1-13 1 Sám 10,17-27 

P Lk 22,54-62 Róm 9,14-33 1Sám 11 

Szo Ézs 26,1-6 Róm 10,1-13 1Sám 12 
 

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

A gyülekezet feláll. 
 

d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

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

b) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, olyan 

politikai vezetőkért, akik hallgatnak Isten igéjére. 
 

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

d) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

V BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VII.19-25./ 
 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 
 

Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll. 

L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél: 
 

a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

 A gyülekezet leül. 
 

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ 
 

a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

b) Zsoltárkönyörgés (59. az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 28,16-20 Mt 21,33-46 2Móz 21 

H 2Móz 14,15-22 Mt 22,1-14 2Móz 22 

K ApCsel 2,32-40 Mt 22,15-22 2Móz 23 

Sze ApCsel 16,23-34 Mt 22,23-33 2Móz 24 

Cs Mt 18,1-6 Mt 22,34-40 2Móz 25 

P 1Kor 12,12-18 Mt 22,41-46 2Móz 26 

Szo Jel 3,1-6 Mt 23,1-22 2Móz 27 
 

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: 278/1-4,7-8 vagy 1-2 Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban 
 

Cs,Szo: 278/1-2,5-8 vagy 1,6,8 Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban 
 

H,Sze,P: 247. végig vagy 3,5-6 Imádandó Isten, e széles föld néked, 

Zsámolyod és a menny fényes ülő széked 
 

A gyülekezet feláll.  
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, azokért, 

akik nem tudják igazságukat és jogaikat érvényesíteni. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2020.VII.26-VIII.01./ 
 

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 csak tebenned 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Jn 6,1-15 Mt 23,23-36 2Móz 28 

H Jn 6,47-56 Mt 23,37-39 2Móz 29 

K Mt 22,1-14 Mt 24,1-22 2Móz 30 

Sze ApCsel 10,21-36 Mt 24,23-51 2Móz 31 

Cs 1Kor 10,16-17 Mt 25,1-13 2Móz 32,1-14 

P Lk 22,14-20 Mt 25,14-46 2Móz 32,15-35 

Szo Jel 19,4-9 Mt 26,1-29 2Móz 33 
 

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: 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 (L vagy É vezeti) 

 

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, a 

templomépítő gyülekezetekért. 
 

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) 
 

becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása. 

 

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

/2018.VIII.02-08./  
 

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 fordula 
 

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

És íme hozzám fordula 
 

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 5,13-16 Mt 26,30-56 2Móz 34,1-9 

H Mt 7,7-12 Mt 26,57-27,2 2Móz 34,10-28 

K Lk 6,27-35 Mt 27,3-30 2Móz 34,29-35 

Sze Mt 5,33-37 Mt 27,31-50 2Móz 35 

Cs 1Kor 12,27-13,3 Mt 27,51-66 2Móz 36 

P 1Pt 3,8-17 Mt 28,1-10 2Móz 37 
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Szo Fil 2,12-18 Józs 11 Lk 9,46-48 

 

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: 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 (L vagy É vezeti) 

 

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, a világ 

békességéért, a háborúk által sújtott országokért, a keresztyén közösségekért. 
 

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

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

V. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

 

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

/2015.VIII.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 (94. az énekeskönyvből 1-5 vagy 1-2, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

   Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért büntetsz erősen  
 

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 (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mt 13,44-46 Róm 1,1-15 2Móz 39 

H 1Kir 3,16-28 Róm 1,16-32 2Móz 40 

K Ef 5,15-20 Róm 2,1-10 Ruth 1 

Sze 1Kor 10,23-31 Róm 2,11-16 Ruth 2 

Cs 1Kor 9,16-23 Róm 2,17-29 Ruth 3 

P Jer 1,11-19 Róm 3,1-20 Ruth 4 

Szo Lk 12,42-48 Róm 3,21-31 1Sám 1 
 

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

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

d) Gyülekezeti ének, majd verzikulus énekelhető 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 de némán kulcsfordulásra vársz 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 
 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

közbenájáró szolgálatot végezve környezetünkért. 
 

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. 

 

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

  



36 

Esti áhítat a Hála és Szolgálat utolsó előtti hetében  

/2020.VIII.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 (31. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

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

c) A hét zsoltára (9. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

V,K,Cs,Szo: 1-10 vagy 1-2,9-10 Dicsérlek téges, Úr Isten, És áldlak 
 

H,Sze,P: 11-20 Énekeljetek az Úrnak, A Sion hegyén lakónak 
 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Mk 12,28-34 Róm 4,1-12 1Sám 2,1-10 

H Róm 11,1-12 Róm 4,13-25 1Sám 2,11-36 

K JSir 1,1-11 Róm 5,1-11 1Sám 3 

Sze Jn 4,19-26 Róm 5,12-21 1Sám 4,1-11 

Cs Róm 11,25-32 Róm 6,1-11 1Sám 4,12-22 

P JSir 5,1-22 Róm 6,12-23 1Sám 5 
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Szo 5Móz 4,27-40 2Krón 4 ApCsel 13,13-22 

 

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: 425. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved 
 

H,Sze,P: 426. Már keresztem vállra vettem, s érted mindent elhagyok 
 

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 

 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, 

hazánkért, hogy ne csak „hivatalosan” legyen keresztyén ország, de szívből 

is. 
 

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. 

 

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

  



38 

Esti áhítat a Hála és Szolgálat utolsó hetében  

/2020.VIII.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 (12. az énekeskönyvből végig vagy 1,5-7, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) 
 

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

c) A hét zsoltára (103. az énekeskönyvből 1,7-11 vagy 1,7,9, vagy az 

ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL a III.szakasz) 
 

   Áldjad lelkem, Uradat, Istenedet, Minden énbennem dícsérje 

 

III. IGEI RÉSZ 
 

a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) 
 

Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom… 
 

V Lk 18,9-14 Róm 7,14-25 1Sám 7 

H Mt 23,1-12 Róm 8,1-17 1Sám 8 

K 1Sám 17,38-51 Róm 8,18-30 1Sám 9 

Sze Jn 8,3-11 Róm 8,31-39 1Sám10,1-16 

Cs 1Pt 5,1-5 Róm 9,1-13 1 Sám 10,17-27 

P Lk 22,54-62 Róm 9,14-33 1Sám 11 

Szo Ézs 26,1-6 Róm 10,1-13 1Sám 12 
 

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

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

A gyülekezet feláll. 
 

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

IV IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) 
 

a) Magnificat (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) 
 

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

elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok 
 

c) A Bibliaolvasó Kalauzból 
 

   A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, olyan 

politikai vezetőkért, akik hallgatnak Isten igéjére. 
 

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

e) Miatyánk (énekelve) 
 

482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben, Légy segítségül /közepes/ 
 

vagy 483. Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn /hosszú/ 
 

vagy 484. Mi Atyánk, ó kegyes Isten, Ki vagy a magas mennyekben /rövid/ 
 

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  

a Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 

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

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

I/b) Reggeli dicséret (241. É és Gy) 
 

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

II/a) Évszaki zsoltár (36. zsoltárból, É és Gy) 
 

É: A Hála és szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

Uram, szereteted az égig ér, 

hűséged a fellegekig. 

Gy: Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, 

ítéleteid, mint a nagy mélység, 

embert és állatot megtartasz, Uram. 

É: Mily drága a te szereteted, Istenem! 

Szárnyaid árnyékába 

menekülnek az emberek. 

Gy: Dúslakodnak házad bőségében, 

Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 

É: Mert nálad van az élet forrása, 

a te világosságod által 

látunk világosságot. 

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

Gy: Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

mindörökkön-örökké. Ámen. 
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III/c) Responzórium (É és Gy) 

 

          

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

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

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

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

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

 

III/d) Verzikulus 
 

E: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké. 
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IV/a) Benedictus (É és Gy) 
 

   Minden  hű  ke – resz-tyén   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.  A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, * kik eleitől fogva voltak, 

II. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, * 

és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek. 

I.  Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, * 

és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, 

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

hogy ő megadja nékünk, 

I. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, * 

félelem nélkül szolgáljunk néki, 

II. Szentségben és igazságban ő előtte * 

a mi életünknek minden napjaiban. 

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

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

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

a bűnöknek bocsánatjában. 

I.  A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, * 

a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, 

II. Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és 

a halálnak árnyékában ülnek; * 

hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára! 
 

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

II.      Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * 

és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

 Antifóna  
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V/a) Záróének (176. É és Gy) 
 

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

 

V/b) Áldás (L) 
 

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  

a Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 
 

     
           

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

   
  

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

 

I/b) Napközi dicséret (376. É és Gy) 
 

   Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 

 

II/a) Évszaki zsoltár (50. zsoltárból, É és Gy) 
 

É: A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

A hatalmas Isten, az Úr 

szól és hívja a földet 

napkelettől napnyugatig. 

Gy: A tökéletes szépségű Sionon 

ragyogva jelenik meg Isten. 

É: Jön a mi Istenünk, nem hallgat. 

Előtte emésztő tűz, 

körülötte hatalmas szélvihar. 

Gy: Hívja az eget odafent, 

és a földet, mert ítélni akarja népét. 

É: Gyűljetek hozzám, híveim, 

akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. 

Gy: Igazságát hirdesse az ég, 

mert ítéletet tart az Isten. 

É: Hálaadással áldozz Istennek, 

és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! 

Gy: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! 

Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

mindörökkön-örökké. Ámen. 
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III/c) Verzikulus 
 

E: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké. 

 

III/d) Igei hitvallás (É és Gy) 
  

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

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

odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a 

ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, 

a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek 

dicsőségben. (Kol 3,1-4) Gy: Ámen. 

 

V/a) Záróének (501/1-3,8, É és Gy) 
 

   Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli, Mert minden gazdagságát 
  

V/b) Áldás (L) 
 

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

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

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

örökké.     
 

Gy: Ámen. 

 

V/c) Befejező könyörgés 
 

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

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

a Hála és Szolgálat idejére  
 

I/a) Bevezető könyörgés (L és Gy) 
 

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

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

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

I/b) Esti dicséret (245. É és Gy) 
 

   Dicséret a Szentháromságnak, Egy örök Istennek 
 

II/a) Évszaki zsoltár (104. zsoltárból, É és Gy) 
 

É: A Hála és Szolgálat idejében a zsoltár szavaival mondjuk: 
 

Áldjad, lelkem, az Urat! 

Gy: 

 
Uram, Istenem, igen nagy vagy, 

fenségbe és méltóságba öltöztél, 

É: 

 

világosságot vettél magadra, 

mint egy köpenyt. 

Gy: Ha kiárasztod lelkedet, 

új teremtmények keletkeznek, 

és megújítod a termőföld felszínét. 

É: Dicsőség legyen az Úrnak örökké! 

Örüljön alkotásainak az Úr! 

Gy: Tekintetétől reszket a föld, 

érintésétől füstölögnek a hegyek. 

É: Éneklek az Úrnak, amíg élek, 

zsoltárt zengek Istenemnek, 

amíg csak leszek. 
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Gy: Legyen kedves előtte fohászkodásom! 

Én örvendezem az Úr előtt. 

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

 Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 

mindörökkön-örökké. Ámen. 

 

III/c) Responzórium (É és Gy) 
 

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 
 

E: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel e  -   -   -   -   - gyütt. 

Gy: És mindenek felett magasztaljuk őt mindörökkön-örök  - ké.

 

III/e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (L és Gy) 
 

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

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

világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; született és nem 

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

emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a 

Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették 

Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 

feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, 

újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz 

vége. 
 

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

Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és 

dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes 

és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. 

Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

IV/a) Magnificat (É és Gy) 

 

Antifóna 

   

        A Szent-lé – lek     ön - nön- ma- ga   ta-nú – sá-got tesz majd  ar- ról 

-      a   mi  lel – künk- nek,  hogy  az   Is  - ten    fi  - a  -  i    va - gyunk. 

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

II. És örvendez az én lelkem *      az én megtartó Is-tenemben 

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 félik őt. 

II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával, * 

szétszórja a szívük szándékában gőgösöket. 
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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 megismétlése 

 

V/a) Záróének /Benedicamus/ 
 

E   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 
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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! mennyire megsokasodtak ellenségeim! * sokan vannak a reám támadók! 
2. Sokan mondják az én lelkem felől: * Nincs számára segítség Istennél, 
3. De te, Uram! + pajzsom vagy nékem, dicsőségem, 

* a ki felmagasztalja az én fejemet. 
4. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, 

* az ő szentsége hegyéről. 
5. Én lefekszem és elalszom; * felébredek, mert az Úr támogat engem. 
6. Nem félek sok ezernyi néptől sem, * a mely köröskörül felállott ellenem. 
7. Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, 
           * mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted. 
8. Az Úré a szabadítás; * legyen a te népeden a te áldásod. 
 
    Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
    Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

     Antifóna 
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8. zsoltár 
 

      Ál- dott le- gyen  min- de- nek- nek te- rem-tő- je! 
 

6.t.     

 

1. Ó, Urunk, mi Urunk! + Mily felséges a te neved az egész földön, 
* ki az égen is megmutattad dicsőségedet. 

2. Gyermekek és csecsemők szájával erősítetted hatalmadat, 
* hogy elnémítsd a gyűlölködőt és a bosszúállót. 

3. Ha látom az eget, kezed alkotását, 
* a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél: 

4. Micsoda az ember, kérdem, hogy megemlékezel róla? 
* És az embernek fia, hogy gondod van reá? 

5. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, 
* dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg őt. 

6. Úrrá tetted őt kezed alkotásain, * mindeneket lábai alá vetettél. 
7. A juhokat és minden háziállatot, * ugyanígy a mezőknek vadjait. 
8. Az égi madarakat és a tengernek halait, * amelyek a tenger ösvényein járnak. 
9. Ó, Urunk, mi Urunk! * Mily felséges a te neved az egész földön! 
 

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

     Antifóna  
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9. zsoltár 
 

        I-  gaz- sá- got  szolg- gál- tat  az  Úr. 
 

t.2.     

 

  1. Dicsérlek Uram teljes szívemmel, * hirdetem minden csudatételedet. 
  2. Örülök és örvendezek tebenned, * zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet; 
  3. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, * elbuktak és elvesztek a te orcád előtt; 
  4.Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: 

* az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró. 
  5. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: 

* nevöket mindörökre kitörölted. 
  6. Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; 

* és a városoknak, amiket feldúltál még az emlékezetök is elveszett. 
  7. Az Úr pedig örökké trónol, * ítéletre készítette el az ő székét. 
  8. És ő megítéli a világot igazsággal, * törvényt tesz a népeknek méltányosan. 
  9. És lesz az Úr nyomorultak kővára, * kővár a szükség idején. 
10. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet; 

* mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. 
 

      Antifóna 
 

11. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik; 
*hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. 

12. Mert számon kéri a kiontott vért, + megemlékezik rólok, 
* nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. 

13. Könyörülj rajtam, Uram! 
+ lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, 

* aki felemelsz engem a halál kapuiból; 
14. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; 

* hadd örvendjek a te szabadításodban. 
15. Besülyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; 

* a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábok. 
16. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; 

* a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. 
17. Seolba jutnak a gonoszok, * oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. 
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t.2.     

 

18. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, 
* a nyomorultak reménye sem vész el örökre. 

19. Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; 
* ítéltessenek meg a pogányok te előtted! 

20. Rettentsd meg, Uram, őket; * tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! 
 

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

     Antifóna 
 
 
 
 

  



55 
12. zsoltár 
 

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

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

t.3.      
 

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

+ a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, 
* és szabadulást adok az arra vágyódónak. 

7. Az Úr ígéretei tiszták, 
           * olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. 
8. Uram, te megtartod ígéreteidet, 
                                  * minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, 
9 még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, 
                                                      * és az alávalóságot magasztalják is az emberek. 
 
  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak, * és a Szentléleknek 
  Miként kezdetben volt most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

  Antifóna 
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13. zsoltár 

 

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

t. 8.    
 

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

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

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

* ne ujjongjanak elleneim, hogy meginogtam. 
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  
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14. zsoltár 
 

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

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

t.3.      
 

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

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

    Antifóna 
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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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19. zsoltár 
 

        Az   e- gek hir- de- tik  Is-ten  di- cső- sé- gét. 
 

t.1.     

  

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

       amely elindul, mint szobájából a vőlegény, 
* örül, mint hős, ki futhatja pályáját. 

  6. Elindul az ég egyik szélétől, + átível a másik végéig, 
* nincs semmi, ami rejtőzhetne melege elől. 

  
     Antifóna 
 

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

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

      Antifóna 
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22. zsoltár I. 
 

     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. 
 

      Antifóna 
 

  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. 
 

     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 

 
 
  



62 
22. zsoltár III. 
 

 

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

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 

 
 
 
  



63 
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. 
 

     Antifóna 
 

5. Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, + és táruljatok fel, ti ősi ajtók, 
* hadd menjen be a dicsőség Királya! 

6. Kicsoda ez a dicsőség Királya? 
* Az erős és hatalmas Úr, aki hatalmas a harcban. 

7. Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk, + és táruljatok fel, ti ősi ajtók, 
* hadd menjen be a dicsőség Királya! 

8. Kicsoda ez a dicsőség Királya? * A Seregek Ura, ő a dicsőség Királya. 
 

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

     Antifóna 
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25. zsoltár 
 

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

t.8.      
   

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

       Antifóna 
 

  8. Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, 
                                                         * akik az ő szövetségét és parancsait megőrzik. 
  9. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneim, * mert azok igen számosak. 
10. Az Úr titka az istenfélőknek adatik, * nékik jelenti meg az ő szövetségét. 
11. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, 

* mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 
12. Tekints reám, és könyörülj rajtam, * mert árva és szegény vagyok. 
13. Enyhítsd szívem szorongását, * szorultságomból ments ki engem! 
14. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrelmemet, 
                                                                          * és bocsásd meg minden vétkemet! 
15. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, 
                                     * ne engedj megszégyenülnöm, hiszen én tebenned bíztam. 
 

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

       Antifóna 
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26. zsoltár 
 

 
 

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

t.8.       
 

  1. Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem 
* és az Úrban bíztam ingadozás nélkül. 

  2. Próbálj meg, Uram, és kísérts meg, * vizsgáld meg veséimet és szívemet. 
  3. Mert kegyelmed szemem előtt van, * hűségedben járok-kelek. 
  4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, * és alattomosokkal nem barátkoztam. 
  5. Gyűlölöm a rosszak társaságát, * és a gonoszokkal együtt nem ülök. 
  6. Ártatlanságban mosom kezemet, * és oltárodat gyakorlom Uram! 
  7. Hogy hallató szóval dicsérjelek téged, * és elbeszéljem minden csodatettedet. 
 

     Antifóna 
 

  8. Uram, szeretem a te házadban való lakozást, 
* és a te dicsőséged hajlékának helyét. 

  9. Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, 
* sem életemet a vérszopókkal együvé, 

10. Akiknek a keze tele van gyalázattal, * és jobbjuk telve vesztegetéssel. 
11. Én pedig ártatlanságban élek; * ments meg és könyörülj rajtam. 
12. Lábam megáll igazsággal; * áldom az Urat a gyülekezetekben. 
 
      Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
      Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

      Antifóna 
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31. zsoltár 
 

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

t.6.    

 

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

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

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

       Antifóna 
 

  7. Vigadok és örvendezek a te jóvoltodnak, 
* mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. 

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

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

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

      Antifóna 
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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. 
 

       Antifóna 
 

  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. 
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t.1.   
 

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 
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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. 
  4. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; 

* jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. 
  5. Azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, 

* gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened! 
  6. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: * Mikor hal meg és vész ki a neve? 
  7. Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, 

* szívében összegyűjt minden rosszat, majd az utcán kibeszéli. 
  8. Minden gyűlölőm együtt suttog reám, * gonoszat koholnak ellenem: 
  9. Istennek átka szállott ő reá, * mivelhogy benne fekszik, nem kel fel többé! 
10. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, 

* aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. 
 

      Antifóna 
 

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

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

* és színed elé állatsz mindenha. 
14. 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 
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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. 
  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 
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47. zsoltár 
 

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

t.8.     

 

1. Ti népek, mind tapsoljatok, * örvendezzetek az Istennek vígságos szóval! 
2. Mert felséges az Úr, félelmetes, * nagy király az egész földön. 
3. Felvonul Isten ujjongás közben, * trombitaszóval jön az Úr. 
4. Énekeljetek Istennek, énekeljetek, * énekeljetek Királyunknak, énekeljetek, 
5. mert az Isten mind ez egész földnek Királya. * Zengjetek néki éneket! 
6. Isten uralkodik a népeken, * ott ül Isten szentségének trónusán. 
7. Összegyülekeznek a föld fejedelmei * Ábrahám Istenének népéhez, 
8. hiszen Istené a föld minden uralkodója, * ő az, ki mindenekfelett magasztos. 
 

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

    Antifóna 
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51. zsoltár 
 

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

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

t.1.     

  
  1. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,  
                                                                 * töröld el bűnömet nagy irgalmaddal! 
  2. Egészen moss ki engem az én álnokságomból,   
                                                                       * az én bűnömből tisztíts ki engem, 
  3. mert ismerem az én bűneimet, *előttem van az én vétkem szüntelen. 
  4. Egyedül teellened vétkeztem, * azt tettem, ami gonosz a te szemeid előtt. 
  5. Pedig te a szívbéli igazságot kedveled, 
                                                                  * és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 
  6. Tisztíts meg engem izsóppal, és megtisztulok, 
                                                       * moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál.   
  7. Engedd, hadd halljak örömet és vigasságot, 
                                                 * hogy megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 
  8. Fordítsd el orcádat vétkeim elől, * töröld el minden álnokságomat! 
  9. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 
                                                                 * és az erős lelket újítsd meg bennem! 
10. Ne vess el engem orcád elől, * a te szent lelkedet ne vedd el éntőlem! 
11. Add vissza nékem szabadításodnak örömét, 

* és engedelmesség lelkével támogass engem! 
 
     Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
     Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 

     Antifóna 
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59. zsoltár 
 

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

t.8.     

 

  1. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, 
* Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet! 

  2. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, 
* és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet; 

  3. Mert ímé lelkem után leselkednek, + egybegyűltek ellenem az erősek; 
* anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram! 

  4. Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem: 
* serkenj fel előmbe és lásd meg ezeket! 

  5. Te, Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! 
* Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. 
  6. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a városban. 
  7. De te, Uram, nevetsz rajtuk, * csúffá teszed e népeket. 
  8. Te vagy az én erőm, rád figyelek, * Isten az én erős váram. 
 

      Antifóna 
 

  9. Szeretetével jön felém Istenem. 
* Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. 

10 Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen! 
* Tedd őket bujdosókká hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk! 

11. Végezz velük haragodban! + Végezz velük, hogy ne legyenek! 
* Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóbon! 

12. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, * csatangolnak a városban. 
13. Én pedig éneklem a te hatalmadat, + reggelenkint zengem a te 

 kegyelmességedet; 
* mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. 

15. Én erősségem! Te néked éneklek, 
* mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem! 

 

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

      Antifóna  
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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. 
12. Megitatod barázdáit, rögeit elsimítod, 

* záporral lágyítod, és termését megáldod. 
13. Legelők sarjadnak a pusztán, * ujjongás tölti be a halmokat. 
14. 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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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! 
  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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88. zsoltár 
 

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

t. 1.     
 

  1. Uram, szabadításomnak Istene! * Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok: 
  2. Jusson elődbe imádságom, * hajtsad füled az én kiáltozásomra! 
  3. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, * és életem a Seolig jutott. 
  4. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; 

* olyan vagyok, mint az erejevesztett ember. 
  5. A holtak közt van az én helyem, 

* mint a megölteknek, a kik koporsóban feküsznek, 
  6. a kikről többé nem emlékezel, * mert elszakasztattak a te kezedtől. 
  7. Mély sírba vetettél be engem, * sötétségbe, örvények közé. 
  8. A te haragod reám nehezedett, * és minden haboddal nyomtál engem. 
 

      Antifóna 
 

  9. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, + útálattá tettél előttük engem; 
* berekesztettem és ki nem jöhetek. 

10. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt; 
* kiáltalak téged Uram minden napon, hozzád terjengetem kezeimet. 

11. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? 
* Felkelnek-é vajjon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? 

12. Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, * hűségedet a pusztulás helyén? 
13. Megtudhatják-e a sötétségben a te csodáidat, 

* és igazságodat a feledékenység földén? 
14. De én hozzád rimánkodom, Uram, * jó reggel elődbe jut az én imádságom: 
15. Miért vetsz el hát Uram engem, * és rejted el orcádat én tőlem? 
16. Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, * rettegek tőled, tanácstalan vagyok. 
17. Rám zúdult izzó haragod, * rettentő csapásaid megsemmisítenek. 
18. Körülvesznek minden nap, mint az árvíz, * teljesen bekerítenek engem. 
19. Elszakítottad tőlem jóbarátaimat, * 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  
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94. zsoltár 
 

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

t. 6.    
 

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

  7. Azt gondolják, nem látja az Úr, * nem veszi észre Jákób Istene. 

 

(Antifóna) 

 
  8. Térjetek észhez, ti ostobák a nép közt! 

* 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. Tudja az Úr, milyen hiábavalók az ember gondolatai. + 

Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, 
* és megtanítasz törvényedre, 

12. hogy megóvd a rossz napoktól, * míg a bűnösöknek megássák a sírját. 
13. Nem taszítja el népét az Úr, * nem hagyja el örökségét. 

14. Mert diadalra jut még a jog, * és azt követi minden tiszta szívű ember. 
 

Antifóna 

 

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

16. Ha az Úr nem segített volna rajtam, * én már a csend honában laknám. 
17. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, 

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

* mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő?  
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t. 6.    
 

20. Az igaz embernek életére törnek, * az ártatlan embert elítélik. 
21. De nekem az Úr a váram, * Istenem az oltalmam és kősziklám. 
22. Ellenük fordítja saját gazságukat, + megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, 

* megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. 
 
      Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. 
      Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. 
 
      Antifóna 
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100. zsoltár 
 

    Szol-gál-ja- tok    az  Úr-nak  ör- ven- de- zés- sel! 
 

t.2.       

 

1.Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! + Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! 
* Vigadozva járuljatok színe elé! 

2. Tudjátok meg: az Úr az Isten! + Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, 
* az ő népe és legelőjének juhai. 

3. Menjetek be kapuin hálaénekkel, + udvaraiba dicséretekkel! 
* Adjatok hálát őneki, áldjátok az ő nevét! 

4. Mert jó az Úr, + örökké tart szeretete * és hűsége nemzedékről nemzedékre. 
 

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

    Antifóna 
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103. zsoltár - I. szakasz 
 

       Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   

 

I.szakasz 
 
  1. Áldjad, én lelkem, az Urat, * és egész bensőm az ő szent nevét! 
  2. Áldjad, én lelkem, az Urat, * és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 
  3. Ő megbocsátja minden bűnödet, * meggyógyítja minden betegségedet. 
  4. Megváltja életedet a koporsótól, * kegyelemmel és irgalommal koronáz meg. 
  5. Betölti életedet javaival, * megújul ifjúságod, mint a sasé. 
  6. Az Úr irgalmasságot cselekszik, * és igaz ítéletet hoz minden elnyomottnak. 
  7. Megismertette útjait Mózessel, * és láthatták terveit Izráel fiai. 
 

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

     Antifóna 
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103. zsoltár - II. szakasz 
 

       Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   

 

  8. Irgalmas és kegyelmes az Úr, * türelme hosszú, szeretete nagy. 
  9. Nem vádol ő végtelenül, * nem tart haragja örökké. 
10. Nem bűneink szerint cselekszik mivelünk, 

* nem gonoszságunk szerint fizet minekünk. 
11. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, 

* oly nagy a kegyelme az istenfélők iránt. 
12. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, * oly messzire veti el vétkeinket. 
13. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, * oly irgalmas az Úr az istenfélők iránt. 
 

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

      Antifóna 
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103. zsoltár - III. szakasz 
 

      Áld-jad,   én  lel-kem,  az   U- rat! 
 

t. 8.   
 

14. Tudja jól, miként formált minket, * emlékezik rá, hogy porból vétettünk. 
15. Az ember napjai olyanok, akár a fű, * úgy virágzik csak, mint a mező virága. 
16. Ha végigsöpör rajt a szél, nincsen többé, * és nem ismeri őt többé a helye sem. 
17. de az Úr kegyelme az őt félőkkel van mindörökké, * és igazsága a fiaknak fiain. 
18. azokkal van, akik megtartják szövetségét, 

* gondolnak parancsolataira, hogy azokat cselekedjék. 
19. Az Úr a mennyben állította fel trónusát, * királya ő mindeneknek. 
20. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, 

* kik teljesítitek parancsát, és hallgattok szavára! 
21. Áldjátok az Urat, ti seregei, * szolgái és akaratának betöltői! 
22. Áldjátok az Urat, minden teremtményei, + bárhol is vagytok birodalmában! 

* Áldjad, én lelkem, 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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105. zsoltár 
 

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

t. 8.      

 

  1. Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, 
* hirdessétek a népek között az ő tetteit! 

  2. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, * beszéljétek el minden ő csodatételét. 
  3. Dicsekedjetek az ő szent nevével; 

* örvendezzen azoknak a szívük, a kik keresik az Urat. 
  4. Kivánjátok az Urat és az ő erejét; * keressétek az ő orcáját szüntelen. 
  5. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, melyeket cselekedett; 

* csodáiról és döntéseiről. 
  6. Ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, * Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott! 
  7. Ő az Úr, a mi Istenünk, * az egész földre kihat az ő ítélete. 
  8. Örökké emlékezik szövetségére, * az ezer nemzedéknek parancsolt igére, 
  9. amit Ábrahámmal kötött, * ahogy Izsáknak megesküdött. 
10. Jákób elé tárta és elrendelte, * Izráelnek örök szövetségül. 
 

     Antifóna 
 

39. Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, * és tüzet, hogy világítson éjjel. 
40. Könyörgésükre fürjeket hozott, * és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 
41. Megnyitotta a kősziklát és víz zúdult ki, * folyóként futott a sivatagon. 
42. Emlékezett az ő szent igéretére, * a melyet tett Ábrahámnak, az ő szolgájának. 
43. Kihozá azért az ő népét örömmel, * és az ő választottait vígassággal. 
44. Nékik adá a pogányok földjét, * és a népek munkájának gyümölcsét örökölték. 
45. Hogy megtartsák az ő rendelkezéseit, 

* és törvényeit megőrizzék. 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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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. 
  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 
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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. 
  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 
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120. zsoltár 
 

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

t.8.    
 

1. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, * ő meghallgat engem. 
2. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól * és a csalárd nyelvtől! 
3. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? 

* A hős hegyes nyilait rekettye parazsával! 
4. Jaj nekem, mert Mesekben kell tartózkodnom, + Kédár sátrai közt kell laknom! 

* Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. 
5. 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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143. zsoltár 
 

 

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

t. 2.        
 

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

  2. Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz előtted! 
  3. Íme, ellenség üldöz engem, + földre tiporja éltemet, 

* sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. 
  4. Lelkem elcsüggedt énbennem, * szívem is megdermedt bensőmben. 
  5. Megemlékezem a régi időkről, + végiggondolom minden tettedet, 

* elmélkedem kezed alkotásain. 
  6. Imádkozva nyújtom feléd kezemet, * lelkem, mint szomjú föld, eped utánad. 
  7. Siess, Uram, hallgass meg engem, * mert odavan az én lelkem. 
  8. Ne rejtsd el orcádat előlem, * mert olyam leszek, mint a sírba szállók! 
  9. Hadd hallja meg minden reggel, hogy hűséges vagy, * hiszen tebenned bízom! 
10. Mutasd meg nékem, az utat, amelyen járjak, 

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

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

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

      Antifóna 
 
 


