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Rövidítések feloldása
Megjegyzések a füzet használatához
L liturgus
É énekvezér
Gy gyülekezet
A hét napjai kezdőbetűjükkel rövi dítve szerepelnek.
Az énekek kiírt kezdősorait az énekvezér énekli, majd
az aláhúzott részt ől a gyülekezet is bekapcsolódik.
Az imádságos részeknél a reggeli áhítatoknál a
Benedictus és Miatyánk, a napközi áhítatoknál a Miatyánk,
az esti áhítatoknál a Magnif icat és a Miatyánk kötelező, a
többi elmaradhat, különöse n, ha van a nap mási k
áhítatánál.
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
első hetében
/2020.VIII.30-IX.05./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (5. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-7 vagy 1-3 Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed
H,Sze,P: 1-3,8-12 vagy 1,8,11-12 Úr Isten, az én imádságom, Kérlek, vegyed
c) A hét zsoltára (29. az énekeskönyvből, vagy az ANTIFÓNÁS
ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Mostan ti hatalmasak, Tekintetes nagy urak

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P

Mk 7,31-37
Mt 9,27-34
Mk 3,1-12
ApCsel 9,31-35
Jak 5,13-16
Mt 12,15-21

1Sám 13
1Sám 14,1-35
1Sám 14,36-52
1Sám 15
1Sám 16
1Sám 17,1-25

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24
Róm 11,25-36
Róm 12,1-8
Róm 12,9-21

6
Szo

Ézs 57,15-19

1Sám 17,26-58

Róm 13,1-7

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: 487/1-5 vagy 1-2,5 Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát
Cs,Szo: 487/1,6-9 vagy 1,6-7 Magasztallak én téged, Isten, egeknek…
H,Sze,P: 266. Egek nagy Királya, Magasztalunk téged, Térjen nevedre dicséret
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, az újra
induló oktatási évért, egyházunk intézményeiért, tanulókért, diákokért,
pedagógusokért, hittanoktatókért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
második hetében
/2020.IX.06-12./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (6. az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Uram, te nagy haragodban, Mely miatt vagyok búban
c) A hét zsoltára (67. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Úr Isten, áldj meg jóvoltodból, És kegyesen fordulj hozzánk

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Lk 10,25-37
Mt 12,1-8
Ám 5,4-15
5Móz 24,10-13.17-22
ApCsel 4,32-37
Jak 2,5-13
Júd 1-2.20-25

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24
Róm 11,25-36
Róm 12,1-8
Róm 12,9-21
Róm 13,1-7

1Sám 13
1Sám 14,1-35
1Sám 14,36-52
1Sám 15
1Sám 16
1Sám 17,1-25
1Sám 17,26-58
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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,Cs,Szo: 486. végig vagy 1-3,11 Szívem megalázván tehozzád megyek
Elődbe, Istenem, hál’ adást viszek
H,Sze,P: 261. Kegyelmes Isten, kinek kezében Életemet adtam
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,
gyülekezetünk lelkipásztoraiért és családjukért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
harmadik hetében
/2020.IX.13-19./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (38. az énekeskönyvből végig vagy 1-2, 4, 22, vagy
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Haragodnak nagy voltában, Megindulván, Ne feddj meg, Uram, engem
c) A hét zsoltára (66. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Örvendj egész föld az Istennek, És énekelj
H,Sze,P: 1, 5-10 vagy 1,7-9 Örvendj egész föld az Istennek, És énekelj

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P

Lk 17,11-19
5Móz 26,1-11
Jn 9,24-41
Filem 1-22
1Krón 29,9-18
Jn 13,31-35

Róm 13,8-14
Róm 14,1-12
Róm 14,13-23
Róm 15,1-13
Róm 15,14-33
Róm 16,1-16

1Sám 18
1Sám 19
1Sám 20
1Sám 21
1Sám 22
1Sám 23

10
Szo

2Thessz 2,13-17

Róm 16,17-27

1Sám 24

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: 278/1-5 vagy 1-2,3 Dicsőült helyeken, Mennyei paradicsomban
Cs,Szo: 278/1-2,6-8 vagy 1-2,6 Dicsőült helyeken, Mennyei…
H,Sze,P: 491. A nap immár felvirradván, Kérjük az Istent mindnyájan
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, hogy
ajándékozz meg minket bölcsességgel és türelemmel!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
negyedik hetében
/2020.IX.20-26./
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 (3. az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Ó, mely sokan vannak, Akik háborgatnak
c) A hét zsoltára (119. az énekeskönyvből 1-4, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az oly emberek nyilván boldogok, Kik igazsággal járnak életükben

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mt 6,25-34
Fil 4,8-14
1Tim 6,3-11a
Préd 4,4-12
Lk 10,38-42
1Kor 7,17-24
Mk 12,41-44

1Kor 1,1-17
1Kor 1,18-31
1Kor 2,1-5
1Kor 2,6-16
1Kor 3,1-5
1Kor 3,6-23
1Kor 4,1-13

1Sám 25
1Sám 26,1-12
1Sám 26,13-25
1Sám 27
1Sám 28
1Sám 29
1Sám 30
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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,Cs,Szo: 494. végig vagy 1-2 Tenéked, Uram, hálát adok
Hozzám való jóvoltodért
H,Sze,P: 377. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket
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
háborúk, harcok, ellenségeskedések megszűnéséért szerte a világon!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
ötödik hetében
/2020.IX.27-X.03./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (108. az énekeskönyvből vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon én lelkem
c) A hét zsoltára (90. az énekeskönyvből 1,5-9 vagy 1,7-8 vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Jn 11,1-3.17-45
Róm 6,18-23
Lk 10,17-20
1Móz 16,6b-14
2Móz 23,20-27
ApCsel 27,16-25
ApCsel 12,1-11

1Kor 4,14-21
1Kor 5
1Kor 6,1-8
1Kor 6,9-20
1Kor 7,1-16
1Kor 7,17-24
1Kor 7,25-40

1Sám 31
2Sám 1,1-16
2Sám 1,17-27
2Sám 2,1-11
2Sám 2,12-32
2Sám 3,1-21
2Sám 3,22-39
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 497. végig vagy 1-2,5-7 Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben
És uralkodol az egy Istenségben
H,Sze,P: 258. végig vagy 1-3,6 Fohászkodom, hozzád, Uram, Istenem
Kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem
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, azért,
hogy érezzünk és vállaljunk felelősséget saját életünkért és másokért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
hatodik hetében
/2020.X.04-10./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (56. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs.Szo: 1-4 vagy 1,4 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem
Mert az ember igen kerget engem
H,Sze,P: 1,5-6 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember igen…
c) A hét zsoltára (127. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hogyha ember házat épít Isten segedelme nélkül

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P

Mk 8,1-9
Zsid 11,1-10
Jak 1,1-13
Lk 7,1-10
ApCsel 5,34-42
Zsid 12,1-3

1Kor 11,17-34
1Kor 12,1-11
1Kor 12,12-31
1Kor 13
1Kor 14,1-25
1Kor 14,26-40

2Sám 8
2Sám 9
2Sám 10
2Sám 11,1-13
2Sám 11,14-27
2Sám 12,1-14

16
Szo

Mt 14,22-33

1Kor 15,1-11

2Sám 15-23

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 498. végig vagy 1-2,5 Ki hívta az éjszakát elő,
Hogy megnyugodjatok
H,Sze,P: 257. végig vagy 1,4,7-8 Ne hagyj elesnem, felséges Isten
Keserűségemben
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,
egyházunk, népünk előljáróiért, a világ sorsát intéző politikusokért, hogy
felelősen végezzék munkájukat, hozzák meg döntéseiket!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
hetedik hetében
/2020.X.11-17./
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 (145. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Magasztallak téged, én Istenem, Ó, én királyom
H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,6-7 Magasztallak téged, én Istenem, Ó, én királyom

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P

Mk 10,17-27
Mt 6,1-4
Mk 3,31-35
Énekek 8,4-7
Gal 5,13-18
Róm 14,20-15,6

1Kor 15,12-34
1Kor 15,35-58
1Kor 16,1-12
1Kor16,13-24
2Kor 1,1-11
2Kor 1,12-22

2Sám 12,24-31
2Sám 13,1-19
2Sám 13,20-39
2Sám 14,1-20
2Sám 14,21-33
2Sám 15,1-12

18
Szo

Mt 5,17-24

2Kor 1,23-2,4

2Sám13-23

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 499. végig vagy 1-2,6 Megújult testtel és erővel
Felébredvén az álomból
H,Sze,P: 267. végig vagy 1-2,5-7 Mire bánkódol, ó te, én szívem,
Mit töröd magad ilyen igen
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
széthulló családok gyógyulásáért, és azért is, hogy az ifjú házasok ne
tehernek, hanem a Te áldásodnak, szereteted jelének tekintsék, és így
fogadják gyermekeiket!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
utolsó hetében
/2020.X.18-22./
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 (130. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Tehozzád teljes szívből, Kiáltok szüntelen
c) A hét zsoltára (36. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
A gonosztévőnek dolgán Eszembe veszem azt nyilván

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs

Mk 2,1-12
2Móz 15,22-27
Lk 5,12-16
Lk 13,10-17
Mt 8,14-17

2Kor 2,5-11
2Kor 2,12-17
2Kor 3,1-3
2Kor 3,4-18
2Kor 4

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

2Sám 15,24-37
2Sám 16,1-4
2Sám 16,5-14
2Sám 16,15-23
2Sám 17,1-14
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b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs: 255. végig vagy 1-3,7-8 Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram, énekelni
H,Sze: 254. végig vagy 1-2,8-9 Mindenkoron áldom az én Uramat,
Kitől várom én minden oltalmamat
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, hogy az
egyházunkban történő sok építkezés a gyülekezetek valódi épülését
szolgálja!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Áldás (L) (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Napközi áhítat a Gondviselő Istentiszteletének
első hetében
/2020.VIII.30-IX.05./
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 (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 (92. az énekeskönyvből végig vagy 1,7-8, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Ékes dolog dícsérni, Uram, Felségedet, És a te nevedet

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
Mk 7,31-37
1Sám 13
V
Mt 9,27-34
1Sám 14,1-35
H
Mk 3,1-12
1Sám 14,36-52
K
1Sám 15
Sze ApCsel 9,31-35
1Sám 16
Cs Jak 5,13-16

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24
Róm 11,25-36
Róm 12,1-8
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Mt 12,15-21
1Sám 17,1-25
P
1Sám 17,26-58
Szo Ézs 57,15-19
Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.

Róm 12,9-21
Róm 13,1-7

b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 426. Már keresztem vállra vettem, S érted mindent elhagyok
H,Sze,P: 251. végig vagy 1,4-6 Meghódol lelkem, tenéked nagy Felség,
Szentháromságban ki vagy egy Istenség
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, az újra
induló oktatási évért, egyházunk intézményeiért, tanulókért, diákokért,
pedagógusokért, hittanoktatókért!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
második hetében
/2020.IX.06-12./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
a) Zsoltárkönyörgés (55. az énekeskönyvből vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hallgasd meg az én könyörgésem, Úr Isten, ne fordulj el tőlem
c) A hét zsoltára (2. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Miért zúgolódnak a pogányok?
Mit forgatnak ő bolond elméjükben?
H,Sze,P: 1,4-7 vagy 1,4 Miért zúgolódnak a pogányok? Mit forgatnak ő…

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze

Lk 10,25-37
Mt 12,1-8
Ám 5,4-15
5Móz 24,10-13.17-22

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24
Róm 11,25-36

1Sám 13
1Sám 14,1-35
1Sám 14,36-52
1Sám 15

24
Cs
P
Szo

ApCsel 4,32-37
Jak 2,5-13
Júd 1-2.20-25

Róm 12,1-8
Róm 12,9-21
Róm 13,1-7

1Sám 16
1Sám 17,1-25
1Sám 17,26-58

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 247. végig vagy 1-2 Imádandó Isten, e széles föld néked
Zsámolyod és a menny fényes ülő széked
H,Sze,P: 428. Látod, Úr Isten, szívünket, Tudod erőtlenségünket
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,
gyülekezetünk lelkipásztoraiért és családjukért!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
harmadik hetében
/2020.IX.13-19./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
a) Zsoltárkönyörgés (70. az énekeskönyvből vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Siess, ments meg, Uram Isten, Mert benned bízom teljes szívvel
c) A hét zsoltára (135. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,12, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Áldjátok az Úr nevét, Akik néki szolgáltok

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Lk 17,11-19
5Móz 26,1-11
Jn 9,24-41
Filem 1-22
1Krón 29,9-18
Jn 13,31-35
2Thessz 2,13-17

Róm 13,8-14
Róm 14,1-12
Róm 14,13-23
Róm 15,1-13
Róm 15,14-33
Róm 16,1-16
Róm 16,17-27

1Sám 18
1Sám 19
1Sám 20
1Sám 21
1Sám 22
1Sám 23
1Sám 24
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,: 248/ 1-5 vagy 1,5 A csillagos égnek seregei ott fent
Tündöklő fényükkel dícsérik az Istent
Cs,Szo: 248/1,6-9 vagy 1,6-8 A csillagos égnek seregei ott fent, Tündöklő fényükkel…
H, Sze,P: 265. végig, vagy 1-2,7 Hagyjad az Úr Istenre Te minden útadat
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, hogy
ajándékozz meg minket bölcsességgel és türelemmel!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
negyedik hetében
/2020.IX.20-26./
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 (54. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Tarts meg Uram, én Istenem, És szent nevedért védelmezz meg
c) A hét zsoltára (128. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Boldog az ember nyilván, Ki az Istent féli

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mt 6,25-34
Fil 4,8-14
1Tim 6,3-11a
Préd 4,4-12
Lk 10,38-42
1Kor 7,17-24
Mk 12,41-44

1Kor 1,1-17
1Kor 1,18-31
1Kor 2,1-5
1Kor 2,6-16
1Kor 3,1-5
1Kor 3,6-23
1Kor 4,1-13

1Sám 25
1Sám 26,1-12
1Sám 26,13-25
1Sám 27
1Sám 28
1Sám 29
1Sám 30
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: 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: 272. végig vagy 1-2 Mind jó, amit Isten tészen,
Szent az ő akaratja
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
háborúk, harcok, ellenségeskedések megszűnéséért szerte a világon!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
ötödik hetében
/2020.IX.27-X.03./
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 (79. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,6-7 Öröködbe, Uram, pogányok jöttek,
És szent templomodat megfertőztették
H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,6-7 Öröködbe, Uram, pogányok jöttek, És szent…
c) A hét zsoltára (95. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Jertek, örvendjünk mindnyájan Az Úrban, mi kősziklánkban

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs

Jn 11,1-3.17-45
Róm 6,18-23
Lk 10,17-20
1Móz 16,6b-14
2Móz 23,20-27

1Kor 4,14-21
1Kor 5
1Kor 6,1-8
1Kor 6,9-20
1Kor 7,1-16

1Sám 31
2Sám 1,1-16
2Sám 1,17-27
2Sám 2,1-11
2Sám 2,12-32

30
P
Szo

ApCsel 27,16-25
ApCsel 12,1-11

1Kor 7,17-24
1Kor 7,25-40

2Sám 3,1-21
2Sám 3,22-39

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 250. végig vagy 1-2 Atya Úr Isten, rólad vallást teszek,
Dícséretedre szám és szívem készek
H,Sze,P: 271. végig vagy 1,4 Mint Isten akarja, legyen, Szent az ő végezése
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, azért,
hogy érezzünk és vállaljunk felelősséget saját életünkért és másokért!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
hatodik hetében
/2020.X.04-10./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (58. az énekeskönyvből végig vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem
c) A hét zsoltára (62. az énekeskönyvből végig vagy 1,7-8, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az én lelkem szép csendesen Nyugszik csak az Úr Istenben

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mk 8,1-9
Zsid 11,1-10
Jak 1,1-13
Lk 7,1-10
ApCsel 5,34-42
Zsid 12,1-3
Mt 14,22-33

1Kor 11,17-34
1Kor 12,1-11
1Kor 12,12-31
1Kor 13
1Kor 14,1-25
1Kor 14,26-40
1Kor 15,1-11

2Sám 8
2Sám 9
2Sám 10
2Sám 11,1-13
2Sám 11,14-27
2Sám 12,1-14
2Sám 15-23
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 252. Mennyei seregek, boldog tiszta lelkek, Az Úrra örökké
H,Sze,P: 269. végig vagy 1,4-5 Istenre bízom magamat,
Magamban nem bízhatom
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,
egyházunk, népünk előljáróiért, a világ sorsát intéző politikusokért, hogy
felelősen végezzék munkájukat, hozzák meg döntéseiket!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
hetedik hetében
/2020.X.11-17./
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 (52. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Mit dicsekedel gonoszságban, Te hatalmaskodó?
c) A hét zsoltára (97. az énekeskönyvből végig vagy 1,6-7, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az Úr Isten regnál, Ő az erős király

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mk 10,17-27
Mt 6,1-4
Mk 3,31-35
Énekek 8,4-7
Gal 5,13-18
Róm 14,20-15,6
Mt 5,17-24

1Kor 15,12-34
1Kor 15,35-58
1Kor 16,1-12
1Kor16,13-24
2Kor 1,1-11
2Kor 1,12-22
2Kor 1,23-2,4

2Sám 12,24-31
2Sám 13,1-19
2Sám 13,20-39
2Sám 14,1-20
2Sám 14,21-33
2Sám 15,1-12
2Sám13-23
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 253. végig vagy 1-2,5 Isten kezét mutatja Az égnek boltozatja
H,Sze,P: 273. végig vagy 1-5,10 Az Úr Istent magasztalom,
Jóvoltáról emlékezem
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
széthulló családok gyógyulásáért, és azért is, hogy az ifjú házasok ne
tehernek, hanem a Te áldásodnak, szereteted jelének tekintsék, és így
fogadják gyermekeiket!
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 Gondviselő Isten tiszteletének
utolsó hetében
/2020.X.18-22./
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 (17. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hallgasd meg igazságomat, Én kiáltásom, Uram, értsd meg
c) A hét zsoltára (76. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,5, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Ismeretes az Úr Isten A Júdában, és szent neve Az Izráelnek földében

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs

Mk 2,1-12
2Móz 15,22-27
Lk 5,12-16
Lk 13,10-17
Mt 8,14-17

2Kor 2,5-11
2Kor 2,12-17
2Kor 3,1-3
2Kor 3,4-18
2Kor 4

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

2Sám 15,24-37
2Sám 16,1-4
2Sám 16,5-14
2Sám 16,15-23
2Sám 17,1-14
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b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs: 268. Dícsérjük hálaadással Az egy fővalóságot
H,Sze: 274. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti
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, hogy az
egyházunkban történő sok építkezés a gyülekezetek valódi épülését
szolgálja!
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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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
első hetében
/2020.VIII.30-IX.05./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (28. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kőváram
c) A hét zsoltára (34. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Mindenkoron áldom, Az Urat míg engem éltet
H,Sze,P: 1,5-9 vagy 1,6-7,9 Mindenkoron áldom, Az Urat míg engem éltet

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P

Mk 7,31-37
Mt 9,27-34
Mk 3,1-12
ApCsel 9,31-35
Jak 5,13-16
Mt 12,15-21

1Sám 13
1Sám 14,1-35
1Sám 14,36-52
1Sám 15
1Sám 16
1Sám 17,1-25

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24
Róm 11,25-36
Róm 12,1-8
Róm 12,9-21

38
Szo

Ézs 57,15-19

1Sám 17,26-58

Róm 13,1-7

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 256. végig vagy 1,5-8 Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem
H,Sze,P: 500. Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sötétségben ne hagyj
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, az újra
induló oktatási évért, egyházunk intézményeiért, tanulókért, diákokért,
pedagógusokért, hittanoktatókért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
második hetében
/2020.IX.06-12./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (27. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Az Úr Isten az én világosságom,
És idvességem, hát kitől félnék?
H,Sze,P: 1-2,5-7 vagy 1,7 Az Úr Isten az én világosságom, És idvességem…
c) A hét zsoltára (20. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az Úr tégedet meghallgasson Te nagy ínségedben

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K

Lk 10,25-37
Mt 12,1-8
Ám 5,4-15

Róm 10,14-21
Róm 11,1-16
Róm 11,17-24

1Sám 13
1Sám 14,1-35
1Sám 14,36-52
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Sze
Cs
P
Szo

5Móz 24,10-13.17-22
ApCsel 4,32-37
Jak 2,5-13
Júd 1-2.20-25

Róm 11,25-36
Róm 12,1-8
Róm 12,9-21
Róm 13,1-7

1Sám 15
1Sám 16
1Sám 17,1-25
1Sám 17,26-58

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 423. Akik bíznak az Úr Istenben, El nem vesznek életükben
H,Sze,P: 510. Ó lelkem szent napsugara! Ahol te vagy, nincs éjszaka
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,
gyülekezetünk lelkipásztoraiért és családjukért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
harmadik hetében
/2020.IX.13-19./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (61. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Kiáltásom halld meg, Isten, Vedd füledbe Az én könyörgésemet
c) A hét zsoltára (148. az énekeskönyvből végig, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
No dícsérjétek mindnyájan, Az Urat a mennyországban

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Lk 17,11-19
5Móz 26,1-11
Jn 9,24-41
Filem 1-22
1Krón 29,9-18
Jn 13,31-35
2Thessz 2,13-17

Róm 13,8-14
Róm 14,1-12
Róm 14,13-23
Róm 15,1-13
Róm 15,14-33
Róm 16,1-16
Róm 16,17-27

1Sám 18
1Sám 19
1Sám 20
1Sám 21
1Sám 22
1Sám 23
1Sám 24
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.b) Elcsendesedés
(végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 503. végig vagy 1-2,6-8 Már nyugosznak a völgyek,
Az erdők s minden földek
H,Sze,P: 508. végig vagy 1-4,9 Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked
Hogy te ez napon nékünk megengedted
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, hogy
ajándékozz meg minket bölcsességgel és türelemmel!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
negyedik hetében
/2020.IX.20-26./
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)
a) Zsoltárkönyörgés (137. az énekeskönyvből végig vagy 1-3, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hogy a babiloni vizeknél ültünk, Ott mi nagy siralomban keseregtünk
c) A hét zsoltára (146. az énekeskönyvből végig vagy 1-4, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Áldjad én lelkem az Urat, Hirdessed dícséretét

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mt 6,25-34
Fil 4,8-14
1Tim 6,3-11a
Préd 4,4-12
Lk 10,38-42
1Kor 7,17-24
Mk 12,41-44

1Kor 1,1-17
1Kor 1,18-31
1Kor 2,1-5
1Kor 2,6-16
1Kor 3,1-5
1Kor 3,6-23
1Kor 4,1-13

1Sám 25
1Sám 26,1-12
1Sám 26,13-25
1Sám 27
1Sám 28
1Sám 29
1Sám 30
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 259. végig vagy 1-2,7-10
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam A te szent igazságodért
H,Sze,P: 504. végig vagy 1,4-5 A nap immár elenyészett, Az ég bésötétedik
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
háborúk, harcok, ellenségeskedések megszűnéséért szerte a világon!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
ötödik hetében
/2020.IX.27-X.03./
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 (140. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,6-7, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Szabadíts meg engem, Úr Isten, A gonosz csalárd embertől
c) A hét zsoltára (46. az énekeskönyvből végig vagy 1,4,6, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az Isten a mi reménységünk, Midőn reánk tör ellenségünk

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Jn 11,1-3.17-45
Róm 6,18-23
Lk 10,17-20
1Móz 16,6b-14
2Móz 23,20-27
ApCsel 27,16-25
ApCsel 12,1-11

1Kor 4,14-21
1Kor 5
1Kor 6,1-8
1Kor 6,9-20
1Kor 7,1-16
1Kor 7,17-24
1Kor 7,25-40

1Sám 31
2Sám 1,1-16
2Sám 1,17-27
2Sám 2,1-11
2Sám 2,12-32
2Sám 3,1-21
2Sám 3,22-39

46
Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 262. végig vagy 1,6-7 Forog a szerencse, Mit bízunk őbenne
H,Sze,P: 505. végig vagy 1-2,6 Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
Ismét egy napját eltölténk éltünknek
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, azért,
hogy érezzünk és vállaljunk felelősséget saját életünkért és másokért!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záróáldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
hatodik hetében
/2020.X.04-10./
I. BEVEZETŐ RÉSZ
Úrasztali gyertya meggyújtása után a Gy feláll.
L kinyitva az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél:
a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
A gyülekezet leül.

II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ
a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
b) Zsoltárkönyörgés (53. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
A bolond így szól az ő szívében, Nincs Isten, azért nagy gonoszságban él
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
H
K
Sze
Cs
P

Mk 8,1-9
Zsid 11,1-10
Jak 1,1-13
Lk 7,1-10
ApCsel 5,34-42
Zsid 12,1-3

1Kor 11,17-34
1Kor 12,1-11
1Kor 12,12-31
1Kor 13
1Kor 14,1-25
1Kor 14,26-40

2Sám 8
2Sám 9
2Sám 10
2Sám 11,1-13
2Sám 11,14-27
2Sám 12,1-14
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Szo

Mt 14,22-33

1Kor 15,1-11

2Sám 15-23

Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs,Szo: 264. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát
H,Sze,P: 506. Jézus Krisztus, szentek reménye, Híveid gondviselője
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,
egyházunk, népünk előljáróiért, a világ sorsát intéző politikusokért, hogy
felelősen végezzék munkájukat, hozzák meg döntéseiket!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
hetedik hetében
/2020.X.11-17./
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 (64. az énekeskönyvből, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen
c) A hét zsoltára (50. az énekeskönyvből végig vagy 1-2,9, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Az erős Isten, uraknak Ura, Szól és e földet mind előhívja

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo

Mk 10,17-27
Mt 6,1-4
Mk 3,31-35
Énekek 8,4-7
Gal 5,13-18
Róm 14,20-15,6
Mt 5,17-24

1Kor 15,12-34
1Kor 15,35-58
1Kor 16,1-12
1Kor16,13-24
2Kor 1,1-11
2Kor 1,12-22
2Kor 1,23-2,4

2Sám 12,24-31
2Sám 13,1-19
2Sám 13,20-39
2Sám 14,1-20
2Sám 14,21-33
2Sám 15,1-12
2Sám13-23
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd verzikulus az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K: 270/1-5 vagy 1,5 Légy csendes szívvel és békével,
Életednek Istenében
Cs,Szo: 1,6-10 vagy 1,7,10 Légy csendes szívvel és békével, Életednek…
H,Sze,P: 502. Fölkelt immár a szép hold, A csillagezres égbolt
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
széthulló családok gyógyulásáért, és azért is, hogy az ifjú házasok ne
tehernek, hanem a Te áldásodnak, szereteted jelének tekintsék, és így
fogadják gyermekeiket!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Esti áhítat a Gondviselő Isten tiszteletének
utolsó hetében
/2020.X.18-22./
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 (44. az énekeskönyvből a jelzett versek, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
V,Sze: 1-5 vagy 1-2 Hallottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten
H,Cs: 1,5-9 vagy 1-2 Hallottuk, Isten, füleinkkel, Amit régenten
K: 3,10-12 vagy 1-2 Úr Isten, te vagy én királyom, És az én teljes
c) A hét zsoltára (98. az énekeskönyvből végig vagy 1-2, vagy az
ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL)
Énekeljetek új éneket Az Úr Istennek örömmel

III. IGEI RÉSZ
a) Igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L)
Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom…
V
H
K
Sze
Cs

Mk 2,1-12
2Móz 15,22-27
Lk 5,12-16
Lk 13,10-17
Mt 8,14-17

2Kor 2,5-11
2Kor 2,12-17
2Kor 3,1-3
2Kor 3,4-18
2Kor 4

2Sám 15,24-37
2Sám 16,1-4
2Sám 16,5-14
2Sám 16,15-23
2Sám 17,1-14
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Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen.
b) Elcsendesedés (végén É: Ámen.)
c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
d) Gyülekezeti ének majd az ÉVSZAKI RÉSZBŐL
V,K,Cs: 275. Az Úr Isten az én reménységem, Erősségem
H,Sze: 511. Maradj velem, mert mindjárt este van, Nő a sötét
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, hogy az
egyházunkban történő sok építkezés a gyülekezetek valódi épülését
szolgálja!
d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.)
e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy…)

V. BEFEJEZŐ RÉSZ
Záráldás /Benedicamus/ (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)
L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Úrasztali gyertya eloltása.
----------------------------------------------
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Reggeli áhítat Évszaki része
a Gondviselő Isten tiszteletének idején
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 (251/1-2 É és Gy)
Meghódol lelkem tenéked nagy felség, Szentháromságban ki vagy

II/a) Évszaki zsoltár (1. zsoltár, É és Gy)
É: A gondviselő Isten tiszteletének idejében a zsoltár szavaival mondjuk:
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint,
nem áll a vétkesek útjára,
és nem ül a csúfolódók székére,
Gy: hanem az Úr törvényében gyönyörködik,
és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
É: Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el a lombja.
Minden sikerül, amit tesz.
Gy: Nem így járnak a bűnösök,
hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.
É: Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején
és a vétkesek az igazak közösségében.
Gy: Mert ismeri az Úr az igazak útját,
a bűnösök útja pedig semmibe vész.
É/Gy: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenko
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 böl-csességgel uralkodsz

min-de-nek fe-lett, 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: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelmedet, allelu - ja.
Gy: Krisztus Urunk érdeméért kérünk, allelu - - - - - - ja.
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IV/a) Benedictus (É és Gy)

Ne le-gye-tek ag-go-dal-ma-sok, mond-ván: mit e-gyünk,

a-vagy mit i-gyunk, a-vagy mi-vel ru-ház-zuk ma-gun-kat,

mert tud-ja a ti meny-nye-i A-tyá-tok, hogy mind e-zek-re

szük-ség-tek van.
2.t.
É: Áldott az Úr, Izráel Istene,
* hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,
Gy: És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk
* az ő gyermekének, Dávidnak házában,
É: A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által,
* kik eleitől fogva voltak,
Gy: Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít,
* és mindazoknak kezéből, a kik minket gyűlölnek;
É: Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal,
* és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,
Gy: Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak,
* hogy ő megadja nékünk,
É: Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből,
* félelem nélkül szolgáljunk néki,
Gy: Szentségben és igazságban ő előtte
* a mi életünknek minden napjaiban.
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2.t.
É: Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol;
* mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
Gy: És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét,
* a bűnöknek bocsánatjában.
É: A mi Istenünk nagy irgalmasságáért,
* a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
Gy: Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek;
* hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
E/Gy: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
Miképpen volt, kezdetben most és mindenkor
* és mindörökkön-örökké. Ámen.

V/a) Záróének (160. É és Gy)
Minden teremtett állatok Az Úr Istent áldják

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 Gondviselő Isten tiszteletének idején
I/a) Bevezető könyörgés (L és utána Gy)

Ha

te meg nem tar - tasz,

Hi - á - ba vi- gyáz-nak

U - ram Is - ten,

a mi sze - me - ink.

I/b) Napszaki dicséret (169, É és Gy)
Úr Isten, téged szívünkből dicsérünk, Végye Felséged most hát kedvesen

II/a) Évszaki zsoltár (65. zsoltárból, É és Gy)
É: A gondviselő Isten tiszteletének idejében a zsoltár szavaival mondjuk:
Gondoskodsz a földről, megöntözöd,
nagyon meggazdagítod,
Isten patakja tele van vízzel.
Gy: Gabonával látod el az embereket,
így gondoskodsz a földről.
É: Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted,
záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod.
Gy: Megkoronázod az évet javaiddal,
és nyomaidon bőség fakad.
É: Legelők sarjadnak a pusztán,
ujjongás övezi a halmokat.
Gy: Nyájak lepik el a legelőket,
a völgyeket gabona borítja,
ujjongnak és énekelnek.
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) Verzikulus

E: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelmedet, allelu - ja.
Gy: Krisztus Urunk érdeméért kérünk, allelu - - - - - - ja.

III/d) Igei hitvallás (É és Gy)
É: Így szól Isten törvénye:
É és Gy: Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged
Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a
melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a
vízekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én,
az Úr, a te Istened, féltőnszerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az
atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, a kik engem,
gyűlölnek.
De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem
szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.
Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja
az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot
se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől
van.
Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent,
a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért
megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a
melyet az Úr, a te Istened ád te néked.
Ne ölj.
Ne paráználkodjál.
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Ne lopj.
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak
feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és
semmit, a mi a te felebarátodé. Ámen.

V/a) Záróének (193. É és Gy)
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, És Atyánknak Istennek szerelme

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 örökkönörökké.
Gy: Ámen.

V/c) Befejező könyörgés
L: Urunk, Krisztus, tarts meg minket

Gy: és szeretteinket,

L: életünket és hitünket!

Gy: Ámen.
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Esti áhítat Évszaki része
a Gondviselő Isten tiszteletének idején
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 (507. É és Gy)
Néked, mennyei Atyánk hálát adunk, Szent Fiaddal

II/a) Évszaki zsoltár (91. zsoltárból, É és Gy)
É: A gondviselő Isten tiszteletének idejében a zsoltár szavaival mondjuk:
Aki a Felséges rejtekében lakik,
a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az Úrnak:
Gy: Oltalmam és váram,
Istenem, akiben bízom!
É: Mert ő ment meg téged
a madarász csapdájától,
a pusztító dögvésztől.
Gy: Tollaival betakar téged,
szárnyai alatt oltalmat találsz,
pajzs és páncél a hűsége.
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É: Ha az Urat tartod oltalmadnak,
a Felségest hajlékodnak,
nem érhet téged baj,
sátradhoz közel sem férhet a csapás.
Gy: Mert megparancsolja angyalainak,
hogy vigyázzanak rád minden utadon,
É: kézen fogva vezetnek téged,
hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Gy: Eltaposod az oroszlánt és a viperát,
eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet.
É és Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
Gy: Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és
mindörökkön-örökké. Ámen.

III/c) Responzórium (É és Gy)

É/Gy Tel -jes szív - vel te - hoz - zád

Hall - gass

meg min - ket,

É És ke - ressük a te

Gy Hall- gass

ki - ál - tunk,

Úr

Is - ten!

i - gaz - sá - go - dat,

meg min - ket,

Úr

Is - ten!

É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlé-lek Istennek,
Gy Teljes szívvel te hozzád kiáltunk…
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III/d) Verzikulus

E: Áraszd ránk ki Istenünk gondviselő kegyelmedet, allelu - ja.
Gy: Krisztus Urunk érdeméért kérünk, allelu - - - - - - ja.

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.
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.
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IV/a) Magnificat (É és Gy)
Antifóna

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

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

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

II. És örvendez az én lelkem * az én megtartó Istenemben
I. Mert reátekintett szolgálóleánya alázatos állapotjára,
* és íme, boldognak mond minden nemzedék.
II. Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, * és szent az ő neve.
I. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre * azokon, akik félik őt.
II. Hatalmas dolgokat cselekszik karjával,
* szétszórja a szívük szándékában gőgösöket.
I. Uralkodókat dönt le trónjukról, * és magasra emel megalázottakat.
II. Éhezőket halmoz el javakkal, * és üres kézzel küld el gazdagokat.
I. Felkarolja Izráelt az ő szolgáját, * és megemlékezik irgalmáról.
II. Amint megígérte atyáinknak, * Ábrahámnak és magvának örökké.
I./II. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
* és mindörökkön-örökké. Ámen.
Antifóna megismétlése
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V) 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
2. zsoltár

Szol- gál- ja- tok az Úr- nak fé- le- lem- ben mind- nyá- jan,

és ör- ven- dez- ze- tek ő- né - ki ret- te- gés- ben!
t.1.
1. Miért tombolnak a népek, * hiábavalókat miért terveznek? 2. Összegyűlnek a föld
királyai, + tanácskoznak a fejedelmek * az Úr ellen és az ő Fölkentje ellen: 3. Dobjuk
le magunkról bilincsüket, * tépjük le köteleiket! 4. A mennyben lakozó kineveti őket,
* az Úr megcsúfolja őket. 5. Így szól hozzájuk haragjában, * megrémíti őket
indulatában: 6. Bizony, én kentem föl az én királyomat, * fölkentem őt szent
hegyemen, a Sionon. 7. Kihírdetem az Úr végzését. + Ezt mondta nekem: * Az én
fiam vagy! Ma szültelek téged. 8. Kérjed tőlem, és neked adom örökségül a népeket,
* birtokul a földkerekséget. 9. Most azért ti, királyok, legyetek eszesek, * okuljatok, ti
bírái a földnek! 10. Félelemmel szolgáljátok az Urat, * reszketve örvendezzetek! 11.
Mert hamar föllángol haragja, * de mind boldog, aki hozzá menekül. Dicsőség az
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen Antifóna
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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
5. zsoltár

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

és vedd el a te ha- ra- go- dat mi-ró-lunk.
t.2.
1. Uram, figyelmezz szavaimra; * értsd meg az én sóhajtásomat! 2. Ügyelj az én
kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; * mert én hozzád imádkozom! 3.
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; * jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
4. Mert nem olyan Isten vagy te, + a ki hamisságban gyönyörködnél; * nem lakhatik
tenálad gonosz. 5. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, * gyűlölsz te minden
bűnt cselekedőt. 6. Elveszted, a kik hazugságot szólnak; * a vérszopó és álnok
embert útálja az Úr. Antifóna 7. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba
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mehetek; * leborulok szent templomodban a te félelmedben. 8. Uram, vezess engem
a te igazságodban az én ellenségeim miatt; * egyengesd előttem a te útadat! 9. Mert
nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; * nyitott sír az ő
torkuk, nyelvökkel hizelkednek. 10. Kárhoztasd őket, oh Isten; * essenek el saját
tanácsaik által; 11. taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, * mert fellázadtak ellened.
12. És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; * mindörökké vígadjanak, 13.
és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, * a kik szeretik a te nevedet. 14.
Mert te, Uram, megáldod az igazat, * körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzssal.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
6. zsoltár

Kö- nyö- rülj raj- tam, U- ram, mert e- rőt- len va- gyok.
t.8.
1. Uram, ne feddj meg engem haragodban, * indulatodban ne ostorozz engem! 2.
Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok; * gyógyíts meg engem, Uram, mert
reszketnek az én tagjaim! 3. Térj hozzám, Uram, mentsd meg az én lelkemet, * a te
irgalmasságodért szabadíts meg engem! 4. Belefáradtam a sóhajtozásba. * Éjjel
könnyekkel áztatom ágyamat. 5. Szemem a bánattól elhomályosodott, * megfakult
már ellenségeim között. 6. Távozzatok tőlem mind, kik álnokságot cselekesztek, *
mert meghallgatta az Úr az én siralmamnak szavát. 7. Meghallgatta az Úr az én
könyörgésemet, * elfogadta az Úr az én imádságomat. 8. Bizony megszégyenül és
reszketni fog minden ellenségem, * meghátrál majd egy pillanat alatt. Dicsőség az
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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17. Zsoltár

Te- kints re- ám, és kö-nyö- rülj raj- tam, mert sze- gény va- gyok.
t.8.
1. Hallgasd meg, Uram, az igazságot, + vedd észre könyörgésemet, * figyelmezzél
imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. 2. A te orcádtól jőjjön ki ítéletem, * a te
szemeid hadd lássanak igazat. 3. Megpróbáltad az én szívemet, + meglátogattál
éjjel; * próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem jött ki a
számon. 4. Az emberek cselekedeteinél * a te ajkad igéjével vigyáztam az
erőszakosnak ösvényeire. 5. Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, * nem
ingadoztak lábaim. Antifóna 6. Hívtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! *
Hajtsd hozzám füledet, hallgasd meg az én beszédemet. 7. Mutasd meg
csudálatosan a te kegyelmedet, * aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat
a támadóktól. 8. Tarts meg engemet, mint szemed fényét; * szárnyaid árnyékába
rejts el engemet. 9. A gonoszok elől, + akik pusztítanak engem; * ellenségeim elől,
akik lelkendezve vesznek körül engem. 10. Megkövéredett szívöket elzárták, *
szájokkal kevélyen szólanak. 11. Körülvettek most minket mentünkben; * szemeiket
ránk szegzik, hogy földre terítsenek. 12. Hasonlók az oroszlánhoz, amely
zsákmányra szomjaz, * és a rejtekhelyen ülő oroszlánkölyökhöz. Antifóna 13. Kelj fel,
oh Uram! + Szállj vele szembe, terítsd le őt, * szabadítsd meg lelkemet a gonosztól
fegyvereddel; 14. Az emberektől, oh Uram, kezeddel, a világ embereitől! + Az ő
osztályrészük az életben van; * megtöltötted hasukat javaiddal, bővölködnek fiakkal,
amiök pedig marad, gyermekeikre hagyják. 15. Én igazságban nézem a te orcádat,
* megelégszem a te ábrázatoddal, midőn felserkenek. 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. 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

20. zsoltár

A Se- re- gek- nek U- ra,

ő a di- cső- ség Ki- rá- lya.

t.8.
1. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; * oltalmazzon meg téged a Jákób
Istenének neve.2. Küldjön néked segítséget a szent helyről; * és a Sionból
támogasson téged. 3. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, * és
égőáldozataidat találja kövéreknek. 4. Cselekedjék veled szíved szerint, * és
teljesítse minden szándékodat. 5. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, + és
a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: * teljesítse az Úr minden kérésedet! 6.
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; * meghallgatja őt szent egeiből
jobbjának segítő erejével. 7. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; * mi pedig
az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 8. Azok meghanyatlanak és
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elesnek; * mi pedig felkelünk és megállunk. 9. Uram, segítsd meg a királyt! *
Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és
a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
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. 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! Antifóna 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 mindörökkönörökké, 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
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
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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
27. zsoltár

Az Úr az ő né-pé-nek ol - tal-ma- zó– ja.
t.1.
1. Világosságom és szabadítóm az Úr: kitől félnék? * Életemnek oltalma az Úr: kitől
rettegnék? 2. Ha egy tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, * ha háború tör is rám,
én akkor is bízom. 3. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem,* hogy házában
lakhassam egész életemben. 4. Megóv engem hajlékában a veszedelem napján, *
elrejt sátra mélyén, és magas kősziklára helyez. 5. Így emelt fővel állok ellenségeim
között, * örvendezve áldozok és énekelek az Úrnak. Antifóna 6. Halld meg, Uram,
hívó hangomat! * Könyörülj rajtam, hallgass meg engem! 7. Ha ezt mondod:
„Járuljatok színem elé”, + szívem így válaszol: * „Színed elé járulok, Uram.” 8. Ne
rejtsd el előlem orcádat, * ne vesd el haragodban a te szolgádat! 9. Te vagy az én
segítségem, * ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! 10. Ha apám és anyám
elhagynának is, * az Úr magához fogad engem. 11. Reménykedj az Úrban, + légy
erős és bátor, * reménykedj az Úrban! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a
Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
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28. zsoltár

Az Úr az ő

né- pé- nek e- rős- sé- ge és ol- tal- ma- zó- ja.

t.1.
1. Hozzád kiáltok, Uram, én kősziklám; * ne fordulj el szótlanul tőlem, 2. mert ha
néma maradnál, * a sírba szállókhoz lennék hasonló. 3. Halld meg esedezéseimnek
szavát, mikor hozzád kiáltok * mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye
felé. 3. Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, * kik békességgel
szólnak felebarátaikhoz, de gonoszság van szívükben. 4. Fizess meg nékik
cselekedeteik és igyekezetük gonoszsága szerint; * kezük munkája szerint fizess
meg nékik; add meg nékik jutalmukat! 5. Mert nem figyelnek az Úr cselekedeteire és
kezének munkáira, * lerontja őket és föl nem építi őket. 6. Áldott az Úr, hogy
meghallgatta esedezéseimnek szavát. * Az Úr az én erőm és pajzsom, 7. ő benne
bízott szívem és megsegíttettem; * örvend szívem és énekemmel dicsérem őt. 8. Az
Úr az ő népének ereje, * és az ő fölkentjének megtartó erőssége. 9. Tartsd meg a te
népedet és áldd meg a te örökségedet, * legeltesd és magasztald fel őket
mindörökké! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
29. Zsoltár

Ál- dott le- gyen min- de- nek- nek te-rem-tő-je!
6.t.
1. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, * adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
2.Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, * imádjátok az Urat szent ékességben. 3. Az Úr
szava zeng a vizek fölött, + a dicsőség Istene mennydörög, * az Úr ott van a nagy
vizek felett. 4. Az Úr szava erős; * az Úr szava fenséges. 5. Az Úr szava cédrusokat
tördel, * összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. 6. És ugrándoztatja azokat, mint a
borjút, * a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat. 7. Az Úr szava * tűzlángokat szór.
8. Az Úr szava megrengeti a pusztát, * megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 9. Az
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Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, + lehántja az erdőket, * és az ő
hajlékában mindene azt mondja: dicső! 10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; * így trónol
az Úr, mint király, mindörökké. 11. Az Úr ad erőt népének, * az Úr megáldja népét
békességgel. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
34. zsoltár

Íz- lel- jé- tek és lás- sá- tok, mily jó az Úr!
t.7.
1. Áldom én az Urat mindenkor, * dicsérete mindig ajkamon van. 2. Az Úrral
dicsekedik az én lelkem. * Hallják ezt az alázatosok, és örülnek. 3. Hirdessétek velem
az Úr nagyságát, * magasztaljuk együtt az ő nevét! 4. Az Úrhoz folyamodtam, és ő
meghallgatott, * minden félelmemből kimentett engem. 5.Örömre derülnek, kik
rátekintenek, * arcuk meg nem szégyenül. 6. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta
őt, * és minden bajából kiszabadította. Antifóna 7. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők
mellett, * őrt áll, és megmenti őket. 8. Ízleljétek és lássátok, mily jó az Úr! * Boldog
az az ember, aki hozzá menekül. 9. Féljétek az Urat, kik szentjei vagytok, * mert nem
szűkölködnek az istenfélők. 10. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, * és
kimenti őket minden bajból. 11. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, * és a sebzett
lelkűeket megtartja. 12. Sok baja van az igaznak, * de valamennyiből kimenti az Úr.
13. Megváltja az Úr az ő szolgáinak lelkét, * és el nem vesznek, akik őbenne bíznak.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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36. zsoltár

Jé- zus Krisz- tus a vi- lág vi- lá- gos- sá- ga,

ná- la van ö- rök- ké az é- let for- rá- sa.
t.4.
1. Uram, a te irgalmasságod az égig ér, * és a te hűséged a fellegekig. 2. Igazságod,
mint a hatalmas hegyek, * ítéleteid, mint a mélységes vizek. 3. Ó, Isten, mily drága a
te kegyelmességed! * Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek. 4.
Megelégíttetnek házadnak bőségében, * örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. 5.
Mert nálad van az élet forrása, * és a te világosságod által látunk világosságot.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
38. zsoltár

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

és vedd el a te ha- ra- go- dat mi-ró-lunk.
t.2.
1.Uram, ne fenyíts meg engem haragodban, * felindulásodban ne ostorozz engem!
2. Mert nyilaid belém hatoltak, * és a te kezed is rám nehezült. 3. Mert bűneim
összecsaptak fejem fölött, * súlyos teherként nyomnak lefelé. 4. Uram, előtted van
minden kívánságom, * és nincs rejtve előtted sóhajom. 5. Szívem remeg, erőm
elhagyott, * szemem világa is odavan. 6. Szeretteim és barátaim elhagynak, mert
csapás ért, * rokonaim is elhúzódnak tőlem. Antifóna 7. Ezért csak tebenned
reménykedem, Uram, * hallgass meg, és felelj, Uram, Istenem! 8. Hiszen már közel
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vagyok az eleséshez, * és fájdalom gyötör szüntelen. 9. Bizony, megvallom
bűnömet, * bánkódom nagyon vétkeim miatt. 10. Ne hagyj el engem, Uram, *
Istenem, ne légy távol tőlem! 11. Siess az én segítségemre, * ó, Uram, én
szabadítóm! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
41. zsoltár

Jus- son szí- ned e- lé

az én i- mád- sá- gom.

t.1.
1. Boldog, a ki a nyomorultra gondol; * a veszedelem napján megmenti azt az Úr. 2.
Az Úr megőrzi azt és élteti azt; + boldog lesz e földön, * nem adhatod oda ellenségei
dühének. 3. Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; * jobbulást ad neki, valahányszor
betegen fekszik. 4. Azt mondtam: + Uram kegyelmezz nékem, * gyógyítsd meg
lelkemet, mert vétkeztem ellened! 5. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: * Mikor
hal meg és vész ki a neve? 6. Aki eljön meglátogatni, hiábavalóságot beszél, *
szívében összegyűjt minden rosszat, majd az utcán kibeszéli. 7. Minden gyűlölőm
együtt suttog reám, * gonoszat koholnak ellenem: 8. Istennek átka szállott ő reá, *
mivelhogy benne fekszik, nem kel fel többé! 9. Még a legjobb barátom is, akiben
megbíztam, * aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Antifóna 10. De te Uram,
könyörülj rajtam * emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik! 11. Abból tudom meg,
hogy kedvelsz engemet, * ha ellenségem nem ujjong felettem; 12. Engem pedig
feddhetetlenségemben támogatsz, * és színed elé állatsz mindenha. 13. Áldott az
Úr, Izráelnek Istene * öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen! Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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44. Zsoltár

Ör- ven- dez- ze- tek az Is- ten- nek vi- gas- ság- nak sza- vá- val!
t.8.
1.Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, * amelyet
napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél.2. Nemzeteket űztél te ki saját
kezeddel, őket pedig beplántáltad; * népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted.
3. Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet, + és nem az ő karjok segített nékik;
* hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 4.
Te magad vagy az én királyom oh Isten! * Rendelj segítséget Jákóbnak! 5. Általad
verjük le szorongatóinkat; * a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. 6. Mert nem az
ívemben bízom, * és kardom sem védelmez meg engem; 7. Hanem te szabadítasz
meg minket szorongatóinktól, * és gyűlölőinket te szégyeníted meg. 8. Dicsérjük
Istent mindennap, * és mindörökké magasztaljuk nevedet. Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
46. zsoltár

A Seregeknek U-ra ve- lünk van, Jákób Istene e- rős vá- runk.
t.5.
1. Isten a mi oltalmunk és erős várunk, * igen biztos segítség a nyomorúságban. 2.
Ezért nem félünk, ha a föld meg is remeg, * és hegyek omlanak a tenger mélyébe.
3. Még ha zúgnak is, tajtékoznak is vizei, * és a tombolástól a hegyek megrendülnek.
Antifóna 4. Csobogó források vidámítják meg Isten városát, * a felséges Isten szent
hajlékait. 5. Isten van közepette, ezért meg nem rendül, * megsegíti Isten már
virradatkor. 6. Nemzetek háboroghatnak, országok meginoghatnak, * de ha az Úr
megszólal, megretten a föld. Antifóna 7. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, * aki
bámulatos dolgokat művel a földön. 8. Hadakat némít le a föld kerekségén, * íjat tör,
lándzsát ront, harci kocsikat éget el. 9. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, * hogy
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én vagyok az Isten! 10. Felmagasztaltatom a népek között, * felmagasztaltatom az
egész földön. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
50. zsoltár

Jöjj el, Úr- is - ten, meg- se- gí- te- ni min-ket,

és bo- csásd meg né- künk a mi sok bű- ne- in- ket!
t.4.
1. A hatalmas Úr, az Isten megszólal, * hívja a földet napkelettől napnyugatig. 2. Jön
a mi Istenünk és nem hallgat, * előtte emésztő tűz, körötte szélvihar. 3. Igazságát
hirdesse az ég, * mert ítéletet tart az Isten. 4. Hallgass, népem, mert most én szólok!
+ Izráel, most téged intelek! * Isten vagyok én, a te Istened! 5. Hálaadással áldozz
Istennek, * és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmadat! 6. Hívjál engem segítségül
a szorongatás idején, én megszabadítlak és te dicsőítesz engem. 7. A bűnösökhöz
pedig így szól az Isten: + Hogyan mered emlegetni rendeléseimet, * miért veszed
szádra az én szövetségemet? 8. Hiszen te gyűlölöd a fegyelmet, * és igéimet
megveted. 9. Ilyen vagy te, és én hallgassak? * Megfeddelek és bűnöd szemedre
vetem. 10. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, * nehogy igéje elragadjon
menthetetlenül! 11. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, * és ki az útra vigyáz,
annak mutatom meg a szabadítást. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a
Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
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52. zsoltár

A mi bű -ne-ink U-ram Is - ten na- pon- ként e- lőt- tünk fo - rog - nak

mi- né-künk de ké-rünk té- ged U- ram sza- ba- díts meg min-ket a-zok-tól

ma és é - le- tünk-nek min- den i- de - jé - ben.
t.1 .
1. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? * Hiszen Isten szeretete mindig
megmarad! 2. Romlásomra törsz, te cselszövő! * Nyelved olyan, mint az éles
borotva. 3. A rosszat szereted, nem a jót, * a hazugságot, nem az igaz beszédet. 4.
Szeretsz bántó szavakat mondani, * álnok a nyelved. 5. Össze is tör téged az Isten
végleg, + megragad, kiránt sátradból, * kitép gyökerestül az élők földjéből. 6. Látják
ezt az igazak és félnek, * rajta meg nevetni fognak. 7. Ezt mondják: + ez az az ember,
akinek nem kellett Isten oltalma, * nagy gazdagságában bízott, és a megrontásban
volt erős. 8. Én pedig olyan vagyok, mint a viruló olajfa, + Isten házában lehetek, *
bízom Isten szeretetében most és mindenkor. 9. Áldlak téged örökké, hogy így
cselekedtél; * nevedben remélek, mert jóságos vagy, a te híveid előtt. Dicsőség az
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
53. zsoltár

A ha-mis em-ber- től

sza- ba- díts meg en- gem.

t.8.
1. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! * Romlottak és utálatosak
tetteik, senki sem tesz jót. 2. Isten letekint a mennyből az emberekre, * hogy lássa,
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van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? 3. Mindnyájan elpártoltak tőle, +
egyaránt megromlottak. * Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. 4. Nem tudják a
gonosztevők, + akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, * de Istenhez nem
kiáltanak, 5. hogy majd egyszer igen megrettennek, * akik addig nem rettegtek! 6.
Mert szétszórja Isten támadóid csontjait, * megszégyeníted őket, mert Isten
megvetette őket. 7. Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! * Amikor Isten
jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel. Dicsőség az Atyának és
a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
54. Zsoltár

Te- kints rám, U- ram, ne rejtsd el or-cád!

Lásd, ho- gyan szen-ve-dek! Si- et- ve jöjj, és hall- gass meg!
t.7.
1. Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, * és a te hatalmasságoddal állj
bosszút értem! 2. Isten, hallgasd meg az én imádságomat, * figyelmezz az én szájam
beszédeire. 3. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, *
akik nem is gondolnak Istenre. Antifóna 4. Ímé, Isten segítőm nékem, * az Úr az én
lelkemnek támogatója. 5. Bosszút áll az utánam leselkedőkön; * a te igazságod által
rontsd meg őket. 6. Kész szívvel áldozom néked: * áldom a te nevedet, Uram, mert
jó. 7. Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, * s megpihentette
szemeimet ellenségeimen. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen.
Antifóna
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55. zsoltár

Úr Is- ten, a mi kö- nyör- gé- sün- ket hall- gasd meg, ké- rünk té-ge-det.
t.8.
1. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, * és ne rejtsd el magadat az én
könyörgésem elől; 2. Figyelmezz énrám és hallgass meg engemet; * mert keseregve
bolyongok és jajgatok! 3. Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért:
* mert hazugságot hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. 4. Az
én szívem reszket bennem, * és a halál félelmei körülvettek engem. 5. Félelem és
rettegés esett énrám, * és borzadály vett körül engem. Antifóna 6. Mondám: Vajha
szárnyam volna, mint a galambnak! * Elrepülnék és nyugodnám. 7. Ímé, messze
elmennék és a pusztában lakoznám. * Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e
forgószélből. 8. Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; * mert erőszakot
és háborgást látok a városban. 9. Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, *
bent hamisság és ártalom van abban. 10. Veszedelem van bensejében; * nem
távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság. 11. Mert nem ellenség
szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; * nem gyűlölőm emelte fel magát
ellenem, hisz elrejtettem volna magamat az elől: 12. Hanem te, hozzám hasonló
halandó, * én barátom és ismerősöm, 13. Akik együtt édes bizalomban éltünk; * az
Isten házába jártunk a tömegben. 14. A halál vegye őket körül, + elevenen szálljanak
a Seolba; * mert gonoszság van lakásukban, kebelökben. Antifóna 15. Én az Istenhez
kiáltok, * és az Úr megszabadít engem. 16. Este, reggel és délben panaszkodom és
sóhajtozom, * és ő meghallja az én szómat. 17. Megszabadítja lelkemet békességre
a rám támadó hadtól, * mert sokan vannak ellenem. 18. Meghallja Isten és megfelel
nékik, * a kik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent. 19. Vessed az Úrra a
te terhedet, ő gondot visel rólad, * és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az
igaz. 20. Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; * a vérszopó és álnok
emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom. Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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56. Zsoltár

Ki- ál- tok a ma- gas- sá- gos Is- ten- hez, ő mel- lém áll min- den- kor.
t. irregularis
1. Könyörülj rajtam Istenem, * mert halandó tátog ellenem és mindennap
hadakozván, nyomorgat engem! 2. Ellenségeim minden napon tátognak reám: *
bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten! 3. Mikor félnem kellene is,
* én bízom te benned. 4. Isten által dicsekedem az ő igéjével; * az Istenben bizom,
nem félek; ember mit árthatna nékem? 5. Minden nap elforgatják beszédeimet; *
minden gondolatjok ellenem van, ártalomra. 6. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat
lesik, * mert kivánják az én lelkemet. 7. Gonoszsággal menekedhetnének? *
Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket! 8. Bujdosásomnak számát jól tudod: +
szedd tömlődbe könnyeimet! * Avagy nem tudod-é azoknak számát? 9.
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; * így tudom meg, hogy velem van az
Isten. Antifóna 10. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, * dicsérem az Urat az ő igéretéért.
11. Istenben bízom, nem félek; * ember mit árthatna nékem? 12. Tartozom, oh Isten,
az én néked tett fogadásaimmal; * megadom néked a hálaáldozatokat; 13. Mert
megszabadítottad lelkemet a haláltól, + bizony az én lábaimat az eleséstől; * hogy
járjak Isten előtt az életnek világosságában. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a
Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
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58. zsoltár

Az én é- le- tem- re es-kü- szöm, úgy mond az Úr Is- ten, nem a- ka- rom

a bű- nös- nek ha- lá- lát, de hogy in- kább meg- tér- jen és él- jen.
t.3.
1. Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, * és pártatlanul ítélkeztek az emberek
fölött? 2. Hiszen álnokságon jár az eszetek, * arra törekedtek, hogy az országban
erőszakkal érvényesüljetek. 3. Pártütők a bűnösök, + már amikor a világra jönnek, *
tévelygők a hazugok, amint megszületnek. 4. Mérgük olyan, mint a kígyóméreg, *
olyanok, mint a süket vipera, melynek tompa a füle, 5. nem hallja a kígyóbűvölőt, * a
varázslásban jártas igézőt. 6. Istenem, + törd össze szájukban a fogakat! * Zúzd
össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát! 7. Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz! * Ha lőni
akarnak, nyilaik legyenek tompák! 8. Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik,
* vagy mint az elvetélt magzat, amely nem látott napvilágot. 9. Mielőtt tüske nőne
cserjéteken, * ragadja el a forgószél, akár élő, akár elszáradt. 10. Örül az igaz, ha
látja a megtorlást, * lába a bűnösök vérében fürdik. 11. Az emberek pedig ezt
mondják: + Mégis van az igaznak jutalma! * Mégis van Isten, aki igazságot tesz a
földön! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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61. zsoltár

Úr- is- ten, a mi kö- nyör- gé- sün- ket

hall- gasd meg, ké- rünk té- ge- det.
t.8.
1. Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; * figyelmezzél az én könyörgésemre.
2. E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: * Vígy el engem innen a
sziklára, ahova én nem jutok. 3. Mert te vagy az én menedékem, * s erős tornyom az
ellenség ellen. 4. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; * hadd meneküljek a
te szárnyaid árnyéka alá! Antifóna 5. Mert te, oh Isten, meghallgattad az én
fogadásaimat; * a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem. 6. Adj napokat
a király napjaihoz, * esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd. 7. Isten előtt
lakozzék örökké; * kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt. 8. Így
éneklem majd a te nevedet szüntelen, * hogy beteljesítsem az én fogadásaimat
minden napon. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
62. zsoltár

Az Úr az én pász- to- rom, nem szű- köl- kö- döm.
t.1.
1. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; * tőle van az én szabadulásom.2. Csak ő
az én kősziklám és szabadulásom;* ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg
felettébb.3. Meddig támadtok még egy ember ellen;* meddig törtök ellene
valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen?4. Csak arról
tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából;* szeretik a hazugságot;
szájukkal áldanak, szívükben átkoznak.Antifóna5. Csak Istenben nyugodjál meg
lelkem, * mert tőle van reménységem.6. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom;*
ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg.7. Istennél van szabadulásom és
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dicsőségem;* az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.8. Bízzatok ő
benne mindenkor, ti népek; + öntsétek ki előtte szíveteket;* Isten a mi
menedékünk.Antifóna9. Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a
főembernek fiai;* ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél.10. Ne
bízzatok zsarolt javakban, + és rablott jószággal ne kevélykedjetek;* a vagyonban,
ha nő, ne bizakodjatok;11. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt,*
hogy a hatalom az Istené.12. Tiéd Uram a kegyelem is.* Bizony te fizetsz meg
mindenkinek az ő cselekedete szerint!Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a
Szentléleknek.Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
64. Zsoltár

A Seregeknek U- ra ve- lünk van, Jákób Istene e- rős vá- runk.
t.5.
1. Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; * az ellenségtől való
félelemtől mentsd meg éltemet. 2. Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, *
a gonosztevőknek gyülekezetétől. 3. Akik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; *
irányozzák nyilokat, keserű beszédöket. 4. Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; *
nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem félnek. 5. Megátalkodottak gonosz
szándékukban; * megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, mondják: ki látja őket? 6.
Álnokságokat koholnak; * a kikoholt tervet végrehajták; mindenikök keble és szíve
kikutathatatlan. 7. De meglövi őket az Isten; * hirtelen nyíl üt rajtok sebet. 8. És
megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök; * iszonyodik mindenki, aki őket látja. 9. Akkor
megfélemlenek mind az emberek; * hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik
cselekedetét. 10. Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül; * és dicsekedni
fognak minden egyenesszívűek. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a
Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkönörökké, ámen. Antifóna
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66. zsoltár

Ör- ven- dez- ze- tek Is- ten- nek, min- den föl- dek!
t.8.
1. Örvendezz Istennek, te egész föld, + zengjétek dicső nevét, * dicsérjétek
dicsőségét! 2. Mondjátok Istennek: + Mily csodálatosak a te műveid! * Hatalmad nagy
voltáért meghódolnak néked ellenségeid. 3. Az egész föld leborul előtted, * énekel
néked, énekli neved dicséretét. 4. Jöjjetek és lássátok az Isten műveit, *
csodálatosak az ő cselekedetei az emberek között. 5. A tengert szárazzá változtatta,
+ a folyamon gyalog keltek át, * örvendezzünk ezért őbenne! 6. Hatalmasan uralkodik
mindenkor, + szemmel tart ő minden nemzetet, * hogy a lázadók fel ne keljenek. 7.
Áldjátok, népek, a mi Istenünket, * hangosan hirdessétek dicséretét! 8. Ő az, ki
megeleveníti lelkünket, * és nem engedi, hogy megtántorodjon a lábunk. Antifóna 9.
Mert megpróbáltál minket, ó Isten, * megtisztítottál, ahogy tisztítják az ezüstöt. 10.
Hálóba kerítettél minket, * súlyos terhet raktál a hátunkra. 11. Embert ültettél a
nyakunkra, + hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, * de kivezettél minket és felüdültünk. 12.
Áldozatokkal megyek be házadba, * teljesítem, mit megfogadtam néked. 13. Jöjjetek
el, és halljátok meg, + hadd beszélem el minden istenfélőnek, * miket cselekedett az
én lelkemmel. 14. Szám hozzá kiáltott, + nyelvem őt magasztalta, * Isten
meghallgatott, figyelt imádságom szavára. 15. Áldott az Isten, aki nem vetette meg
könyörgésemet, * és irgalmát nem vonta meg tőlem. Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna

87
67. zsoltár

Vi- lá- go- sítsd re- ánk a te or- cá- dat, U- runk!
t.1.
1. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, * világosítsa meg orcáját
mirajtunk, 2. hogy megismerjék e földön a te utadat * és a te szabadításodat minden
nép között. 3. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, * magasztaljon minden nép téged!
4. Örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert te pártatlanul ítélsz, * és igazgatsz
minden népet a földön. 5. Magasztaljanak a népek, ó, Isten, * magasztaljon minden
nép téged! 6. Megadta gyümölcsét a föld, * megáld bennünket a mi Istenünk. 7.
Áldjon meg minket az Isten, * és félje őt mind az egész világ! Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
70. zsoltár

Hát-ra tér- je- nek és meg- szé- gye- nül- je- nek,

kik go- no- szat gon- dol- nak né-kem.
t.8.
1. Isten, az én szabadításomra, * Uram, az én segítségemre siess! 2.
Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek; * riadjanak vissza és
gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják. 3. Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt,
* akik hahotázva beszélnek rólam 4. Örülnek és örvendeznek majd benned
mindazok, * akik keresnek téged, 5. ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te
szabadításodat: * Magasztaltassék fel az Isten! 5. Én pedig szegény és nyomorult
vagyok: + siess hozzám, Isten; * segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne
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késsél! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
76. Zsoltár

Te-kints, mi ol- tal- ma- zó Is - te- nünk, és nézd a te szol- gá - i - dat!
t.8.
1. Ismeretes az Isten Júdában, * nagy az ő neve Izráelben. 2. Mert hajléka van
Sálemben, * és lakhelye Sionban. 3. Ott törte össze a kézív villámait, * paizst,
szablyát és a hadat. Antifóna 4. Ragyogó vagy te, felségesebb, * mint a zsákmányadó
hegyek. 5. Kifosztattak a bátor szívűek, + álmukat alusszák, * és minden hős kezének
ereje veszett. 6. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, * megzsibbadt mind szekér,
mind ló. 7. Te, te rettenetes vagy, * és ki állhat meg orcád előtt, mikor haragszol? 8.
Az egekből jelentetted ki ítéletedet; * a föld megrettent és elcsendesedett, 9. Mikor
felkelt Isten az ítéletre, * hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Antifóna
10. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, * miután felövezed végső haragodat.
11. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; *
mindnyájan, akik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. 12. Mert a
fejedelmek gőgjét megtöri, * rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
79. zsoltár

U- ram, légy ke- gyel-mes

a mi bű- ne- ink- nek.

t.8.
1. Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, * megfertőztették szent templomodat,
Jeruzsálemet kőhalommá tették. 2. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták
eledelül, * szenteid húsát a föld vadjainak. 3. Ontották véröket, mint a vizet
Jeruzsálem körül, * nem volt, aki eltemette volna őket. 4. Gyalázattá lettünk
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szomszédaink előtt, * csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. 5. Meddig
haragszol Uram, szüntelen? * meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a tűz? 6. Ontsd
ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, * az országokra, melyek nem
hívják segítségül a te nevedet; 7. Mert megemésztették Jákóbot, * hajlékát
elpusztították. 8. Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; * siess elénk
irgalmasságoddal, mert megnyomorodtunk. Antifóna 9. Segíts meg bennünket,
szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; * ments meg minket és bocsásd
meg vétkeinket a te nevedért. 10. Minek mondanák a pogányok: + Hol az ő Istenük?
* Legyen nyilvánvaló, hogy bosszút állsz a pogányokon szolgáid kiontott véréért! 11.
Jusson elődbe a foglyok könyörgése; * karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme
fiait; 12. Hétszeresen fizesd vissza szomszédainknak a gyalázatot, * amellyel illettek
téged, oh Uram! 13. Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, + hálát adunk néked
mindörökké, * nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet! Dicsőség az
Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
90. zsoltár

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

és meg- nyug- szom az Úr Is- ten - nél.
t.8.
1. Uram, te voltál nekünk hajlékunk * nemzedékről nemzedékre. 2. Mielőtt hegyek
lettek, + mielőtt formáltatott a föld és a világ, * öröktől fogva Isten vagy mindörökké!
3. Visszatéríted a halandót a porba * és ezt mondod: Térjetek vissza, embernek fiai!
4. Mert ezer esztendő előtted annyi, + mint a tegnapi nap, amely elmúlt, * mint egy
őrváltásnyi idő éjjel. 5. Elragadod őket, mint az árvíz, + olyanok lesznek, mint az
álom, * mint a fű, mely reggel sarjad. 6. Reggel virágzik és növekszik * estére
megfonnyad és elszárad. 7. Bizony, elenyészünk haragod miatt, * felindulásod miatt
van pusztulásunk. 8. Mert magad elé vetted bűneink, * orcád világossága elé titkolt
vétkeink. 9. Elmúlik minden napunk haragod miatt, * elmúlnak esztendeink, akár egy
sóhajtás. Antifóna 10. Életünk ideje hetven esztendő, * vagy ha több, úgy nyolcvan
esztendő. 11. Annak java része is hiábavaló fáradság, * és oly gyorsan eltűnik,
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mintha repülnénk. 12. Ki az, ki ismeri erejét haragodnak, * hogy felháborodásod mily
félelmetes? 13. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, * hogy bölcs szívhez
jussunk! 14. Térj hozzánk, Uram, meddig késel? * Légy kegyelmes a te szolgáidhoz!
15. Tölts be minket jóvoltoddal minden reggel, * hadd énekeljünk és vigadjunk
minden időnkben! 16. Vidámíts meg minket nyomorúságunk napjai után, * és az
esztendők után, melyekben gonoszt láttunk. 17. Láttassék meg a te műved
szolgáidon, * és dicsőséged azoknak fiain! 18. Légyen velünk Istenünknek, az Úrnak
jóindulata! + Kezeink munkáját tedd maradandóvá, * kezeink munkáját tedd
maradandóvá! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifona
92. zsoltár

Jó do- log az U- rat di- csér- ni.
t.8.
1. Mily jó hálát adni az Úrnak, * zengeni neved dicséretét, ó, Felséges! 2. Hirdetni
reggel a te kegyelmedet, * hűségedet minden éjjel. 3. Mert megvidámítottál tetteiddel,
Uram, * kezed műveinek ujjongok. 4. Mily nagyok alkotásaid, Uram! * Igen mélyek a
te gondolataid! 5. A balga ember fel sem ismeri, * az esztelen meg sem érti: 6. Ha
úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, + és kivirul mind a gonosztevő, * végül mégis el
kell veszniük. 7. De te, Uram, felséges vagy, * magasztos vagy mindörökké. 8. Az
igaz virul, mint a pálmafa, * magasra nő, mint a libanoni cédrusok. 9. Az Úr házában
plántálták el őket. * ott virulnak Istenünk udvarain. 10. Idős korban is gyümölcsöznek,
* dús lombúak és zöldek maradnak, 11. és hirdetik: Igaz az Úr, * kősziklám ő, kiben
nincs hamisság. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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95. Zsoltár

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

az ő szent ne- vét!
t.2.
1. Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; * vígadozzunk a mi szabadításunk
kősziklájának! 2. Menjünk elébe hálaadással; * vígadozzunk néki zengedezésekkel. 3.
Mert nagy Isten az Úr, * és nagy király minden istenen felül. 4. Akinek kezében vannak
a földnek mélységei, * és a hegyeknek magasságai is az övéi. 5. Akié a tenger, és ő
alkotta is azt, * és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 6. Jőjjetek, hajoljunk meg,
boruljunk le; * essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! 7. Mert ő a mi Istenünk, +
mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; * vajha ma hallanátok
az ő szavát. Antifóna 8. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, * mint
Masszáh napján a pusztában: 9. Ahol megkisértettek engem a ti atyáitok; * próbára
tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet. 10. Negyven esztendeig
bosszankodtam e nemzetségen, * és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják
ők az én útamat! 11. Akiknek megesküdtem haragomban: * Nem mennek be az én
nyugalmam helyére. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
97. zsoltár

Vi - gad- ja- tok, i- ga- zak az Is- ten-ben!
t.2.
1. Uralkodik az Úr! + Vigadjon a föld, * vigadozzon a sok sziget! 2. Felhő és köd van
körülötte, * igazság és jog trónjának támasza. 3. Tűz jár őelőtte, * és megégeti
ellenségeit mindenütt. 4. Villámai bevilágítják a földkerekséget, * látja ezt a föld és
megremeg. 5. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, * az egész föld Ura előtt.
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6. Az egek hirdetik igazságát, * és minden nép látja dicsőségét. 7. Megszégyenülnek
a bálványimádók mind, + akik a bálványokkal dicsekednek. * Az Úr előtt leborulnak
mind az istenek. 8. Hallja ezt Sion, és örül, * Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó,
Uram! 9. Mert nálad, Uram, fenségesebb nincs a földön, * magasan fölötte vagy
minden istennek. Antifóna 10. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat! +
Megőrzi ő híveinek életét, * kimenti őket a gonoszok kezéből. 11. Világosság árad az
igazra, * és öröm a tiszta szívűekre. 12. Örüljetek, ti igazak, az Úrban, *
magasztaljátok szent nevét! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen.
Antifóna

98. zsoltár

É- ne- kel- je- tek

az Úr- nak új

é- ne- ket!

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

Jus- son szí- ned e- lé

az én i- mád- sá- gom!

t.1.
1. Kész az én szívem, oh Isten, + hadd énekeljek és zengedezzek; * az én
dicsőségem is kész. 2. Serkenj fel te lant és hárfa, * hadd keltsem fel a hajnalt! 3.
Hálát adok néked a népek között Uram, * és zengedezek néked a nemzetek között!
4. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, * és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
5. Magasztaltassál fel, oh Isten * az egek felett, és dicsőséged legyen az egész
földön! 6. Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, * segíts a te jobb kezeddel és
hallgass meg engem! Antifóna 7. Az ő szentélyében szólott az Isten: * Örvendezek,
hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét. 8. Enyém Gileád,
enyém Manassé; * Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm. 9.
Moáb az én mosdómedencém, * Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett
kacagok. 10. Kicsoda visz el engem a kerített városba? * kicsoda vezérel engem
Edomig? 11. Nem te vagy-é, oh Isten, aki megvetettél minket, * hogy ki ne menj, oh
Isten, a mi seregeinkkel? 12. Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, * mert hiábavaló
az emberi segítség! 13. Istennel hatalmasan cselekszünk, * és ő megtapodja
ellenségeinket. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
119. zsoltár

Úr- is- ten, ő- riz- zük

a te be- szé- de- det.

t.7.
1. Boldogok, akiknek útjuk feddhetetlen, * akik az Úr törvénye szerint élnek. 2.
Boldogok, akik megőrzik intelmeit, * és teljes szívvel keresik őt. 3. Nem cselekszenek
álnokságot, * hanem az ő útjain járnak. 4. Mert te parancsoltad, Uram, * hogy
utasításaid híven megőrizzük. 5. Bárcsak hűségesen járhatnék én is utadon, *
rendelkezéseidet megtartva! 6. Akkor meg nem szégyenülnék, * ha figyelnék minden
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parancsolatodra. 7. Tiszta szívemből dicsérlek téged, * mert megtanítod igazságod
törvényét. 8. A te parancsolataidat megőrzöm, * ne hagyj el engem soha! Antifóna 9.
Nyisd föl szememet, hadd láthassam, * mily csodálatos a te törvényed! 10. Taníts,
Uram, rendeléseid céljára, * hogy megőrizzem azokat mindvégig! 11. Szabadításod
után sóvárog a lelkem, * a te igédben van reménységem. 12. Sóvárogva tekintek
ígéretedre: * Mikor vigasztalsz meg engem? 13. Ha nem törvényed lenne az én
vigasztalásom,* nyomorúságomban rég elvesztem volna. 14. Lábam előtt mécses a
te igéd, * az én ösvényeimnek világossága. 15. Támogass engem ígéreted szerint,
hogy éljek, * reménységemben ne hagyj szégyent vallanom! 16. Erősíts meg engem,
hogy megszabaduljak, * és örömöm teljék törvényeidben! Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
127. zsoltár

Ha te meg nem tar- tasz, U-ram Is- ten, hi- á - ba vi-gyáz-nak a mi sze-me- ink.
t.1.
1. Ha az Úr nem építi a házat, * hiába fáradoznak az építők. 2. Ha az Úr nem őrzi a
várost, * hiába vigyáznak rá az őrizők. 3. Hiába néktek korán kelnetek, későn
feküdnötök, + fáradsággal szerzett kenyeret ennetek, * akit az Úr szeret, annak
álmában is ad eleget. 4. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, * az anyaméh gyümölcse
jutalom. 5. Mint a nyilak a hősnek kezében, * olyanok a serdülő fiak. 6. Boldog ember
az, aki ilyenekkel tölti meg tegezét, * az ilyen ember meg nem szégyenül. Dicsőség
az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és
mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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128. Zsoltár

Az Úr tör- vé- nyé-ben bol- dog, a- ki gyö- nyör- kö- dik.
t.4.
1. Mind boldog az, aki féli az Urat; * aki az ő útaiban jár! 2. Bizony, kezed munkáját
eszed! * Boldog vagy és jól van dolgod. 3. Feleséged, mint a termő szőlő házad
belsejében; * fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. 4. Ímé, így áldatik meg a
férfiú, * aki féli az Urat! 5. Megáld téged az Úr a Sionról, * hogy boldognak lássad
Jeruzsálemet életednek minden idejében; 6. És meglássad fiaidnak fiait; * békesség
legyen Izráelen Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen
volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
130. zsoltár

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

és csak ő a mi ha- tal- mas meg-vál-tónk.
t.4.
1. Mélységes mélyből kiáltok hozzád, Uram! + Uram, halld meg az én hangomat; *
füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 2. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, *
Uram, ki állhat meg akkor előtted? 3. De nálad van a megbocsátás, * ezért félnek
téged. 4. Várom az Urat, várja az én lelkem, * és bízom az ő ígéretében. 5. Lelkem
várja az Urat, + jobban, mint az őrök a reggelt, * mint az őrök a reggelt. 6. Bízzál,
Izráel, az Úrban, + mert az Úrnál van a kegyelem, * bőséges nála a szabadítás. 7.
Meg is szabadítja ő Izráelt, * megváltja minden bűnéből. Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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135. Zsoltár

Mind- ö- rök- kön ö- rök- ké

di- csér- jük az Is- tent!

t.8.
1. Dicsérjétek az Urat! * Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! 2.
Akik álltok az Úrnak házában, * Istenünk házának pitvaraiban. 3. Dicsérjétek az Urat,
mert jó az Úr; * zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! 4. Mert kiválasztá magának
az Úr Jákóbot, * Izráelt a saját örökségéül. 5. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, *
és a mi Urunk minden istennél különb. 6. Mind megteszi az Úr, amit akar: * az
egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. 7. Felemeli a felhőket a
földnek széléről; * villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból. 8.
Aki megverte Égyiptom elsőszülötteit, * az emberétől a baroméig. 9. Jeleket és
csodákat küldött rád, oh Égyiptom, * Faraóra és összes szolgáira. 10. Aki megvert
sok népet, * és megölt erős királyokat: 11. Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot,
a Básán királyát, * és Kanaánnak minden királyát. 12. És odaadta földüket örökségül;
* örökségül saját népének, Izráelnek. Antifóna 13. Uram! Örökkévaló a te neved; *
nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. 14. Mert birája az Úr az ő népének, *
és könyörületes az ő szolgái iránt. 15. A pogányok bálványai ezüst és arany, * emberi
kezek alkotásai. 16. Szájok van, de nem beszélnek, * szemeik vannak, de nem
látnak; 17. Füleik vannak, de nem hallanak, * és lehellet sincsen szájokban! 18.
Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, * és mindazok, akik bíznak bennök. 19. Izráel
háznépe: + áldjátok az Urat! * Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 20. Lévinek
háznépe: + áldjátok az Urat! * Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 21. Áldott az Úr a
Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! * 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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137. zsoltár

Him- nuszt zeng- je- tek né- künk Si- on- nak é- ne- ke- i- ből!
t.8.
1. Mikor Babilonnak folyóvizei mellett ültünk, + sírtunk, ha Sionra emlékeztünk, * és
a fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. 2. Mert akik elhurcoltak minket, * énekszót
követeltek tőlünk. 3. És akik sanyargattak minket, + öröméneket követeltek: *
„Énekeljetek nekünk a Sion énekeiből!” 4. Hogyan énekelhetnénk az Úrnak énekét *
itt, az idegen földön? 5. Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, * bénuljon meg a jobb
kezem! 6. Ragadjon nyelvem az ínyemhez, + hogyha nem emlékezem reád, *
hogyha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek! Dicsőség az Atyának és a
Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
140. 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. Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; * a zsarnok férfitól védj meg
engemet! 2. Akik gonoszt gondolnak szívökben, * és minden nap háborút kezdenek.
3. Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; * áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. 4. Ments meg,
oh Uram, a gonosz kezétől; + a zsarnok férfitól védj meg engemet! * Akik megejteni
szándékoznak lépéseimet. 5. Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; * hálót
terítettek ösvényem szélére, hurkokat vetettek elém! Antifóna 6. Mondám az Úrnak:
Istenem vagy te! * Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát! 7. Én Uram, Istenem,
szabadításom ereje: * fedezd be fejemet a háború napján! 8. Ne add meg Uram, amit
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a gonosz kíván; * rossz szándékát ne segítsd elő, mert felfuvalkodik! Antifóna 9. A
körültem ólálkodóknak fejét * borítsa be ajkaiknak átka. 10. Eleven szenek hulljanak
reájok; * tűzbe vesse őket, örvényekbe, fel ne keljenek! 11. A nyelves ember meg ne
maradjon e földön; * a zsarnok embert űzze a veszedelem, míg nyaka szakad. 12.
Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, * a nyomorultaknak jogát. 13. Csak
az igazak magasztalják a te nevedet, * s orcád előtt lakoznak az igazságosak.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
45. zsoltár

Min- de- nek- nek sze- me-i

te- ben- ned bíz- nak, Úr- is- ten.

t.1.
1. Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * áldom nevedet örökkön-örökké. 2.
Minden napon áldalak téged, * dicsérem nevedet örökkön-örökké. 3. Nagy az Úr, és
dicséretre méltó, *az ő nagysága felfoghatatlan. 4. Nemzedékről nemzedékre
dicsérik műveidet, * és hatalmas tetteidet hirdetik. 5. Elmondják, mily félelmetes
hatalmad, * én is felsorolom nagy tetteid. 6. Könyörülő és irgalmas az Úr, +
késedelmes a haragra, * szeretete pedig végtelen. Antifóna 7. Országod, Uram,
örökkévaló ország, * uralmad nemzedékről nemzedékre megmarad. 8. Támogat az
Úr minden elesettet, * és fölegyenesít minden görnyedőt. 9. Mindenek szemei tereád
néznek, Uram, * mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben. 10. Megnyitod a te
kezedet, * és betöltesz minden élőt a te áldásoddal. 11. Közel van az Úr
mindenkihez, aki hozzá kiált, * mindenkihez, aki igazán hívja őt. 12. Teljesíti az őt
félők kívánságát, * meghallja könyörgésüket, és megsegíti őket. 13. Az Úr dicséretét
hirdeti ajkam, * szent nevét áldja mindenki örökkön-örökké! Dicsőség az Atyának és
a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és
mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna
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146. zsoltár

A jó pász- tor az ő é- le- tét ad- ja az ő ju-ha- i- ért, al- le- lu- ja.
t.4.
1. Hallelúja! Hallelúja! * Dicsérd, én lelkem, az Urat! 2. Dicsérem az Urat, amíg csak
élek, * zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak vagyok. 3. Boldog az, akinek Jákób
Istene a segítsége, * és Istenében, az Úrban van reménysége, 4. aki teremtette a
mennyet és a földet, + a tengert és ami csak bennük van. * Ő meg is tart hűségesen
mindenkor. 5. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, * kenyeret ad az éhezőknek.
6. Az Úr őrzi a jövevényeket, + megtartja az árvát és az özvegyet, * a gonoszok útját
pedig elfordítja. 7. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó, Sion, * nemzedékről
nemzedékre. Halleluja! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek.
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké, ámen.
Antifóna

148. zsoltár

Mind- ö- rök- kön ö- rök - ké

di - csér - jük az Is - tent!

t.8.
1. Halleluja! + Dicsérjétek az Urat, ti mennyben lakók, * dicsérjétek őt a
magasságban! 2. Dicsérjétek őt, ti angyalai mindnyájan, * dicsérje őt minden serege!
3. Dicsérje őt a nap és a hold, * dicsérje őt minden fényes csillag! 4. Dicsérjék őt az
egek egei, * még azok a vizek is, melyek az ég fölött vannak! 5. Dicsérjék az Úrnak
nevét, * mert ő parancsolt és azok létrejöttek. 6. Mindörökre helyükre állította őket, *
rendet szabott, melytől soha el nem térnek. Antifóna 7. Dicsérjétek az Urat, ti földön
lakók, * ti tengeri szörnyek és az egész óceán! 8. Tűz és jégeső, hó és köd is * és az
ő parancsát teljesítő szélvihar. 9. Ti hegyek és halmok mindnyájan, * gyümölcsfák és
minden cédrusok, 10. vadak és egyéb állatok, * csúszómászók és szárnyaló
madarak. 11. Ti földi királyok és minden népek, * fejedelmek és a földnek bírái. 12.
Ti ifjak a leányokkal, * öregek a fiatalokkal együtt. 13. Dicsérjétek az Úr nevét! + Mert
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csak az ő neve magasztos, * fensége a föld és az ég fölé emelkedik. 14. Megnöveli
népe hatalmát, + dicsővé teszi minden hívét, * Izráel fiait, a hozzá közelállókat!
Halleluja! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak * és a Szentléleknek. Miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor * És mindörökkön-örökké, ámen. Antifóna

