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„Nem halok meg, hanem élek, 

és hirdetem az Úr tetteit!” Zsolt 118,17 
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VASÁRNAP 

 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet: 

aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és mindenki, aki él és hisz 

énbennem, soha meg nem hal.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Jézus, Megváltónk sírba szállt, Bűnünkért hullott vére, Ám-

de levert poklot, halált Harmadnap reggelére. Ezen örvendezhe-

tünk, És dicsérhetjük Istenünk. Zenghet a halleluja! Halleluja! 

(EÉ 215,1)  
 
 

Zsoltár 
 

 Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltá-

madt. Valóban feltámadt az Úr! (Lk 24,5–6;34) 

 Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasság-

ban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! 

Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Di-
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csérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsér-

jétek az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mind-

örökre helyükre állította őket; rendelkezést adott, amelytől nem 

térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, és az 

egész óceán! Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvi-

har, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, 

vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti 

földi királyok és minden nemzet, vezérek és a föld minden bírája; 

ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az 

Úr nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég 

fölé emelkedik. (Zsolt 148,1–13)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltá-

madt. Valóban feltámadt az Úr! (Lk 24,5–6;34) 
 

Igeolvasás 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Boldogok a lelki szegények, mert 

övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvi-

gasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők meg-

elégíttetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot 

nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meg-

látják. Boldogok a békességre igyekezők, mert őket Isten fiainak 

hívják. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a 

mennyek országa.” (Mt 5,3–10) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + *   

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 
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Hitvallás 

 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
  

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te 

neved. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, 

És míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek jámborul! Té-

velygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad! (EÉ 72,2) 
 

 Mindenható jóságos Atyánk, aki mindenkor körülöttünk és 

velünk vagy, teremtesz, táplálsz, fenntartasz és oltalmazol: is-

mertesd meg igazán a Te nevedet igaz tanítás és hit által, hogy 

így dicsértessék és magasztaltassék a Te neved. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 

 
 * „Vess szent keresztet!” (Luther Márton: Kiskáté) 
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VASÁRNAP 
 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 

 Bevezető ige  
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet: 

aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és mindenki, aki él és hisz 

énbennem, soha meg nem hal.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Te fogságoddal, Jézusunk, Az üdv mihozzánk jött el. Mély 

börtönöd a trónusunk, A jámboroknak menhely. Mert ha nem len-

nél szolga Te, Mi szolgák lennénk örökre! (Bach: János-passió) 
 

Zsoltár 
 

 Amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége 

által, úgy mi is új életben járjunk. (Róm 6,4) 

 Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő 

megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegsége-

det, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz 

meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.  
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Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. 

Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival. Ir-

galmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem 

perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint 

bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen 

magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfé-

lők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan 

messze veti el vétkünket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan 

irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. (Zsolt 103,1–13) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége 

által, úgy mi is új életben járjunk. (Róm 6,4) 
 

Igeolvasás 
 

 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi el-

múlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbé-

kéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a bé-

kéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a 

világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, 

és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követ-

ségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, békülje-

tek meg az Istennel! (2Kor 5,17–20) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
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Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-

val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te 

neved. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, 

És míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek jámborul! Té-

velygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad! (EÉ 72,2) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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VASÁRNAP 

 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet: 

aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és mindenki, aki él és hisz 

énbennem, soha meg nem hal.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

 Ének  
 

Hogyne dicsérném az Istent Zengedező énekkel, Ki dolgá-

ban oly bölcs, oly szent, És jót tesz mindenekkel! Ő minden ál-

dások Atyja, Csupa jóság, szeretet, Ki engem bölcsen vezet, És 

hű szívét hozzám hajtja. Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül 

szeret. (EÉ 53,1) 
 

Zsoltár 
 

 Amilyen irgalmas az apa a fiához, olyan irgalmas az Úr az 

istenfélőkhöz. (Zsolt 103,13) 

 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból 

lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a 

mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét 

sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfé-
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lőkön van, és igazsága még az unokákkal is; azokkal, akik meg-

tartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. 

Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával minde-

nen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, 

akik teljesítitek parancsát, és hallgattok törvénye szavára! Áldjá-

tok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! Áldjátok 

az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjátok az 

Urat! (Zsolt 103,14–22) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

Amilyen irgalmas az apa a fiához, olyan irgalmas az Úr az 

istenfélőkhöz. (Zsolt 103,13)  
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 

 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 

 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te 

neved. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Szenteltessék meg a neved! Tartsuk meg szent beszédedet, 

És míg a sír ránk nem borul, Éljünk, mint hívek jámborul! Té-

velygéstől óvd nyájadat, Hű pásztorunk te légy magad! (EÉ 72,2) 

 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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HÉTFŐ 
 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Király vagyok. Én azért születtem 

és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Min-

denki, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Zengd, lelkem, ez új reggelt. A nap, ím, ismét fölkelt, Ó, 

nap, mily gyönyörű vagy, Az Úr jósága mily nagy! Az Úr hatal-

ma intett, Újra világosság lett, menny, föld, magasztald, imádd A 

világosság Urát! (EÉ 101,1–2) 
 

Zsoltár 
 

 Mindörökké uralkodik az Úr! (Zsolt 146,10) 

 Dicsérd, lelkem, az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, zsol-

tárt zengek Istenemnek, amíg vagyok. Ne bízzatok az előkelők-

ben, ember fiában, akinél nincs szabadítás. Lelke kimegy, ő visz-

szatér a földbe, s azon a napon elpusztulnak tervei. Boldog, aki-

nek Jákób Istene a segítsége, és reménysége Istenében, az Úrban 
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van, aki alkotta a mennyet és a földet, a tengert és mindazt, ami 

bennük van, s aki igaz őriző örökre. Igazságot szolgáltat az el-

nyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek. Az Úr feloldja a meg-

kötözötteket. Az Úr megnyitja a vakok szemét. Az Úr fölegyene-

síti a meggörnyedtet. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr megőrzi a 

jövevényeket, felsegíti az árvát és az özvegyet, de a bűnösök 

útját elgörbíti. Az Úr a király örökké, a te Istened, óh Sion, nem-

zedékről-nemzedékre. (Zsolt 146)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Mindörökké uralkodik az Úr! (Zsolt 146,10) 
 

Igeolvasás 
  

 Jézus felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és kendővel 

körülkötötte magát. Azután vizet töltött a mosdótálba, és elkezd-

te mosni a tanítványok lábát, és megtörülni kendővel, amellyel 

magát körülkötötte. Mikor azért lábukat megmosta, és felső ruhá-

ját felvette, újra letelepedett és így szólt hozzájuk: „Értitek, hogy 

mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok: Mester és Uram. 

És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért ha én, az Úr és a Mester 

megmosom a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás 

lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem ve-

letek, ti is úgy cselekedjetek.” (Jn 13,4–5; 12–15) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 
 

 

 



ZSOLOZSMÁS KÖNYVECSKE 16 
  

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Jöjjön el a te országod. 

Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen. 
 

Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, igazságot; Szentlel-

ked vezérünk legyen, Hogy néped el ne tévedjen! Törd meg a 

Sátán erejét, Egyházadat te áldd, te védd! (EÉ 72,3) 
 

 Mindenható Jóságos Atyánk! Kormányozz minket Szentlel-

keddel, mert ha elhagysz, beleesünk minden bűnbe, gonoszságba 

és szeretetlenségbe, ahogyan meg van írva: „nélküled semmit 

sem tehetünk”. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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HÉTFŐ 

 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
  

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Király vagyok. Én azért születtem 

és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Min-

denki, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Bármily sok is a mi bűnünk, Még több az Úr kegyelme; 

Kész ő mindig, hogy a bűnöst Karjával fölemelje, Ő Izráel hű 

pásztora, A nyáj az ő tulajdona, Ő a mi szabadítónk. (EÉ 402,5) 
 

Zsoltár 
 

 Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász kelepcéjé-

ből. A kelepce összetört, és mi megmenekültünk. (Zsolt 124,7) 

 Zengjetek zsoltárt az Úrnak, ti hívei, és magasztaljátok szent 

nevét! Mert haragja egy szempillantás, jóindulata egy egész élet. 

Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Gyászomat 

körtáncra fordítottad: leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöz-

tettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak 

Uram, Istenem! (Zsolt 30,5–6; 11–12) 
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 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász kelepcéjé-

ből. A kelepce összetört, és mi megmenekültünk. (Zsolt 124,7) 
 

Igeolvasás 
 

 Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is 

megvolt: mert Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmány-

nak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szol-

gai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és magatartá-

sában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmes-

kedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is ma-

gasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt nevet adományozta neki, 

mely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére minden térd 

meghajoljon, a mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden 

nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 

(Fil 2,5–11) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-
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val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Jöjjön el a te országod. 

Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen. 
 

Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, igazságot; Szentlel-

ked vezérünk legyen, Hogy néped el ne tévedjen! Törd meg a 

Sátán erejét, Egyházadat te áldd, te védd! (EÉ 72,3) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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HÉTFŐ 
 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Király vagyok. Én azért születtem 

és jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Min-

denki, aki az igazságból való, hallgat a szavamra.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ó, maradj kegyelmeddel Hűséges Krisztusunk, Hogy a bű-

nös világnak Tőrébe ne jussunk. Ó, maradj szent igéddel, Jézus, 

mi Megváltónk, Földi vándorpályánkon Te légy útmutatónk. Ó, 

maradj hűségeddel, Megtartó Úristen, Adj erőt, hogy megálljunk 

Mindvégig a hitben. (EÉ 277,1–2; 6) 
 

Zsoltár 
 

 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 

igazság lakozik. (2Pt 3,13) 

 Ha jóra fordítja az Úr Sion balsorsát, olyanok leszünk, mint 

az álmodók. Akkor megtelik szánk nevetéssel és a nyelvünk uj-

jongással. Azt mondják majd a pogány népek: nagyot tett az Úr 

ezekkel! Nagyot tett az Úr mivelünk, ezért örülünk. Fordítsd, 
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Uram, jóra a mi balsorsunkat, mint a délvidéki szikkadt patakot! 

Akik könnyeztek, amikor vetettek, ujjongva aratnak. Aki sírva 

indul, mikor vetőmaját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza. 

(Zsolt 126,1–6) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 

igazság lakozik. (2Pt 3,13) 
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Jöjjön el a te országod. 

Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen. 
 

Jöjjön el a te országod, Terjeszd a fényt, igazságot; Szentlel-

ked vezérünk legyen, Hogy néped el ne tévedjen! Törd meg a 

Sátán erejét, Egyházadat te áldd, te védd! (EÉ 72,3) 
 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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KEDD 

 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
  

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága. Aki 

engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet vilá-

gossága.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Hadd áldlak teljes szívből Ez újult reggelen, Ma, és amíg 

csak élek, Én édes Istenem! Ki értünk földre jött A Jézus Krisz-

tus által, Megállok háladással Szent trónusod előtt. (EÉ 93,1) 
 

Zsoltár 
 

 Boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvény 

szerint élnek. (Zsolt 119,1) 

 Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat 

elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre!  Ér-

tesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon! 

Eleveníts meg igéddel! Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, 

hogy megfogadjam azokat mindvégig! Tégy értelmessé, hogy 
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megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívből. Vezess 

parancsolatod útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szí-

vem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre! Fordítsd el tekinte-

temet, hogy ne nézzek hiábavalóságokra, a te utadon éltess en-

gem! Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélők-

nek adtál! Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, 

mert jók a te döntéseid! Eleveníts meg igazságoddal, mert vá-

gyódom utasításaidra. (Zsolt 119,25–27; 33–40)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvény 

szerint élnek. (Zsolt 119,1) 
 

Igeolvasás 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Ti vagytok a világ világossága. He-

gyen épített várost nem lehet elrejteni. Lámpást sem azért gyúj-

tanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, és világít 

mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy tündököljék a ti vilá-

gosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteket, és 

dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Szeressétek ellenségeiteket, 

áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik 

titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöz-

nek, hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza napját 

mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, 

mind a hamisaknak.” (Mt 5,14–16; 44–45) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 
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Hitvallás 

 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
  

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Legyen meg a te akara-

tod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mert Tied az ország és a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha 

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki 

a rosszindulatot, Mely megszegi akaratod! (EÉ 72,4) 
 

 Mindenható jóságos Isten! Mi azt akarnánk, hogy a mi aka-

ratunkhoz igazodjék minden, és hogy elkerüljük a keresztet, de 

tedd meg rajtunk, Úristen, a Te akaratodat, és adj nekünk enge-

delmességet és türelmet. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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KEDD 
 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
  

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága. Aki 

engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet vilá-

gossága.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Úgy tégy, és csak úgy taníts hát, Mint Jézus, hozzá térve. 

Hirdesd az Isten országát Az ő dicsőségére, És jól vigyázz, hogy 

emberek Meg ne rontsák nagy kincsedet – Ezt bízza rád Megvál-

tód. (EÉ 318,6) 
 

Zsoltár 
 

 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr di-

csősége rajtad feltámad. (Ézs 60,1) 

 Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek 

ereje az Úr, kitől rettegnék? Halld meg, Uram, hívó hangomat! 

Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod: Járuljatok szí-

nem elé! Szívem így válaszol: Színed elé járulok, Uram! Ne 

rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat! Te 
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vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Iste-

nem! Uram taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert 

ellenségeim vannak! Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert 

hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy 

még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Légy erős és bátor 

szívű, reménykedj az Úrban! (Zsolt 27,1; 7–9; 11–14) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr di-

csősége rajtad feltámad. (Ézs 60,1) 
 

Igeolvasás 
 

 Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az 

Isten szeretet. Abban nyilvánul meg az Isten szeretete irántunk, 

hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őálta-

la. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük az Istent, hanem 

az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul 

bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi 

is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem 

látta: ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk, és az ő szere-

tete lett teljessé bennünk. (1Jn 4,8–12) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 



ZSOLOZSMÁS KÖNYVECSKE 28 
  

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-

val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Legyen meg a te akara-

tod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mert Tied az ország és a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha 

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki 

a rosszindulatot, Mely megszegi akaratod! (EÉ 72,4) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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KEDD 

 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága. Aki 

engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az élet vilá-

gossága.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ó, maradj vélem, az est közelget, Nő a sötétség, ne hagyj 

engemet! Nincs más segítő, ki fogná kezem, Gyengék gyámola, 

Te maradj velem! Tarts oda hunyó két szeme elé, Szent kereszt-

fádat! Mutass ég felé! Tűnnek az árnyak, virrad reggelem. Élet-

ben-halálban maradj velem! (EÉ 121,1; 8) 
 

Zsoltár 
 

 Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész föl-

dön, az égen is megmutattad fenségedet! (Zsolt 8,1) 

 Ha látom egedet, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, 

amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy 

törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tet-

ted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad 
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meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába elé vetettél. 

(Zsolt 8,4–7) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész föl-

dön, az égen is megmutattad fenségedet! (Zsolt 8,1) 
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 

 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Legyen meg a te akara-

tod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mert Tied az ország és a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Te szent akaratod legyen E földön, miként mennyekben! Ha 

szenvedünk, türelmet adj, Jó s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki 

a rosszindulatot, Mely megszegi akaratod! (EÉ 72,4) 

 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZERDA 
 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az élet kenyere. Aki 

hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz énben-

nem, nem szomjazik meg soha.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Mennynek, földnek teremtője, Ó, szentséges háromság. E vi-

lágnak éltetője, Véghetetlen boldogság. Te bölcs rendelésednek 

A menny és föld engednek. Szívből hálát adok néked, Mindható 

Istenem, Hogy megőrzött szent Felséged, És nem ért veszede-

lem; Hogy békével nyughattam, Mára felvirradhattam.  

(EÉ 96,1–2) 
 

Zsoltár 
 

 Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit böl-

csen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24) 

 Áldjad, lelkem, az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, 

fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, 



ZSOLOZSMÁS KÖNYVECSKE 33 

 
mint egy köpenyt. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet 

szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne 

inogjon. Ő küld forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a 

hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat... Füvet sarjaszt 

az állatoknak, növényeket az ember szolgálatára, hogy kenyeret 

hozzon elő a földből és bort, ami felvidítja az ember szívét, és 

ragyogóbbá teszi az ember szívét az olajnál. Ő alkotta a holdat, 

mely jelzi a megszabott időket, a napot, mely tudja, hol kell le-

nyugodnia. Ha éjszaka lesz, szertejárnak az összes erdei vadak, 

prédáért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a 

nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek. Az ember ki-

megy munkájára egészen estig. (Zsolt 104,1–6; 10–15; 19–22)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit böl-

csen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24) 
 

Igeolvasás 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne 

mondjátok: Mit együnk? Vagy: Mit igyunk? Vagy: Mivel ruház-

kodjunk? Mert mindezekért a pogányok törik magukat. Mert 

tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. 

Hanem keressétek először Isten országát és annak igazságát, és 

ezek mind ráadásul adatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok te-

hát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga 

dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,31–34) 
 

 Igeválasz: 1Móz 1,27  
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 
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Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Mindennapi kenyerün-

ket add meg nekünk ma. Mert Tied az ország és a hatalom és a 

dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Add meg napi kenyerünket, Tárházadból táplálj minket! 

Munkánk sikerrel koronázd, Távoztass tőlünk bajt, viszályt, 

Hogy csendes béke, szeretet Örvendeztesse népedet! (EÉ 72,5) 
 

 Urunk! Gondoskodjál testünkről is: adj nekünk megélhetést, 

bölcsességet, becsületet, egészséget és mindazt, amire testünknek 

szüksége van, mert így ígérted: „Keressétek először Isten orszá-

gát, akkor ráadásul minden más megadatik nektek!” Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZERDA 

 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az élet kenyere. Aki 

hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz énben-

nem, nem szomjazik meg soha.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Hagyd az örök Istenre Minden te utadat, Ha bánt szíved ke-

serve, Ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, Oszlat felhőt, 

szelet: Napját rád is felhozza, Atyád ő, áld, szeret. Az Úrra bíz-

zad dolgod, S könnyebbül a teher, Sok baj között is boldog, Aki 

nem csügged el. Minek a gond, a bánat, Mit gyötröd lelkedet? Az 

Istent kérd, imádjad, S megnyered ügyedet. (EÉ 342,1–2) 
 

Zsoltár 
 

 Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit böl-

csen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24) 

 Mindezek arra várnak, hogy idejébe adj nekik eledelt. Ha 

adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal. Ha 

elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, 
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és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények 

keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen 

az Úrnak örökké! Örüljön alkotásainak az Úr! Tekintetétől resz-

ket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, 

amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen 

kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az Úr előtt. Vesz-

szenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök! Áld-

jad, én lelkem, az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 104,27–35) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit böl-

csen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. (Zsolt 104,24) 
 

Igeolvasás 
 

 Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy az örökkévaló 

Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem 

lankad el; felfoghatatlan bölcsessége! Erőt ad a megfáradtaknak, 

és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglan-

kadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíz-

nak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sas, futnak, és nem 

lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,28–31) 
 

 Igeválasz: Jn 3,16  
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 
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ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-

val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Mindennapi kenyerün-

ket add meg nekünk ma. Mert Tied az ország és a hatalom és a 

dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Add meg napi kenyerünket, Tárházadból táplálj minket! 

Munkánk sikerrel koronázd, Távoztass tőlünk bajt, viszályt, 

Hogy csendes béke, szeretet Örvendeztesse népedet! (EÉ 72,5) 

 

Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen.  
   

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZERDA 
 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az élet kenyere. Aki 

hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz énben-

nem, nem szomjazik meg soha.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ez a nap is csendesen Megint elmúlt, Istenem! Semmi bajom 

nem esett, Szent karod védelmezett. Kérlek, édes jó Atyám, Vi-

gyázz éjjel is reám, Ha lehunyom szememet, Te őrizz meg en-

gemet! Ha új napra ébredek, És tovább is élhetek: Úgy vezessen 

szent kezed, Hogy szerethess engemet! (EÉ 125,1–3) 
 

Zsoltár 
 

 Szívből szeretlek, Uram, erősségem. (Zsolt 18,2) 

 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, úgy kíván-

kozik hozzád a lelkem, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az 

élő Isten után: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 

Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt 

mondogatják nekem: hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és 
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arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan 

vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az 

ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz 

bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadí-

tásáért. (Zsolt 42,2–6) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Szívből szeretlek, Uram, erősségem. (Zsolt 18,2) 
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Mindennapi kenyerün-

ket add meg nekünk ma. Mert Tied az ország és a hatalom és a 

dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

Add meg napi kenyerünket, Tárházadból táplálj minket! 

Munkánk sikerrel koronázd, Távoztass tőlünk bajt, viszályt, 

Hogy csendes béke, szeretet Örvendeztesse népedet! (EÉ 72,5) 

 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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CSÜTÖRTÖK 

 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-

sző. Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyü-

mölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Halleluja! Áldott reggel, Melynél szebb már nem lehet! Le-

teszem mind, ami terhel: Ez a legszebb napkelet! Íme, ez a drága 

nap Beragyogja utamat. E napot teveled kezdem, Segíts veled 

végeznem! Tarts meg engem kegyelmedben, Szüntelen te légy 

velem, Míg az örök ünnepen Magasztalhat énekem! (EÉ 281,1; 5) 
 

Zsoltár 
 

 Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok nevét, mert jó, mert 

örökké tart szeretete. (Zsolt 107,1)  

 Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellen-

ség kezéből, és összegyűjtött az országokból, keletről, nyugatról, 

északról és délről. Vannak, akik bolyonganak a pusztában, útta-
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lan utakon, nem találnak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, 

elcsüggedt a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, 

és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette 

őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak 

szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szom-

jazókat, és jól tartotta az éhezőket. (Zsolt 107,2–9)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok nevét, mert jó, mert 

örökké tart szeretete. (Zsolt 107,1)  
 

Igeolvasás 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 

Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mér-

tékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát 

atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed 

észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondatod akkor atyád-

fiának: hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a magad 

szemében ott a gerenda. Képmutató! Vedd ki előbb a saját sze-

medből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy 

kivehesd atyádfia szeméből a szálkát.” (Mt 7,1–5) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
  

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, férfivá 

és asszonnyá teremtette. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 
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tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Bocsásd meg vétkein-

ket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert 

Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket, 

Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és 

jóindulat Így egyesíti nyájadat. (EÉ 72,6) 
 

 Urunk! Te tanítod és parancsolod, hogy kérjük bűneink bo-

csánatát: ezért nem is kételkedünk abban, hogy megbocsátasz, 

viszont mi is szívesen megbocsátunk, és igyekezünk békességre, 

mert ezt követeled tőlünk: „Bocsássatok meg, s akkor nektek is 

megbocsáttatik!” Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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CSÜTÖRTÖK 
 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-

sző. Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyü-

mölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Húsvét mennyei kenyerét Várja éhező lelkünk, Életadó ele-

delét, Hogy bocsánatot nyerjünk. Krisztus ez a szent kenyér. Más 

kenyéren a hit nem él. Benne mienk az élet. Halleluja! (EÉ 215,6) 
 

Zsoltár 
 

 Ízleljétek meg és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az a férfiú, 

aki nála keres oltalmat. (Zsolt 34,9) 

 Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az 

Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az állhatatosak, és örülnek. 

Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő 

nevét! Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett 

mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, 

nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult: Az Úr meghallgatta, és 
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minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Istenfé-

lők mellett, és megmenti őket. (Zsolt 34,2–8) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Ízleljétek meg és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az a férfiú, 

aki nála keres oltalmat. (Zsolt 34,9) 
 

Igeolvasás 
 

 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az 

irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal 

minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhas-

sunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, 

amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amint bőven kijutott 

nekünk Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalá-

sunk is Krisztus által. (1Kor 1,3–5) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-

val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 
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szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Bocsásd meg vétkein-

ket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert 

Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket, 

Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és 

jóindulat Így egyesíti nyájadat. (EÉ 72,6) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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CSÜTÖRTÖK 

 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-

sző. Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyü-

mölcsöt, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Hét tűzön megy át az ezüst, Úgy ragyog tisztasága. Nem kell 

az igét féltenünk, Mert próbák tüzét állja. Megbizonyítja hatal-

mát A kereszthordozáson át, S még messzebb ragyog fénye.  

(EÉ 257,3) 
 

Zsoltár 
 

 Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogyott el irgal-

ma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JerSir 3,22–23) 

 Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön 

deleltet, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz 

ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok 

is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod 

megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme 
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láttára. Megkened fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizony, 

jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házá-

ban lakom egész életemben. (Zsolt 23,1–6) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogyott el irgal-

ma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JerSir 3,22–23) 
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 

 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Bocsásd meg vétkein-

ket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert 

Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 

És bocsásd meg bűneinket, Hogy ne terheljék lelkünket, 

Amint mi is megbocsátunk, Ha vétett felebarátunk! Szelídség és 

jóindulat Így egyesíti nyájadat. (EÉ 72,6) 
 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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PÉNTEK 
 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pász-

tor életét adja a juhokért.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Péter mindent elfelejt, Istent megtagadja, Ám keserves köny-

nyet ejt, Mint az Írás mondja. Jézus, nézz rám szemeddel, Ha 

nem bánnám vétkem, S hogyha bűnt követtem el, Indíts meg 

szívemben. (Bach: János-passió) 
 

Zsoltár 
 

 Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,28) 

 Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, 

vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szem-

mel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utam-

ra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. 

Minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Csodálatos 

nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek 
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lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállok, ott 

vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a 

hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed 

ott is elérne, jobbod megragadna engem. Vizsgálj meg, Istenem, 

ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolatai-

mat! Nézz meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévaló-

ság útján. (Zsolt 139,2–10; 23–24)    

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. (ApCsel 17,28) 
 

Igeolvasás 
  

 Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és 

ezt mondta nekik: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg 

magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg 

akarja tartani az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét éné-

rettem és az evangéliumért, megmenti azt. (Márk 8,34–35) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 

mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 
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és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Ne vigyél minket a 

kísértésbe. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy. Ha tőrbe 

csal, te adj erőt, Hogy bátran visszaverjük őt! Szentlelked maga 

segítsen Híven megállni a hitben! (EÉ 72,7) 
 

 Urunk! Ne engedj minket elesni, ha megkísértetünk, mert 

nem kétséges, hogy az ördög szeretne minket mindenféle gyalá-

zatba ejteni, ahogyan Péter mondja, hogy ordító oroszlánként 

keresi, kit nyeljen el, amitől erőnkkel nem tudjuk magunkat 

megvédeni. Ezért Urunk, Te őrizz meg minket! Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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PÉNTEK 

 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pász-

tor életét adja a juhokért.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Mélységes mélyből kiáltok Hozzád, irgalmas Isten. Ó, hall-

gass meg, kérünk, ne hagyj Elveszni bűneinkben! Ha te mindazt 

számba veszed, Amit vétettünk ellened, Ki állhat meg előtted? 

Én csak az Úrra építek, Nem saját érdememre. Szívem erős bizo-

dalma Az Istennek kegyelme. Igéjében hirdetteti, Hogy a bűnöst 

el nem veti: Én csak őbenne bízom. (EÉ 402,1; 3) 
 

Zsoltár 
 

 Íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel 

kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé 

vetetted minden bűnömet. (Ézs 38,17) 

 A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg sza-

vamat, füled legyen figyelmes könyörgő hangomra! Ha a bűnö-

ket számon tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad 
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van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lel-

kem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az 

őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, 

mert az Úrnál van szeretet, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is 

váltja Izráelt minden bűnéből. (Zsolt 130) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Íme, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel 

kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé 

vetetted minden bűnömet. (Ézs 38,17) 
 

 Igeolvasás  
 

 Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hor-

dozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és 

kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt 

törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az 

ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézs 53,4–5) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-

ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-
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val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Ne vigyél minket a 

kísértésbe. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy. Ha tőrbe 

csal, te adj erőt, Hogy bátran visszaverjük őt! Szentlelked maga 

segítsen Híven megállni a hitben! (EÉ 72,7) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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PÉNTEK 
 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pász-

tor életét adja a juhokért.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ó, ember, sirasd bűnödet, Mert érte Krisztus szenvedett! El-

jött hozzád a földre. Szép, tiszta Szűztől született, Vétkeidért 

megfizetett: Porodra hullott vére! Holtaknak adott életet, Meg-

gyógyított sok beteget Míg eljött az órája. Tűrt érted sok-sok 

szörnyű kínt, Hordozza bűnöd átkait Golgota keresztfája. (L 812) 
 

Zsoltár 
 

 Kezedben van sorsom. (Zsolt 31,16) 

 Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim 

sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! Íme, arasznyivá 

tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehe-

let, annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár-kel itt az em-

ber, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja 

hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned re-
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ménykedem! Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a 

bolondok gyalázzanak! Néma maradok, nem nyitom ki számat, 

hiszen te munkálkodsz. Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok 

sújtó kezed alatt. Hallgasd meg imádságomat, Uram, figyelj se-

gélykiáltásomra! Könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény 

vagyok nálad, zsellér, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal, 

hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé.  

(Zsolt 39,5–11; 13–14) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Kezedben van sorsom. (Zsolt 31,16) 
 

Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17  
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  

 



ZSOLOZSMÁS KÖNYVECSKE 58 
  

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Ne vigyél minket a 

kísértésbe. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

Kísértésbe minket ne vígy! A sátán gonosz és irigy. Ha tőrbe 

csal, te adj erőt, Hogy bátran visszaverjük őt! Szentlelked maga 

segítsen Híven megállni a hitben! (EÉ 72,7) 

 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZOMBAT 

 

METTE – a teremtésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 

megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől 

és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész éle-

tem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 

mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az 

élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak általam.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ébredj fel, szívem, vigadj, Istenednek hálát adj, Aki néked 

ád mindent, S minden veszélytől megment. Uram, te megtartot-

tál, Mára felvirrasztottál Megújult egészségben, Lelki, testi ép-

ségben. Add rám ma is áldásod, Legyen szívem szállásod, Igéd-

del táplálj engem, Míg mennybe juthat lelkem. (EÉ 97,1–2; 6)  
 

Zsoltár 
 

 Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt 

hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva 

mindörökké vagy te, erős Isten! (Zsolt 90,1–2) 

 Uram, te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: 

térj vissza emberfia! Mert ezer esztendő szemedben annyi, mint a 

tegnapi nap, amikor elmúlt, és mint egy őrváltás éjjel. Elragadod 
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őket: olyanok lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggelre 

kisarjad. Reggelre virágzik és sarjad, estére elfonnyad és elszá-

rad. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esz-

tendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan el-

tűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és mi-

lyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, 

hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,3–8; 10–12) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt 

hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva 

mindörökké vagy te, erős Isten! (Zsolt 90,1–2) 
 

Igeolvasás 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony mondom néktek, 

hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elkül-

dött, örök élete van; és ítéletre sem megy, hanem átment a halál-

ból az életre. (Jn 5; 24) 
 

Igeválasz: 1Móz 1,27 
 

 Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! +  

Isten az embert a saját képére teremtette, Isten képmására, 

férfivá és asszonnyá teremtette. 

 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel 

együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden 

tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is 

fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és 

gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, jószágot és 
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mindenféle jót. Testemet, életemet naponként mindennel ellátja 

és táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és 

megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvol-

tából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem 

méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 

szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 
 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szabadíts meg a go-

nosztól. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Ments meg a gonosztól, Atyánk! Nehéz napok törnek reánk! 

S ha ránk borul a síri éj, Végső ínségünkben segélj! Testünknek 

adj békés halált, Készíts nékünk mennyben lakást. (EÉ 72,8) 
 

 Urunk! Szabadíts meg minket minden bajtól és nyomorúság-

tól, főként pedig ments meg minket a haláltól. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZOMBAT 
 

LAUDES – a megváltásról 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, hogy Tőled kapok min-

denféle jót bőséggel, és Te őrzöl meg engem kegyelmesen na-

ponként minden gonosztól. Kérlek, add nekem Szentlelkedet, 

hogy mindezt teljes szívemmel, igaz hitben felismerjem, és ke-

gyes jóságodért, irgalmadért Neked adjak hálát most és örökké. 

Jézus Krisztusért, a Te Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az 

élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak általam.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Ki dolgát mind az Úrra hagyja, És benne bízik szüntelen, 

Azt ő megőrzi és megtartja Sok földi bajban, ínségben. Aki az 

Úrban bízva jár, Homokra az nem épít már. (EÉ 331,1) 
 

Zsoltár 
 

 De nékem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom 

oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. (Zsolt 73,28) 

 Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! De az én 

lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert 

féltékeny volt a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert 

halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az 

emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embe-

reket. Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpe-

nyébe burkolóznak. Én pedig hiába tartottam tisztán a szívemet, 
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hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek 

mindennap, fenyítések minden reggel. Bizony elpusztulnak azok, 

akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak 

téged! (Zsolt 73,1–6; 13–14; 27)  

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 De nékem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Urat tartom 

oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. (Zsolt 73,28) 
 

Igeolvasás 
 

 Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon 

fel! Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisz-

tus arcán felismerjük Isten dicsőségének ragyogását. Ez a kin-

csünk pedig cserépedényekben van, hogy az erőnek ilyen nagy-

sága Istené legyen és ne magunktól való. Mindenütt nyomorgat-

nak minket, de el nem nyomhatnak; üldöznek, de Isten nem hagy 

el; tipornak, de el ne veszünk; mindenkor testünkben hordozzuk 

Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. 

(2Kor 4,6–10) 
 

Igeválasz: Jn 3,16 
 

 Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy Jézus Krisztus – aki az Atyától öröktől fogva 

született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos 

ember – az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert 

megváltott. Vagyis minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmá-
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ból megszabadított és magáévá tett; nem arannyal, sem ezüsttel, 

hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálá-

val, hogy egészen az övé legyek, országában vele éljek, neki 

szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, 

mert ő feltámadott a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz! 

 

Imádság 
 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szabadíts meg a go-

nosztól. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Ments meg a gonosztól, Atyánk! Nehéz napok törnek reánk! 

S ha ránk borul a síri éj, Végső ínségünkben segélj! Testünknek 

adj békés halált, Készíts nékünk mennyben lakást. (EÉ 72,8) 

 

 Uram, dicsérlek és imádlak, mert Te vagy a szeretet, és a Te 

szereteted táplál minket. Kérlek, tarts meg szeretetedben, és se-

gíts, hogy hűségesen kövesselek. Add, hogy szeretetedben min-

denkor megmaradjak, nehogy figyelmetlenül menjek el ember-

társaim szenvedése mellett. Őrizz meg a haragtól és hidegszívű-

ségtől. Tégy irgalmad tanújává a világban. Ámen. 
  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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SZOMBAT 

 

VESPER – a megszentelődésről 
 

Imádság 
  

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus 

Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kér-

lek, bocsásd meg bűneimet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz 

meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet 

és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 

hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 
 

Bevezető ige 
  

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az 

élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak általam.” 

 Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. 
 

Ének 
 

Adj békét a mi időnkben, Úristen, téged kérünk. Hisz rajtad 

kívül más nincsen, Ki síkra szállna értünk, Egyedül te, örök Is-

ten. (EÉ 291,1) 
 

Zsoltár 
 

 Csak Istennél van csendességben lelkem, tőle van szabadu-

lásom. (Zsolt 62,2) 

 Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? 

Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem en-

gedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony 

nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője! Az Úr a te őriződ, az 

Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, 

sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi 
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életedet. Megőriz az Őr jártodban-keltedben, most és mindörök-

ké. (Zsolt 121,1–8) 

 Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 

 Csak Istennél van csendességben lelkem, tőle van szabadu-

lásom. (Zsolt 62,2) 
 

 Igeválasz: Róm 5,5 és 2Kor 3,17   
 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 

 Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek! + 

 Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, aki 

adatott nekünk. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság! 
 

Hitvallás 
 

 Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus 

Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a 

Szentlélek hívott el az evangélium által. Ő világosított meg aján-

dékával, ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben. Ahogyan a 

földön élő egész anyaszentegyházát is elhívja, gyűjti, megvilágo-

sítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz 

hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek 

naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 

engem és minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztus-

ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 
 

(Az igeolvasás este elmarad!)  
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Imádság 

 

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! 
 

 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szabadíts meg a go-

nosztól. Mert Tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-

örökké. Ámen. 
 

 Ments meg a gonosztól, Atyánk! Nehéz napok törnek reánk! 

S ha ránk borul a síri éj, Végső ínségünkben segélj! Testünknek 

adj békés halált, Készíts nékünk mennyben lakást. (EÉ 72,8) 
 

 Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. 

Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alko-

nyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk: ke-

gyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel és szentségeddel, vi-

gasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, ha ránk borul a 

szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés 

éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden hí-

veddel most és mindörökké. Ámen. 
 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek megtartó közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
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AZ IMÁDSÁGRÓL 
 
 A gondolatok hatalmasak, a szavaknak erejük van, de mindkettő-

nél erősebb az imádság. – 

 Luther: „Imádkozni a legeslegnehezebb dolog ezen a világon.” – 

 Az imádság a hit lélegzetvétele. – 

 Luther: „A hívő ember ritka, mint a fehér holló.” – 

 „Meg vagyok elégedve azzal a lelkésszel, aki naponta legalább 

egy Miatyánkot elmond.” –  

„Már imádkozni sem tudunk…” (Tarkovszkij: Áldozathozatal) 

Pontos kor- és kórmeghatározás! Olyanná lettünk, mint a fél évszázada 

Ausztráliába kitelepült két honfitársunk, akik fölnevelték gyermekeiket, 

szárnyra bocsátották őket, aztán magukra maradtak. Közeledett életük 

vége, betegségeik egyre jobban elhatalmasodtak rajtuk, de lelki fáj-

dalmak is gyötörték őket. Az egyik különösen nehéz nap estéjén a férj 

azt javasolta, hogy imádkozzanak, de nem tudta, mit kellene mondani-

uk. Felesége azt javasolta, próbálják meg együtt elmondani a Miatyán-

kot. Belekezdtek, ámde hamar megakadtak. Nem tudták végigmondani, 

mert ötven év után az anyanyelvvel együtt a Miatyánkot is elfelejtették. 

 Élt a múlt században olyan evangélikus lelkész, aki nemcsak az 

igehirdetéseit, hanem az imádságait is leírta. Vajon hány leírt imádság 

kerülne ma elő egy váratlan ellenőrzés során a lelkészek íróasztalfiók-

jaiból? Mert abban talán minden szolgálattevő egyetért, hogy az előírt, 

kötött szövegek felolvasása alig nevezhető annak, mint ahogyan a Lé-

leknek tulajdonított rögtönzéseink is inkább „látvány-könyörgések”, 

sem mint igazi szívfohászok. (Tisztelet a kivételnek!) 

 Mi a teendő, amikor nyilvánvalóan utat tévesztettünk? Vissza kel-

lene térni a kiindulóponthoz, amikor a keresztyének még tudtak imád-

kozni! E célt szolgája a reformáció 500. évfordulójára tervezett sorozat 

első kiadványa: a Lutherrel imádkozunk c. zsolozsmás könyvecske. 

 Nem véletlen, hogy az imádság került az első helyre! Sokan van-

nak, akik ma új reformáció „megalkotásában” mesterkednek, vagy 

legalább is egy új reformáció gondolatát dédelgetik a szívükben. Pedig 

a reformációt (akár egy újat, akár a régit) nem így kell megközelíteni, 

nem is Luthernél kell azt keresni (ő sem magánál kereste!), hanem a 

forrásnál. Pl. itt: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli taní-
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tásban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

(ApCsel 2,42) Jézus igéje tehát kezdetben a gyülekezet szeme előtt le-

begett. Akkor még tudták, hogy Jézus tanítványainak „mindenkor 

imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.” (Lk 18,1) 

 Védekezésében a legtöbb ember időhiányra hivatkozik. A „mo-

dern” (értsd: lusta) ember még mindig nem értette meg Luther szavát: 

„Ha azt látom, hogy ma kétszer vagy háromszor annyi a teendőm, ak-

kor kétszer, háromszor annyit imádkozom.” 

 Ez a zsolozsmás könyvecske évek óta édesanyám mindennapos 

imakönyve, tehát kipróbáltatott, „működik”. Bár nagyrészt már kívül-

ről tudja az egyes szövegrészeket, mégis rendszeresen és szorgalmasan 

olvassa, mint Luther a Kiskátéját. Immár 14. éve él özvegyen „kis” 

„belső” szobájában. Ha reggel érkezem hozzá, s megállok az ajtaja 

előtt, gyakran hallom: énekel. (Nem az Evangélikus Énekeskönyvből, 

mert az neki „idegen”, hanem a Dunántúliból.) Ilyenkor megszégye-

nülten csatlakozom hozzá, mert még nem imádkoztam, és buzgón vele 

énekelek. Csak miután a reggeli áhítatát „elvégeztük”, akkor kezdünk 

beszélgetni arról, hogy mi újság van odahaza és a nagyvilágban. 

 A hívő mohamedánoknak naponta ötször kell imádkozniuk. A ke-

resztyéneket semmi előírás nem köti, csak Jézus szava: „mindenkor”, 

„szüntelenül”. Elégedett volnék, ha e könyv leendő tulajdonosai leg-

alább egyszer a kezükbe vennék, és naponta 10 percet szánnának rá. 

Az sem volna baj, ha nem ezt a könyvet használnák, csak az imádság 

végre kerüljön az őt megillető helyre! Oda, ahova most édesanyám 

fényképét teszem: a reformáció 500. évfordulójára tervezett kiadvány-

sorozat I. „kötetébe”. Mind a kettőnek itt a helye! Szeretnénk, ha Lu-

ther sok szép Krisztus-himnuszát egyre többen velünk énekelnék!  
 

 Üdvözlégy drága Jézusom, Én bűneimben orvosom! Lelkem 

hozzád kívánkozik, Téged imádlak holtomig. 

 Ó, én kegyelmes Jézusom, Édes megváltó Krisztusom, Te vedd 

fel az én ügyemet, Tedd magadévá szívemet! 

 Ó, kedves vendég, nálam szállj, Bűnömtől ne iszonyodjál; 

Emeld magadhoz hívedet, Jer, térj be, örök szeretet! 

 Tedd hajlékoddá szívemet, Erősítsd gyenge hitemet, Hogy el 

ne felejthesselek, Sőt örökké dicsérjelek! (EÉ 305,1–4) 
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