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Hiszen tudom, 
milyen terveket gondoltam el felőletek 

- mondja az Úr; 
ezek a tervek a békére vonatkoznak, 

nem a pusztulásra, 
mert reménységgel teli jövőt 

szánok nektek. 
Ha majd segítségül hívtok 

és könyörögve hozzám jöttök: 
meghallgatlak titeket. 

Ha kerestek, megtaláltok; 
föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. 

Megengedem majd, 
hogy megtaláljatok - mondja az Úr. 

Jeremiás próféta könyve 29,11-14a
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Az Úr az én pásztorom, 
nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. 
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. 

Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. 
Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, 

hisz te velem vagy. 
Botod, pásztorbotod biztonságot ad. 

Számomra asztalt terítettél, 
ellenségeimnek szeme láttára. 
Fejemet megkented olajjal, 

s a poharam színültig töltötted. 
Kegyelmed és jóságod vezet 
életemnek minden napján, 

s az Úr házában lakhatom örök időkön át.

Zsoltárok könyve 23
Fotó - Kerekes György
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Gyújtson lelketekben világosságot, 
hogy megértsétek, milyen reményre 

hívott meg benneteket, 
milyen gazdag az a felséges örökség, 

amely övé a szentek között, 
és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma 

rajtunk, hívőkön. 
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, 

amikor a halálból feltámasztotta, 
s a mennyben jobbjára ültette.

Efezusiakhoz írt levél 1,18-20
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Ne félj, mert megváltalak; 
neveden szólítalak: az enyém vagy. 

Ha tengereken kelsz át, veled leszek; 
és ha folyókon, nem borítanak el, 

ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, 
és a láng nem perzsel meg. 

Mert én, az Úr vagyok, a te Istened... 
Drága vagy a szememben, 

mert becses vagy nekem és szeretlek.

Izajás próféta könyvve 43,1b-4a
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Mindig szemem előtt lebeg az Úr, 
ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. 
Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, 

s testem is békében fog majd nyugodni. 
Nem adod lelkemet a holtak országának, 

s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. 
Az élet útjára tanítasz engem. 

Színed előtt az öröm teljessége, 
s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

Zsoltárok könyve 16, 8-11
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De megfeledkezhet-e 
csecsemőjéről az asszony? 

És megtagadhatja-e szeretetét 
méhe szülöttétől? 

S még ha az megfeledkeznék is: 
én akkor sem feledkezem meg rólad. 

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak...

Izajás próféta könyve 49,15-16
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Uram, te megvizsgálsz 
és ismersz engem, 

tudod, hogy ülök-e vagy állok. 
Gondolataimat látod messziről, 
látsz, ha megyek vagy pihenek. 
Minden utam világos előtted. 
A szó még nincs nyelvemen, 

s lám, az Úr már tud mindent. 
Elölről és hátulról közrefogsz, 

s a kezed fölöttem tartod. 

Zsoltárok könyve 139,1-5
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Igen, közel az üdvösség azokhoz, 
akik őt félik, s dicsőség lakik majd földjükön. 

Az igazság és a hűség találkoznak, 
az igazságosság és a béke csókot vált. 

A földből kisarjad a hűség, 
az égből igazságosság tekint le. 
Igen, az Úr kiárasztja áldását 

és földünk meghozza termését. 
Igazságosság jár előtte, 

és béke a lába nyomában.

Zsoltárok könyve 85,10-14
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Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, 
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! 

Mert aki kér, az kap, 
aki keres, az talál, 

s aki zörget, annak ajtót nyitnak. 
Melyiketek ad fiának követ, 
amikor az kenyeret kér tőle? 

Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót? 
Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, 
tudtok jót adni gyermekeiteknek, 

akkor mennyivel inkább ad jót 
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik.

Szent Máté evangéliuma 7,7-11
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Ha már azt hiszem, 
hogy inog a lábam, 

akkor is megvéd 
a kegyelmed, Uram. 

Ha a szívben 
felgyülemlik a gond, 

vigasztalásod felvidítja a lelkem.

Zsoltárok könyve 94,18-19

Fotó - Kerekes György
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Kerestem az Urat és ő meghallgatott, 
kimentett engem minden bajból. 

Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, 
s arcotok nem fog elpirulni. 
Lám, egy szegény kiáltott 

s az Úr meghallgatta, 
minden szorongatásból kiszabadította. 

Az Úr angyala védőfalat emel, 
s körülveszi az igazat, 

hogy oltalmazza.
Ízleljétek és lássátok, 
mily jóságos az Úr! 
Boldog az ember, 
ki hozzá menekül.  

Zsoltárok könyve 34,5-9
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Erőt ad a fáradtaknak, 
és gyámolítja a kimerültet. 

Még a fiatalok is elfáradhatnak, 
ellankadhatnak, 

az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. 
De akik az Úrban bíznak, 

új erőre kapnak, 
szárnyra kelnek, mint a sasok. 
Futnak, de nem fáradnak ki, 

járnak-kelnek, de nem lankadnak el.

Izajás próféta könyve 40, 29-31
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Az igazak lelke azonban Isten kezében van, 
és gyötrelem nem érheti őket. 

Az esztelenek szemében úgy látszott, 
hogy meghaltak; 

a világból való távozásukat 
balsorsnak vélték, 

elmenetelüket megsemmisülésnek. 
De békességben vannak. 

Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, 
a reményük tele volt halhatatlansággal. 

Kevés fenyítés után 
nagy jótéteményekben részesülnek, 

mert Isten próbára tette 
és magához méltónak találta őket.

Bölcsesség könyve 3,1-5
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Tiszta vizet hintek rátok, 
hogy megtisztuljatok 

minden tisztátalanságtól, 
s minden bálványtól 

megtisztítalak benneteket. 
Új szívet adok nektek 

és új lelket oltok belétek, 
kiveszem testetekből a kőszívet 

és hússzívet adok nektek. 
Az én lelkemet oltom belétek 

és gondoskodom róla, 
hogy parancsaim szerint éljetek 

és szemetek előtt tartsátok törvényeimet 
és hozzájuk igazodjatok.

Ezekiel próféta könyve 36,25-27
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Tudjuk azt is,
hogy akik Istent szeretik,

azoknak minden javukra válik,
hiszen ő saját elhatározásából 

választotta ki őket. 
Akiket ugyanis eleve ismert, 
azokat eleve arra rendelte, 

hogy Fiának képmását öltsék magukra, 
így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. 

Akiket előre erre rendelt, 
azokat meg is hívta, 

akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, 
akiket pedig megigazulttá tett, 

azokat meg is dicsőítette. 

Rómaiakhoz írt levél 8,28-30
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Tedd vidámmá szolgád szívét, 
lelkemet, Uram, hozzád emelem. 

Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, 
és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. 

Hallgasd meg, Uram, imámat, 
figyelj könyörgő szavamra! 

Hozzád kiáltok a szorongatás napján 
s tudom, hogy meghallgatsz... 
Mutasd meg utadat, Uram, 

hogy igazságod szerint járjak; 
irányítsd szívemet, hogy félje nevedet! 
Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, 

dicsőítem nevedet mindörökké. 
Mivel nagy volt irgalmad irántam, 

lelkem kimentetted a halál verméből.
Zsoltárok könyve 86,4-7. 11-13
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Ezeket fontolgatom szívemben, 
hogy föléledjen bennem a remény: 

Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; 
jósága és kegyelme még nem merült ki. 

Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége.
„Az Úr az én osztályrészem 

- mondja a lelkem -, 
ezért hát remélek benne.” 

Akik benne bíznak, azokhoz jó az Úr, 
a lélekhez, amely őt keresi. 
Jó csendben várni az Úrra, 

mert ő megszabadít.

Siralmak könyve  3,21-26
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Legyen áldott az Isten és Urunk, 
Jézus Krisztus Atyja, 

aki minket nagy irgalmában Jézusnak 
a halálból való feltámadása által 
új életre hívott, az élő reményre, 

hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, 
tiszta és soha el nem hervadó örökség 

várjon rátok. 
Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben 

az örök üdvösségre, amely készen áll, 
hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. 

Szent Péter I. levél 1,3-5
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Tudjuk ugyanis, 
hogy ha földi sátrunk leomlik, 

Istentől kapunk lakást:
örök otthont a mennyben, 

amit nem emberi kéz épített.

Korintusiakhoz írt II. levél 5,1
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Maga a természet sóvárogva várja 
Isten fiainak megnyilvánulását. 

A természet ugyanis 
mulandóságnak van alávetve... 

Tudjuk ugyanis, 
hogy az egész természet 

sóhajtozik és vajúdik mindmáig. 
De nemcsak az, hanem mi magunk is, 

akik bensőnkben hordozzuk 
a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, 
és várjuk a fogadott fiúságot, 

testünk megváltását.

Rómaiakhoz írt levél 8,19-20a. 23
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Új eget és új földet láttam. 
Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, 

és tenger sincs többé. 
Akkor láttam, hogy a szent város, 

az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. 
Olyan volt, mint a vőlegényének 

fölékesített menyasszony. 
Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal 

egy hangos szózat, ezt mondva: 
„Íme, Isten hajléka az emberek között! 
Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, 

és maga az Isten lesz velük. 
Letöröl szemükről minden könnyet. 

Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, 
sem fáradság, mert az elsők elmúltak.”

Jelenések könyve 21, 1-4
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Nem hagylak árván benneteket, 
hanem visszajövök hozzátok. 

Rövid idő, s a világ nem lát többé, 
ti azonban láttok, mert én élek, 

és ti is élni fogtok majd. 
Azon a napon majd megtudjátok, 

hogy Atyámban vagyok, 
ti bennem, s én bennetek. 

Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, 
az szeret engem. 

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. 
Én is szeretni fogom, 

és kinyilatkoztatom magam neki.”

Szent János evangéliuma 14,18-21

Fotó - Kerekes György
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