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PSALMI / ZSOLTÁROK 
română: Psaltire, Justinian, ed.2, 1967 [mică 2005 sau Ceaslov...] (piros) / 
magyar ortodox: Hymnologion (fekete) / magyar: Károli Gáspár (kék) / szláv 
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.1& (fekete) 
 

CATISMA 1 
1. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
1. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor 
Boldog az a férfiú, aki nem jár a gonoszok tanácsában,  
Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, 
şi în calea păcătoşilor nu a stat, şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut. 
és a bűnösök útján nem áll, és a csúfolódók székében nem ül, 
bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; 
Блажéнъ мýжъ, и́же не и́де на совѣ ́тъ нечести́выхъ, и на пути́ грѣ ́шныхъ не 
стá, и на сѣдáлищи губи́телей не сѣ ́де: 
2.Ci în legea Domnului e voia lui,  
hanem az Úr törvényében leli kedvét, 
hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, 
şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. 
és az Ő törvényén elmélkedik nappal és éjjel. 
és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 
но въ закóнѣ Госпóдни вóля егó, и въ закóнѣ егó поучи́тся дéнь и нóщь. 
3.Şi va fi ca un pom răsădit lîngă izvoarele apelor, 
Olyanná lesz ő, mint a vizek mentén ültetett fa, 
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa,  
care rodul său va da la vremea sa; şi frunza lui nu va cădea, 
amely idejében megtermi a maga gyümölcsét, és levele nem hervad el; 
a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; 
şi toate cîte va face, vor spori. 
és bármit tesz is, sikerül néki. 
és minden munkájában jó szerencsés lészen. 
И бýдетъ я́ко дрéво насаждéное при исхóдищихъ вóдъ, éже плóдъ свóй 
дáстъ во врéмя своé, и ли́стъ егó не отпадéтъ: и вся́, ели́ка áще твори́тъ, 
успѣ ́етъ. 
4.Nu sînt aşa necredincioşii, nu sînt aşa! 
Nem így a gonoszok, nem így! 
Nem úgy a gonoszok,  
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Ci ca praful, ce-l spulberă vîntul de pe faţa pămîntului. 
Hanem olyanok lesznek ők, mint a pelyva, melyet elragad a szél a föld színéről. 
hanem mint a polyva, a mit szétszór a szél. 
Не тáко нечести́вiи, не тáко: но я́ко прáхъ, егóже возметáетъ вѣ ́тръ от лицá 
земли́. 
5.De aceea nu se vor ridica necredincioşii la judecată, 
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor,  
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az itéletben; 
nici păcătoşii în sfatul drepţilor. 
sem a bűnösök az igazak tanácsában. 
sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. 
Сегó рáди не воскрéснутъ нечести́вiи на сýдъ, нижé грѣ ́шницы въ совѣ ́тъ 
прáведныхъ. 
6.Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. 
Mert ismeri az Úr az igazak útját, és a gonoszok útja elvész. 
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész. 
Я́ко вѣ ́сть Госпóдь пýть прáведныхъ, и пýть нечести́выхъ поги́бнетъ. 
 
2. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Pentru ce s-au întărîtat neamurile, şi popoarele au cugetat deşertăciuni? 
Miért zúgolódnak a nemzetek, és a népek miért készülődnek hívságokra? 
Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? 
Вскýю шатáшася язы́цы, и лю́дiе поучи́шася тщéтнымъ? 
2.Ridicatu-s-au împăraţii pămîntului, şi căpeteniile s-au adunat împreună, 
împotriva Domnului, 
Megjelentek a föld királyai, és a fejedelmek egybegyülekeztek az Úr ellen, 
A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen 
şi a unsului Său, zicînd: 
az Ő Felkentje ellen. 
és az ő felkentje ellen: 
Предстáша цáрiе зéмстiи, и кня́зи собрáшася вкýпѣ на Гóспода и на Христá 
егó. 
3.„Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor”. 
Szakítsuk szét kötelékeiket, és dobjuk le magunkról igájukat. 
Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! 
Растóргнемъ {растóргнимъ} ýзы и́хъ и отвéржемъ {отвéржимъ} от нáсъ 
и́го и́хъ. 
4.Cel ce locuieşte în ceruri va rîde de dînşii, şi Domnul îi va batjocori pe ei! 
A mennyekben Lakozó kineveti őket, és az Úr kigúnyolja őket. 
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Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. 
Живы́й на небесѣ ́хъ посмѣéтся и́мъ, и Госпóдь поругáется и́мъ. 
5.Atunci va grăi către ei, întru urgia Lui, şi întru mînia Lui îi va tulbura pe ei; 
Akkor majd haragjában szól hozzájuk, és felindulásában megriasztja őket. 
Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. 
Тогдá возглагóлетъ къ ни́мъ гнѣ ́вомъ свои́мъ и я́ростiю своéю смятéтъ я́: 
6.Iar Eu sînt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfînt al Lui, 
Én pedig királlyá lettem Őáltala a Sionon, az Ő szent hegyén,  
Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! 
vestind porunca Domnului. 
hogy kihirdessem az Úr parancsolatát. 
Törvényűl hirdetem: 
áзъ же постáвленъ éсмь Цáрь от негó надъ Сióномъ, горóю святóю егó, 
7.Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! 
Az Úr szólott énhozzám: Fiam vagy te, a mai napon szültelek téged. 
Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. 
возвѣщáяй повелѣ ́нiе Госпóдне. Госпóдь речé ко мнѣ ́: Сы́нъ мóй еси́ ты́, 
áзъ днéсь роди́хъ тя́: 
8.Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta. 
Kérd Tőlem, és néked adom a nemzeteket örökségül, 
Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, 
Şi stăpînirea Ta, marginile pămîntului. 
és birtokodul a földnek határait. 
és birtokodúl a föld határait. 
проси́ от менé, и дáмъ ти́ язы́ки достоя́нiе твоé, и одержáнiе твоé концы́ 
земли́: 
9.Paşte-vei pe ele cu toiag de fier, ca pe vasul olarului le vei zdrobi!” 
Pásztorold őket vasvesszővel, mint a fazekas edényeit zúzd össze őket. 
Összetöröd őket vasvesszővel, széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. 
упасéши я́ жезлóмъ желѣ ́знымъ, я́ко сосýды скудéльничи сокруши́ши я́. 
10.Şi acum împăraţi, înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pămîntul! 
Most pedig, oh királyok, térjetek észre, legyetek okosak, földnek minden bírái. 
Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! 
И ны́нѣ, цáрiе, разумѣ ́йте, накажи́теся вси́ судя́щiи земли́. 
11.Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. 
Szolgáljatok az Úrnak félelemben, és örvendezzetek Néki rettegésben. 
Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. 
Рабóтайте Гóсподеви со стрáхомъ, и рáдуйтеся емý со трéпетомъ. 
12.Luaţi învăţătură, ca nu cumva să se mînie Domnul 
Hallgassatok a tanításra, nehogy megharagudjék az Úr,  
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék 
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şi să pieriţi din calea cea dreaptă, 
és elvesszetek az igaz útról. 
és el ne vesszetek az úton, 
cînd se va aprinde degrab mînia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El. 
Midőn hirtelen fellobban haragja, boldogok mindazok, akik Őbenne bíznak. 
mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak. 
Прiими́те наказáнiе, да не когдá прогнѣ ́вается Госпóдь, и поги́бнете от 
пути́ прáведнаго, егдá возгори́тся вскóрѣ я́рость егó: блажéни вси́ 
надѣ ́ющiися нáнь. 
 
3. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, cînd a fugit din faţa lui Avesalom, fiul său. 
Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor. 
Псалóмъ Дави́ду, внегдá отбѣгáше от лицá Авессалóма сы́на своегó. 
 
1.Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 
Uram, hogy megsokasodtak bántalmazóim! Mily sokan támadnak reám! 
Úram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! 
Гóсподи, чтó ся умнóжиша стужáющiи ми́? мнóзи востаю́тъ на мя́, 
2.Mulţi zic sufletului meu: „Nu este mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 
Sokan mondják az én lelkemnek: nincsen számára szabadítás az ő Istenénél. 
Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél. Szela. 
мнóзи глагóлютъ души́ моéй: нѣ ́сть спасéнiя емý въ Бóзѣ егó. 
3.Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. 
De Te, Uram, oltalmazóm, dicsőségem vagy, és fölemeled az én fejemet. 
De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én 
fejemet. 
Ты́ же, Гóсподи, застýпникъ мóй еси́, слáва моя́, и вознося́й главý мою́. 
4.Cu glasul meu către Domnul am strigat, şi m-a auzit din muntele cel sfînt al 
Lui. 
Hangommal kiáltottam az Úrhoz, és meghallgatott engem az Ő szent hegyéről. 
Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. 
Szela. 
Глáсомъ мои́мъ ко Гóсподу воззвáхъ, и услы́ша мя́ от горы́ святы́я своея́. 
5.Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. 
Én pedig elaludtam és álmodtam; fölkeltem, mert az Úr oltalmaz engem. 
Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. 
А́зъ уснýхъ, и спáхъ, востáхъ, я́ко Госпóдь застýпитъ мя́. 
6.Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. 
Nem félek ezernyi néptől sem, amely köröskörül együtt támad reám. 
Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörűl felállott ellenem. 
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Не убою́ся от тéмъ людíй, о́крестъ напáдающихъ на мя́. 
7.Scoală, Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul meu, că tu ai bătut pe toţi cei ce 
mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. 
Kelj föl, Uram, ments meg engem, én Istenem! Mert Te eltapostad mindazokat,  
akik igaztalanul ellenem fordultak; összetörted a bűnösök fogait. 
Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden 
ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. 
Воскрéсни́, Гóсподи, спаси́ мя, Бóже мóй: я́ко ты́ порази́лъ еси́ вся́ 
враждýющыя ми́ всýе, зýбы грѣ ́шниковъ сокруши́лъ еси́. 
8.A Domnului este mîntuirea, şi peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.  
Az Úré az üdvözítés, és a Te népeden a Te áldásod.  
Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Szela. 
Госпóдне éсть спасéнiе, и на лю́дехъ твои́хъ благословéнiе твоé. 
 
Slavă... 
Dicsőség...  
 
4. Zsoltár.  
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor, pentru instrumente cu coarde. 
Az éneklőmesternek a neginóthra, Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Cînd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele!  
Midőn hivtam Őt, meghallgatott engem az én igazságom Istene. 
Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene;  
Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine, 
Szorongattatásomban tágas teret adtál nékem; könyörülj rajtam 
szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam 
şi ascultă rugăciunea mea! 
és hallgasd meg imádságomat. 
és halld meg az én imádságomat! 
Внегдá призвáти ми́, услы́ша мя́ Бóгъ прáвды моея́: въ скóрби 
распространи́лъ мя́ еси́: ущéдри мя́ и услы́ши моли́тву мою́. 
2.Fiii oamenilor, pînă cînd grei la inimă? 
Emberek fiai, meddig lesztek keményszívűek? 
Emberek fiai! Meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? 
Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? 
Miért szeretitek a hiábavalóságot és keresitek a hazugságot? 
Meddig szerettek hiábavalóságot, és kerestek hazugságot? Szela. 
Сы́нове человѣ ́честiи, докóлѣ тяжкосéрдiи? вскýю лю́бите суетý и и́щете 
лжи́? 
3.Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; 
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Tudjátok meg, hogy az Úr csodálatosan cselekedett az Ő kegyeltjével; 
Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr; 
Domnul mă va auzi cînd voi striga către Dînsul. 
az Úr meghallgat engem, midőn Őhozzá kiáltok. 
meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok! 
И увѣ ́дите, я́ко удиви́ Госпóдь преподóбнаго своегó. Госпóдь услы́шитъ мя́, 
внегдá воззвáти ми́ къ немý. 
4.Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi;  
Haragudjatok, ámde ne vétkezzetek; 
Haragudjatok, de ne vétkezzetek: 
de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi. 
szóljatok szívetekben, és fekvőhelyeteken csillapodjatok. 
beszéljetek szivetekkel a ti ágyasházatokban és csillapodjatok! Szela. 
Гнѣ ́вайтеся, и не согрѣшáйте, я́же глагóлете въ сердцáхъ вáшихъ, на 
лóжахъ вáшихъ умили́теся: 
5.Jertfiţi jertfa dreptăţii, şi nădăjduiţi în Domnul. 
Áldozzátok az igazság áldozatát, és bízzatok az Úrban. 
Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. 
пожри́те жéртву прáвды и уповáйте на Гóспода. 
6.Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” 
Sokan mondják: Kicsoda mutatja meg nekünk a javakat? 
Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk jót?  
Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne! 
Megjelöltetett mirajtunk a Te orcádnak világossága, Urunk. 
Hozd fel reánk arczodnak világosságát,oh Uram! 
Мнóзи глагóлютъ: ктó яви́тъ нáмъ благáя? знáменася на нáсъ свѣ ́тъ лицá 
твоегó, Гóсподи. 
7.Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decît veselia pentru rodul lor de grîu, de 
vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit. 
Nagyobb örömet adsz így szívemnek, mint amikor ők búzában, borban és 
olajban duskálnak. 
Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint a mikor sok az ő búzájok és boruk. 
Дáлъ еси́ весéлiе въ сéрдцы моéмъ: от плодá пшени́цы, винá и елéа своегó 
умнóжишася: 
8.Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, 
Békességben fekszem le és alszom el, 
Békességben fekszem le és legott elaluszom;  
că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat. 
mert egyedül Te, Uram, tartasz engem reménységben. 
mert te Uram egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. 
въ ми́рѣ вкýпе уснý и почíю, я́ко ты́, Гóсподи, еди́наго на уповáнiи всели́лъ 
мя́ еси́. 
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5. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor pentru instrumente de suflat. 
Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára. 
О наслѣ ́дствующемъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! 
Szavaimat hallgasd meg, Uram, értsd meg kiáltásomat. 
Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! 
Глагóлы моя́ внуши́, Гóсподи, разумѣ ́й звáнiе моé. 
2.Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. 
Figyelj föl könyörgésem hangjára, én Királyom és Istenem. 
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; 
Căci către Tine mă voi ruga, Doamne. 
Mert Hozzád imádkozom,  
mert én hozzád imádkozom! 
Вонми́ глáсу молéнiя моегó, Царю́ мóй и Бóже мóй: я́ко къ тебѣ ́ помолю́ся, 
Гóсподи. 
3.Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea. 
Uram, reggel halld meg  hangomat. Reggel megjelenek Előtted, és reám 
tekintesz; 
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és 
vigyázok. 
Заýтра услы́ши глáсъ мóй: заýтра предстáну ти́, и ýзриши мя́: 
4.Că Tu eşti Dumnezeu Care nu voieşti fărădelegea, 
mert nem olyan Isten vagy Te, aki a törvénytelenséget akarja. 
Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; 
nici nu va locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 
Nem tartózkodhat közeledben cselszövő, 
nem lakhatik tenálad gonosz. 
я́ко Бóгъ не хотя́й беззакóнiя ты́ еси́: не присели́тся къ тебѣ ́ лукáвнуяй, 
5.Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce 
lucrează fărădelege[a]. 
sem a törvénytelenek nem állhatnak meg a Te színed előtt. Gyűlölöd 
mindazokat, akik törvénytelenséget cselekesznek, 
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt 
cselekedőt. 
нижé пребýдутъ беззакóнницы предъ очи́ма твои́ма: возненави́дѣлъ еси́ вся́ 
дѣ ́лающыя беззакóнiе, 
6.Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte 
Domnul. 
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elpusztítod mindazokat akik hazugságot szólanak. A vérontó és alattomos férfiút 
utálja az Úr; 
Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr. 
погуби́ши вся́ глагóлющыя лжý: мýжа кровéй и льсти́ва гнушáется 
Госпóдь. 
7.Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, 
Én azonban a Te irgalmasságod sokasága által bemegyek a Te házadba, 
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; 
închina-mă-voi spre sfînt Altarul Tău [2005: Sfîntă Biserica Ta], întru frica Ta. 
leborulok szent templomod előtt a Te félelmedben. 
leborulok szent templomodban a te félelmedben. 
А́зъ же мнóжествомъ ми́лости твоея́ вни́ду въ дóмъ твóй, поклоню́ся ко 
хрáму святóму твоемý, въ стрáсѣ твоéмъ. 
8.Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! 
Uram, vezess engem a Te igazságodban ellenségeim miatt, 
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt;  
Îndreptează înaintea mea, calea Ta. 
irányítsd Tefeléd az én utamat. 
egyengesd előttem a te útadat! 
Гóсподи, настáви мя́ прáвдою твоéю, врáгъ мои́хъ рáди испрáви предъ 
тобóю пýть мóй. 
9.Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă;  
Mert nincsen az ő szájukban igazság, az ő szívük hívságos. 
Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság;  
groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. 
Nyitott sírbolt az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. 
nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek. 
Я́ко нѣ ́сть во устѣ ́хъ и́хъ и́стины, сéрдце и́хъ сýетно, грóбъ отвéрстъ 
гортáнь и́хъ, язы́ки свои́ми льщáху. 
10.Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor, 
Ítéld meg őket, Isten, essenek el saját rágalmaik által; 
Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által;  
după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei; că Te-au amărît, Doamne. 
gonoszságaik sokasága miatt taszítsd el őket, mert megkeserítettek Téged, 
Uram. 
taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. 
Суди́ и́мъ, Бóже, да отпадýтъ от мы́слей свои́хъ: по мнóжеству нечéстiя и́хъ 
изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша тя́, Гóсподи. 
11.Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine, 
És örvendezzenek mindazok, akik Tebenned reménykednek; 
És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned;  
în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş, 
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mindörökké vigadnak, és Te közöttük lakozol, 
mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket,  
Şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei ce iubesc numele Tău. 
és büszkélkednek Tebenned mindazok, akik szeretik a Te nevedet. 
és örvendezzenek te benned, a kik szeretik a te nevedet. 
И да возвеселя́тся вси́ уповáющiи на тя́, во вѣ ́къ возрáдуются, и всели́шися 
въ ни́хъ: и похвáлятся о тебѣ ́ лю́бящiи и́мя твоé. 
12.Că Tu vei binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci cu arma buneivoiri 
[Ceaslov: bunăvoirii] ne-ai încununat pe noi. 
Mert Te megáldod az igazat, Uram, mint pajzzsal veszel minket körül 
jóakaratoddal. 
Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy 
paizszsal. 
Я́ко ты́ благослови́ши прáведника, Гóсподи, я́ко орýжiемъ благоволéнiя 
вѣнчáлъ еси́ нáсъ. 
 
6. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor, pentru instrumente cu coarde. 
Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint: Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ о осмѣ ́мъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. 
Uram, felindulásodban ne feddjél meg engem, és haragodban ne büntess meg 
engem. 
Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban. 
Гóсподи, да не я́ростiю твоéю обличи́ши менé, нижé гнѣ ́вомъ твои́мъ 
накáжеши менé. 
2.Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sînt;  
Irgalmazz nékem, Uram, mert erőtlen vagyok. 
Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam; 
vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele;  
Gyógyíts meg, Uram, mert megrendültek az én csontjaim,  
gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!  
Поми́луй мя́, Гóсподи, я́ко нéмощенъ éсмь: изцѣли́ мя, Гóсподи, я́ко 
смятóшася кóсти моя́, 
3.Şi sufletul meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne pînă cînd? 
és lelkem is megrendült, Te pedig, Uram, meddig? 
Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? 
и душá моя́ смятéся зѣлó: и ты́, Гóсподи, докóлѣ? 
4.Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă, pentru mila Ta. 
Térj hozzám, Uram, szabadítsd meg lelkemet, üdvözíts engem a Te irgalmadért. 
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Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért; 
Обрати́ся, Гóсподи, избáви дýшу мою́, спаси́ мя рáди ми́лости твоея́: 
5.Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. 
Mert a halálban nincsen, aki megemlékeznék Rólad; 
Mert nincs emlékezés rólad a halálban, 
Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine? 
és az alvilágban kicsoda fog magasztalni Téged? 
a seolban kicsoda dicsőít téged? 
я́ко нѣ ́сть въ смéрти поминáяй тебé, во áдѣ же ктó исповѣ ́стся тебѣ ́? 
6.Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiece noapte patul meu, cu 
lacrimile mele aşternutul meu voi uda. 
Elfáradtam sóhajtozásomban, minden éjjel áztatom ágyamat, könnyeimmel 
öntözöm fekhelyemet. 
Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással 
öntöztem nyoszolyámat. 
Утруди́хся воздыхáнiемъ мои́мъ, измы́ю на вся́ку нóщь лóже моé, слезáми 
мои́ми постéлю мою́ омочý. 
7.Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am între toţi vrăjmaşii mei. 
Elhomályosult a szemem haragod miatt, összeomlottam ellenségeim között. 
Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. 
Смятéся от я́рости óко моé, обетшáхъ во всѣ ́хъ вразѣ ́хъ мои́хъ. 
8.Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea,  
Távozzatok tőlem, ti törvénytelenséget cselekvők, 
Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, 
că a auzit Domnul glasul plîngerii mele. 
mert meghallgatta az Úr sírásom hangját. 
mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. 
Отступи́те от менé, вси́ дѣ ́лающiи беззакóнiе, я́ко услы́ша Госпóдь глáсъ 
плáча моегó, 
9.Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. 
Meghallgatta az Úr az én könyörgésemet, az Úr elfogadta imádságomat. 
Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. 
услы́ша Госпóдь молéнiе моé, Госпóдь моли́тву мою́ прiя́тъ. 
10.Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; 
Megszégyenülnek és nagyon megrendülnek minden ellenségeim, 
Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; 
să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab. 
meghátrálnak és hamarosan nagyon megszégyenülnek. 
meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen. 
Да постыдя́тся и смятýтся вси́ врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зѣлó 
вскóрѣ. 
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Slavă... 
Dicsőség...  
 
7. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, pe care l-a cîntat Domnului, pentru cuvintele lui Husi, 
fiul lui Iemeni. 
Az Úr diadalmáról a gonoszok felett. David siggajonja, a melyet az Úrhoz 
énekelt a Benjaminita Kús beszéde miatt. 
Псалóмъ Дави́ду, егóже воспѣ ́тъ Гóсподеви о словесѣ ́хъ хусíевыхъ, 
сы́на Иеменíина. 
 
1.Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mîntuieşte-mă de toţi cei ce 
mă prigonesc, şi mă izbăveşte. 
Én Uram Istenem, Tebenned reménykedem; ments meg engem minden 
üldözőmtől, és szabadíts meg engem, 
Én Uram Istenem benned bízom, oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és 
szabadíts meg engem, 
Гóсподи Бóже мóй, на тя́ уповáхъ, спаси́ мя от всѣ ́хъ гоня́щихъ мя́ и избáви 
мя́: 
2.Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă 
izbăvească, nici cine să mă mîntuiască. 
nehogy elragadja mint oroszlán az én lelkemet, nem lévén annak megmentője, 
sem szabadítója. 
Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha 
nincsen szabadító. 
да не когдá похи́титъ я́ко лéвъ дýшу мою́, не сýщу избавля́ющу, нижé 
спасáющу. 
3.Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mîinile 
mele; 
Én Uram Istenem, ha ezt cselekedtem, ha igaztalanság van a kezemben, 
Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, 
Гóсподи Бóже мóй, áще сотвори́хъ сié, áще éсть непрáвда въ рукý моéю, 
4.De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău,  
ha rosszal fizettem azoknak, akik velem rosszat tettek, 
Ha gonosszal fizettem jó emberemnek,  
şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei, 
essem el ellenségeim által élettelenül. 
és háborgattam ok nélkül való ellenségemet. 
áще воздáхъ воздаю́щымъ ми́ злá, да отпадý ýбо от врáгъ мои́хъ тóщъ: 
5.Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, 
Üldözze az ellenség az én lelkemet, és érje el, 
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Akkor ellenség üldözze lelkemet s érje el 
să calce la pămînt viaţa mea şi slava mea în ţărînă să o aşeze. 
és tapossa a földre életemet, és dicsőségemet tegye a por lakójává. 
és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsőségemet. Szela. 
да поженéтъ ýбо врáгъ дýшу мою́, и да пости́гнетъ, и поперéтъ въ зéмлю 
живóтъ мóй, и слáву мою́ въ пéрсть всели́тъ. 
6.Scoală-Te, Doamne, întru mînia Ta, înalţă-Te pînă la hotarele vrăjmaşilor mei;  
Kelj föl, Uram, haragodban, emelkedj föl végkép ellenségeim fölé. 
Kelj fel Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; 
scoală-Te Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit; 
Serkenj föl, én Uram Istenem, parancsoddal, melyet határoztál, 
serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál itéletet! 
Воскрéсни́, Гóсподи, гнѣ ́вомъ твои́мъ, вознеси́ся въ концáхъ врáгъ твои́хъ, 
и востáни, Гóсподи Бóже мóй, повелѣ ́нiемъ, и́мже заповѣ ́далъ еси́, 
7.Şi adunare de popoare Te va înconjura, şi peste ea la înălţime Te întoarce. 
és a népek gyülekezete vesz körül Téged, és fölötte térj vissza a magasságba. 
És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba. 
и сóнмъ людíй обы́детъ тя́: и о тóмъ на высотý обрати́ся. 
8.Domnul va judeca pe popoare; 
Az Úr ítélkezik a népek fölött; 
Az Úr ítéli meg a népeket. 
judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea. 
ítélj meg engem, Uram, igazságom és ártatlanságom szerint. 
Bírálj meg engem Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint! 
Госпóдь сýдитъ лю́демъ: суди́ ми, Гóсподи, по прáвдѣ моéй и по незлóбѣ 
моéй на мя́. 
9.Sfîrşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, 
Érjen véget pedig a bűnösök gonoszsága, és vezesd az igazt, óh Isten, 
Szünjék meg, kérlek, a gonoszak rosszasága és erősítsd meg az igazat; 
Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte! 
aki vizsgálod a szíveket és a veséket. 
mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. 
Да скончáется злóба грѣ ́шныхъ, и испрáвиши прáведнаго, испытáяй сердцá 
и утрóбы, Бóже, прáведно. 
10.Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mîntuieşte pe cei drepţi la inimă. 
Igazságos az én segítségem az Úrtól, aki üdvözíti az egyenes szívűeket. 
Az én paizsom az Istennél van, a ki megszabadítja az igazszívűeket. 
Пóмощь моя́ от Бóга, спасáющаго прáвыя сéрдцемъ. 
11.Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător;  
Az Isten igazságos Bíró, és erős és hosszantűrő, 
Isten igaz biró; és olyan Isten,  
şi nu se mînie în fiecare zi. 
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aki nem gerjed haragra minden napon. 
a ki mindennap haragszik. 
Бóгъ суди́тель прáведенъ, и крѣ ́покъ, и долготерпѣли́въ, и не гнѣ ́въ 
наводя́й на вся́къ дéнь. 
12.De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a 
pregătit. 
Ha meg nem tértek, kiélesíti a kardját, iját pedig kifeszítette és előkészítette azt. 
Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt. 
А́ще не обратитéся, орýжiе своé очи́ститъ, лýкъ свóй напряжé, и уготóва и́, 
13.Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat. 
Előkészítette benne a halál eszközeit, nyilait tűzzel munkálta meg. 
Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. 
и въ нéмъ уготóва сосýды смéртныя, стрѣ ́лы своя́ сгарáемымъ содѣ ́ла. 
14.Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea. 
Íme, aki igaztalanságot fogant, fájdalmakat hordozott, és törvénytelenséget szült. 
Ímé, álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. 
Сé, болѣ ́ непрáвдою, зачáтъ болѣ ́знь и роди́ беззакóнiе: 
15.Groapă a săpat şi a adîncit-o, şi va cădea în groapa pe care a făcut-o. 
Vermet nyitott és ásott mélyre, de maga esik a gödörbe, amelyet készitett. 
Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik a verembe, a mit csinált. 
рóвъ изры́ и ископá и́, и падéтъ въ я́му, ю́же содѣ ́ла. 
16.Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se 
pogoare. 
Fájdalma visszatér az ő fejére, és igaztalansága a fejetetejére hull. 
Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő 
erőszakossága. 
Обрати́тся болѣ ́знь егó на главý егó, и на вéрхъ егó непрáвда егó сни́детъ. 
17.Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui, şi voi cînta numele Domnului 
celui preaînalt. 
Megvallom az Urat az Ő igazságossága szerint, és énekelek a magasságos Úr 
nevének. 
Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének. 
Исповѣ ́мся Гóсподеви по прáвдѣ егó и пою́ и́мени Гóспода вы́шняго. 
 
8. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor, pentru ghitith. 
Dávid dicséri az Istennek az emberekhez való jókedvét. Az éneklőmesternek a 
gittithre; Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, о точи́лѣхъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este numele Tău în tot pămîntul! 
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Urunk, mi Urunk, mily csodálatos a Te neved az egész földön! 
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, 
Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri. 
Mert fennséged az egek fölé emelkedett. 
a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 
Гóсподи Госпóдь нáшъ, я́ко чýдно и́мя твоé по всéй земли́, я́ко взя́тся 
великолѣ ́пiе твоé превы́ше небéсъ. 
2.Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvîrşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, 
Kisdedek és csecsemők szájából szerzettél dicséretet, ellenségeid miatt,  
A csecsemők és csecsszopók szájával erősitetted meg hatalmadat a te 
ellenségeid miatt, 
ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător. 
hogy elpusztítsd az ellenséget és a bosszúállót. 
hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. 
Изъ ýстъ младéнецъ и ссýщихъ соверши́лъ еси́ хвалý, врáгъ твои́хъ рáди, 
éже разруши́ти врагá и мéстника. 
3.Cînd privesc cerurile, lucrul mîinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai 
întemeiat, îmi zic: 
Mert látom az egeket, újjaidnak műveit, a holdat és a csillagokat, melyeket oda 
erősitettél. 
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a 
melyeket teremtettél: 
Я́ко узрю́ небесá, дѣлá пéрстъ твои́хъ, лунý и звѣ ́зды, я́же ты́ основáлъ еси́: 
4.Ce este omul că-ţi aminteşti de el?, 
Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? 
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? 
sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? 
Vagy micsoda az ember fia, hogy reátekintesz? 
és az embernek fia, hogy gondod van reá? 
чтó éсть человѣ ́къ, я́ко пóмниши егó? или́ сы́нъ человѣ ́чь, я́ко посѣщáеши 
егó? 
5.Micşoratu-l-ai pe dînsul cu puţin faţă de îngeri,  
Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál,  
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél,  
cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pe el.  
dicsőséggel és tisztességgel koszorúztad meg őt,  
és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 
Умáлилъ еси́ егó мáлымъ чи́мъ от áнгелъ, слáвою и чéстiю вѣнчáлъ еси́ егó:  
6.Pusu-l-ai pe dînsul peste lucrul mîinilor Tale, 
és kezeidnek művei fölé helyezted. 
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, 
toate le-ai supus sub picioarele lui:  
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Mindeneket az ő lábai alá vetettél:  
mindent lábai alá vetettél; 
и постáвилъ еси́ егó надъ дѣ ́лы рукý твоéю, вся́ покори́лъ еси́ подъ нóзѣ 
егó: 
7.Oile şi boii, toate;  
a juhokat és a barmokat mind,  
Juhokat és mindenféle barmot, 
încă şi dobitoacele cîmpului; 
sőt még a mező állatait,  
és még a mezőnek vadait is;  
óвцы и волы́ вся́, ещé же и скоты́ польскíя, 
8.Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor. 
az ég madarait és a tenger halait is, melyek járják a tengerek ösvényeit. 
az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 
пти́цы небéсныя и ры́бы морскíя, преходя́щыя стези́ морскíя. 
9.Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este numele Tău în tot pămîntul! 
Urunk, mi Urunk, mily csodálatos a Te neved az egész földön. 
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön! 
Гóсподи Госпóдь нáшъ, я́ко чýдно и́мя твоé по всéй земли́. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 

CATISMA 2 
2. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
9/9+10. Zsoltár.  
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor, pentru cele ascunse ale fiului. 
Az Isten hatalmáról és igazságáról. Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; 
Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, о тáйныхъ сы́на, псалóмъ Дави́ду, 9. 
 
1.Lăuda-Te-voi, Doamne, din toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale! 
Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos 
dolgaidat. 
(9. Zsoltár.) Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. 
Исповѣ ́мся тебѣ ́, Гóсподи, всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ, повѣ ́мъ вся́ чудесá твоя́. 
2.Veseli-mă-voi şi mă voi bucura de Tine; cînta-voi numele Tău, Preaînalte. 
Örvendezem és vigadok Tebenned, énekelek a Te nevednek, óh Magasságos. 
Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet; 
Возвеселю́ся и возрáдуюся о тебѣ ́, пою́ и́мени твоемý, вы́шнiй. 
3.Cînd se vor întoarce vrăjmaşii mei înapoi, slăbi-vor şi vor pieri de la faţa Ta! 
Meghátrálnak ellenségeim, elerőtlenednek és elpusztulnak a Te orcád elől. 
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Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orczád előtt; 
Внегдá возврати́тися врагý моемý вспя́ть, изнемóгутъ и поги́бнутъ от лицá 
твоегó. 
4.Că ai făcut judecata mea şi dreptatea mea;  
Mert véghezvitted ítéletemet és megítéltetésemet. 
Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet:  
Şezut-ai pe scaun, Cel ce judeci dreptatea. 
Trónra ültél, hogy igazságot szolgáltass. 
az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró. 
Я́ко сотвори́лъ еси́ сýдъ мóй и прю́ мою́: сѣ ́лъ еси́ на престóлѣ, судя́й 
прáвду. 
5.Certat-ai neamurile şi au pierit  necredincioşii; stins-ai numele lor în veac şi în 
veacul veacului. 
Megfeddted a nemzeteket, és elpusztult a gonosz; nevüket kitörölted mindörökre 
és mindörökön örökké. 
Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre 
kitörölted. 
Запрети́лъ еси́ язы́комъ, и поги́бе нечести́вый: и́мя егó потреби́лъ еси́ въ 
вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
6.Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărîmat; pierit-a 
pomenirea lor în sunet. 
Az ellenség pallosai végkép elpusztultak, és városait leromboltad; emlékük 
elveszett a hírükkel együtt. 
Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még 
az emlékezetök is elveszett. 
Врагý оскудѣ ́ша орýжiя въ конéцъ, и грáды разруши́лъ еси́: поги́бе пáмять 
егó съ шýмомъ. 
7.Iar Domnul rămîne în veac; gătit-a scaunul Lui de judecată. 
De az Úr mindörökre megmarad, ítéletre készítette elő az Ő trónját,  
Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készitette el az ő székét. 
И Госпóдь во вѣ ́къ пребывáетъ, уготóва на сýдъ престóлъ свóй: 
8.Şi El va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. 
és Ő igazsággal ítéli meg a földkerekséget, egyenesen ítélkezik a népek fölött. 
És  ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. 
и тóй суди́ти и́мать вселéннѣй въ прáвду, суди́ти и́мать лю́демъ въ правотѣ ́. 
9.Şi a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită, în necazuri. 
Ezért menedéke lett az Úr a szegénynek, segítője a szorongattatás idején. 
És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. 
И бы́сть Госпóдь прибѣ ́жище убóгому, помóщникъ во благоврéменiихъ, въ 
скóрбехъ. 
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10.Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce 
Te caută pe Tine, Doamne! 
És reménykednek Tebenned azok, akik ismerik a Te nevedet, mert nem hagytad 
el azokat, akik keresnek Téged, Uram. 
Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, 
a kik keresnek téged. 
И да уповáютъ на тя́ знáющiи и́мя твоé, я́ко не остáвилъ еси́ взыскáющихъ 
тя́, Гóсподи. 
11.Cîntaţi Domnului, Celui ce locuieşte în Sion, vestiţi între neamuri faptele 
Lui. 
Énekeljetek az Úrnak, aki a Sionon lakozik, hirdessétek a nemzetek között az Ő 
nagy tetteit. 
Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő 
cselekedeteit. 
Пóйте Гóсподеви, живýщему въ Сióнѣ, возвѣсти́те во язы́цѣхъ начинáнiя 
егó: 
12.Că Cel ce răzbună sîngele lor Şi-a adus aminte: n-a uitat strigătul săracilor. 
Mert számonkérve vérüket, megemlékezik róluk, és nem feledkezik meg a 
szegények könyörgéseiről. 
Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a 
szegények kiáltásáról. 
я́ко взыскáяй крóви и́хъ помянý, не забы́ звáнiя убóгихъ. 
13.Miluieşte-mă , Doamne! Vezi smerenia mea, de către vrăjmaşii mei, 
Irgalmazz nékem, Uram, lásd meg ellenségeimtől való megaláztatásomat, 
Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim 
miatt van, 
Cel ce mă înalţi din porţile morţii, 
Te, aki fölemelsz engem a halál kapuiból,  
a ki felemelsz engem a halál kapuiból;  
Поми́луй мя́, Гóсподи, ви́ждь смирéнiе моé от врáгъ мои́хъ, вознося́й мя́ от 
врáтъ смéртныхъ: 
14.Ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile fiicei Sionului; veseli-mă-voi de 
mîntuirea Ta! 
Hogy kikiáltsam minden dicséreteidet Sion leányának kapuiban, és 
örvendezzem szabadításodon. 
Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek 
a te szabadításodban. 
я́ко да возвѣщý вся́ хвалы́ твоя́ во вратѣ ́хъ дщéре Сióни: возрáдуемся о 
спасéнiи твоéмъ. 
15.Căzut-au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta, pe care au 
ascuns-o, s-a prins piciorul lor. 
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Belesüllyedtek a nemzetek a romlásba, melyet maguk készítettek; ugyanaz a 
csapda, melyet maguk elrejtettek, megfogta lábukat. 
Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet 
elrejtettek, megakadt a lábok. 
Углѣбóша язы́цы въ пáгубѣ, ю́же сотвори́ша: въ сѣ ́ти сéй, ю́же скры́ша, 
увязé ногá и́хъ. 
16.Se cunoaşte Domnul cînd face judecată! Întru faptele mîinilor lui s-a prins 
păcătosul. 
Megismerteti magát az itélkező Úr, a tulajdon kezemunkája által esett csapdába 
a bűnös. 
Megismertetett az Úr, itéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. 
Higgajon. Szela. 
Знáемь éсть Госпóдь судбы́ творя́й: въ дѣ ́лѣхъ рукý своéю увязé грѣ ́шникъ. 
17.Să se întoarcă păcătoşii în iad; toate neamurile care uită pe Dumnezeu. 
Térjenek az alvilágba a bűnösök, minden nemzetek, amelyek elfelejtik az Istent. 
Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, a mely elfeledkezik Istenről. 
Да возвратя́тся грѣ ́шницы во áдъ, вси́ язы́цы забывáющiи Бóга. 
18.Că nu pînă în sfîrşit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va 
pieri. 
Mert nem megy végleg feledésbe a szegény, a nyomorultak állhatatósága nem 
vész el örökre. 
Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész 
el örökre. 
Я́ко не до концá забвéнъ бýдетъ ни́щiй, терпѣ ́нiе убóгихъ не поги́бнетъ до 
концá. 
19.Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească  omul; să fie judecate neamurile 
înaintea Ta! 
Kelj föl, Uram, ne hatalmaskodjék az ember; ítéltessenek meg a nemzetek a Te 
színed előtt. 
Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te 
előtted!  
Воскрéсни́, Гóсподи, да не крѣпи́тся человѣ ́къ, да сýдятся язы́цы предъ 
тобóю. 
20.Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sînt. 
Állits, Uram, törvényhozót föléjük, hadd tudják meg a nemzetek, hogy csak 
emberek ők. 
Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela. 
Постáви, Гóсподи, законоположи́теля надъ ни́ми, да разумѣ ́ютъ язы́цы, я́ко 
человѣ ́цы сýть. 
21.Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de 
necaz? 
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Miért állsz, Uram, távol, miért vetsz meg szorongattatások idején? 
(10. Zsoltár.) Uram, miért állasz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? 
Вскýю, Гóсподи, отстоя́ далéче, презирáеши во благоврéменiихъ, въ 
скóрбехъ? 
22.Cînd se mîndreşte necredinciosul, se aprinde săracul; se prind în sfaturile pe 
care le gîndesc. 
Míg a gonosz gőgösködik, ég a szegény; foglyul esnek a fondorlatoknak, 
amelyeket kigondoltak. 
A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a szegény. Essenek foglyul a cseleknek, 
a miket koholtak. 
Внегдá горди́тися нечести́вому, возгарáется ни́щiй: увязáютъ въ совѣ ́тѣхъ, 
я́же помышля́ютъ. 
23.Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului lui, iar cel ce face strîmbătate, pe 
sine se binecuvîntează. 
Mert dicsekedik a bűnös az ő lelkének kivánságaiban, és az igazságtalanságot 
cselekvő áldást nyer. 
Mert dicsekszik a gonosz az ő lelkének kivánságával, és a fösvény megveti és 
szidja az Urat. 
Я́ко хвали́мь éсть грѣ ́шный въ пóхотехъ души́ своея́, и оби́дяй 
благослови́мь éсть. 
24.Întărîtat-a cel păcătos pe Domnul, după mulţimea mîniei lui; nu-L va căuta; 
nu este Dumnezeu înaintea lui. 
Ingerli az Urat a bűnös, és haragjának sokaságát nem veszi észre, mert nincs 
Isten őelőtte.  
A gonosz az ő haragos kevélységében senkit sem tudakoz; nincs Isten, ez 
minden gondolatja. 
Раздражи́ Гóспода грѣ ́шный: по мнóжеству гнѣ ́ва своегó не взы́щетъ: нѣ ́сть 
Бóга предъ ни́мъ. 
25.Spurcate sînt căile lui în toată vremea; lepădate sînt judecăţile Tale de la faţa 
lui, peste toţi vrăjmaşii lui va stăpîni. 
Járhatók az útjai minden időben, messze elkerülik őt ítéleteid, minden 
ellenségén diadalmaskodik. 
Szerencsések az ő útai minden időben; messze vannak tőle itéleteid, elfújja 
minden ellenségét. 
Оскверня́ются путié егó на вся́ко врéмя: отéмлются судбы́ твоя́ от лицá егó: 
всѣ ́ми враги́ свои́ми обладáетъ. 
26.Că a zis întru inima sa: nu mă voi clătina din neam în neam, rău nu-mi va fi. 
Mert ezt mondta a szívében: Meg nem ingok, nemzedékről nemzedékre baj 
nélkül leszek. 
Azt mondja szívében: Nem rendülök meg soha örökké, mert nem esem bajba. 
Речé бо въ сéрдцы своéмъ: не подви́жуся от рóда въ рóдъ безъ злá: 
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27.Gura lui e plină de blestem, de amărăciune şi de vicleşug; sub limba lui, 
osteneală şi durere. 
Átokkal van tele a szája, és keserűséggel és álnoksággal, nyelve alatt fáradság és 
fájdalom. 
Szája telve átkozódással, csalárdsággal és erőszakossággal; nyelve alatt 
hamisság és álnokság. 
егóже кля́твы устá егó пóлна сýть, и гóрести и льсти́: подъ язы́комъ егó 
трýдъ и болѣ ́знь. 
28.Stă la pîndă în ascuns cu cei bogaţi ca să ucidă pe cel nevinovat; ochii lui 
spre cel sărac privesc. 
Lesben ül a gazdagokkal a rejtekhelyeken, hogy megölje az ártatlant, szemei a 
nyomorultra leselkednek. 
Az utczák zugaiban lappang, a rejtekhelyeken megöli az ártatlant, szemei lesnek 
az ügyefogyottra. 
Присѣди́тъ въ лови́телствѣ съ богáтыми въ тáйныхъ, éже уби́ти непови́н-
наго: óчи егó на ни́щаго призирáетѣ. 
29.Pîndeşte din ascunziş, ca leul din culcuşul său; pîndeşte ca să apuce pe sărac, 
pîndeşte pe sărac ca să-l tragă la el. 
Lappang a rejtekhelyen, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy elragadja és 
elhurcolja a szegényt. 
Leselkedik a rejtekhelyen, leselkedik, mint az oroszlán az ő barlangjában, hogy 
elragadja a szegényt; elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja azt. 
Лови́тъ въ тáйнѣ я́ко лéвъ во огрáдѣ своéй, лови́тъ éже восхи́тити ни́щаго, 
внегдá привлещи́ и́ въ сѣ ́ти своéй. 
30.În laţul lui îl va smeri; se va pleca şi va cădea asupra lui, cînd va stăpîni pe 
cei săraci. 
Kelepcéjében megalázza őt, lekuporodik és leborul, míg hatalmába ejti a 
szegényeket. 
Lenyomja, tiporja, és erejétől elesnek az ügyefogyottak. 
Смири́тъ егó: преклони́тся и падéтъ, внегдá емý обладáти убóгими. 
31.Că a zis în inima lui: „Uitat-a Dumnezeu! Întors-a faţa Lui, ca să nu vadă 
pînă în sfîrşit”! 
Mert ezt mondta a szívében: Megfeledkezett az Isten, elforditotta orcáját, hogy 
ne lásson többé. 
Azt mondja szívében: Elfelejtkezett Isten, elrejtette arczát: nem is látott soha! 
Речé бо въ сéрдцы своéмъ: забы́ Бóгъ, отврати́ лицé своé, да не ви́дитъ до 
концá. 
32.Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu! Înalţă-se mîna Ta! Nu uita pe săracii 
Tăi pînă în sfîrşit! 
Kelj fel, én Uram Istenem, emelkedjék fel a Te karod, és ne feledkezzél meg 
szegényeidről végképen. 
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Kelj fel Úr-Isten, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről! 
Воскрéсни́, Гóсподи Бóже мóй, да вознесéтся рукá твоя́, не забýди убóгихъ 
твои́хъ до концá. 
33.Pentru ce a mîniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui: 
Domnul nu va cerceta! 
Miért ingerelte fel a gonosz az Istent? Mert ezt mondta szívében: nem kéri 
számon. 
Miért szidja Istent a gonosz? Miért mondja a szívében: Nem keresed rajta. 
Чесó рáди прогнѣ ́ва нечести́вый Бóга? речé бо въ сéрдцы своéмъ: не 
взы́щетъ. 
34.Vezi, pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere, ca să le iei în mîinile Tale;  
De Te látod, mert megérted a fájdalmat és a felindulást, hogy a kezedbe 
adassanak azok. 
Te látod ezt, mert te megnézed a hamisságot és a fájdalmat, hogy rávessed 
kezed. 
căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor. 
Reád hagyatkozik a szegény, az árvának Te vagy a segítője. 
Te reád hagyja magát az ügyefogyott, az árvának is te vagy segedelme. 
Ви́диши, я́ко ты́ болѣ ́знь и я́рость смотря́еши, да прéданъ бýдетъ въ рýцѣ 
твои́: тебѣ ́ остáвленъ éсть ни́щiй, си́ру ты́ бýди помóщникъ. 
35.Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău, păcatul lui va fi căutat şi nu se va afla. 
Zúzd össze a bűnösnek és a gonosznak karját, kérd számon a bűnét, hogy az ne 
legyen többé. 
Törd össze a gonosznak karját; és keressed a rosszon az ő gonoszságát, míg már 
nem találsz. 
Сокруши́ мы́шцу грѣ ́шному и лукáвому: взы́щется грѣ ́хъ егó и не обря́щет-
ся. 
36.Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului! Pieriţi neamuri din 
pămîntul Lui! 
Uralkodik az Úr mindörökkön örökké. Elpusztultok, ti pogány nemzetek, az Ő 
földjéről. 
Az Úr király mindenha és mindörökké; a pogányok kivesznek az ő földjéről. 
Госпóдь Цáрь во вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка: поги́бнете, язы́цы, от земли́ егó. 
37.Dorinţa săracilor a auzit-o Domnul, la rîvna inimii lor a luat aminte urechea 
Ta.  
A nyomorultak sóhajtását meghallgatta az Úr, szívük készségére felfigyelt a 
füle,  
A szegények kivánságát meghallgatod, oh Uram! Megerősited szívöket, 
füleiddel figyelmezel,  
Желáнiе убóгихъ услы́шалъ еси́, Гóсподи, уготóванiю сéрдца и́хъ вня́тъ ýхо 
твоé. 
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38.Judecă pe sărac şi pe smerit, ca să nu se mai mîndrească omul pe pămînt. 
hogy igazságot szolgáltasson az árvának és az elnyomottnak, s hogy ne 
fuvalkodjék fel többé ember a földön. 
Hogy itéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen 
a földből való ember. 
Суди́ си́ру и смирéну, да не приложи́тъ ктомý величáтися человѣ ́къ на 
земли́. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
10/11. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Dávid panasza. Az éneklőmesternek; Dávidé. 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.În Domnul am nădăjduit, cum veţi zice sufletului meu: „Mută-te în munţi, ca o 
pasăre?” 
Az Úrban bíztam; hogyan mondhatjátok hát az én lelkemnek: bujdoss el a 
hegyekbe, mint a madár? 
Az Úrban bízom; hogy mondhatjátok az én lelkemnek: fuss a ti hegyetekre, mint 
a madár?! 
На Гóспода уповáхъ, кáко речéте души́ моéй: превитáй по горáмъ, я́ко 
пти́ца? 
2.Că iată păcătoşii au încordat arcul, gătit-au săgeţi în tolbă,  
Mert íme a bűnösök már felajzották az íjat, előkészítették a nyilakat tegezükben,  
Mert ímé, a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre,  
ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. 
hogy lenyilazzák a homályban az egyenes szívűeket. 
hogy a sötétségben az igazszívűekre lövöldözzenek. 
Я́ко сé, грѣ ́шницы налякóша лýкъ, уготóваша стрѣ ́лы въ тýлѣ, сострѣля́ти 
во мрáцѣ прáвыя сéрдцемъ. 
3.Că au surpat ceea ce ai aşezat, dar dreptul ce a făcut? 
Mert amiket szerzettél, lerontották; az igaz pedig mit tett? 
Mikor a fundamentomok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? 
Занé я́же ты́ соверши́лъ еси́, они́ разруши́ша: прáведникъ же чтó сотвори́? 
4.Domnul este în Biserica cea sfîntă a Lui, Domnul în cer are scaunul Său. 
Az Úr az Ő szent templomában van; Úr Ő, a mennyben van az Ő trónja. 
Az Úr az ő szent templomában, az Úr tronja az egekben; 
Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.  
Szemei a nyomorultra tekintenek, szempillái vizsgálják az emberek fiait. 
az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. 
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Госпóдь во хрáмѣ святѣ ́мъ своéмъ. Госпóдь, на небеси́ престóлъ егó: óчи 
егó на ни́щаго призирáетѣ, вѣ ́жди егó испытáетѣ сы́ны человѣ ́ческiя. 
5.Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios; iar pe cel ce iubeşte 
nedreptatea, îl urăşte sufletul Său. 
Az Úr megpróbálja az igazat és a gonoszt, aki pedig az igazságtalanságot szereti, 
a tulajdon lelkét gyűlöli. 
Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét,  
gyűlöli az ő lelke. 
Госпóдь испытáетъ прáведнаго и нечести́ваго: любя́й же непрáвду 
ненави́дитъ свою́ дýшу. 
6.Va ploua peste păcătoşi laţuri, foc şi pucioasă; iar suflare de vifor este partea 
paharului lor. 
Esőként hullat az Úr a bűnösökre csapdákat, tűz és kénkő és vihar lehellete az ő 
poharuk tartalma. 
Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészök! 
Одожди́тъ на грѣ ́шники сѣ ́ти: óгнь и жýпелъ, и дýхъ бýренъ чáсть чáши 
и́хъ. 
7.Că drept este Domnul şi dreptatea a iubit, şi faţa Lui spre cel drept priveşte. 
Mert igazságos az Úr, és az igaz cselekedeteket szereti, és az egyenességre 
tekint az Ő orcája. 
Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ő orczáját. 
Я́ко прáведенъ Госпóдь и прáвды возлюби́: правоты́ ви́дѣ лицé егó. 
 
11/12. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor, pentru instrumente cu opt 
coarde. 
Dávid panasza. Az éneklőmesternek a seminithre; Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, о осмѣ ́й, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Mîntuieşte-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat adevărul de la 
fiii oamenilor. 
Ments meg engem, Uram, mert megfogyatkozott a kegyes, mert elfogyott az 
igazság az emberek fiai közül.  
Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai 
közül. 
Спаси́ мя, Гóсподи, я́ко оскудѣ ́ преподóбный: я́ко умáлишася и́стины от 
сынóвъ человѣ ́ческихъ. 
2.Deşertăciuni a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă şi în 
inimă rele au grăit. 
Hívságokat szól mindenki a felebarátjához, hamis ajkak más-más szívvel 
szólnak. 
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Hamisságot szól egyik a másiknak, hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. 
Сýетная глагóла кíйждо ко и́скреннему своемý: устнѣ ́ льсти́выя въ сéрдцы, 
и въ сéрдцы глагóлаша злáя. 
3.Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene şi limba cea plină de mîndrie. 
Irtson ki az Úr minden hamis ajkat és fenhéjázó nyelvet,  
Vágja ki az Úr mind a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. 
Потреби́тъ Госпóдь вся́ устны́ льсти́выя, язы́къ велерѣ ́чивый, 
4.Pe cei ce au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi 
sînt; cine ne este Domn?” 
és azokat, akik ezt mondják: Győzzük a nyelvünkkel, velünk vannak ajkaink; 
kicsoda lehet úrrá mirajtunk? 
A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki 
lehetne Úr felettünk? 
рéкшыя: язы́къ нáшъ возвели́чимъ, устны́ нáша при нáсъ сýть: ктó нáмъ 
Госпóдь éсть? 
5.Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, zice 
Domnul; le voi aduce lor mîntuirea şi le voi vorbi pe faţă.  
A szegények gyötrelmeiért és a nyomorultak sóhajtásaiért most fölkelek, - ezt 
mondja az Úr, - szabadítására kelek annak, aki áhítózik utána. 
A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, 
azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik. 
Стрáсти рáди ни́щихъ и воздыхáнiя убóгихъ ны́нѣ воскрéснý, глагóлетъ 
Госпóдь: положýся во спасéнiе, не обиню́ся о нéмъ. 
6.Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curăţat de pămînt, 
curăţat de şapte ori. 
Az Úr beszédei tiszta beszédek, a földre jutva olyanok, mint a tűzben  hétszer 
megpróbált ezüst. 
Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, 
hétszer megtisztítva. 
Словесá Госпóдня словесá чи́ста, сребрó разжжéно, искушéно земли́, 
очищéно седмери́цею. 
7.Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac. 
Te, Uram, őrizz meg minket és tarts meg minket e nemzedéktől és mindörökké. 
Te Uram, tartsd meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké. 
Ты́, Гóсподи, сохрани́ши ны́ и соблюдéши ны́ от рóда сегó и во вѣ ́къ. 
8. Împrejur necredincioşii umblă; dar după înălţimea Ta ai cinstit pe fiii 
oamenilor. [2005: 8.Căci atunci cînd se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii 
mişună pretutindeni.] 
Köröskörül gonoszok járnak, de a Te magasztosságod szerint becsülöd meg az 
emberek fiait. 
Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztatik az emberek 
fiai közt. 
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О́крестъ нечести́вiи хóдятъ: по высотѣ ́ твоéй умнóжилъ еси́ сы́ны 
человѣ ́ческiя. 
 
12/13. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Dávid panasza. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Pînă cînd, Doamne, mă vei uita pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa Ta 
de la mine? 
Meddig feledkezel meg rólam, Uram, teljesen? Meddig fordítod el orcádat 
éntőlem? 
Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem? 
Докóлѣ, Гóсподи, забýдеши мя́ до концá? докóлѣ отвращáеши лицé твоé от 
менé? 
2.Pînă cînd voi pune sfaturi în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi 
noaptea? 
Meddig viaskodjam lelkemben, és szenvedjek fájdalmakat szívemben 
naponként?  
Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? 
Докóлѣ положý совѣ ́ты въ души́ моéй, болѣ ́зни въ сéрдцы моéмъ дéнь и 
нóщь?  
3.Pînă cînd se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 
Meddig emelkedik fölém az én ellenségem?  
Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? 
докóлѣ вознесéтся врáгъ мóй на мя́? 
4.Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva 
să adorm întru moarte; 
Tekints reám és hallgass meg engem, én Uram Istenem. Világosítsd meg 
szememet, nehogy a halálba elaludjak;  
Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne 
aludjam a halálra; 
При́зри, услы́ши мя́, Гóсподи Бóже мóй: просвѣти́ óчи мои́, да не когдá 
уснý въ смéрть: 
5.Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „Întăritu-m-am asupra lui”. Cei ce mă 
necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. 
hogy ne mondhassa ellenségem: erőt vettem őrajta. Szorongatóim 
örvendeznének, ha meginognék. 
Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy 
tántorgok. 
да не когдá речéтъ врáгъ мóй: укрѣпи́хся на негó. 



 26

6Стужáющiи ми́ возрáдуются, áще подви́жуся. 
6.Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucura-se-va inima mea de mîntuirea Ta; 
cînta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi cînta numele Domnului celui 
preaînalt. 
De én a Te irgalmadban reménykedem, örvendezik az én szívem a Te 
üdvözítésedben. Énekelek az Úrnak, az én jóttevőmnek, és zengedezek a 
magasságos Úr nevének. 
Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd 
énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem! 
7А́зъ же на ми́лость твою́ уповáхъ: возрáдуется сéрдце моé о спасéнiи тво-
éмъ: воспою́ Гóсподеви благодѣ ́явшему мнѣ ́ и пою́ и́мени Гóспода 
вы́шняго. 
 
13/14. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Az emberek bűnösségéről. Az éneklőmesternek; Dávidé. 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!” 
Azt mondta szívében az esztelen: nincs Isten. 
Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. 
Stricatu-s-au şi urîţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face 
bunătate, nu este pînă la unul. 
Romlottak, utálatosak lettek tetteikben; nincs, aki jót cselekednék, nincs 
egyetlen egy sem. 
Megromlottak, utálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. 
Речé безýменъ въ сéрдцы своéмъ: нѣ ́сть Бóгъ. Растлѣ ́ша и омерзи́шася въ 
начинáнiихъ: нѣ ́сть творя́й благосты́ню. 
2.Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, 
sau cel ce caută pe Dumnezeu. 
Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e még értelmes 
és Istent kereső. 
Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é 
értelmes, Istent kereső? 
Госпóдь съ небесé прини́че на сы́ны человѣ ́ческiя, ви́дѣти, áще éсть 
разумѣвáяй, или́ взыскáяй Бóга. 
3.Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, 
nu este pînă la unul. 
Mindnyájan elhajoltak, együttesen elfajultak; nincs, aki jót cselekednék, nincs 
egyetlen egy sem. 
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Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, 
nincsen csak egy sem. 
Вси́ уклони́шася, вкýпѣ неключи́ми бы́ша: нѣ ́сть творя́й благосты́ню, 
нѣ ́сть до еди́наго. 
4.Oare, nu vor cunoaşte toţi [2005: Oare nu se vor înţelepţi toţi] cei ce lucrează 
fărădelegea? 
Hát nem esztelenek mindazok, akik törvénytelenséget művelnek? 
Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, 
Cei ce mănîncă pe poporul meu ca pîinea, pe Domnul nu L-au chemat. 
Akik eszik az én népemet, eszik, mint a kenyeret, az Úrhoz nem fohászkodtak. 
A kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig 
segítségül nem hívják? 
Ни ли́ уразумѣ ́ютъ вси́ дѣ ́лающiи беззакóнiе, снѣдáющiи лю́ди моя́ въ 
снѣ ́дь хлѣ ́ба? Гóспода не призвáша. 
5.Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este  cu neamul 
drepţilor. 
Ott rettennek majd meg félelemmel, ahol nincs félelem; mert Isten az igaz 
nemzedékkel van. 
Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van! 
Тáмо убоя́шася стрáха, идѣ ́же не бѣ ́ стрáхъ: я́ко Госпóдь въ рóдѣ 
прáведныхъ. 
6.Sfatul săracului l-aţi ruşinat, dar Domnul este nădejdea lui. [2005: Săracul 
nădăjduieşte în Domnul, şi voi aţi rîs de nădejdea lui zicînd:]  
A szegénynek szándékát megszégyenítették, de az Úr az ő reménysége.  
A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma.  
Совѣ ́тъ ни́щаго посрами́сте: Госпóдь же уповáнiе егó éсть. 
7.Cine va da din Sion mîntuirea lui Israil? Cînd va întoarce Domnul pe cei robiţi 
ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israil. 
Kicsoda adja meg a Sionról Izráel szabadulását?Amikor visszahozza az Úr az Ő 
népének foglyait, vigadjon Jákob és örvendezzék Izráel. 
Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének 
foglyait, Jákob örül majd és vigad Izráel. 
Ктó дáстъ от Сióна спасéнiе Изрáилево? 8Внегдá возврати́тъ Госпóдь 
плѣнéнiе людíй свои́хъ, возрáдуется Иáковъ, и возвесели́тся Изрáиль. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
14/15. Zsoltár. 
Un psalm al lui David. 
A kegyes életről. Dávid zsoltára. 
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Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду, 14. 
 
1.Doamne, cine va locui în locaşul [2005: lăcaşul] Tău; şi cine se va sălăşlui în 
muntele cel sfînt al Tău? 
Uram, kicsoda tartózkodhat a Te hajlékodban, és kicsoda lakozhat a Te szent 
hegyeden?  
Uram, kicsoda tartozkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? 
Гóсподи, ктó обитáетъ въ жили́щи твоéмъ? или́ ктó всели́тся во святýю 
гóру твою́? 
2.Cel ce umblă fără prihană şi face dreptate, cel ce grăieşte adevăr [2005: cel ce 
are adevărul] în inima sa. 
Aki feddhetetlenül jár és igazságot cselekszik, aki igazat szól az ő szívében,  
A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. 
Ходя́й непорóченъ и дѣ ́лаяй прáвду, глагóляй и́стину въ сéрдцы своéмъ: 
3.Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său şi 
ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. 
aki nem rágalmazott a nyelvével, sem rosszat nem tett felebarátjának, sem 
gyalázatot nem hozott rokonaira  
Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez 
gyalázatot rokonainak.  
и́же не ульсти́ язы́комъ свои́мъ и не сотвори́ и́скреннему своемý злá, и 
поношéнiя не прiя́тъ на бли́жнiя своя́: 
4.Defăimat să fie înaintea Lui cel ce vicleneşte, iar pe cei ce se tem de Domnul îi 
slăveşte, 
aki megvetéssel tekint a gonoszra, de becsüli azokat, akik félik az Urat;  
A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: 
cel ce se jură aproapelui său şi nu se leapădă;  
aki felebarátjának tett esküjét meg nem változtatja;  
a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja. 
уничижéнъ éсть предъ ни́мъ лукáвнуяй, боя́щыяжеся Гóспода слáвитъ: 
клены́йся и́скреннему своемý и не отметáяся: 
5.Argintul său nu l-a dat cu camătă şi daruri împotriva celor nevinovaţi n-a luat. 
aki nem adta pénzét uzsorakamatra, és nem fogadott el vesztegetést ártatlanok 
ellen. 
Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. 
Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. 
Aki így cselekszik, nem rendül meg mindörökké. 
A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. 
сребрá своегó не дадé въ ли́хву и мзды́ на непови́нныхъ не прiя́тъ. Творя́й 
сiя́ не подви́жится во вѣ ́къ. 
 
15/16. Zsoltár. 
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Un psalm al lui David. 
Jövendölés a Messiás feltámadásáról. Dávid miktámja. 
Столпописáнiе, Дави́ду, 15. 
 
1.Păzeşte-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. 
Őrizz meg engem, Uram, mert Tebenned reménykedem. 
Tarts meg engem Istenem, mert benned bízom. 
Сохрани́ мя, Гóсподи, я́ко на тя́ уповáхъ. 
2.Zis-am Domnului: „Domnul meu eşti Tu, că bunătăţile mele nu-ţi trebuie 
[2005: trebuiesc].” 
Ezt mondtam az Úrnak: Uram vagy Te nékem, mert javaimra nincs szükséged. 
Ezt mondom az Úrnak: Én Uram vagy te; feletted való jóm nincsen. 
Рѣ ́хъ Гóсподеви: Госпóдь мóй еси́ ты́, я́ко благи́хъ мои́хъ не трéбуеши. 
3.Prin sfinţii care sînt pe pămîntul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru 
ei. 
A szentekben, kik az Ő földjén vannak, csodálatossá tette minden szándékát. 
A szentekben, a kik e földön vannak és a felségesekben, bennök van minden 
gyönyörűségem. 
Святы́мъ, и́же сýть на земли́ егó, удиви́ Госпóдь вся́ хотѣ ́нiя своя́ въ ни́хъ. 
4.Înmulţitu-s-au  slăbiciunile celor ce aleargă după alţi dumnezei. 
Megsokasodtak betegségeik azoknak, akik mással siettek összeállni. 
Megsokasodnak fájdalmaik, a kik más isten után sietnek;  
Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sînge, nici nu voi pomeni numele 
lor pe buzele mele. 
Én nem veszek részt többé véres gyülekezeteikben, sem a nevükről meg nem 
emlékezem ajkaimmal. 
nem áldozom meg véres italáldozatjokat és nem veszem nevöket ajkaimra. 
Умнóжишася нéмощи и́хъ, по си́хъ ускори́ша: не соберý собóры и́хъ от 
кровéй, ни помянý же имéнъ и́хъ устнáма мои́ма. 
5.Domnul este partea moştenirii mele şi a paharului meu. Tu eşti cel care îmi 
aşezi mie iarăşi moştenirea mea. 
Az Úr az én örökségem és poharam osztályrésze; Te juttatod nékem az én 
örökségemet. 
Az Úr az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. 
Госпóдь чáсть достоя́нiя моегó и чáши моея́: ты́ еси́ устроя́яй достоя́нiе моé 
мнѣ ́. 
6.Sorţii mi-au căzut între cei puternici, că moştenirea mea este puternică foarte. 
A mérőkötelek nékem kies helyre estek, és örökségem igen kedves nékem.  
Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. 
У́жя нападóша ми́ въ держáвныхъ мои́хъ: и́бо достоя́нiе моé держáвно éсть 
мнѣ ́. 
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7.Binecuvînta-voi pe Domnul, Cel ce m-a înţelepţit; la aceasta şi noaptea mă 
îndeamnă inima mea. 
Áldom az Urat, aki értelmet adott nékem, még éjjelenként is erre intenek 
veséim. 
Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én 
veséim. 
Благословлю́ Гóспода вразуми́вшаго мя́: ещé же и до нóщи наказáша мя́ 
утрóбы моя́. 
8.Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea 
este ca să nu mă clatin. 
Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mivel jobbomon van, hogy meg ne 
inogjak. 
Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felöl van, meg nem rendülök. 
Предзрѣ ́хъ Гóспода предо мнóю вы́ну, я́ко одеснýю менé éсть, да не 
подви́жуся. 
9.Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, dar încă şi 
trupul meu va sălăşlui întru nădejde. 
Ezért örvendezik a szívem és vigadozik a nyelvem, és testem is reménységben 
lakozik,  
Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is biztosságban 
lakozik.  
Сегó рáди возвесели́ся сéрдце моé, и возрáдовася язы́къ мóй: ещé же и 
плóть моя́ всели́тся на уповáнiи. 
10.Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă 
stricăciunea. 
mert nem hagyod lelkemet az alvilágnak, és nem engeded hogy híved romlást 
lásson. 
Mert nem hagyod lelkemet a seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást 
lásson. 
Я́ко не остáвиши дýшу мою́ во áдѣ, нижé дáси преподобному твоемý 
ви́дѣти истлѣ ́нiя. 
11.Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umplea-mă-vei de veselie cu faţa Ta, 
frumuseţi în dreapta Ta pînă în sfîrşit [2005: şi la dreapta Ta de frumuseţi 
veşnice mă vei sătura]. 
Megismertetted énvelem az élet útjait, örömmel töltöttél el orcád által,  
jobbodon végtelen gyönyörűségek vannak. 
Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon 
gyönyörűségek vannak örökké. 
Сказáлъ ми́ еси́ пути́ животá: испóлниши мя́ весéлiя съ лицéмъ твои́мъ: 
красотá {слáдость} въ десни́цѣ твоéй въ конéцъ. 
 
16/17. Zsoltár.  
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O rugăciune a lui David. 
Oltalom-kérés a hitetlenek ellen. Dávid imádsága. 
Моли́тва Дави́ду, 16. 
 
1.Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, 
din buze fără de viclenie. 
Hallgasd meg, Uram, igazságomat, figyelj föl könyörgésemre, mely nem álnok 
ajkakról való. 
Hallgasd meg, Uram, az igazságot, vedd észre könyörgésemet, figyelmezzél 
imádságomra, mely nem jő csalárd ajakról. 
Услы́ши, Гóсподи, прáвду мою́, вонми́ молéнiю моемý, внуши́ моли́тву 
мою́ не во устнáхъ льсти́выхъ. 
2.De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. 
Színed elől jöjjön megigazító ítéletem, szemeim lássák meg az egyenességet. 
A te orczádtól jőjön ki ítéletem, a te szemeid hadd lássanak igazat. 
От лицá твоегó судбá моя́ изы́детъ: óчи мои́ да ви́дита правоты́. 
3.Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o [2005: cercetat-o-ai noaptea]; cu 
foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. 
Megvizsgáltad a szívemet, meglátogattál éjjel, tűzben megprobáltál, és nem volt 
bennem igaztalanság. 
Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel; próbáltál engem, nem találtál 
semmi rosszat; ha tán gondoltam is, nem jött ki a számon. 
Искуси́лъ еси́ сéрдце моé, посѣти́лъ еси́ нóщiю: искуси́лъ мя́ еси́, и не 
обрѣ ́теся во мнѣ ́ непрáвда. 
4.Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu 
am păzit căi aspre. 
Ne hirdesse szám az emberek műveit, ajkaid igéi miatt tartottam meg én a 
kemény utakat. 
Az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak 
ösvényeire. 
Я́ко да не возглагóлютъ устá моя́ дѣ ́лъ человѣ ́ческихъ, за словесá устéнъ 
твои́хъ áзъ сохрани́хъ пути́ жéстоки. 
5.Îndreptează picioarele mele întru cărările Tale, ca să nu se clatine [2005: 
clătească] paşii mei. 
Vezesd lépteimet a Te ösvényeiden, hogy meg ne inogjanak az én lépteim. 
Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim. 
Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́хъ твои́хъ, да не подви́жутся стопы́ моя́. 
6.Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea Ta către mine şi auzi 
cuvintele mele. 
Én kiáltottam Hozzád, mert meghallgatsz engem, Isten. Hajtsd hozzám füledet, 
és hallgasd meg beszédeimet. 



 32

Hivtalak én, mert te felelhetsz nékem, Istenem! Hajtsd hozzám füledet, hallgasd 
meg az én beszédemet. 
А́зъ воззвáхъ, я́ко услы́шалъ мя́ еси́, Бóже: приклони́ ýхо твоé мнѣ ́ и 
услы́ши глагóлы моя́. 
7.Minunate fă milele Tale, Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei 
ce stau împotriva dreptei Tale. 
Csodáltasd meg irgalmaidat, ki megszabadítod a Benned reménykedőket 
azoktól, akik szembeszegülnek a Te jobbodnak. 
Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te 
benned bízókat a támadóktól. 
Удиви́ ми́лости твоя́, спасáяй уповáющыя на тя́ от проти́вящихся десни́цѣ 
твоéй: 
8.Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperămîntul aripilor Tale 
acoperă-mă, 
Őrizz meg engem, mint szemedfényét, szárnyaid takarójával rejts el engem  
Tarts meg engemet, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engemet. 
сохрани́ мя, Гóсподи, я́ко зѣ ́ницу óка: въ крóвѣ крилý твоéю покры́еши мя́ 
9.De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu 
l-au cuprins;  
a gonoszok elől, kik gyötörnek engem. Ellenségeim körülfogták lelkemet,  
A gonoszok elől, a kik pusztítanak engem; ellenségeim elől, a kik lelkendezve 
vesznek körűl engem.  
от лицá нечести́выхъ острáстшихъ {оби́дящихъ} мя́: врази́ мои́ дýшу мою́ 
одержáша 
10.Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor  a grăit mîndrie. 
javaikat elzárták, szájuk gőgösen beszél. 
Megkövéredett szívöket elzárták, szájokkal kevélyen szólanak. 
тýкъ свóй затвори́ша, устá и́хъ глагóлаша горды́ню. 
11.Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la 
pămînt. 
Miután kivetettek, most körülvettek engem, és szemükkel azt lesik, hogy földre 
terítsenek. 
Körülvettek most minket mentünkben; szemeiket ránkszegzik, hogy földre 
teritsenek. 
Изгоня́щiи мя́ ны́нѣ обыдóша мя́, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зéмлю. 
12.Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în 
ascunzişuri. 
Úgy leselkednek reám, mint a zsákmányolásra kész oroszlán, és mint a rejtekén 
megbúvó oroszlánkölyök. 
Hasonlók az oroszlánhoz, a mely zsákmányra szomjaz, és a rejtekhelyen ülő 
oroszlánkölyökhöz. 
Объя́ша мя́ я́ко лéвъ готóвъ на лóвъ и я́ко ски́менъ обитáяй въ тáйныхъ. 
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13.Scoală-Te, Doamne, întîmpină-i pe ei şi împiedică-i;  
Kelj föl, Uram, előzd meg és terítsd le őket!  
Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le őt, 
izbăveşte sufletul meu de cel necredincios; cu sabia Ta, de vrăjmaşii mîinii Tale. 
Szabadítsd meg az én lelkemet a gonosztól, pallosodat a Te kezed ellenségeitől. 
szabadítsd meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel; Az emberektől, oh Uram, 
kezeddel,  
Воскрéсни́, Гóсподи, предвари́ я́ и запни́ и́мъ: избáви дýшу мою́ от 
нечести́ваго, орýжiе твоé 
14.Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci 
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile Tale; 
Uram, elűzve őket a földről, oszlasd szét őket még életükben. És teljék meg a 
gyomruk azzal, amit félretettél nekik, 
a világ embereitől! Az ő osztályrészük az életben van; megtöltötted hasukat 
javaiddal,   
săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor. 
és fiaik is lakjanak jól vele, és a maradékot hagyják meg csecsemőiknek. 
bővölködnek fiakkal, a miök pedig marad, gyermekeikre hagyják. 
от врáгъ руки́ твоея́, Гóсподи, от мáлыхъ от земли́: раздѣли́ я́ въ животѣ ́ 
и́хъ, и сокровéнныхъ твои́хъ испóлнися чрéво и́хъ: насы́тишася сынóвъ, и 
остáвиша остáнки младéнцемъ свои́мъ. 
15.Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi cînd se va arăta 
slava Ta. 
Én pedig igazságban látni fogom orcádat, és jóllakom dicsőséged látásával. 
Én igazságban nézem a te orczádat, megelégszem a te ábrázatoddal, midőn 
felserkenek. 
А́зъ же прáвдою явлю́ся лицý твоемý, насы́щуся, внегдá яви́тимися слáвѣ 
твоéй. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 

CATISMA 3 
3. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
17/ 18 Zsoltár. 
Mai-marelui cîntăreţilor; un psalm al lui David, sluga Domnului, care a grăit 
Domnului cuvintele cîntării acesteia, în ziua în care l-a izbăvit pe el Domnul din 
mîna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mîna lui Saul. Şi a zis:  
Dávid az Istent dicséri, és hálát ad jótéteményeiért. Az éneklőmesternek, az Úr 
szolgájától, Dávidtól a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a 
melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul 
kezéből. 
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Въ конéцъ, óтроку Госпóдню Дави́ду, я́же глагóла Гóсподеви словесá 
пѣ ́сни сея́, въ дéнь, въ óньже избáви егó Госпóдь от руки́ всѣ ́хъ врáгъ 
егó и изъ руки́ Саýли: и речé: 
 
1.Iubi-Te-voi, Doamne, vîrtutea mea. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea 
şi izbăvitorul meu, 
Szeretlek, Uram, én erősségem; az Úr az én szilárdságom, menedékem és 
szabadítóm. 
És monda: Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és 
szabadítóm; 
Возлюблю́ тя, Гóсподи, крѣ ́посте моя́: 
2.Dumnezeul meu, ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dînsul, 
Az én Istenem a segítőm, és Őbenne reménykedem;  
az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom:  
3.Apărătorul meu şi puterea mîntuirii mele, şi sprijinitorul meu. 
pártfogóm Ő, üdvösségem ereje és oltalmazóm. 
az én paizsom, idvességem szarva, menedékem. 
Госпóдь утверждéнiе моé, и прибѣ ́жище моé, и избáвитель мóй, Бóгъ мóй, 
помóщникъ мóй, и уповáю на негó: защи́титель мóй, и рóгъ спасéнiя моегó, 
и застýпникъ мóй. 
4.Lăudînd voi chema pe Domnul, şi de vrăjmaşii mei mă voi mîntui. 
Dicsérve hívom segítségül az Urat, és megszabadulok ellenségeimtől. 
Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 
Хваля́ призовý Гóспода и от врáгъ мои́хъ спасýся. 
5.Cuprinsu-m-au durerile morţii, şi rîurile fărădelegii m-au tulburat. 
Körülfogtak engem a halál fájdalmai, a törvénytelenség árjai megrémitettek 
engem,  
Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem.  
Одержáша мя́ болѣ ́зни смéртныя, и потóцы беззакóнiя смятóша мя́: 
6.Durerile iadului m-au înconjurat, întîmpinatu-m-au laţurile morţii. 
az alvilág fájdalmai vettek engem körül, elértek engem a halál hurkai. 
A Seol kötelei vettek körül; a halál törei fogtak meg engem. 
болѣ ́зни áдовы обыдóша мя́, предвари́ша мя́ сѣ ́ти смéртныя. 
7.Şi cînd mă necăjeau am chemat pe Domnul, şi către Dumnezeul meu am 
strigat. 
Gyötrődésemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam.    
Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam;    
8.Auzit-a din Locaşul Lui cel sfînt [2005: Biserica Lui cea sfîntă] glasul meu şi 
strigarea mea, înaintea Lui, va intra în urechile Lui. 
Meghallotta szent templomából az én hangomat, és az Őhozzá szóló kiáltásom a 
fülébe jutott. 
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szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe. 
И внегдá скорбѣ ́ти ми́, призвáхъ Гóспода и къ Бóгу моемý воззвáхъ: 
услы́ша от хрáма святáго своегó глáсъ мóй, и вóпль мóй предъ ни́мъ 
вни́детъ во ýшы егó. 
9.Şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pămîntul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi 
s-au clătinat că s-a mîniat pe ele Dumnezeu. 
És megrendült és reszketett a föld, és a hegyek alapjai megremegtek, és 
megrendültek, mert haragudott az Isten. 
Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és 
megindúltak, mert haragra gyúlt. 
И подви́жеся и трéпетна бы́сть земля́, и основáнiя гóръ смятóшася и 
подвигóшася, я́ко прогнѣ ́вася на ня́ Бóгъ. 
10.Întru mînia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de 
la El. 
Füst szállott fel haragjában, és arcáról tűz lángolt fel, parázs gyúlt fel tőle. 
Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle. 
Взы́де ды́мъ гнѣ ́вомъ егó, и óгнь от лицá егó восплáменится: ýглiе воз-
горѣ ́ся от негó. 
11.Şi a plecat cerurile şi s-a pogorît şi negură sub picioarele Lui. 
Meghajlította az eget és alászállott, és homály volt a lábai alatt; 
Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt. 
И приклони́ небесá и сни́де, и мрáкъ подъ ногáма егó. 
12.Şi s-a suit pe heruvimi şi a zburat; zburat-a pe aripile vîntului. 
Kerubokon szállt és repült, repült a szeleknek szárnyán. 
Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant. 
И взы́де на херуви́мы и летѣ ́, летѣ ́ на крилý вѣ ́треню. 
13. Şi şi-a pus întunericul acoperămînt, împrejurul Lui cortul Lui, apă 
întunecoasă în norii văzduhului. 
A sötétséget rejtekévé tette, körülötte sátorként voltak a sötét vizek a levegő 
fellegeiben. 
A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. 
И положи́ тмý закрóвъ свóй: о́крестъ егó селéнiе егó: темнá водá во 
о́блацѣхъ воздýшныхъ. 
14.De strălucirea feţei Lui norii au fugit, cărbuni de foc şi grindină [2005: glasul 
Lui prin grindină şi cărbuni de foc.] 
Az Előtte levő ragyogásból felhők jöttek elő, jégeső és izzó parázs. 
Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. 
От облистáнiя предъ ни́мъ о́блацы проидóша, грáдъ и ýглiе óгненное. 
15.Şi a tunat din cer Domnul şi Cel preaînalt a dat glasul Său. 
És mennydörgött az égből az Úr, és a Magasságos hangot adott. 
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És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és 
eleven szén. 
И возгремѣ ́ съ небесé Госпóдь, и вы́шнiй дадé глáсъ свóй. 
16.Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei, şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei. 
És kilőtte nyilait és szétszórta őket, és megsokasította a villámokat és 
megrendítette őket. 
És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháboritotta 
azokat. 
Низпослá стрѣ ́лы и разгнá я́, и мóлнiи умнóжи и смятé я́. 
17.Şi s-au arătat izvoarele apelor, şi s-au descoperit temeliile lumii. 
18.De certarea Ta, Doamne, de suflarea duhului mîniei Tale. 
Láthatóvá lettek a vizek forrásai, és feltárultak a földkerekség alapjai a Te 
dorgálásodtól, Uram, haragod lehelletének fúvásától. 
És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te 
feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától. 
И яви́шася истóчницы воднíи, и откры́шася основáнiя вселéнныя от 
запрещéнiя твоегó, Гóсподи, от дохновéнiя дýха гнѣ ́ва твоегó. 
19.Trimis-a din înălţime şi m-a luat, ridicatu-m-a din ape multe. 
Lenyúlt a magasságból és fölvett engem, magához emelt a nagy vizekből. 
Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből. 
Низпослá съ высоты́ и прiя́тъ мя́, воспрiя́тъ мя́ от вóдъ мнóгихъ. 
20.Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari, şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au 
întărit mai mult decît mine. 
Megmentett engem erős ellenségeimtől és gyülölőimtől, kik hatalmasabbak 
nálam. 
Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik 
hatalmasabbak voltak nálamnál. 
Избáвитъ мя́ от врагóвъ мои́хъ си́льныхъ и от ненави́дящихъ мя́: я́ко 
утверди́шася пáче менé. 
21.Întîmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea. 
Reámtörtek szenvedésem napján, de az Úr volt az én támaszom,  
Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom.  
Предвари́ша мя́ въ дéнь озлоблéнiя моегó: и бы́сть Госпóдь утверждéнiе 
моé. 
22.Şi m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit. 
és kivezetett engem tágas helyre; megmentett, mert kedvére való voltam. 
És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. 
И изведé мя на широтý: избáвитъ мя́, я́ко восхотѣ ́ мя. 
23.Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mîinilor 
mele îmi va răsplăti mie. 
Az Úr igazságom szerint bánik velem, és kezeimnek tisztasága szerint fizet meg 
nékem;  
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Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint 
fizetett meg nékem;  
И воздáстъ ми́ Госпóдь по прáвдѣ моéй, и по чистотѣ ́ рукý моéю воздáстъ 
ми́, 
24.Că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu. 
mert megőriztem az Ő útjait, és nem pártoltam el az én  Istenemtől; 
Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. 
я́ко сохрани́хъ пути́ Госпóдни и не нечéствовахъ от Бóга моегó. 
25.Că toate judecăţile Lui sînt înaintea mea, şi îndreptările Lui nu s-au depărtat 
de la mine. 
mert minden parancsolatai előttem vannak, és rendeléseit  nem vetettem el 
magamtól. 
Mert minden itélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. 
Я́ко вся́ судбы́ егó предо мнóю, и оправдáнiя егó не отступи́ша от менé. 
26.Şi voi fi fără prihană cu Dînsul, şi mă voi păzi de fărădelegea mea. 
Feddhetetlenül Vele vagyok, és őrizkedem törvénytelenségemtől. 
És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. 
И бýду непорóченъ съ ни́мъ и сохраню́ся от беззакóнiя моегó. 
27.Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia  mîinilor 
mele înaintea ochilor Lui. 
Az Úr igazságom szerint bánik velem, és kezeimnek tisztasága szerint az Ő 
szemei előtt. 
És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a 
mi szemei előtt van. 
И воздáстъ ми́ Госпóдь по прáвдѣ моéй и по чистотѣ ́ рукý моéю предъ 
очи́ма егó. 
28.Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi. 
29.Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic, Te vei îndărătnici. 
A kegyeshez kegyes vagy, és az ártatlan férfiúhoz ártatlan, a tisztához tiszta 
vagy, és a ravasznak eszén túljársz. 
Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy. A tisztával tiszta 
vagy; s a visszáshoz visszás vagy. 
Съ преподóбнымъ преподóбнъ бýдеши, и съ мýжемъ непови́ннымъ 
непови́ненъ бýдеши, 
и со избрáннымъ избрáнъ бýдеши, и со стропти́вымъ разврати́шися. 
30.Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mîntui, şi ochii mîndrilor îi vei smeri. 
Mert megszabadítod a megalázott népet, és a gőgösek szemét megalázod. 
Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod; 
Я́ко ты́ лю́ди смирéнныя спасéши и óчи гóрдыхъ смири́ши. 
31.Că Tu vei aprinde făclia mea, Doamne; Dumnezeul meu vei lumina 
întunericul meu. 
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Mert Te adsz világosságot szövétnekemnek, én Istenem, Te teszed fényessé 
sötétségemet. 
Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja 
az én sötétségemet. 
Я́ко ты́ просвѣти́ши свѣти́лникъ мóй, Гóсподи: Бóже мóй, просвѣти́ши тмý 
мою́. 
32.Căci cu Tine mă voi izbăvi de ispită, şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul. 
Általad kiszabadulok a rablók tanyájából, Istenemmel a kőfalon is áthágok. 
Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. 
Я́ко тобóю избáвлюся от искушéнiя, и Бóгомъ мои́мъ прейдý стѣ ́ну. 
33.Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc 
lămurite; 
Az én Istenem útja feddhetetlen, az Úr szavai színtiszták,  
Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;  
scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El. 
oltalmazója Ő mindazoknak, kik Őbenne reménykednek. 
paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne. 
Бóгъ мóй, непорóченъ пýть егó: словесá Госпóдня разжжéна. Защи́титель 
éсть всѣ ́хъ уповáющихъ на негó. 
34.Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de 
Dumnezeul nostru? 
Mert kicsoda isten az Úron kivül? És kicsoda isten a mi Istenünkön kivül? 
Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül? 
Я́ко ктó Бóгъ, рáзвѣ Гóспода? или́ ктó Бóгъ, рáзвѣ Бóга нáшего? 
35.Dumnezeu Cel ce mă încinge cu putere, şi a pus fără prihană calea mea. 
Isten az, aki felövez engem erővel, és feddhetetlenné teszi utamat; 
Az Isten a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: 
Бóгъ препоясýяй мя́ си́лою, и положи́ непорóченъ пýть мóй: 
36.Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune. 
olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, és magas helyekre állit engem. 
Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. 
совершáяй нóзѣ мои́ я́ко елéни, и на высóкихъ поставля́яй мя́: 
37.Cel ce întăreşti mîinile mele în vreme de război [2005: Cel ce înalţă mîinile 
mele la război] şi ai pus arc de aramă în braţele mele. 
Ő tanítja kezeimet a harcra, és karjaimat ércíj hajlítására. 
Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. 
научáяй рýцѣ мои́ на брáнь, и положи́лъ еси́ лýкъ мѣ ́дянъ мы́шца моя́: 
38.Şi mi-ai dat mie scutul mîntuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit. 
Te adtad nékem üdvösségem pajzsát, és a Te jobbod oltalmaz engem; 
És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított 
engem, 
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39.Şi certarea Ta m-a îndreptat pînă în sfîrşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa. 
a Te nevelésed nagyon fölemelt engem, és ez a Te nevelésed tanít engem. 
és a te jóvoltod felmagasztalt engem. 
и дáлъ ми́ еси́ защищéнiе спасéнiя, и десни́ца твоя́ воспрiя́тъ мя́: и 
наказáнiе твоé испрáвитъ мя́ въ конéцъ, и наказáнiе твоé тó мя́ научи́тъ. 
40.Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi n-au slăbit picioarele mele. 
Széles teret adtál alám lépteimnek, és nem gyöngültek el nyomdokaim. 
Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. 
Ушири́лъ еси́ стопы́ моя́ подо мнóю, и не изнемогóстѣ плеснѣ ́ мои́. 
41.Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dînşii şi nu mă voi întoarce 
pînă ce se vor sfîrşi. 
Üldözőbe veszem ellenségeimet, és elérem őket, és nem térek vissza, míg el 
nem pusztulnak. 
Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, mig meg nem 
semmisültek. 
Поженý враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращýся, дóндеже скончáются: 
42.Zdrobi-i-voi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele. 
Szétzúzom őket, hogy föl sem kelhetnek, elhullanak lábaim alatt. 
Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. 
оскорблю́ и́хъ, и не возмóгутъ стáти, падýтъ подъ ногáма мои́ма. 
43.Şi m-ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se  sculau 
împotriva mea. 
Erővel öveztél fel a harcra, gúzsbakötötted alattam mindazokat, kik ellenem 
támadtak;  
Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem 
felkelőket.  
И препоя́салъ мя́ еси́ си́лою на брáнь, спя́лъ еси́ вся́ востаю́щыя на мя́ подъ 
мя́. 
44.Şi pe vrăjmaşii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai 
nimicit. 
ellenségeimet megfutamítottad, és gyűlölőimet elpusztítottad. 
És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet 
elpusztíthattam. 
И врагóвъ мои́хъ дáлъ ми́ еси́ хребéтъ и ненави́дящыя мя́ потреби́лъ еси́. 
45.Strigat-au [2005: către Domnul], şi nu era cel ce mîntuieşte; către Domnul 
[2005: -], şi nu i-a auzit pe ei. 
Segítségért kiáltottak, de nem volt megmentőjük; az Úrhoz kiáltottak, de nem 
hallgattad meg őket.  
Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nékik. 
Воззвáша, и не бѣ ́ спасáяй: ко Гóсподу, и не услы́ша и́хъ. 
46.Şi-i voi sfărîma pe ei ca praful în faţa vîntului, ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe 
ei. 
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Szétmorzsolom őket mint a port a szélben, mint az utca sarát széttaposom őket. 
És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por, és megtapodtam őket mint 
utcza sarát. 
И истню́ я́ я́ко прáхъ предъ лицéмъ вѣ ́тра, я́ко брéнiе путíй поглáжду я́. 
47.Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului; pusu-m-ai căpetenie neamurilor. 
Megmentesz engem a nép viszályaitól, nemzetek fejévé teszel meg engem;  
Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem;  
Избáвиши мя́ от прерѣкáнiя людíй: постáвиши мя́ во главý язы́ковъ: лю́дiе, 
и́хже не вѣ ́дѣхъ, рабóташа ми́, 
48.Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-a auzit. 
nép, melyet nem ismertem, szolgál majd nékem, első fülhallomásra 
engedelmeskedik nékem. 
oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem. A mint hall a fülök, 
engedelmeskednek, és idegenek is hizelegnek nékem. 
въ слýхъ ýха послýшаша мя́. Сы́нове чуждíи солгáша ми́, 
49.Fiii străini m-au minţit pe mine. Fiii străini au îmbătrînit şi au şchiopătat din 
cărările lor. 
Idegen fiak hazudtak nékem, idegen fiak azért kimerültek, és eltántorodtak 
ösvényeikről. 
Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből. 
сы́нове чуждíи обетшáша и охромóша от стéзь свои́хъ. 
50.Viu este Domnul şi binecuvîntat este Dumnezeul mîntuirii mele [2005: meu], 
şi să se înalţe Dumnezeul mîntuirii mele. 
Él az Úr, és áldott az én Istenem, és magasztaltassék fel üdvösségemnek Istene. 
Él az Úr és áldott az én kősziklám; magasztaltassék hát az én idvességemnek 
Istene! 
Жи́въ Госпóдь, и благословéнъ Бóгъ, и да вознесéтся Бóгъ спасéнiя моегó, 
51.Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbîndire şi mi-ai supus popoarele;  
Isten áll bosszút érettem, és rendel alám népeket. 
Az Isten, a ki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám; 
Бóгъ дая́й отмщéнiе мнѣ ́ и покори́вый лю́ди подъ мя́, 
Izbăvitorul meu de vrăjmaşii mei cei furioşi. 
52.De la cei  ce se ridică împotriva mea, înalţă-mă, de omul nedrept, izbăveşte-
mă. 
Szabadítóm vagy ádáz ellenségeimtől, az ellenem támadók fölé emelsz engem, 
igaztalan férfiútól megszabadítasz engem. 
A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is 
felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem. 
избáвитель мóй от врáгъ мои́хъ гнѣвли́выхъ: от востаю́щихъ на мя́ воз-
несéши мя́, от мýжа непрáведна избáвиши мя́. 
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53.Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri, Doamne; şi numele Tău îl voi 
cînta. 
Ezért vallomást teszek Rólad a nemzetek között, Uram, és énekelek a Te 
nevednek. 
Azért dicsérlek Téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te 
nevednek. 
Сегó рáди исповѣ ́мся тебѣ ́ во язы́цѣхъ, Гóсподи, и и́мени твоемý пою́: 
54.Cel ce măreşti mîntuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău, lui David 
şi seminţiei lui pînă în veac. 
Nagy szabadítást ad az Ő királyának, és irgalmat cselekszik az Ő felkentjével, 
Dáviddal és annak magjával mindörökké. 
Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, 
Dáviddal és az ő magvával mindörökké. 
величáяй спасéнiя царéва и творя́й ми́лость христý своемý Дави́ду и 
сѣ ́мени егó до вѣ ́ка. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
18/19. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Isten dicsősége a természetben, és az Ő felséges törvényei. Az éneklőmesternek; 
Dávid zsoltára. 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi facerea mîinilor Lui o vesteşte tăria. 
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek alkotásait hirdeti az égboltozat. 
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 
Небесá повѣ ́даютъ слáву Бóжiю, творéнiе же рукý егó возвѣщáетъ твéрдь. 
2.Ziua zilei spune cuvînt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. 
Nap a napnak beszédet mond, és éjszaka az éjszakának tudást hirdet. 
Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. 
Дéнь дни́ отрыгáетъ глагóлъ, и нóщь нóщи возвѣщáетъ рáзумъ. 
3.Nu sînt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri să nu se audă. 
Nem szólással, se nem szavakkal, és nem hallatszik a hangjuk;  
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható: 
Не сýть рѣ ́чи, нижé словесá, и́хже не слы́шатся глáси и́хъ. 
4.În tot pămîntul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor. 
mégis az egész földön elterjedt az ő szavuk,és a földkerekség határáig az ő igéik. 
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. 
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Во всю́ зéмлю изы́де вѣщáнiе и́хъ, и въ концы́ вселéнныя глагóлы и́хъ: въ 
сóлнцѣ положи́ селéнiе своé: 
5.În soare şi-a pus locaşul Său; şi El e ca un mire ce iese din cămara sa. 
Ott állitotta fel a nap az ő hajlékát, és mint vőlegény kilépve a nászcsarnokból,  
A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő 
ágyasházából jön ki;  
6.Bucura-se-va ca un uriaş, care aleargă drumul lui. 
örvendezik, mert hősként futhatja be pályáját. 
örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. 
и тóй я́ко жени́хъ исходя́й от чертóга своегó, возрáдуется я́ко исполи́нъ 
тещи́ пýть. 
7.De la marginea cerului ieşirea Lui, şi oprirea Lui pînă la marginea cerului; 
Az égbolt egyik szélén van kijövetele, és eljut az égbolt másik széléig;  
Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig;  
Şi nu este cine să se ascundă de căldura Lui. 
és nincs, aki elrejtőzhetnék az ő heve elől. 
és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől. 
От крáя небесé исхóдъ егó, и срѣ ́тенiе егó до крáя небесé: и нѣ ́сть, и́же 
укры́ется теплоты́ егó. 
8.Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele; 
Az Úr törvénye tökéletes, újjáéleszti a lelkeket;  
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveniti a lelket; 
mărturia Domnului e credincioasă, înţelepţeşte pruncii; 
az Úr bizonyságai igazak, bölccsé teszik az együgyüeket. 
az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyüt. 
Закóнъ Госпóдень непорóченъ, обращáяй дýшы: свидѣ ́телство Госпóдне 
вѣ ́рно, умудря́ющее младéнцы. 
9.Judecăţile Domnului sînt drepte, veselesc inima; 
Az Úr rendelései egyenesek, örvendeztetik a szívet;  
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámitják a szívet; 
porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii. 
az Úr parancsolata fénylő, megvilágosítja a szemeket. 
az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 
Оправдáнiя Госпóдня прáва, веселя́щая сéрдце: зáповѣдь Госпóдня свѣтлá, 
просвѣщáющая óчи. 
10.Frica de Domnul este curată, rămîne în veacul veacului. 
Az Úr félelme tiszta, megmarad mindörökké;  
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; 
Judecăţile Domnului sînt adevărate, îndreptăţite toate. 
az Úr itéletei igazak, mindenestől igazságosak. 
Az Úrnak itéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. 
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Стрáхъ Госпóдень чи́стъ, пребывáяй въ вѣ ́къ вѣ ́ка: судбы́ Госпóдни и́стин-
ны, оправдáнны вкýпѣ, 
11.Dorite-s mai mult decît aurul, şi decît piatra cea de mare preţ, şi mai dulci 
decît mierea şi fagurele. [ediţia 2005: fagurul] 
Kívánatosabbak az aranynál és a sok drágakőnél, és édesebbek a lépesméznél. 
Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, 
még a szín-méznél is. 
вожделѣ ́нны пáче злáта и кáмене чéстна мнóга, и слáждшя пáче мéда и 
сóта. 
12.Că robul Tău le păzeşte pe ele, şi cînd le păzeşte pe ele răsplătire multă are. 
A Te szolgád bizony megtartja őket, mert megtartásukban bőséges a jutalom. 
Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. 
И́бо рáбъ твóй храни́тъ я́: внегдá сохрани́ти я́, воздая́нiе мнóго. 
13.Greşelile cine le va pricepe? 
A vétkezéseket ki veheti észre? 
Ki veheti észre a tévedéseket? 
De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă, 
Az észrevétlenektől tisztits meg engem, 
Titkos bűnöktől tisztits meg engemet. 
Грѣхопадéнiя ктó разумѣ ́етъ? от тáйныхъ мои́хъ очи́сти мя́, 
14.Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; 
és az idegenektől kiméld meg a Te szolgádat. 
Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; 
de nu mă vor stăpîni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare. 
Ha nem uralkodnak el rajtam, feddhetetlen leszek, és megtisztulok a nagy 
bűnömtől. 
Ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől. 
и от чужди́хъ пощади́ рабá твоегó: áще не обладáютъ мнóю, тогдá 
непорóченъ бýду, и очи́щуся от грѣхá вели́ка. 
15.Şi vor bineplăcea cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta 
pururea; Doamne, ajutorul meu şi izbăvitorul meu. 
Legyenek mindenkor kedvesek Előtted szájamnak beszédei, és szívemnek 
igyekvése, én Uram, segítőm és megváltóm. 
Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, 
legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm. 
И бýдутъ во благоволéнiе словесá ýстъ мои́хъ, и поучéнiе сéрдца моегó 
предъ тобóю вы́ну, Гóсподи, помóщниче мóй и избáвителю мóй. 
 
19/20. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Áldáskivánások. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
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Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Auză-te Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui 
Iacob. 
Hallgasson meg téged az Úr  a gyötrelem napján, védelmezzen téged Jákob 
Istenének neve. 
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákob 
Istenének neve. 
Услы́шитъ тя́ Госпóдь въ дéнь печáли, защи́титъ тя́ и́мя Бóга Иáковля. 
2.Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfînt, şi din Sion sprijinească-te pe tine. 
Küldjön néked segítséget a szentélyéből, és a Sionról oltalmazzon téged. 
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 
Пóслетъ ти́ пóмощь от святáго, и от Сióна застýпитъ тя́. 
3.Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot a ta bineplăcută să fie. 
Emlékezzék meg minden áldozatodról, és égőáldozatodat fogadja szívesen. 
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja 
kövéreknek. Szela. 
Помянéтъ вся́ку жéртву твою́, и всесожжéнiе твоé тýчно бýди. 
4.Dea ţie Domnul, după inima ta, şi tot sfatul tău să-l plinească. 
Adjon néked a te szíved szerint, és teljesítse minden szándékaidat.  
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. 
Дáстъ ти́ Госпóдь по сéрдцу твоемý, и вéсь совѣ ́тъ твóй испóлнитъ. 
5.Bucura-ne-vom de mîntuirea Ta, şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom 
mări. 
Örvendezünk akkor szabadításodon, és a mi Istenünk nevében 
felmagasztaltatunk. 
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót 
lobogtassunk: 
Plinească Domnul toate cererile tale. 
Teljesítse az Úr minden kérésedet.  
teljesítse az Úr minden kérésedet! 
Возрáдуемся о спасéнiи твоéмъ, и во и́мя Гóспода Бóга нáшего воз-
вели́чимся: испóлнитъ Госпóдь вся́ прошéнiя твоя́. 
6.Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul pe Unsul Său, cu puterea dreptei 
Sale. 
7.Auzi-L-va pe Dînsul din cerul cel sfînt al Lui. 
Most tudom, hogy megmenti az Úr az Ő felkentjét, meghallgatja őt az Ő szent 
egéből; hatalmas tettekben van az Ő jobbjának szabadítása. 
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből 
jobbjának segítő erejével. 
Ны́нѣ познáхъ, я́ко спасé Госпóдь христá своегó: услы́шитъ егó съ небесé 
святáго своегó: въ си́лахъ спасéнiе десни́цы егó. 
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8. Aceştia în căruţe şi aceştia pe cai, iar noi în numele Domnului Dumnezeului 
nostru ne vom mări. [ediţia 2005: Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, 
iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.] 
Ezek harcikocsikat, azok lovakat, mi pedig a mi Urunknak Istenünknek nevét 
emlegetjük. 
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi 
Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 
Сíи на колесни́цахъ, и сíи на кóнехъ: мы́ же во и́мя Гóспода Бóга нáшего 
призовéмъ. 
9.Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. 
Azok megbilincseltetnek és elesnek, mi pedig fölkelünk és fölegyenesedünk. 
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 
Тíи спя́ти бы́ша и падóша: мы́ же востáхомъ и испрáвихомся. 
10.Doamne, mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. 
Urunk, mentsd meg a királyt, és hallgass meg minket bármely napon hivunk is 
Téged segítségül. 
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. 
Гóсподи, спаси́ царя́, и услы́ши ны́, въ óньже áще дéнь призовéмъ тя́. 
 
20/21. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai-marelui cîntăreţilor. 
Királyért való hálaadás. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se va 
bucura foarte. 
Uram, a Te erődben örvendezik a király, és a Te szabadításodban igen 
vigadozik. 
Uram, a Te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. 
Гóсподи, си́лою твоéю возвесели́тся цáрь, и о спасéнiи твоéмъ возрáдуется 
зѣлó. 
2.După pofta inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. 
Lelkének kivánságát megadtad néki, és ajkainak óhajtását nem tagadtad meg  
tőle. 
Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. 
Szela. 
Желáнiе сéрдца егó дáлъ еси́ емý, и хотѣ ́нiя устнý егó нѣ ́си лиши́лъ егó. 
3.Că l-ai întîmpinat pe el cu binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună 
de piatră scumpă. 
Mert megelőzted őt javaidnak áldásával, drágakőből való koronát helyeztél az ő 
fejére. 
Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére. 
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Я́ко предвари́лъ еси́ егó благословéнiемъ благосты́ннымъ, положи́лъ еси́ на 
главѣ ́ егó вѣнéцъ от кáмене чéстна. 
4.Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. 
Életet kért Tőled, és megadtad néki napjainak örökkétartó hosszát. 
Életet kért tőled; adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. 
Животá проси́лъ éсть у тебé, и дáлъ еси́ емý долготý днíй во вѣ ́къ вѣ ́ка. 
5.Mare este slava lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el. 
Nagy az ő dicsősége a Te szabadításod által, dicsőséget és fennséget helyeztél 
reá. 
Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája. 
Вéлiя слáва егó спасéнiемъ твои́мъ: слáву и велелѣ ́пiе возложи́ши на негó. 
6.Că îi vei da lui binecuvîntare în veacul veacului, veseli-l-vei pe dînsul întru 
bucurie cu faţa Ta. 
Mert áldást adsz néki mindörökre, megörvendezteted őt a Te orcádnak 
örömével. 
Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámitottad őt színed örömével. 
Я́ко дáси емý благословéнiе во вѣ ́къ вѣ ́ка: возвесели́ши егó рáдостiю съ 
лицéмъ твои́мъ. 
7.Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va 
clăti. 
Mert a király reménykedik az Úrban, és a Magasságos irgalmából meg nem 
inog. 
Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak 
kegyelme. 
Я́ко цáрь уповáетъ на Гóспода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жится. 
8.Află-se mîna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreptatea [dreapta] Ta să afle pe toţi 
cei ce te urăsc pe Tine. 
Megtalálja a Te kezed minden ellenségeidet, jobbod megtalálja minden 
gyűlölőidet. 
Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyülölőidet. 
Да обря́щется рукá твоя́ всѣ ́мъ врагóмъ твои́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ 
вся́ ненави́дящыя тебé. 
9.Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; 
Olyanokká teszed őket megjelenésed órájában, mint a tüzes kemence. 
Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején;  
10.Domnul întru mînia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mînca pe ei focul. 
Az Úr megrendíti őket haragjában, és elnyeli őket a tűz. 
az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket. 
Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пéщь óгненную во врéмя лицá твоегó: Госпóдь 
гнѣ ́вомъ свои́мъ смятéтъ я́, и снѣ ́сть и́хъ óгнь. 
11.Rodul lor de pe pămînt îl vei pierde şi sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 
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Gyümölcsüket elpusztítod a földről, és ivadékukat az emberek fiai közül. 
Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül. 
Плóдъ и́хъ от земли́ погуби́ши, и сѣ ́мя и́хъ от сынóвъ человѣ ́ческихъ. 
12.Că au gîndit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. 
Mert rosszra hajlottak ellened, csapdát gondoltak ki, melyet fel nem állíthatnak;  
Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki; 
Я́ко уклони́ша на тя́ злáя, помы́слиша совѣ ́ты, и́хже не возмóгутъ 
состáвити. 
13.Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. 
mert te megfutamítod őket, nyilaiddal eltalálod arcukat. 
Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted. 
Я́ко положи́ши я́ хребéтъ: во избы́тцѣхъ твои́хъ уготóвиши лицé и́хъ. 
14.Înalţă-te, Doamne, întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda puterile Tale. 
Emelkedj föl, Uram, a Te erődben, hogy énekeljük és zengjük a Te hatalmadat. 
Emelkedjél  fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük 
hatalmadat! 
Вознеси́ся, Гóсподи, си́лою твоéю: воспоéмъ и поéмъ си́лы твоя́. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
21/22. Zsoltár. 
Въ конéцъ, о заступлéнiи ýтреннемъ, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru sprijinul cel de dimineaţă 
Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára. 
 
2.Бóже, Бóже мóй, вонми́ ми, вскýю остáвилъ мя́ еси́? далéче от спасéнiя 
моегó словесá грѣхопадéнiй мои́хъ. 
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? 
Departe sînt de mîntuirea mea cuvintele greşalelor mele. 
Istenem, én Istenem, figyelj reám, miért hagytál el engem? Távol vannak 
üdvösségemtől bűnbeesésem beszédei. 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól 
jajgatásomnak szava. 
3.Бóже мóй, воззовý во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безýмiе 
мнѣ ́. 
Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi, şi noaptea şi nu Te vei gîndi la 
mine.  
Én Istenem, nappal kiáltok, és nem hallgatsz meg engem; éjjel is, de hasztalanul.  
Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs 
nyugodalmam. 
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4.Ты́ же во святѣ ́мъ живéши, хвалó Изрáилева. 
Iar Tu întru cele sfinte locuieşti, lauda lui Israel. 
Te pedig a szentélyben lakozol, Izráelnek dicsérete. 
Pedig te szent vagy, aki Izráel dícséretei között lakozol. 
5.На тя́ уповáша отцы́ нáши: уповáша, и избáвилъ еси́ я́: 
În Tine au nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au şi i-ai izbăvit pe dînşii. 
Tebenned reménykedtek atyáink, reménykedtek és megszabadítottad őket. 
Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket. 
6.къ тебѣ ́ воззвáша, и спасóшася: на тя́ уповáша, и не постыдѣ ́шася. 
Către Tine au strigat şi s-au mîntuit, în Tine au nădăjduit şi nu s-au ruşinat. 
Tehozzád kiáltottak és megmenekedtek, Tebenned reménykedtek és nem 
szégyenültek meg. 
Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg. 
7.А́зъ же éсмь чéрвь, а не человѣ ́къ, поношéнiе человѣ ́ковъ и уничижéнiе 
людíй. 
Iar eu sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor, şi defăimarea poporului. 
De én féreg vagyok és nem ember, emberek gyalázata és a nép megvetettje. 
De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata. 
8.Вси́ ви́дящiи мя́ поругáшамися, глагóлаша устнáми, покивáша главóю: 
Toţi cei ce m-au văzut, m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul 
zicînd: 
Mindazok, akik láttak, gúnyolódtak rajtam, szóltak ajkaikkal, csóválták fejüket: 
Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és 
hajtogatják fejöket: 
9.уповá на Гóспода, да избáвитъ егó, да спасéтъ егó, я́ко хóщетъ егó. 
„Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mîntuiască-l pe el, că-l voieşte pe 
el”. 
Reménykedett az Úrban, szabadítsa meg őt, mentse meg, ha akarja őt. 
Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött 
benne! 
10.Я́ко ты́ еси́ истóргiй мя́ изъ чрéва, уповáнiе моé от сосцý мáтере моея́. 
Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pîntece, nădejdea mea, de la sînul maicii mele. 
Mert Te szakítottál ki engem az anyaméhből, Te vagy az én reménységem 
anyám emlőitől fogva, 
Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak 
emlőin. 
11.Къ тебѣ ́ привéрженъ éсмь от ложéснъ, от чрéва мáтере моея́ Бóгъ мóй 
еси́ ты́. 
Spre Tine m-am aruncat de la naştere, din pîntecele maicii mele Dumnezeul meu 
eşti Tu. 
Tereád szorulok az anyaméhtől kezdve.Anyám méhétől fogva Te vagy az én 
Istenem; 
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Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem. 
12.Да не отстýпиши от менé, я́ко скóрбь бли́зъ, я́ко нѣ ́сть помогáяй ми́. 
Nu Te depărta de la mine, că necazul este aproape, şi nu este cine să-mi ajute. 
Ne távolodj el tőlem, mert közel a szorongatás, és nincs, aki segítene nékem. 
Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. 
13.Обыдóша мя́ телцы́ мнóзи, юнцы́ тýчнiи одержáша мя́: 
Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat. 
Sok tulok vett engem körül, hatalmas bikák fogtak közre engem.  
Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. 
14.отверзóша на мя́ устá своя́, я́ко лéвъ восхищáяй и рыкáяй. 
Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte. 
Feltátották ellenem a szájukat, mint a ragadozó és üvöltő oroszlán. 
Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. 
15.Я́ко водá излiя́хся, и разсы́пашася вся́ кóсти моя́: бы́сть сéрдце моé я́ко 
вóскъ тáяй посредѣ ́ чрéва моегó. 
Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele. 
Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pîntecelui meu. 
Mint a víz kiömlöttem, és szétszóródtak minden csontjaim. Szívem olyan lett, 
mint a viasz, mely elolvad bensőmben. 
Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, 
mint a viasz, megolvadt belső részeim között. 
16.И́зсше я́ко скудéль крѣ ́пость моя́, и язы́къ мóй прильпé гортáни моемý, 
и въ пéрсть смéрти свéлъ мя́ еси́. 
Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi 
în ţărîna morţii m-ai pogorît. 
Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, és a halál porába 
vetettél engem. 
Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába 
fektetsz engemet. 
17.Я́ко обыдóша мя́ пси́ мнóзи, сóнмъ лукáвыхъ одержáша мя́: ископáша 
рýцѣ мои́ и нóзѣ мои́. 
Că m-au înconjurat cîini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat. 
Străpuns-au mîinile mele şi picioarele mele. 
Mert sok eb vett engem körül, cselszövők tömege fogott közre engem. 
Átlyukasztották kezeimet és lábaimat,  
Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották 
kezeimet és lábaimat. 
18.Исчетóша вся́ кóсти моя́: тíи же смотри́ша и презрѣ ́ша мя́. 
Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine. 
Megszámlálták minden csontjaimat; ők pedig néztek és szemléltek engem. 
Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. 
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19.Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ ́, и о одéжди моéй метáша жрéбiй. 
Împărţit-au hainele mele lor [loruşi] şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. 
Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. 
Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. 
20.Ты́ же, Гóсподи, не удали́ пóмощь твою́ от менé: на заступлéнiе моé 
вонми́. 
Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia 
aminte. 
De Te, Uram, ne tartsd távol tőlem segítségedet, figyelj az én oltalmamra. 
De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre. 
21.Избáви от орýжiя дýшу мою́, и изъ руки́ пéсiи единорóдную мою́. 
Izbăveşte de sabie sufletul meu şi din ghiara cîinelui viaţa mea. 
Mentsd meg a kardtól az én lelkemet, és egyetlenemet az ebek kezéből. 
Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből. 
22.Спаси́ мя от ýстъ львóвыхъ, и от рóгъ единорóжь смирéнiе моé. 
Mîntuieşte-mă din gura leului, şi din coarnele taurilor smerenia mea. 
Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, és az orrszarvúak szarvától az én 
alázatomat. 
Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass 
meg engem. 
23.Повѣ ́мъ и́мя твоé брáтiи моéй, посредѣ ́ цéркве воспою́ тя́. 
Spune-voi numele Tău fraţilor mei, în mijlocul Adunării, Te voi lăuda zicînd: 
Hirdetni fogom a Te nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közepette dicsérlek 
majd Téged. 
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben. 
24.Боя́щiися Гóспода, восхвали́те егó, всé сѣ ́мя Иáковле, прослáвите егó, да 
убои́тся же от негó всé сѣ ́мя Изрáилево: 
„Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El, toată seminţia lui Iacob slăviţi-L 
pe El!” 
Să se teamă de Dînsul toată seminţia lui Israel. 
Akik félitek az Urat, dicsérjétek Őt, Jákobnak minden ivadéka, dicsérd Őt. Félje 
Őt Izráelnek minden ivadéka,  
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és 
féljétek őt Izráel minden magzata! 
25.я́ко не уничижи́, нижé негодовá моли́твы ни́щаго, нижé отврати́ лицé 
своé от менé, и егдá воззвáхъ къ немý, услы́ша мя́. 
Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului. 
Nici n-a întors faţa Lui de la mine şi cînd am strigat către Dînsul, m-a auzit. 
Mert nem utálta, sem meg nem vetette a szegénynek könyörgését, sem el nem 
fordította orcáját éntőlem; midőn kiáltottam Hozzá, meghallgatott engem. 
Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el 
az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. 
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26.От тебé похвалá моя́, въ цéркви вели́цѣй исповѣ ́мся тебѣ ́: моли́твы моя́ 
воздáмъ предъ боя́щимися егó. 
De la Tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea 
celor ce se tem de El. 
Terólad szól a dicséretem, nagy gyülekezetben teszek Rólad vallomást; 
fogadalmaimat megtartom azok előtt, akik félnek Téged. 
Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom 
azok előtt, akik félik őt. 
27.Ядя́тъ убóзiи, и насы́тятся, и восхвáлятъ Гóспода взыскáющiи егó: живá 
бýдутъ сердцá и́хъ въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Mînca-vor săracii şi se vor sătura, şi vor lăuda pe Domnul, cei ce-L caută pe 
Dînsul; vii vor fi inimile lor în veacul veacului. 
Esznek a szegények és megelégíttetnek, és dicsérik az Urat, akik keresik Őt;  és 
élni fog az ő szívük mindörökké.  
Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen 
szívetek örökké! 
28.Помянýтся и обратя́тся ко Гóсподу вси́ концы́ земли́, и поклóнятся 
предъ ни́мъ вся́ отéчествiя язы́къ: 
Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pămîntului. 
Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor. 
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a földnek minden határai. És hódolnak 
Előtte a népek minden nemzetségei, 
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted 
a pogányok minden nemzetsége. 
29.я́ко Госпóдне éсть цáрствiе, и тóй обладáетъ язы́ки. 
Că a Domnului este împărăţia şi El stăpîneşte peste neamuri. 
Mert az Úré a királyság, és Ő uralkodik a nemzeteken. 
Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. 
30.Ядóша и поклони́шася вси́ тýчнiи земли́: предъ ни́мъ припадýтъ вси́ 
низходя́щiи въ зéмлю: и душá моя́ томý живéтъ. 
Mîncat-au şi s-au închinat toţi graşii pămîntului, înaintea Lui vor cădea toţi cei 
ce se pogoară în pămînt. 
Şi sufletul meu în El viază. 
Ettek és meghódoltak a földnek minden hatalmasai, Őelőtte borulnak le 
mindazok, akik a földbe szállnak. És az én lelkem Őneki él, 
Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, akik a porba 
hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét. 
31.И сѣ ́мя моé порабóтаетъ емý: возвѣсти́тъ Гóсподеви рóдъ грядýщiй: 
Şi seminţia mea va sluji Lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. 
És ivadékaim Őnéki szolgálnak. Hirdetni fogja az Urat az eljövendő nemzedék,  
Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. 
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32.и возвѣстя́тъ прáвду егó лю́демъ рóждшымся {роди́тися имýщымъ}, я́же 
сотвори́ Госпóдь. 
Şi vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va naşte şi ce a făcut Domnul. 
És hirdetni fogják az Ő igazságosságát a születendő népnek, hogy az Úr 
cselekedte ezt. 
Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. 
 
22/23. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
Dávid zsoltára. 
 
1.Госпóдь пасéтъ мя́, и ничтóже мя́ лиши́тъ. 
Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. 
Az Úr pásztorkodik fölöttem és semmit meg nem tagad éntőlem. 
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
2.На мѣ ́сте злáчнѣ, тáмо всели́ мя, на водѣ ́ покóйнѣ воспитá мя. 
La loc cu păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. 
Füves helyen ütött tábort nékem, a nyugalom vizénél nevelt engem; 
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 
3.Дýшу мою́ обрати́, настáви мя́ на стези́ прáвды, и́мене рáди своегó. 
Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe cărările/căile dreptăţii, pentru numele 
Lui. 
Visszahozta az én lelkemet. Az igazságosság ösvényein vezetett engem az Ő 
nevéért. 
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 
4.А́ще бо и пойдý посредѣ ́ сѣ ́ни смéртныя, не убою́ся злá, я́ко ты́ со мнóю 
еси́: жéзлъ твóй и пáлица твоя́, тá мя́ утѣ ́шиста. 
Că de voi şi umbla în mijlocul umbrei morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu 
mine eşti. 
Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mîngîiat. 
Mert ha a halál árnyékában járok is, nem félek a rossztól, mert Te velem vagy; a 
Te vessződ és botod megnyugtatnak engem. 
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te 
velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 
5.Уготóвалъ еси́ предо мнóю трапéзу сопроти́въ стужáющымъ мнѣ ́: 
умáстилъ еси́ елéомъ главý мою́, и чáша твоя́ упоявáющи мя́, я́ко держáвна. 
Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn 
capul meu şi paharul Tău este adăpîndu-mă ca un puternic. 
Asztalt terítettél nékem gyötrőimnek szemeláttára, fejemet bekented olajjal, és 
poharad megrészegít engem, mint a legjobb bor.  
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Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; 
csordultig van a poharam. 
6.И ми́лость твоя́ поженéтъ мя́ вся́ дни́ животá моегó, и éже всели́тимися въ 
дóмъ Госпóдень въ долготý днíй. 
Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa 
Domnului, întru lungime de zile. 
És a Te irgalmad követ engem életemnek minden napjain, és az Úrnak házában 
lakozom a napok hosszáig. 
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az 
Úr házában lakozom hosszú ideig. 
 
23/24. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, еди́ныя от суббóтъ. 
Un psalm al lui David; al uneia din sîmbete 
Dávid zsoltára. 
 
1.Госпóдня земля́, и исполнéнiе ея́, вселéнная и вси́ живýщiи на нéй. 
Al Domnului este pămîntul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa. 
Az Úré a föld és annak népessége, a földkerekség és annak minden lakói. 
Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai. 
2.Тóй на моря́хъ основáлъ ю́ éсть и на рѣкáхъ уготóвалъ ю́ éсть. 
Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe rîuri l-a aşezat pe el. 
Ő alapozta meg azt a tengerek fölött, és a folyók fölött Ő erősítette meg.  
Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. 
3.Ктó взы́детъ на гóру Госпóдню? или́ ктó стáнетъ на мѣ ́стѣ святѣ ́мъ егó? 
Cine se va sui în muntele Domnului, şi cine va sta în locul cel sfînt al Lui? 
Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az Ő szent helyén? 
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? 
4.Непови́ненъ рукáма и чи́стъ сéрдцемъ, и́же не прiя́тъ всýе дýшу свою́ и 
не кля́тся лéстiю и́скреннему своемý: 
Cel nevinovat cu mîinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi 
nu s-a jurat cu vicleşug aproapelui său. 
Az, akinek a kezei ártatlanok és szíve tiszta, aki nem adta lelkét 
hiábavalóságokra és nem esküdött csalárdságot felebarátjának.  
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem 
esküszik meg csalárdságra. 
5.сéй прiи́метъ благословéнiе от Гóспода и ми́лостыню от Бóга Спáса сво-
егó. 
Acesta va lua binecuvîntare de la Domnul şi milostenie/milostivire de la 
Dumnezeu, Mîntuitorul său. 
Áldást nyer az Úrtól és könyörületet az ő üdvözítő Istenétől.  
Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől. 
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6.Сéй рóдъ и́щущихъ Гóспода, и́щущихъ лицé Бóга Иáковля. 
Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa 
Dumnezeului lui Iacob. 
Ez azoknak nemzetsége, akik keresik az Urat, akik keresik Jákob Istenének 
orcáját.  
Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, akik a te orcádat keresik. 
Szela. 
7.Возми́те вратá кня́зи вáша, и возми́теся вратá вѣ ́чная: и вни́детъ Цáрь 
слáвы. 
Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra 
împăratul slavei. 
Emeljétek föl kapuitokat ti fejedelmek, és emelkedjetek föl ti örökkévaló kapuk, 
és bemegyen a dicsőség Királya. 
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd 
menjen be a dicsőség királya. 
8.Ктó есть сéй Цáрь слáвы? Госпóдь крѣ ́покъ и си́ленъ, Госпóдь си́ленъ въ 
брáни. 
Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare 
în război. 
Kicsoda ez a dicsőség Királya? A hatalmas és erős Úr, az Úr, aki erős a 
háborúban.  
Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. 
9.Возми́те вратá кня́зи вáшя, и возми́теся вратá вѣ ́чная: и вни́детъ Цáрь 
слáвы. 
Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra 
împăratul slavei. 
Emeljétek föl kapuitokat ti fejedelmek, és emelkedjetek föl ti örökkévaló kapuk, 
és bemegyen a dicsőség Királya. 
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd 
menjen be a dicsőség királya! 
10.Ктó есть сéй Цáрь слáвы? Госпóдь си́лъ, тóй éсть Цáрь слáвы. 
Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. 
Kicsoda ez a dicsőség Királya? A Seregek Ura, Ő a dicsőség Királya. 
Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 

CATISMA 4 
4. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
24/25. Zsoltár. 
Un psalm al lui David. 
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Az üldözött kegyes ember könyörgése. Dávidé. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. 
Hozzád emelem, Uram, lelkemet;  
Hozzád emelem, Uram, lelkemet! 
2.Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac,  nici să rîdă de mine 
vrăjmaşii mei. 
Istenem, Tebenned bízom, meg ne szégyenüljek; ne nevessenek rajtam 
ellenségeim. 
Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.  
Къ тебѣ ́, Гóсподи, воздвигóхъ дýшу мою́, Бóже мóй, на тя́ уповáхъ, да не 
постыжýся во вѣ ́къ, нижé да посмѣю́тмися врази́ мои́: 
3.Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei 
ce fac fărădelegi în deşert. 
Hiszen senki sem szégyenül meg, aki Téged vár; azok szégyenüljenek meg, akik 
hívságosan törvénytelenséget cselekesznek. 
Senki se szégyenüljön meg, a ki téged vár; szégyenüljenek meg, a kik ok nélkűl 
elpártolnak tőled. 
и́бо вси́ терпя́щiи тя́ не постыдя́тся. 
Да постыдя́тся беззакóннующiи вотщé. 
4.Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. 
Uram, ismertesd meg velem a Te utaidat, és ösvényeidre taníts meg engem. 
Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. 
Пути́ твоя́, Гóсподи, скажи́ ми и стезя́мъ твои́мъ научи́ мя. 
5.Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, 
Mîntuitorul meu; şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. 
Vezess engem a Te igazságodra, és taníts arra engem, mert Te vagy az én 
üdvözítő Istenem, és egész nap Téged vártalak. 
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy  
az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. 
Настáви мя́ на и́стину твою́ и научи́ мя: я́ко ты́ еси́ Бóгъ Спáсъ мóй, и тебé 
терпѣ ́хъ вéсь дéнь. 
6.Adu-Ţi aminte de îndurările Tale, Doamne, şi de milele Tale, că din veac sînt. 
Emlékezz meg, Uram a Te könyörületedről és irgalmadról, mert öröktől fogva 
vannak azok. 
Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől 
fogva vannak. 
Помяни́ щедрóты твоя́, Гóсподи, и ми́лости твоя́, я́ко от вѣ ́ка сýть. 
7.Păcatele tinereţelor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni. 
Ifjúságom bűneiről és tudatlanságomról ne emlékezz meg;  
Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg;  
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8.După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. 
a Te irgalmasságod szerint emlékezz meg rólam, a Te jóságodért, Uram. 
kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! 
Грѣ ́хъ ю́ности моея́ и невѣ ́дѣнiя моегó не помяни́: по ми́лости твоéй 
помяни́ мя ты́, рáди блáгости твоея́, Гóсподи. 
9.Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale. 
Jóságos és pártatlan az Úr; ezért eligazítja az úton tévedezőket. 
Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. 
Блáгъ и прáвъ Госпóдь, сегó рáди законоположи́тъ согрѣшáющымъ на 
пути́. 
10.Îndrepta-va pe cei blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi căile Sale. 
A szelídeket igazságban vezeti, és megtanítja a szelídeket az Ő útjaira. 
Igazságban járatja  az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. 
Настáвитъ крóткiя на сýдъ, научи́тъ крóткiя путéмъ свои́мъ. 
11.Toate căile Domnului sînt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezămîntul Lui 
şi mărturiile Lui. 
Az Úrnak minden útja irgalom és igazság azoknak, akik az Ő szövetségét és 
bizonyságait keresik. 
Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és 
bizonyságait megtartják. 
Вси́ путié Госпóдни ми́лость и и́стина, взыскáющымъ завѣ ́та егó и свидѣ ́нiя 
егó. 
12.Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este. 
A Te nevedért, Uram, könyörülj bűnömön, mert sok az. 
A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. 
Рáди и́мене твоегó, Гóсподи, и очи́сти грѣ ́хъ мóй, мнóгъ бо éсть. 
13.Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a 
ales-o. 
Ki az az ember, aki féli az Urat? Eligazítja őt az úton, amelyet választott. 
Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon. 
Ктó есть человѣ ́къ боя́йся Гóспода? законоположи́тъ емý на пути́, егóже 
извóли. 
14.Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pămîntul. 
Az ő lelke a jók között lakozik, és magva örökölni fogja a földet. 
Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. 
Душá егó во благи́хъ водвори́тся, и сѣ ́мя егó наслѣ ́дитъ зéмлю. 
15.Domnul este întărirea celor ce se tem de Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta 
lor. 
Erőssége az Úr az Őt félőknek, és az Ő szövetségét kinyilatkoztatja nekik. 
Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. 
Держáва Госпóдь боя́щихся егó, и завѣ ́тъ егó яви́тъ и́мъ. 
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16.Ochii mei pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele. 
Szemeim mindenkor az Úrra tekintenek, mert Ő ragadja ki a csapdából lábaimat. 
Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat. 
О́чи мои́ вы́ну ко Гóсподу, я́ко тóй истóргнетъ от сѣ ́ти нóзѣ мои́. 
17.Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sînt eu. 
Tekints reám és irgalmazz nékem, mert egyedül vagyok és szegény. 
Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.  
При́зри на мя́ и поми́луй мя́, я́ко единорóдъ и ни́щь éсмь áзъ. 
18.Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. 
Szívemnek gyötrelmei megsokasodtak; nyomorúságomból vezess ki engem. 
Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. 
Скóрби сéрдца моегó умнóжишася, от нýждъ мои́хъ изведи́ мя. 
19.Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele. 
Lásd megalázkodásomat és fáradságomat, és engedd el minden bűneimet. 
Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet; bocsásd meg minden bűnömet. 
Ви́ждь смирéнiе моé и трýдъ мóй, и остáви вся́ грѣхи́ моя́. 
20.Vezi pe vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urît. 
Lásd ellenségeimet, hogy megsokasodtak, és igaztalan gyűlölettel gyűlölnek 
engem. 
Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel 
gyűlölnek engem. 
Ви́ждь враги́ моя́, я́ко умнóжишася, и ненавидѣ ́нiемъ непрáведнымъ воз-
ненави́дѣша мя́. 
21.Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez; că am nădăjduit în 
Tine. 
Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, mert 
Benned reménykedem. 
Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne szégyenüljek meg, hogy benned 
bíztam. 
Сохрани́ дýшу мою́ и избáви мя́, да не постыжýся, я́ко уповáхъ на тя́. 
22.Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. 
Ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak, mert Téged vártalak, Uram. 
Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. 
Незлóбивiи и прáвiи прилѣпля́хуся мнѣ ́, я́ко потерпѣ ́хъ тя́, Гóсподи. 
Izbăveşte Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. 
Mentsd meg, óh Isten, Izráelt minden szorongatásából. 
Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából. 
Избáви, Бóже, Изрáиля от всѣ ́хъ скорбéй егó. 
 
25/26. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
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Un psalm al lui David 
Dávidé. 
 
1.Суди́ ми, Гóсподи, я́ко áзъ незлóбою моéю ходи́хъ: и на Гóспода уповáя 
не изнемогý. 
Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat; şi în Domnul nădăjduind, 
nu voi slăbi. 
Tégy nékem igazságot, Uram, mert én ártatlanságomban jártam, hogy az Úrban 
bízva, el ne erőtlenedjem. 
Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam 
ingadozás nélkül. 
2.Искуси́ мя, Гóсподи, и испытáй мя́, разжжи́ утрóбы моя́ и сéрдце моé. 
Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea. 
Próbálj meg engem, Uram, és kísérts meg; égesd meg veséimet és szívemet.  
Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet. 
3.Я́ко ми́лость твоя́ предъ очи́ма мои́ма éсть, и благоугоди́хъ во и́стинѣ 
твоéй. 
Că mila Ta este înaintea ochilor mei, şi bine mi-a plăcut adevărul Tău. 
Mert a Te irgalmad van szemem előtt, és a Te igazságodban gyönyörködöm. 
Mert kegyelmed szemem előtt van, és hűségedben járok-kelek. 
4.Не сѣдóхъ съ сóнмомъ сýетнымъ, и со законопрестýпными не вни́ду. 
Nu am şezut în adunarea deşertăciunii, şi cu călcătorii de lege nu voi intra. 
Nem ültem a hiúság tanácsába, és a törvénytelenek közé nem ülök. 
Nem ültem együtt hivalkodókkal, és alattomosokkal nem barátkoztam. 
5.Возненави́дѣхъ цéрковь лукáвнующихъ, и съ нечести́выми не ся́ду. 
Urît-am adunarea celor ce viclenesc, şi cu cei necredincioşi nu voi şedea. 
Gyűlölöm a gonoszok gyülekezetét, és az istentelenek közé nem ülök. 
Gyűlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök. 
6.Умы́ю въ непови́нныхъ рýцѣ мои́, и обы́ду жéртвенникъ твóй, Гóсподи, 
Spăla-voi întru cele nevinovate mîinile mele şi voi înconjura jertfelnicul Tău, 
Doamne. 
Ártatlanok közt mosom meg kezeimet, és járok oltárod körül, Uram, 
Ártatlanságban mosom kezemet, és oltárodat gyakorlom Uram! 
7.éже услы́шати ми́ глáсъ хвалы́ твоея́ и повѣ ́дати вся́ чудесá твоя́. 
Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. 
Hogy hallassék dicsőítő hangom és elbeszéljem minden csodáidat. 
Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. 
8.Гóсподи, возлюби́хъ благолѣ ́пiе дóму твоегó и мѣ ́сто селéнiя слáвы твоея́. 
Doamne, iubit-am  bunăcuviinţa casei Tale şi locul lăcaşului slavei Tale. 
Uram, szeretem a Te házad ékességét és a Te dicsőséged hajlékának helyét. 
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Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának 
helyét. 
9.Да не погуби́ши съ нечести́выми дýшу мою́ и съ мýжи кровéй живóтъ 
мóй, 
Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu, şi cu vărsătorii de sînge viaţa 
mea. 
Ne kárhoztasd el a gonoszokkal együtt az én lelkemet, és az én életemet a 
vérontó férfiakkal, 
Ne sorozd a bűnösökkel együvé lelkemet, sem életemet a vérszopókkal együvé, 
10.и́хже въ рукý беззакóнiя, десни́ца и́хъ испóлнися мзды́. 
Întru ale căror mîini sînt fărădelegi, şi dreapta cărora e plină de daruri. 
akiknek kezei törvényszegők, jobbjuk pedig megtelt vesztegetésekkel;  
Akiknek kezében vétek van, és jobbjuk telve vesztegetéssel. 
11.А́зъ же незлóбою моéю ходи́хъ: избáви мя́, Гóсподи, и поми́луй мя́. 
Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte. 
de én az ártatlanság útját jártam; ments meg engem, Uram, és irgalmazz nekem.  
Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam. 
12.Ногá моя́ стá на правотѣ ́: въ цéрквахъ благословлю́ тя, Гóсподи. 
Că piciorul meu a stat întru dreptate, întru adunări Te voi binecuvînta, Doamne. 
Lábam helyes úton áll; gyülekezetekben áldalak Téged, Uram. 
Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben. 
 
26/27. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, прéжде помáзанiя 
Un psalm al lui David; mai înainte de ungere. 
Dávidé. 
 
1.Госпóдь просвѣщéнiе моé и спаси́тель мóй, когó убою́ся? Госпóдь 
защи́титель животá моегó, от когó устрашýся? 
Domnul este luminarea şi mîntuirea mea; de cine mă voi teme? 
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? 
Az Úr az én megvilágosodásom és Üdvözítőm; kitől féljek? Az Úr az én 
életemnek védelmezője; kitől rettegjek? 
Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek 
erőssége: kitől remegjek? 
2.Внегдá приближáтися на мя́ злóбующымъ, éже снѣ ́сти плóти моя́, 
оскорбля́ющiи мя́ и врази́ мои́, тíи изнемогóша и падóша. 
Cînd se vor apropia  de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănînce trupul meu; 
Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. 
Amikor a gonoszok ellenem jöttek, hogy testemet egyék, szorongatóim és 
ellenségeim maguk erőtlenedtek el és estek el. 
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Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim - 
ők botlanak meg és hullanak el. 
3.А́ще ополчи́тся на мя́ пóлкъ, не убои́тся сéрдце моé: áще востáнетъ на мя́ 
брáнь, на негó áзъ уповáю. 
De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea; 
De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. 
Ha tábort ütnek is ellenem, nem fél az én szívem. Még ha háború támad is 
ellenem, én akkor is bízom. 
Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne 
bízom én. 
4.Еди́но проси́хъ от Гóспода, тó взыщý: éже жи́ти ми́ въ домý Госпóдни вся́ 
дни́ животá моегó, зрѣ ́ти ми́ красотý Госпóдню и посѣщáти хрáмъ святы́й 
егó. 
Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: ca să locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vieţii mele. 
Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez Biserica Lui. 
Egyet kértem az Úrtól, és most is azért esedezem: hogy az Ő házában 
lakozhassam életemnek minden napjaiban. 
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek 
minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az 
ő templomában. 
5.Я́ко скры́ мя въ селéнiи своéмъ въ дéнь зóлъ мои́хъ, покры́ мя въ тáйнѣ 
селéнiя своегó, на кáмень вознесé мя. 
Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în 
locul cel ascuns al cortului Lui. Pe piatră m-a înălţat. 
Mert elrejtett engem az Ő hajlekában, veszedelmem napján oltalmazott engem 
hajlékának rejtekében, majd kősziklára emelt föl engem; 
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának 
rejtekében, sziklára emel fel engem. 
6.И ны́нѣ сé, вознесé главý мою́ на враги́ моя́: обыдóхъ и пожрóхъ въ 
селéнiи егó жéртву хвалéнiя и воскликновéнiя: пою́ и воспою́ Гóсподеви. 
Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei. 
Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cînta 
Domnului. 
és íme most fölemelte fejemet ellenségeim fölé. Körüljártam és örömáldozatot 
mutattam be az Ő hajlékában; énekelek és zengedezek az Úrnak.  
Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körültem vannak, és én az ő 
sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. 
7.Услы́ши, Гóсподи, глáсъ мóй, и́мже воззвáхъ, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. 
Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă. 
Hallgasd meg, Uram, az én hangomat, amellyel kiáltottam; irgalmazz nékem és 
hallgass meg engem. 
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Halld meg, Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem! 
8.Тебѣ ́ речé сéрдце моé: Гóспода взыщý, взыскá тебé лицé моé, лицá тво-
егó, Гóсподи, взыщý. 
Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, 
Doamne, voi căuta. 
Hozzád szólott az én szívem: az Urat keresem, Téged keresett az én orcám, 
Uram, a Te orcádat keresem. 
Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek! A te orcádat keresem, oh 
Uram! 
9.Не отврати́ лицá твоегó от менé и не уклони́ся гнѣ ́вомъ от рабá твоегó: 
помóщникъ мóй бýди, не отри́ни менé и не остáви менé, Бóже, спаси́телю 
мóй. 
Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mînie de la robul Tău. 
Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, 
Mîntuitorul meu. 
Ne fordítsd el orcádat tőlem, ne fordulj el haragodban a Te szogádtól. Légy a 
segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, Üdvözítő Istenem. 
Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, 
ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! 
10.Я́ко отéцъ мóй и мáти моя́ остáвиста мя́, Госпóдь же воспрiя́тъ мя́. 
Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. 
Mert ha atyám és anyám elhagytak is, az Úr magához fogadott engem. 
Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. 
11.Законоположи́ ми, Гóсподи, въ пути́ твоéмъ, и настáви мя́ на стезю́ 
прáвую врáгъ мои́хъ рáди. 
Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, 
din pricina vrăjmaşilor mei. 
Adj nékem törvényt a Te utadra, Uram, és vezess engem egyenes ösvényen 
ellenségeim miatt.  
Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az 
én üldözőim miatt. 
12.Не предáждь менé въ дýшы стужáющихъ ми́: я́ко востáша на мя́ 
свидѣ ́теле непрáведнiи, и солгá непрáвда себѣ ́. 
Nu mă da pe mine pe mîna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea 
martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi. 
Ne adj át engem szorongatóim önkényének, mert hamis tanúk támadtak ellenem, 
és az igaztalanság önmaga ellen hazudott. 
Ne adj át engem szorongatóim kivánságának, mert hamis tanúk támadnak 
ellenem, és erőszakot lihegnek. 
13.Вѣ ́рую ви́дѣти благáя Госпóдня на земли́ живы́хъ. 
Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pămîntul celor vii. 
Hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élőknek földjén.  
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Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén! 
14.Потерпи́ Гóспода, мужáйся, и да крѣпи́тся сéрдце твоé, и потерпи́ 
Гóспода. 
Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe 
Domnul. 
Reménykedj az Úrban, légy bátor, szíved erős legyen, és reménykedj az Úrban. 
Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
 27/28. Zsoltár 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
Dávidé. 
 
1.Къ тебѣ ́, Гóсподи, воззовý, Бóже мóй: да не премолчи́ши от менé {о 
мнѣ ́}: да не когдá премолчи́ши от менé {о мнѣ ́}, и уподóблюся 
низходя́щымъ въ рóвъ. 
Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei 
auzi, mă voi asemăna cu cei care se pogoară în groapă. 
Tehozzád kiáltottam, Uram; én Istenem, ne légy hozzám szótalan; mert ha 
szótalan maradsz, hasonló leszek a sírba menőkhöz. 
Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, 
ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló. 
2.Услы́ши, Гóсподи, глáсъ молéнiя моегó, внегдá моли́тимися къ тебѣ ́, 
внегдá воздѣ ́ти ми́ рýцѣ мои́ ко хрáму святóму твоемý. 
Ascultă glasul rugăciunii mele cînd mă rog către Tine, cînd ridic mîinile mele 
către Biserica Ta cea sfîntă. 
Hallgasd meg könyörgésem hangját, midőn Hozzád könyörgök, midőn 
fölemelem kezeimet a Te szent templomod felé.  
Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem 
kezeimet a te szentséged lakhelye felé. 
3.Не привлецы́ менé со грѣ ́шники, и съ дѣ ́лающими непрáвду не погуби́ 
менé, глагóлющими ми́ръ съ бли́жними свои́ми, злáя же въ сердцáхъ сво-
и́хъ. 
Să nu tragi cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu 
mă pierzi. 
Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. 
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Ne ragadd el a bűnösökkel együtt az én lelkemet, és ne pusztíts el engem az 
igaztalanságot cselekvőkkel, akik békeséget szólnak felebarátaikhoz, de 
gonoszat az ő szívüknek. 
Ne számlálj engem a hitetlenek és gonosztevők közé, akik békességgel szólnak 
felebarátaikhoz, pedig gonoszság van szívökben. 
4.Дáждь и́мъ, Гóсподи, по дѣлóмъ и́хъ и по лукáвству начинáнiй и́хъ, по 
дѣлóмъ рукý и́хъ дáждь и́мъ, воздáждь воздая́нiе и́хъ и́мъ. 
Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gîndurilor lor. 
După lucrul mîinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor. 
Adj nekik a tetteik szerint, és cselekedeteik gonoszsága szerint. Kezeik munkája 
szerint adj nekik, fizesd meg nekik méltó jutalmukat.  
Fizess meg nékik az ő cselekedeteik és igyekezetök rosszasága szerint; kezök 
munkája szerint fizess meg nékik; add meg nékik jutalmukat! 
5.Я́ко не разумѣ ́ша въ дѣлá Госпóдня и въ дѣлá рукý егó: разори́ши я́ и не 
сози́ждеши я́. 
Că n-au înţeles lucrurile Domnului şi faptele mîinilor Lui; îi vei dărîma, şi nu-i 
vei zidi. 
Mert nem értik meg az Úr műveit, sem kezeinek munkáját. Rontsd le és ne 
építsd fel őket újra.  
Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire és kezének munkáira, lerontja 
őket és föl nem építi őket. 
6.Благословéнъ Госпóдь, я́ко услы́ша глáсъ молéнiя моегó. 
Binecuvîntat  este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. 
Áldott az Úr, mert meghallgatta könyörgésem hangját. 
Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát. 
7.Госпóдь помóщникъ мóй и защи́титель мóй: на негó уповá сéрдце моé, и 
помóже ми́, и процвѣтé плóть моя́: и вóлею моéю исповѣ ́мся емý. 
Domnul este ajutorul meu şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a 
ajutat. 
Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El. 
Az  Úr az én segítőm és védelmezőm, Őbenne reménykedett az én szívem, és 
segítséget kaptam, és újra kivirult az én testem, és készséggel megvallom Őt. 
Az Úr az én erőm és paizsom, ő benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend 
szívem és énekemmel dicsérem őt. 
8.Госпóдь утверждéнiе людíй свои́хъ и защи́титель спасéнiй христá своегó 
éсть. 
Domnul este întărirea poporului Său, şi apărător mîntuirilor unsului Său. 
Erőssége az Úr az Ő népének, és felkentjének szabadító oltalmazója. 
Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. 
9.Спаси́ лю́ди твоя́, и благослови́ достоя́нiе твоé, и упаси́ я́, и возми́ {и воз-
неси́} я́ до вѣ ́ка. 
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Mîntuieşte poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta, paşte-i pe ei şi-i ridică 
pînă în veac. 
Üdvözítsd a Te népedet és áldd meg a Te örökségedet, és pásztorold őket és 
hordozd őket mindörökké.  
Tartsd meg a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald 
fel őket mindörökké! 
 
 28/29. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, исхóда ски́нiи. 
Un psalm al lui David: la scoaterea Cortului 
Isten dicsőítésére való serkentés. Dávid zsoltára. 
 
1.Принеси́те Гóсподеви, сы́нове Бóжiи, принеси́те Гóсподеви сы́ны о́вни, 
принеси́те Гóсподеви слáву и чéсть: 
Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi 
Domnului slavă şi cinste;  
Hozzatok az Úrnak, Istennek fiai, hozzatok az Úrnak bárányokat; adjatok az 
Úrnak dicsőséget és tiszteletet, 
Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és 
dicséretet! 
2.принеси́те Гóсподеви слáву и́мени егó: поклони́теся Гóсподеви во дворѣ ́ 
святѣ ́мъ егó. 
Aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea 
sfîntă a Lui. 
adjátok meg az Úrnak az Ő nevét megillető dicsőséget, hódoljatok az Úrnak az 
Ő szent udvarában. 
Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. 
3.Глáсъ Госпóдень на водáхъ, Бóгъ слáвы возгремѣ ́, Госпóдь на водáхъ 
мнóгихъ. 
Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe. 
Az Úr hangja a vizek felett, a dicsőség Istene mennydörgött, az Úr a nagy vizek 
felett. 
Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a 
nagy vizek felett. 
4.Глáсъ Госпóдень въ крѣ ́пости, глáсъ Госпóдень въ великолѣ ́пiи. 
Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă; 
Az Úr hangja hatalmas, az Úr hangja magasztos. 
Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges. 
5.Глáсъ Гóспода, сокрушáющаго кéдры: и стры́етъ Госпóдь кéдры 
Ливáнскiя, 
Glasul Domnului cel ce sfărîmă cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului. 
Az Úr hangja, aki összetöri a cédrusokat, és összetöri az Úr a Libanon cédrusait, 
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Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. 
6.и истни́тъ я́ я́ко телцá Ливáнска: и возлю́бленный я́ко сы́нъ единорóжь. 
Şi-i va fărîmiţa pe ei ca pe viţelul Libanului, iar cel iubit ca puiul de rinocer. 
és lenyúzza tőlük Libanont mint a borjút, és olyan lesz a kedveltje, mint az 
orrszarvúak kölyke. 
És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a 
bivalyfiat. 
7.Глáсъ Гóспода, пресѣцáющаго плáмень огня́. 
Glasul Domnului, cel ce varsă para focului. 
Az Úr hangja, aki széthasítja a tűz lángját,  
Az Úr szava tűzlángokat szór. 
8.Глáсъ Гóспода, стрясáющаго пусты́ню: и стрясéтъ Госпóдь пусты́ню 
каддíйскую. 
Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul 
Cadişului. 
az Úr hangja, aki megremegteti a pusztát, és megremegteti az Úr Kádes 
pusztáját.  
Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. 
9.Глáсъ Госпóдень, свершáющiй елéни, и откры́етъ дубрáвы: и въ хрáмѣ 
егó вся́кiй глагóлетъ слáву. 
Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii şi va descoperi dumbrăvile şi în Biserica 
Lui, fiecare va spune: Slavă! 
Az Úr hangja, aki utat jelöl a szarvasoknak és lemezteleníti a tölgyerdőket, és az 
Ő templomában mindenki dicsőséget zengedez. 
Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő 
hajlékában mindene azt mondja: dicső! 
10.Госпóдь потóпъ населя́етъ, и ся́детъ Госпóдь Цáрь въ вѣ ́къ. 
Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul împărat în veac. 
Az Úr az özönvízben lakozik, és mint király trónol az Úr mindörökké. 
Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké. 
11.Госпóдь крѣ ́пость лю́демъ свои́мъ дáстъ, Госпóдь благослови́тъ лю́ди 
своя́ ми́ромъ. 
Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvînta pe poporul Său cu 
pace. 
Az Úr erőt ad az Ő népének, az Úr megáldja az Ő népét békeséggel. 
Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. 
 
29/30. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru sfinţirea casei 
Nagy veszedelemből szabadult ember hálaadása és emlékezése. Dávid zsoltára. 
Templomszentelési ének. 
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Псалóмъ пѣ ́сни обновлéнiя дóму Дави́дова. 
 
1.Înălţa-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşii mei 
împotriva mea. 
Magasztallak, Uram, mert felkaroltál engem, és nem örvendeztetted meg 
ellenségeimet énrajtam. 
Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy 
ellenségeim örüljenek rajtam. 
Вознесý тя, Гóсподи, я́ко подъя́лъ мя́ еси́, и не возвесели́лъ еси́ врагóвъ мо-
и́хъ о мнѣ ́. 
2.Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat. 
Én Uram Istenem, kiáltottam hozzád, és meggyógyítottál engem. 
Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem! 
Гóсподи Бóже мóй, воззвáхъ къ тебѣ ́, и изцѣли́лъ мя́ еси́. 
3.Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mîntuitu-m-ai de cei ce se pogoară în 
groapă. 
Uram, felhoztad lelkemet az alvilágból, kimentettél engem a sírba menők közül. 
Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közűl. 
Гóсподи, возвéлъ еси́ от áда дýшу мою́, Спáслъ мя́ еси́ от низходя́щихъ въ 
рóвъ. 
4.Cîntaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui. 
Énekeljetek az Úrnak, Ő kegyeltjei, és emlékezzetek meg az Ő szentségéről. 
Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek  szent emlékezetét. 
Пóйте Гóсподеви, преподóбнiи егó, и исповѣ ́дайте пáмять святы́ни егó: 
5.Că iuţime este întru mînia Lui şi viaţă întru voia Lui; seara se va sălăşlui 
plîngerea, iar dimineaţa bucuria. 
Mert az Ő haragja csak felindulásában van, de élet van az Ő jóakaratában; este 
még sírás honol, reggel már ujjongás. 
Mert csak pillanatig tart haragja, és élethossziglan  jóakarata; este bánat száll be 
hozzánk, reggelre öröm. 
я́ко гнѣ ́въ въ я́рости егó, и живóтъ въ вóли егó: вéчеръ водвори́тся плáчь, и 
заýтра рáдость. 
6.Iar eu am zis întru îndestularea mea: „Nu mă voi clătina în veac!” 
Én pedig ezt mondtam bőségemben: meg nem rendülök mindörökké. 
Azt mondtam azért én jó állapotomban: nem rendülhetek meg soha. 
А́зъ же рѣ ́хъ во оби́лiи моéмъ: не подви́жуся во вѣ ́къ. 
7.Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseţii mele putere; dar cînd Ţi-ai întors faţa 
Ta, eu m-am tulburat. 
Uram, jóakaratodban erőt adtál szépségemnek, de amikor elfordítottad orcádat, 
megriadtam. 
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Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat és 
megroskadtam. 
Гóсподи, вóлею твоéю подáждь добрóтѣ моéй си́лу: отврати́лъ же еси́ лицé 
твоé, и бы́хъ смущéнъ. 
8.Către Tine, Doamne, voi striga şi către Dumnezeul meu mă voi ruga. 
Tehozzád kiáltok, Uram, és az én Istenemhez könyörgök:  
Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!  
Къ тебѣ ́, Гóсподи, воззовý, и къ Бóгу моемý помолю́ся. 
9.Ce folos ai de sîngele meu de mă pogor în stricăciune?  
mi haszon van a véremből, midőn alászállok az enyészetbe? 
Mit használ vérem, ha sírba szállok? 
Oare, Te va lăuda pe Tine ţărîna, sau va vesti adevărul Tău? 
Tehet-e Rólad vallomást a por, vagy hirdetheti-e a Te igazságodat? 
Dícsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat? 
Кáя пóльза въ крóви моéй, внегдá сходи́ти ми́ во истлѣ ́нiе? едá исповѣ ́стся 
тебѣ ́ пéрсть? или́ возвѣсти́тъ и́стину твою́? 
10.Auzit-a Domnul şi m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! 
Meghallgatott engem az Úr és irgalmazott nekem, az Úr lett az én segítőm. 
Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram légy segítségem! 
Слы́ша Госпóдь и поми́лова мя́: Госпóдь бы́сть помóщникъ мóй. 
11.Schimbat-ai plîngerea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m-ai încins cu 
veselie. 
Jajveszékelésemet  örömtánccá változtattad, szétszaggattad zsákruhámat, és 
örömmel öveztél körül, 
Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél 
örömmel. 
Обрати́лъ еси́ плáчь мóй въ рáдость мнѣ ́, растерзáлъ еси́ врéтище моé и 
препоя́салъ мя́ еси́ весéлiемъ, 
12.Ca slava mea să-Ţi cînte Ţie şi să nu mă mîhnesc; Doamne, Dumnezeul meu, 
în veac Te voi lăuda! 
hogy énekeljen néked az én lelkem, és el ne hallgasson. Én Uram Istenem, 
mindörökké magasztallak Téged. 
Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dícséret: Uram, én Istenem, 
örökké dicsőítlek téged. 
я́ко да воспоéтъ тебѣ ́ слáва моя́, и не умилю́ся. Гóсподи Бóже мóй, во вѣ ́къ 
исповѣ ́мся тебѣ ́. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
30/31. Zsoltár. 
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1.Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду, изступлéнiя. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru uimire 
Az emberektől bántalmazott lélek reménysége, esdeklése. Az éneklőmesternek, 
Dávid zsoltára. 
 
2.На тя́, Гóсподи, уповáхъ, да не постыжýся во вѣ ́къ: прáвдою твоéю 
избáви мя́ и изми́ мя. 
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu mă ruşinez în veac. Întru îndreptarea 
Ta izbăveşte-mă şi mă scoate. 
Tebenned reménykedtem, Uram, soha ne szégyenüljek; a Te igazságoddal 
szabadíts meg és ragadj ki engem. 
Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts 
meg engem. 
3.Приклони́ ко мнѣ ́ ýхо твоé, ускори́ изъя́ти мя́: бýди ми́ въ Бóга 
защи́тителя и въ дóмъ прибѣ ́жища, éже спасти́ мя. 
Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător 
şi casă de scăpare ca să mă mîntuieşti. 
Hajtsd hozzám füledet, siess kiragadni engem; légy nékem védelmező Istenem 
és mentsváram, hogy megszabadíts engem.  
Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erős kőszálam, 
erődített házam, hogy megtarts engem. 
4.Я́ко держáва моя́ и прибѣ ́жище моé еси́ ты́: и и́мене твоегó рáди 
настáвиши мя́ и препитáеши мя́. 
Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi 
mă vei hrăni. 
Mert erősségem és menedékem vagy Te, és a Te nevedért vezérelsz és táplálsz 
engem. 
Mert kősziklám és védőváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és 
vezérelj engemet. 
5.Изведéши мя́ от сѣ ́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко ты́ еси́ защи́титель мóй, 
Гóсподи. 
Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti 
apărătorul meu. 
Hozz ki engem ebből a csapdából, amelyet elrejtettek nékem, mert Te vagy az 
én védelmezőm. 
Ments ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem; hiszen te vagy az én 
erősségem. 
6.Въ рýцѣ твои́ предложý дýхъ мóй: избáвилъ мя́ еси́, Гóсподи Бóже 
и́стины. 
În mîinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai Doamne, Dumnezeul 
adevărului. 
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A Te kezeidbe teszem lelkemet; megváltottál engem, Uram, igazságnak Istene. 
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten. 
7.Возненави́дѣлъ еси́ храня́щыя суеты́ вотщé: áзъ же на Гóспода уповáхъ. 
Urît-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. 
Gyűlölöd az oktalan hívságok követőit, én azonban az Úrban reménykedem. 
Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én. 
8.Возрáдуюся и возвеселю́ся о ми́лости твоéй, я́ко призрѣ ́лъ еси́ на 
смирéнiе моé, Спáслъ еси́ от нýждъ дýшу мою́ 
Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, 
mîntuit-ai din nevoi sufletul meu. 
Örvendezem és vigadok a Te irgalmadban, mert reátekintettél 
megaláztatásomra, megszabadítottad a nyomorúságtól az én lelkemet. 
Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat 
és megismered a háborúságokban lelkemet; 
9.и нѣ ́си менé затвори́лъ въ рукáхъ врáжiихъ, постáвилъ еси́ на прострáннѣ 
нóзѣ мои́. 
Şi nu m-ai lăsat în mîinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. 
És nem adtál engem az ellenség kezébe, hanem tágas helyre állítottad lábaimat. 
És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat. 
10.Поми́луй мя́, Гóсподи, я́ко скорблю́: смятéся я́ростiю óко моé, душá моя́ 
и утрóба моя́. 
Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie ochiul meu, 
sufletul meu şi inima mea. 
Irgalmazz nékem, Uram, mert gyötörtetem; elhomályosult a bánattól az én 
szemem, lelkem és egész bensőm. 
Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom; elsenyved a búbánat miatt 
szemem, lelkem, testem. 
11.Я́ко изчезé въ болѣ ́зни живóтъ мóй, и лѣ ́та моя́ въ воздыхáнiихъ: 
изнемóже нищетóю крѣ ́пость моя́, и кóсти моя́ смятóшася. 
Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie 
tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 
Mert megfogyatkozott fájdalomban az én életem, és éveim a sóhajtozásban. 
Elgyengült az ínségben az én erőm, és csontjaim megrendültek. 
Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim; bűnöm miatt 
roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. 
12.От всѣ ́хъ врáгъ мои́хъ бы́хъ поношéнiе, и сосѣ ́домъ мои́мъ зѣлó, и 
стрáхъ знáемымъ мои́мъ: ви́дящiи мя́ вóнъ бѣжáша от менé. 
La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte şi frică 
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară, fugeau de mine. 
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Minden ellenségeimnek gyalázattá lettem, és főképen szomszédaimnak, és 
irtózattá lettem ismerőseimnek; akik megláttak kint, elfutottak tőlem. 
Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé, és 
ismerőseimnek félelmévé; a kik az utcán látnak, elfutnak tőlem. 
13.Забвéнъ бы́хъ я́ко мéртвъ от сéрдца: бы́хъ я́ко сосýдъ погублéнъ. 
Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat, 
Feledésbe mentem a szívükben, mint a halott; olyanná lettem, mint az elveszett 
holmi. 
Töröltettem, akár a halott, az emlékezetből; olyanná lettem, mint az elroshadt 
edény. 
14.Я́ко слы́шахъ гаждéнiе {укорéнiе} мнóгихъ живýщихъ о́крестъ: внегдá 
собрáтися и́мъ вкýпѣ на мя́, прiя́ти дýшу мою́ совѣщáша. 
Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, cînd se adunau ei 
împreună împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. 
Mert hallottam a sok körülöttem lakó sugdolózását, amint egybegyűltek 
ellenem, és azon tanácskoztak, hogy elvegyék életemet. 
Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt 
tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. 
15.А́зъ же на тя́, Гóсподи, уповáхъ, рѣ ́хъ: ты́ еси́ Бóгъ мóй. 
Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: Tu eşti Dumnezeul meu! 
De én Tebenned reménykedem, Uram, és mondottam: Te vagy az én Istenem. 
De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 
16.Въ рукý твоéю жрéбiи мои́: избáви мя́ изъ руки́ врáгъ мои́хъ и от 
гоня́щихъ мя́. 
În mîinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mîna vrăjmaşilor mei şi de cei ce 
mă prigonesc. 
A Te kezeidben van a sorsom, ments meg engem ellenségeim kezétől és 
üldözőimtől. 
Életem ideje kezedben van: szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. 
17.Просвѣти́ лицé твоé на рабá твоегó: спаси́ мя ми́лостiю твоéю. 
Arată faţa Ta peste robul Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta. 
Ragyogtasd fel orcádat a Te szolgádra; üdvözíts engem a Te irgalmadban,  
Világosítsd meg orcádat a te szolgádon, tarts meg engem jóvoltodból. 
18.Гóсподи, да не постыжýся, я́ко призвáхъ тя́: да постыдя́тся нечести́вiи, и 
сни́дутъ во áдъ. 
Doamne, să nu mă ruşinez, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze 
necredincioşii şi să se pogoare în iad. 
Uram, ne szégyenüljek meg, mert Téged hívtalak segítségül; szégyenüljenek 
meg a bűnösök, és vitessenek az alvilágba. 
Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged; a gonoszok 
szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba. 
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19.Нѣ ́мы да бýдутъ устны́ льсти́выя, глагóлющыя на прáведнаго 
беззакóнiе, горды́нею и уничижéнiемъ. 
Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu 
mîndrie şi cu defăimare. 
Némuljanak el a csalárd ajkak, amelyek az igaz ellen gonoszt mondanak gőggel 
és megvetéssel. 
A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, 
kevélységgel és megvetéssel. 
20.Кóль мнóгое мнóжество блáгости твоея́, Гóсподи, ю́же скры́лъ еси́ 
боя́щымся тебé, содѣ ́лалъ еси́ уповáющымъ на тя́, предъ сы́ны 
человѣ ́ческими: 
Cît este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne: pe care ai gătit-o celor ce se 
tem de Tine; pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor 
oamenilor. 
Mily nagy a Te jóságod sokasága, Uram, amelyet a Téged félőknek tartogattál, 
és amelyet azokkal cselekszel, akik Benned reménykednek az emberek fiainak 
színe előtt. 
Mily bőséges a te jóságod, amelyet fentartasz a téged félőknek, és 
megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. 
21.скры́еши и́хъ въ тáйнѣ лицá твоегó от мятéжа человѣ ́ческа, покры́еши 
и́хъ въ крóвѣ от прерѣкáнiя язы́къ. 
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul feţei Tale de tulburarea oamenilor. 
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. 
Elrejted őket orcád rejtekébe az emberek háborgatása elől, hajlékodban 
oltalmazod őket a nyelvek áskálódásától. 
Elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban 
őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. 
22.Благословéнъ Госпóдь, я́ко удиви́ ми́лость свою́ во грáдѣ ограждéнiя. 
Binecuvîntat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită. 
Áldott az Úr, mert csodálatossá tette az Ő irgalmát a hatalmas városban. 
Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített 
városon! 
23.А́зъ же рѣ ́хъ во изступлéнiи моéмъ: отвéрженъ éсмь от лицá óчiю твоéю: 
сегó рáди услы́шалъ еси́ глáсъ моли́твы моея́, внегдá воззвáхъ къ тебѣ ́. 
Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi. 
Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele cînd am strigat către Tine. 
Én ugyan azt mondtam önkívületemben: elvettettem szemeid elől; mégis 
meghallgattad könyörgésem hangját, amikor Hozzád kiáltottam.  
Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvettettem szemeid elől; de mégis 
meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. 
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24.Возлюби́те Гóспода, вси́ преподóбнiи егó: я́ко и́стины взыскáетъ 
Госпóдь и воздаéтъ изли́ше творя́щымъ горды́ню. 
Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui; că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor 
ce se mîndresc, cu prisosinţă. 
Szeressétek az Urat, minden Ő kegyeltjei, mert az igazságot keresi az Úr, és 
megfizet azoknak, akik fölöslegesen gőgösködve cselekesznek. 
Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven 
megfizet a kevélyen cselekvőknek! 
25. Мужáйтеся, и да крѣпи́тся сéрдце вáше, вси́ уповáющiи на Гóспода. 
Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul. 
Legyetek bátrak, és erős legyen a szívetek mindnyájatoknak, akik az Úrban 
reménykedtek. 
Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az Urat! 
 
31/32. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; pentru pricepere 
Az igaz bűnbánó boldogsága és reménysége. Dávid tanítása. 
Псалóмъ Дави́ду, рáзума. 
 
1.Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. 
Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegései, és akiknek elfedeztettek 
bűnei. 
Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. 
Блажéни, и́хже остáвишася беззакóнiя, и и́хже прикры́шася грѣси́. 
2.Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui 
vicleşug. 
Boldog az a férfiú, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és akinek szájában nincsen 
álnokság. 
Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság 
nincsen. 
Блажéнъ мýжъ, емýже не вмѣни́тъ Госпóдь грѣхá, нижé éсть во устѣ ́хъ егó 
лéсть. 
3.Că am tăcut, îmbătrînit-au oasele mele, cînd strigam toată ziua. 
Amíg hallgattam, megsenyvedtek csontjaim egész napon át való jajkiáltásomtól. 
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. 
Я́ко умолчáхъ, обетшáша кóсти моя́, от éже звáти ми́ вéсь дéн 
4.Că ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine mîna Ta, şi am căzut în suferinţă 
cînd ghimpele Tău mă împungea. 
Mert nappal és éjjel reám nehezedett a Te kezed. Nyomorúságba estem, midőn 
tövis fúródott belém. 
Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár 
hevében. Szela. 
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я́ко дéнь и нóщь отяготѣ ́ на мнѣ ́ рукá твоя́: возврати́хся на стрáсть, егдá 
унзé ми тéрнъ. 
5.Păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o, împotriva mea. 
De bűnömet felismertem és törvényszegésemet el nem rejtettem. 
Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem.  
6.Zis-am: „Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului”; şi Tu ai iertat nelegiuirea 
păcatului meu. 
Mondottam: megvallom magam ellen törvényszegésemet az Úrnak. És Te 
megbocsátottad bűnöm gonoszságát. 
Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam 
bűneimnek terhét. Szela. 
Беззакóнiе моé познáхъ и грѣхá моегó не покры́хъ, рѣ ́хъ: исповѣ ́мъ на мя́ 
беззакóнiе моé Гóсподеви: и ты́ остáвилъ еси́ нечéстiе сéрдца моегó. 
7.Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop 
de ape multe de el nu se va apropia. 
Ezért imádkozzék hozzád minden kegyes ember alkalmas időben; így a nagy 
vizek áradása nem jut el hozzá. 
Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek 
áradnának, nem juthatnak azok el ő hozzá. 
За тó помóлится къ тебѣ ́ вся́къ преподóбный во врéмя благопотрéбно: 
обáче въ потóпѣ вóдъ мнóгихъ къ немý не прибли́жатся. 
8.Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte-mă 
de cei ce m-au înconjurat. 
Te vagy nékem menedékem a szorongattatás elől, amely körülvesz engem; 
örvendezésem vagy nékem, ments meg engem támadóimtól. 
Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körűl engem a 
szabadulás örömével! Szela. 
Ты́ еси́ прибѣ ́жище моé от скóрби обдержáщiя мя́: рáдосте моя́, избáви мя́ 
от обышéдшихъ мя́. 
9.Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aţinti-voi 
spre tine ochii Mei. 
Intelek és irányítalak az útra, amelyen járj; rajtad tartom szemeimet. 
Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel 
tanácsollak téged. 
Вразумлю́ тя, и настáвлю тя́ на пýть сéй, въ óньже пóйдеши: утвержý на тя́ 
óчи мои́. 
10.Nu fi ca un cal şi ca un catîr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frîu 
fălcile lor voi strînge, ca să nu se apropie de tine. 
Ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér, amelyekben nincs értelem, hanem 
kantárral és zablával szorítod állukat, mert máskép nem közelednek hozzád. 
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Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és 
zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. 
Не бýдите я́ко кóнь и мéскъ, и́мже нѣ ́сть рáзума: броздáми и уздóю 
чéлюсти и́хъ востя́гнеши, не приближáющихся къ тебѣ ́. 
11.Multe sînt bătăile păcătosului; iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul, mila îl 
va înconjura. 
Sok csapás sújtja a bűnöst, de aki az Úrban reménykedik, azt irgalom veszi 
körül. 
Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt 
körűl. 
Мнóги рáны грѣш́ному: уповáющаго же на Гóспода ми́лость обы́детъ. 
12.Veseliţi-vă în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la 
inimă. 
Örvendezzetek az Úrban és vigadjatok, ti igazak, és büszkélkedjetek 
mindnyájan, akiknek szíve tiszta. 
Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti 
egyeneslelkűek! 
Весели́теся о Гóсподѣ и рáдуйтеся прáведнiи, и хвали́теся, вси́ прáвiи 
сéрдцемъ. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 

CATISMA 5 
5. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
32/33. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, не надпи́санъ у Еврéй. 
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei 
Serkentés az Isten dicsőítésére. 
1.Рáдуйтеся, прáведнiи, о Гóсподѣ: прáвымъ подобáетъ похвалá. 
Bucuraţi-vă, drepţilor; celor drepţi li se cuvine laudă. 
Örvendezzetek, igazak, az Úrban, igazaghoz illő a dicséret. 
Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. 
2.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви въ гýслехъ, во псалти́ри десятострýннѣмъ 
пóйте емý: 
Lăudaţi pe Domnul în alăută, în psaltire cu zece strune cîntaţi-I Lui. 
Magasztaljátok az Úrat citerával, tízhúrú hárfával énekeljetek Néki. 
Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 
3.Bоспóйте емý пѣ ́снь нóву, дóбрѣ пóйте емý со восклицáнiемъ: 
Cîntaţi-I Lui cîntare nouă, cîntaţi-I frumos, cu strigăt de bucurie. 
Énekeljetek Néki új éneket, szépen énekeljetek ujjongással. 
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Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. 
4.я́ко прáво слóво Госпóдне, и вся́ дѣлá егó въ вѣ ́рѣ. 
Că drept este cuvîntul Domnului, şi toate lucrurile Lui întru credinţă. 
Mert egyenes az Úr beszéde, és minden cselekedete hűséggel teljes. 
Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. 
5.Лю́битъ ми́лостыню и сýдъ Госпóдь, ми́лости Госпóдни испóлнь земля́. 
Iubeşte milostenia şi judecata Domnul; de mila Domnului plin este pămîntul. 
Szereti az irgalmasságot és az igazságot, az Úr irgalmával teljes a föld. 
Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. 
6.Слóвомъ Госпóднимъ небесá утверди́шася, и Дýхомъ ýстъ егó вся́ си́ла 
и́хъ: 
Cu cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, şi cu duhul gurii Lui toată puterea 
lor. 
Az Úr igéje erősítette meg az egeket, és szájának lehellete azok minden 
hatalmát.  
Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. 
7.собирáяй я́ко мѣ ́хъ вóды морскíя, полагáяй въ сокрóвищихъ бéздны. 
Adunat-a ca într-un burduf apele mării, pus-a în vistierii adîncurile. 
Mint tömlőbe gyűjtötte egybe a tenger vizeit, tárházakba helyezte a 
mélységeket. 
Ősszegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. 
8.Да убои́тся Гóспода вся́ земля́, от негóже да подви́жутся вси́ живýщiи по 
вселéннѣй: 
Să se teamă de Domnul tot pămîntul, şi de El să se cutremure toţi locuitorii 
lumii. 
Félje az Úrat az egész föld, rettegjenek Tőle a földkerekség minden lakói. 
Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. 
9.я́ко тóй речé, и бы́ша: тóй повелѣ ́, и создáшася. 
Că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. 
Mert Ő szólott és lettek, Ő parancsolt és létrejöttek. 
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 
10.Госпóдь разоря́етъ совѣ ́ты язы́ковъ, отметáетъ же мы́сли людíй и от-
метáетъ совѣ ́ты князéй. 
Domnul risipeşte sfaturile neamurilor, leapădă gîndurile popoarelor, şi defaimă 
sfaturile căpeteniilor. 
Az Úr szétrombolja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait, és 
meghiúsítja a fejedelmek elhatározását; 
Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 
11.Совѣ ́тъ же Госпóдень во вѣ ́къ пребывáетъ, помышлéнiя сéрдца егó въ 
рóдъ и рóдъ. 
Iar sfatul Domnului rămîne în veac, gîndurile inimii Lui, din neam în neam. 
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de az Úr akarata mindörökké megmarad, szívének gondolatai nemzedékről 
nemzedékre.  
Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-
nemzedékre. 
12.Блажéнъ язы́къ, емýже éсть Госпóдь Бóгъ егó, лю́дiе, я́же избрá въ 
наслѣ ́дiе себѣ ́. 
Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care L-a ales 
de moştenire Luişi. 
Boldog az a nemzet, amelynek az Úr az Istene, az a nép, amelyet örökségévé 
választott. 
Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott 
magának. 
13.Съ небесé призрѣ ́ Госпóдь, ви́дѣ вся́ сы́ны человѣ ́ческiя: 
Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toţi fiii oamenilor. 
Az égből letekintett az Úr, és látta minden emberek fiait; 
Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 
14.от готóваго жили́ща своегó призрѣ ́ на вся́ живýщыя на земли́: 
Din lăcaşul Său, cel gata, privit-a spre toţi cei ce locuiesc pămîntul. 
lakóhelyéből letekintet a föld minden lakóira,  
Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 
15.создáвый на еди́нѣ сердцá и́хъ, разумѣвáяй на вся́ дѣлá и́хъ. 
Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, Cel ce pricepe toate lucrurile lor. 
aki egyenként alkotta meg szíveiket, és ismeri minden tetteiket. 
Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 
16.Не спасáется цáрь мнóгою си́лою, и исполи́нъ не спасéтся мнóжествомъ 
крѣ ́пости своея́. 
Nu se mîntuieşte împăratul  cu oştire multă, şi uriaşul nu se va mîntui cu 
mulţimea tăriei lui. 
Nem menti meg a királyt a nagy haderő, a hőst sem menti meg az ő nagy ereje. 
Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy 
erejével; 
17.Лóжь кóнь во спасéнiе, во мнóжествѣ же си́лы своея́ не спасéтся. 
Mincinos este calul spre scăpare, şi cu mulţimea puterii lui nu te va izbăvi. 
Csalódik, aki paripájától várja a szabadulást, nagy erejével az sem menti meg. 
Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 
18.Сé, óчи Госпóдни на боя́щыяся егó, уповáющыя на ми́лость егó: 
Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de Dînsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila 
Lui. 
Íme az Úr szemei azokon vannak, akik félik Őt, akik az Ő irgalmában 
reménykednek, 
Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 
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19.избáвити от смéрти дýшы и́хъ, и препитáти я́ въ глáдъ. 
Ca să izbăvească de moarte sufletele lor, şi să-i hrănească pe ei în foamete. 
Hogy megmenti a haláltól az ő lelküket, és táplálja őket éhínség idején. 
Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 
20.Душá же нáша чáетъ Гóспода, я́ко помóщникъ и защи́титель нáшъ éсть: 
Şi sufletul nostru aşteaptă pe Domnul, că ajutorul şi apărătorul nostru este. 
Lelkünk várja az Úrat, mert segítőnk és oltalmazónk Ő. 
Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 
21.я́ко о нéмъ возвесели́тся сéрдце нáше, и во и́мя святóе егó уповáхомъ. 
Că în El se va veseli inima noastră, şi în numele cel sfînt al Lui am nădăjduit. 
Bizony Őbenne örvendezik a mi szívünk, és az Ő szent nevében reménykedünk.  
Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 
22.Бýди, Гóсподи, ми́лость твоя́ на нáсъ, я́коже уповáхомъ на тя. 
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine. 
Legyen, Urunk, a Te irgalmad mirajtunk, amiképen bíztunk Tebenned. 
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. 
 
33/34. Zsoltár. 
1.Псалóмъ Дави́ду, внегдá измѣни́ лицé своé предъ Авимелéхомъ: и от-
пусти́ егó, и отъи́де. 
Un psalm al lui David, cînd şi-a schimbat faţa sa înaintea lui Abimelec şi i-a dat 
drumul şi s-a dus  
Az Istenben bízók örvendezése, kötelességei. Dávidé, mikor elváltoztatta 
értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. 
 
2.Благословлю́ Гóспода на вся́кое врéмя, вы́ну хвалá егó во устѣх́ъ мои́хъ. 
Bine voi cuvînta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. 
Áldom az Úrat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van.  
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! 
3.О Гóсподѣ похвáлится душá моя́: да услы́шатъ крóтцыи и возвеселя́тся. 
În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blînzi şi să se veselească. 
Az Úrban dicsekedik az én lelkem. Hallják ezt a szelídek és örvendeznek. 
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. 
4.Возвели́чите Гóспода со мнóю, и вознесéмъ и́мя егó вкýпѣ. 
Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi să înălţăm numele Lui împreună.  
Dicsőítsétek az Úrat énvelem, és magasztaljuk együtt az Ő nevét. 
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét! 
5.Взыскáхъ Гóспода, и услы́ша мя́ и от всѣ ́хъ скорбéй мои́хъ избáви мя́. 
Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. 
Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden győtrelmeimtől 
megszabadított engem. 
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Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett 
engem. 
6.Приступи́те къ немý и просвѣти́теся, и ли́ца вáша не постыдя́тся. 
Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se ruşineze.  
Járuljatok Őhozzá, és megvilágosodtok, és a ti orcátok meg nem szégyenül. 
Akik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. 
7.Сéй ни́щiй воззвá, и Госпóдь услы́ша и́, и от всѣ ́хъ скорбéй егó спасé и́. 
Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a 
mîntuit. 
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden gyötrelmeitől 
megmentette őt. 
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. 
8.Ополчи́тся áнгелъ Госпóдень о́крестъ боя́щихся егó и избáвитъ и́хъ. 
Străjui-va îngerul  Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i va izbăvi pe 
ei. 
Őrködik az Úrnak angyala azok körül, akik félik Őt, és megszabadítja őket. 
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. 
9.Вкуси́те и ви́дите, я́ко блáгъ Госпóдь: блажéнъ мýжъ, и́же уповáетъ нáнь. 
Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El. 
Ízleljétek és lássátok, hogy jóságos az Úr. Boldog az a férfiú, aki reménykedik 
Őbenne. 
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne 
bízik. 
10.Бóйтеся Гóспода, вси́ святíи егó, я́ко нѣ ́сть лишéнiя боя́щымся егó. 
Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. 
Feljétek az Urat, minden Ő szentjei. Mert nincsen nélkülözésük azoknak, akik 
félik Őt. 
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. 
11.Богáтiи обнищáша и взалкáша: взыскáющiи же Гóспода не лишáтся 
вся́каго блáга. 
Bogaţii au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul, nu se vor lipsi 
de tot binele.  
Gazdagok elszegényednek és éheznek, azok pedig, akik keresik az Urat, semmi 
jóban nem szűkölködnek. 
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem 
nélkülöznek. 
12.Прiиди́те, чáда, послýшайте менé, стрáху Госпóдню научý вáсъ. 
Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi;  
Jertek gyermekeim, hallgassatok reám: az Úr félelmére tanítalak benneteket. 
Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére! 
13.Ктó есть человѣ ́къ хотя́й живóтъ, любя́й дни́ ви́дѣти блáги? 
Cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? 
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Ki az az ember, aki akarja az életet és jó napokat szeret látni? 
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? 
14.Удержи́ язы́къ твóй от злá и устнѣ ́ твои́, éже не глагóлати льсти́. 
Opreşte-ţi limba de la rău, şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. 
Tartóztasd meg nyelvedet a gonoszságtól, és ajkaidat attól, hogy csalárdságot 
beszéljenek. 
Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. 
15.Уклони́ся от злá и сотвори́ блáго: взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. 
Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează, pe ea. 
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót. Keresd a békességet és kövesd azt.  
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. 
16.О́чи Госпóдни на прáведныя, и ýши егó въ моли́тву и́хъ. 
Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor! 
Az Úrnak szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak könyörgésén. 
Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; 
17.Лицé же Госпóдне на творя́щыя злáя, éже потреби́ти от земли́ пáмять 
и́хъ. 
Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pămînt pomenirea lor. 
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa a földről az ő 
emlékezetüket. 
Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről. 
18.Воззвáша прáведнiи, и Госпóдь услы́ша и́хъ и от всѣ ́хъ скорбéй и́хъ 
избáви и́хъ. 
Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. 
Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, és minden gyötrelmeiktől 
megszabadította őket. 
Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. 
19.Бли́зъ Госпóдь сокрушéнныхъ сéрдцемъ, и смирéнныя дýхомъ спасéтъ. 
Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va 
mîntui. 
Közel van az Úr a töredelmes szívűekhez, és megmenti az alázatos lelkűeket. 
Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. 
20.Мнóги скóрби прáведнымъ, и от всѣ ́хъ и́хъ избáвитъ я́ Госпóдь. 
Multe sînt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. 
Sokak az igazak gyötrelmei, és valamennyitől megszabadítja őket az Úr.  
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. 
21.Храни́тъ Госпóдь вся́ кóсти и́хъ, ни еди́на от ни́хъ сокруши́тся. 
Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 
Megőrzi az Úr minden csontjaikat, és egy sem töretik meg azokból. 
Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. 
22.Смéрть грѣ ́шниковъ лютá, и ненави́дящiи прáведнаго прегрѣшáтъ. 
Moartea păcătoşilor este cumplită, şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. 
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Gonosz a bűnösök halála, és meglakolnak azok, akik gyűlölik az igazt. 
A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. 
23.Избáвитъ Госпóдь дýшы рáбъ свои́хъ, и не прегрѣшáтъ вси́ уповáющiи 
на негó. 
Mîntui-va Domnul sufletele robilor Săi, şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc în 
El. 
Megmenti az Úr az Ő szolgáinak lelkét, és senki meg nem lakol, aki Őbenne 
reménykedik. 
Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
34/35. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
A más baján örvendezők ellen való könyörgés. Dávidé. 
 
1.Суди́, Гóсподи, оби́дящыя мя́, побори́ борю́щыя мя́. 
Judecă Doamne pe cei ce-mi fac mie strîmbătate; luptă împotriva celor ce se 
luptă cu mine. 
Ítéld meg, Uram, a hozzám igazságtalanokat, támadj az ellenem támadókra. 
Perelj Uram a velem perlőkkel; harcolj a velem harcolókkal. 
2.Прiими́ орýжiе и щи́тъ и востáни въ пóмощь мою́: 
Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu. 
Ragadj fegyvert és pajzsot, és kelj segítségemre;  
Ragadj paizst és vértet, és kelj föl segítségemre. 
3.изсýни мéчь и заключи́ сопроти́въ гоня́щихъ мя́: рцы́ души́ моéй: спасéнiе 
твоé éсмь áзъ. 
Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: 
„Mîntuirea ta sînt Eu!” 
Ránts kardot és zárd el üldözőim útját. Mondd az én lelkemnek: Én vagyok a te 
szabadulásod.  
Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok 
segítséged. 
4.Да постыдя́тся и посрáмятся и́щущiи дýшу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и 
постыдя́тся мы́слящiи ми́ злáя. 
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se 
ruşineze cei ce gîndesc rău de mine. 
Szégyenüljenek meg és hunyászkodjanak meg, kik életemre törnek; forduljanak 
vissza és szégyenüljenek meg, kik rosszat gondolnak ellenem.  
Szégyen, gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik; vettessenek hátra és 
piruljanak, akik vesztemet koholják. 
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5.Да бýдутъ я́ко прáхъ предъ лицéмъ вѣ ́тра, и áнгелъ Госпóдень оскорбля́я 
и́хъ: 
Să fie ca praful în faţa vîntului şi îngerul Domnului să-i necăjească. 
Olyanok legyenek, mint a pelyva a szél előtt, és az Úr angyala gyötörje őket. 
Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket. 
6.да бýдетъ пýть и́хъ тмá и пóлзокъ, и áнгелъ Госпóдень погоня́яй и́хъ: 
Să fie calea lor întuneric şi alunecare, şi îngerul Domnului să-i prigonească. 
Legyen az ő útjuk sötét és síkos, és az Úr angyala üldözze őket;  
Legyen útjok sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket. 
7.я́ко тýне скры́ша ми́ пáгубу сѣ ́ти своея́, всýе поноси́ша души́ моéй. 
Că în zadar au ascuns de mine groapa laţului lor, în deşert au ocărît sufletul meu. 
mert ok nélkül rejtették ellenem csapdájuk veszedelmét, ok nélkül ócsárolták 
lelkemet: 
Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójokat, és ok nélkül ástak vermet az 
én lelkemnek. 
8.Да прiи́детъ емý сѣ ́ть, ю́же не вѣ ́сть, и лови́тва, ю́же скры́, да обы́метъ и́, 
и въ сѣ ́ть да впадéтъ въ ню́. 
Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc, şi cursa pe care au ascuns-o să-i 
prindă pe ei; şi chiar în laţul lor să cadă. 
Ejtse el őt a csapda, melyet nem sejt, és a tőr, amelyet maga vetett, fogja meg őt, 
és ugyanabba a csapdába essék. 
Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a 
veszedelembe. 
9.Душá же моя́ возрáдуется о Гóсподѣ, возвесели́тся о спасéнiи егó. 
Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mîntuirea Lui. 
Az én lelkem pedig örvendezik majd az Úrban, gyönyörködik az Ő 
szabadításában. 
Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. 
10.Вся́ кóсти моя́ рекýтъ: Гóсподи, Гóсподи, ктó подóбенъ тебѣ ́? избавля́яй 
ни́ща изъ руки́ крѣ ́пльшихъ егó, и ни́ща, и убóга от расхищáющихъ егó. 
Toate oasele mele vor zice: Doamne, cine este asemenea Ţie? Cel ce izbăveşte 
pe cel slab din mîna celor mai tari decît el, şi pe sărac şi pe sărman  de cei ce-l 
jefuiesc pe el. 
Minden csontjaim így szólnak majd: Uram, Uram, kicsoda hasonlatos Hozzád? 
Megszabadítod a szegényt a nála erősebbek kezéből, a szegényt és a 
nyomorultat a megrablóitól.  
Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! Aki 
megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő 
megrablójától. 
11.Востáвше на мя́ свидѣ ́теле непрáведнiи, я́же не вѣ ́дяхъ, вопрошáху мя́. 
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S-au sculat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat. 
Hamis tanúk támadtak és olyanokat kérdeztek tőlem, amikről nem tudtam. 
Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok. 
12.Воздáша ми́ лукáвая возъ благáя, и безчáдiе души́ моéй. 
Răsplătit-au mie rele pentru bune, şi au vlăguit sufletul meu. 
A jót rosszal viszonozták, és gyermektelenséget kívántak az én lelkemnek. 
Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet. 
13.А́зъ же, внегдá они́ стужáху ми́, облачáхся во врéтище и смиря́хъ 
постóмъ дýшу мою́, и моли́тва моя́ въ нѣ ́дро моé возврати́тся. 
Iar eu, cînd mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac şi am smerit cu post sufletul 
meu şi rugăciunea mea în sînul meu se va întoarce. 
Én pedig, amikor ők engem bántottak, zsákba öltöztem és bőjttel aláztam meg 
lelkemet, és imádságom a keblembe tér vissza. 
Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, 
imádságom kebelemre vissza-vissza szállt. 
14.Я́ко бли́жнему, я́ко брáту нáшему, тáко угождáхъ: я́ко плáчя и сѣ ́туя, 
тáко смиря́хся. 
Ca şi cu un vecin, ca şi cu un frate al nostru aşa de bine m-am purtat; ca şi cum 
aş fi jelit şi m-aş fi întristat, aşa m-am smerit. 
Mint felebarátunknak, mint tulajdon testvérünknek, úgy kedveskedtem nekik, 
mint gyászoló és szomorkodó, úgy megalázkodtam. 
Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat 
siratnám, úgy jártam bútól meghajolva: 
15.И на мя́ возвесели́шася и собрáшася: собрáшася на мя́ рáны, и не 
познáхъ: раздѣли́шася, и не умили́шася. 
Dar împotriva mea s-au veselit şi s-au adunat; adunatu-s-au împotriva mea cu 
bătăi şi n-am ştiut; risipiţi au fost şi nu s-au căit. 
És ők örvendeztek és összegyűltek ellenem; összegyűltek ellenem a korbácsok, 
és én nem tudtam; szétszakadtak és nem búslakodtak,  
Ők pedig örültek az én bukásomon és összegyűltek; összegyűltek ellenem a 
rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és nem nyugodtak, 
16.Искуси́ша мя́, подражни́ша мя́ подражнéнiемъ, поскрежетáша на мя́ 
зубы́ свои́ми. 
M-au ispitit, cu batjocură m-au batjocorit, au scrîşnit împotriva mea cu dinţii lor. 
megkísértettek engem, csúfolással csúfolódtak rajtam, csikorgatták reám 
fogaikat. 
Ingyenélők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám. 
17.Гóсподи, когдá ýзриши? устрóй дýшу мою́ от злодѣ ́йства и́хъ, от лéвъ 
единорóдную мою́. 
Doamne, cînd vei vedea? întoarce sufletul meu de la fapta lor cea rea; de la lei, 
viaţa mea. 
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Uram, mikor tekintesz le reám? Mentsd meg az én lelkemet gonosztevésüktől, 
az oroszlántól az én egyetlenemet. 
Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az 
oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet. 
18.Исповѣ ́мся тебѣ ́ въ цéркви мнóзѣ, въ лю́дехъ тя́жцѣхъ восхвалю́ тя. 
Lăuda-Te-voi, Doamne, în adunare mare, întru popor numeros Te voi lăuda. 
Vallomást teszek Rólad, Uram, nagy gyülekezetben, sok nép közepette dicsérlek 
majd Téged. 
Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged. 
19.Да не возрáдуются о мнѣ ́ враждýющiи ми́ непрáведно, ненави́дящiи мя́ 
тýне и помизáющiи очи́ма: 
Să nu se bucure de mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în 
zadar şi fac semn cu ochii. 
Ne kárörvendjenek rajtam, kik igaztalanul ellenségesek irántam, kik ok nélkül 
gyűlölnek engem és reám hunyorgatnak szemeikkel. 
Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se 
hunyorgassanak rám. 
20.я́ко мнѣ ́ ýбо ми́рная глагóлаху, и на гнѣ ́въ лéсти помышля́ху. 
Că mie de pace îmi grăiau, şi asupra mea vicleşuguri gîndeau. 
Mert habár békésen szóltak is hozzám, haragos álnokságot gondoltak. 
Mert nem beszélnek békességet, hanem akik békességesek e földön, azok ellen 
álnok dolgokat koholnak. 
21.Разшири́ша на мя́ устá своя́, рѣ ́ша: блáгоже, блáгоже, ви́дѣша óчи нáши. 
Lărgitu-şi-au împotriva mea gura lor; zis-au: „Bine, bine văzut-au ochii noştri”. 
Kitátották reám a szájukat, mondván: úgy kell, úgy kell neki; látták szemeink! 
Föltátották rám szájokat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk. 
22.Ви́дѣлъ еси́, Гóсподи, да не премолчи́ши: Гóсподи, не отступи́ от менé. 
Văzut-ai, Doamne, să nu taci; Doamne, nu Te depărta de la mine. 
Láttad ezt, Uram, ne hallgass. Uram, ne távolodj el tőlem. 
Láttad, oh Uram - ne hallgass, oh Uram; ne légy távol tőlem! 
23.Востáни, Гóсподи, и вонми́ судý моемý, Бóже мóй и Гóсподи мóй, на 
прю́ мою́. 
Scoală-Te, Doamne, şi ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu, şi Domnul 
meu, spre pricina mea. 
Serkenj föl, Uram, és figyelj az ítéletemre, én Istenem és Uram, figyelj az én 
megítélésemre. 
Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh Uram, Istenem, az én ügyemért. 
24.Суди́ ми, Гóсподи, по прáвдѣ твоéй, Гóсподи Бóже мóй, и да не воз-
рáдуются о мнѣ ́. 
Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, şi să nu se bucure de 
mine. 
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Ítélj meg engem, Uram, a Te igazságosságod szerint, Uram Istenem, ne 
kárörvendjenek rajtam. 
Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne örüljenek 
rajtam! 
25.Да не рекýтъ въ сердцáхъ свои́хъ: блáгоже, блáгоже души́ нáшей: нижé 
да рекýтъ: пожрóхомъ егó. 
Să nu zică întru inimile lor: „Bine, bine, sufletului nostru”, nici să zică: „L-am 
înghiţit pe el”. 
Ne mondhassák szívükben: ez kell, ez kell a mi lelkünknek. Ne mondhassák: 
elnyeltük őt. 
Ne mondhassák szívökben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt! 
26.Да постыдя́тся и посрáмятся вкýпѣ рáдующiися злóмъ мои́мъ: да 
облекýтся въ стýдъ и срáмъ велерѣ ́чующiи на мя́. 
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce se bucură de necazurile mele; să se 
îmbrace cu ruşine şi ocară cei ce se laudă împotriva mea. 
Szégyenüljenek meg és hunyászkodjanak meg mindazok, kik örvendeznek az én 
bajaimon. Szégyenbe és gyalázatba öltözzenek, kik gőgösen szólanak ellenem;  
Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, akik bajomnak örülnek; szégyen és 
gyalázat borítsa be őket, akik felfuvalkodtak ellenem. 
27.Да возрáдуются и возвеселя́тся хотя́щiи прáвды моея́: и да рекýтъ вы́ну, 
да возвели́чится Госпóдь, хотя́щiи ми́ра рабý егó. 
Să se bucure şi să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea, şi să spună pururea: 
„Mărit să fie Domnul, Cel ce voieşte pacea robului Său!” 
vigadjanak és örvendezzenek, kik az én igazságomat akarják, és hadd mondják 
mindenkor: magasztaltassék az Úr! – kik az Ő szolgájának békeségét akarják. 
Vigadjanak és örüljenek, akik kivánják az én igazságomat, hadd mondják 
mindenkor: Nagy az Úr, aki kivánja az ő szolgájának békességét. 
28.И язы́къ мóй поучи́тся прáвдѣ твоéй, вéсь дéнь хвалѣ ́ твоéй. 
Şi limba mea va grăi dreptatea Ta, în toată ziua, lauda Ta.ű 
És nyelvem hirdetni fogja a Te igazságosságodat, egész napon át a Te 
dicséretedet. 
Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden 
napon. 
 
35/36. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, óтроку Госпóдню Дави́ду. 
Un psalm al lui David, robul Domnului, mai marelui cîntăreţilor 
Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonoszok istentelensége és az 
Isten véghetetlen kegyelme és szeretete az emberek iránt. 
 
2.Глагóлетъ пребеззакóнный согрѣшáти въ себѣ ́: нѣ ́сть стрáха Бóжiя предъ 
очи́ма егó: 
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Necredinţa călcătorului de lege spune inimii mele că nu este într-însul frică de 
Dumnezeu. / Zis-a călcătorul de lege întru sine, cînd păcătuieşte, nu este frică de 
Dumnezeu înaintea ochilor lui. 
Szól a törvényszegő magában, hogy vétkezhessék: nincs az Isten félelme az Ő 
szemei előtt;  
A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-
félelem; 
3.я́ко ульсти́ предъ ни́мъ обрѣсти́ беззакóнiе своé, и возненави́дѣти. 
El singur se amăgeşte în ochii săi, cînd zice că ar fi urmărit fărădelegea şi ar fi 
urînd-o. / Că a viclenit înaintea Lui, ca să afle fărădelegea lui, şi s-o urască. 
mert úgy ügyeskedik, hogy meg ne lássa a törvénytelenséget, és meg ne 
gyűlöljön. 
Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. 
4.Глагóлы ýстъ егó беззакóнiе и лéсть: не восхотѣ ́ разумѣ ́ти éже ублажи́ти. 
Graiurile gurii lui fărădelege şi vicleşug; n-a vrut să priceapă ca să facă bine. 
Szájának igéi csupa törvénytelenség és álnokság, nem akar okosan jót 
cselekedni; 
Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni és jót 
cselekedni. 
5.Беззакóнiе помы́сли на лóжи своéмъ: предстá вся́кому пути́ неблáгу, о 
злóбѣ же не негодовá. 
Fărădelege a gîndit în aşternutul său, în toată calea cea bună n-a stat şi răutatea 
n-a urît. 
törvénytelenséget gondol ki fekhelyén, rajta van minden nem jó úton, a rosszat 
nem veti meg. 
Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. 
6.Гóсподи, на небеси́ ми́лость твоя́, и и́стина твоя́ до о́блакъ: 
Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău pînă la nori. 
Uram, a mennyben van a Te irgalmad, és igazságod a felhőkig ér.  
Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig! 
7.прáвда твоя́ я́ко гóры Бóжiя, судбы́ твоя́ бéздна мнóга: человѣ ́ки и скоты́ 
спасéши, Гóсподи. 
Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adînc mare; oameni şi 
dobitoace vei mîntui, Doamne. 
Igazságosságod olyan, mint az Isten hegyei, rendeléseid mint a nagy mélység, 
embert és állatot megtartasz, Uram. 
Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és 
barmot te tartod meg, Uram! 
8.Я́ко умнóжилъ еси́ ми́лость твою́, Бóже: сы́нове же человѣ ́честiи въ 
крóвѣ крилý твоéю надѣ ́ятися и́мутъ. 
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Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor 
nădăjdui. 
Hogy megsokasítottad irgalmadat, óh Isten! Az emberek fiai szárnyaid 
árnyékában találnak oltalmat. 
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak 
árnyékába menekülnek. 
9.Упiю́тся от тýка дóму твоегó, и потóкомъ слáдости твоея́ напои́ши я́. 
Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale, şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa 
pe ei. 
Megittasodnak a Te házad bőségétől, és gyönyörűséged patakjaival itatod őket. 
Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid 
folyóvizéből. 
10.Я́ко у тебé истóчникъ животá, во свѣ ́тѣ твоéмъ ýзримъ свѣ ́тъ. 
Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină. 
Mert Nálad van az élet forrása, a Te világosságodban látjuk meg a világosságot. 
Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. 
11.Пробáви ми́лость твою́ вѣ ́дущымъ тя́ и прáвду твою́ прáвымъ сéрдцемъ. 
Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, şi dreptatea Ta dă-o celor drepţi la 
inimă. 
Áraszd a Te irgalmadat azokra, kik ismernek Téged, és igazságodat az egyenes 
szívűekre. 
Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. 
12.Да не прiи́детъ мнѣ ́ ногá горды́ни, и рукá грѣ ́шнича да не подви́житъ 
менé. 
Să nu vină peste mine picior de mîndrie şi mîna păcătoşilor să nu mă clatine. 
Ne taposson reám a gőgösök lába, és a bűnösök keze ne rendítsen meg engem. 
Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze. 
13.Тáмо падóша вси́ дѣ ́лающiи беззакóнiе: изриновéни бы́ша, и не воз-
мóгутъ стáти. 
Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădelegea; izgoniţi au fost şi nu vor putea să 
stea. 
Ott esnek el a törvénytelenséget művelők, eltaszíttatnak és többé föl nem 
kelhetnek. 
Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel! 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
36/37. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
Vigasztalás az istentelenek szerencsés állapotja miatt kesergőkhöz. Dávidé. 
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1.Не ревнýй лукáвнующымъ, нижé зави́ди творя́щымъ беззакóнiе. 
Nu rîvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegi. 
Ne gerjedj föl a gonosztevők miatt, és ne irigyeld azokat, akik törvénytelenséget 
cselekesznek, 
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre. 
2.Занé я́ко травá скóро и́зсшутъ, и я́ко зéлiе злáка скóро отпадýтъ. 
Căci ca iarba curînd se vor usca, şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor trece. 
Mert azok mint a fű, hamar elszáradnak, és mint a pázsit zöldje, hamar 
elhullanak.  
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. 
3.Уповáй на Гóспода и твори́ благосты́ню: и насели́ зéмлю, и упасéшися въ 
богáтствѣ ея́. 
Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate, şi locuieşte pămîntul şi hrăneşte-te cu 
bogăţia lui. 
Reménykedj az Úrban és cselekedd a jót, lakjad a földet és élvezd annak 
bőségét. 
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. 
4.Наслади́ся Гóсподеви, и дáстъ ти́ прошéнiя сéрдца твоегó. 
Desfătează-te în Domnul, şi-ţi va împlini ţie cererile inimii tale. 
Gyönyörködj az Úrban, és Ő megadja szíved kéréseit. 
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 
5.Откры́й ко Гóсподу пýть твóй и уповáй на негó, и тóй сотвори́тъ. 
Descoperă Domnului calea ta, şi nădăjduieşte în El şi El va împlini. 
Tárd az Úr elé a te utadat, és bízzál Őbenne, és Ő megcselekszi  
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. 
6.И изведéтъ я́ко свѣ ́тъ прáвду твою́ и судбý твою́ я́ко полýдне. 
Şi va scoate ca lumina dreptatea ta şi judecata ca lumina de amiază. 
és mint a világosságot kihozza igazságodat, és jogodat mint a déli verőfényt. 
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. 
7.Повини́ся Гóсподеви и умоли́ егó. Не ревнýй спѣ ́ющему въ пути́ своéмъ, 
человѣ ́ку творя́щему законопреступлéнiе. 
Supune-te Domnului şi roagă-L pe El; nu rîvni după cel ce sporeşte în calea sa, 
după omul care face nelegiuirea. 
Vesd alá magadat az Úrnak és esedezzél Hozzá; ne gerjedj föl az ellen, aki 
sikerrel járja az útját, sem olyan ember ellen, aki törvénytelenséget cselekszik. 
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja 
szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. 
8.Престáни от гнѣ ́ва и остáви я́рость: не ревнýй, éже лукáвновати, 
Părăseşte mînia şi lasă iuţimea; nu căuta să vicleneşti. 
- - - 
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Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra 
vinne! 
9.занé лукáвнующiи потребя́тся, терпя́щiи же Гóспода, тíи наслѣ ́дятъ 
зéмлю. 
Că cei ce viclenesc de tot vor pieri; iar cei ce aşteaptă pe Domnul, vor moşteni 
pămîntul. 
Mert a gonoszat cselekvők elpusztíttanak, de akik az Úrat várják, azok öröklik 
majd a földet. 
Mert az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, öröklik a földet. 
10.И ещé мáло, и не бýдетъ грѣ ́шника: и взы́щеши мѣ ́сто егó и не 
обря́щеши. 
Şi încă puţin şi nu va mai fi păcătosul, şi vei căuta locul lui şi nu-l vei afla. 
Egy kevés idő még, és a bűnös nem lesz már, keresed a helyét és nem találod. 
Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. 
11.Крóтцыи же наслѣ ́дятъ зéмлю и насладя́тся о мнóжествѣ ми́ра. 
Iar cei blînzi vor moşteni pămîntul, şi se vor desfăta de mulţimea păcii. 
A szelídek pedig öröklik majd a földet, és gyönyörködnek a békeség 
sokaságában. 
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. 
12.Назирáетъ грѣ ́шный прáведнаго и поскрежéщетъ нáнь зубы́ свои́ми: 
Pîndi-va păcătosul pe cel drept şi va scrîşni asupra lui, cu dinţii săi. 
Leselkedik a bűnös az igazra, és fogait csikorgatja reá,  
Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 
13.Госпóдь же посмѣéтся емý, занé прозирáетъ, я́ко прiи́детъ дéнь егó. 
Iar Domnul va rîde de el, că mai înainte vede, că va veni ziua lui. 
de  az Úr kineveti őt, mert előre látja, hogy eljön az ő napja. 
Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. 
14.Мéчь извлекóша грѣ ́шницы, напрягóша лýкъ свóй, низложи́ти убóга и 
ни́ща, заклáти прáвыя сéрдцемъ. 
Sabie au scos păcătoşii, întins-au arcul lor ca să doboare pe sărac şi pe sărman, 
ca să junghie pe cei drepţi la inimă. 
Kardot ragadtak a bűnösök, kifeszítették íjukat, hogy elejtsék a szegényt és a 
nyomorultat, és leöljék az egyenes szívűeket; 
Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat 
elejtsék, és leöljék az igazán élőket; 
15.Мéчь и́хъ да вни́детъ въ сердцá и́хъ, и лýцы и́хъ да сокрушáтся. 
Sabia lor să intre în inima lor, şi arcurile lor să se frîngă. 
de kardjuk a saját szívükbe hatol, és íjaik összetörnek. 
De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök eltörik. 
16.Лýчше мáлое прáведнику, пáче богáтства грѣ ́шныхъ мнóга. 
Mai bun este puţinul celui drept, decît bogăţia multă a păcătoşilor. 
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Jobb az igaznak a kevés, mint a bűnösöknek a nagy bőségük; 
Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. 
17.Занé мы́шцы грѣ ́шныхъ сокрушáтся, утверждáетъ же прáведныя 
Госпóдь. 
Că braţele păcătoşilor se vor zdrobi, iar Domnul întăreşte pe cei drepţi. 
mert a bűnösök karjai összetörnek, de az igazakat támogatja az Úr. 
Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. 
18.Вѣ ́сть Госпóдь пути́ непорóчныхъ, и достоя́нiе и́хъ въ вѣ ́къ бýдетъ. 
Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană, şi moştenirea lor în veac va fi. 
Ismeri az Úr a feddhetetlenek útjait, és örökségük mindörökre megmarad; 
Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségök mindörökké 
meglesz. 
19.Не постыдя́тся во врéмя лю́тое и во днéхъ глáда насы́тятся, я́ко 
грѣ ́шницы поги́бнутъ. 
Nu se vor ruşina în vremea cea rea, şi în zilele de foamete se vor sătura. 
nem szégyenülnek meg a gonosz időkben, és az éhinség napjaiban is jóllaknak. 
Mert a bűnösök elvesznek, 
Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban. 
20.Врази́ же Госпóдни, кýпно прослáвитися и́мъ и вознести́ся, изчезáюще 
я́ко ды́мъ изчезóша. 
Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului îndată ce s-au mărit şi s-au înălţat, 
s-au stins, ca fumul au pierit. 
az Úr ellenségei mihelyt felfuvalkodnak és felmagasztaltatnak, mint a füst 
elenyésznek. 
De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, 
füstként múlik el. 
21.Заéмлетъ грѣ ́шный и не возврати́тъ: прáведный же щéдритъ и даéтъ. 
Împrumută păcătosul şi nu dă înapoi, iar dreptul se îndură şi dă. 
Kölcsönt vesz a bűnös, és nem adja vissza, az igaz pedig könyörül és adakozik; 
Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. 
22.Я́ко благословя́щiи егó наслѣ ́дятъ зéмлю, кленýщiи же егó потребя́тся. 
Că cei ce-L binecuvîntează pe El vor moşteni pămîntul, iar cei ce-L blestemă pe 
El, de tot vor pieri. 
mert akik áldják Őt, azok öröklik a földet, akik pedig átkozzák Őt, elpusztulnak. 
Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak 
azok. 
23.От Гóспода стопы́ человѣ ́ку исправля́ются, и пути́ егó восхóщетъ зѣлó. 
De la Domnul paşii omului se îndreptează şi calea Lui o va voi foarte. 
Az Úr igazgatja annak az embernek a lépteit, akinek útja a kedvére van;  
Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. 
24.Егдá падéтъ, не разбiéтся, я́ко Госпóдь подкрѣпля́етъ рýку егó. 
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Cînd va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întăreşte mîna lui. 
ha elesik, nem zuhan le, mert az Úr fogja a kezét. 
Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. 
25.Юнѣ ́йшiй бы́хъ, и́бо состарѣ ́хся, и не ви́дѣхъ прáведника остáвлена, 
нижé сѣ ́мене егó прося́ща хлѣ ́бы. 
Tînăr am fost şi am îmbătrînit, şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminţia 
lui cerînd pîine; 
Ifjú voltam, meg is öregedtem, de még nem láttam igazat elhagyatva, sem 
ivadékát kenyérért kéregetve. 
Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna 
az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. 
26.Вéсь дéнь ми́луетъ и взаи́мъ даéтъ прáведный, и сѣ ́мя егó во 
благословéнiе бýдетъ. 
Toată ziua dreptul miluieşte şi împrumută, şi seminţia lui binecuvîntată va fi. 
Egész nap irgalmat cselekszik és kölcsön ad, és magva áldássá lesz néki. 
Mindennapon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. 
27.Уклони́ся от злá и сотвори́ благо, и всели́ся въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Fereşte-te de rău şi fă binele şi vei locui în veacul veacului. 
Kerüld a rosszat és cselekedd a jót, és megmaradsz mindörokké. 
Kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. 
28.Я́ко Госпóдь лю́битъ сýдъ и не остáвитъ преподóбныхъ свои́хъ: во вѣ ́къ 
сохраня́тся: беззакóнницы же изженýтся, и сѣ ́мя нечести́выхъ потреби́тся. 
Că Domnul iubeşte judecata şi nu va părăsi pe cei cuvioşi ai Săi, în veac vor fi 
păziţi. Iar cei fărădelege vor fi izgoniţi şi seminţia necredincioşilor va fi stîrpită. 
Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el az Ő kegyeltjeit, mindörökké 
megőrzi őket. A törvényteleneket pedig elűzi, és a gonoszok magvát kiírtja. 
Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit; megőrzi őket 
mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. 
29.Прáведницы же наслѣ ́дятъ зéмлю и вселя́тся въ вѣ ́къ вѣ ́ка на нéй. 
Iar drepţii vor moşteni pămîntul şi vor locui în veacul veacului pe dînsul. 
Az igazak öröklik a földet, és mindörökké lakoznak azon. 
Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. 
30.Устá прáведнаго поучáтся премýдрости, и язы́къ егó возглагóлетъ сýдъ. 
Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată. 
Az igaznak szája bölcseséget tanul, és nyelve igaz ítéletet mond. 
Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. 
31.Закóнъ Бóга егó сéрдцы егó, и не зáпнутся стопы́ егó. 
Legea Dumnezeului său în inima lui, şi nu se vor poticni paşii lui. 
Istenének törvénye van a szívében, és nem botlanak meg léptei. 
Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. 
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32.Сматря́етъ грѣ ́шный прáведнаго и и́щетъ éже умертви́ти егó: 
Pîndeşte păcătosul pe cel drept, şi caută să-l omoare pe el;  
Megfigyeli a bűnös az igazat, és igyegszik halálra adni őt,  
Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt; 
33.Госпóдь же не остáвитъ егó въ рукý егó, нижé осýдитъ егó, егдá сýдитъ 
емý. 
Iar Domnul nu-l va lăsa pe el, în mîinile lui, nici nu-l va osîndi, cînd se va 
judeca cu el. 
de az Úr nem hagyja őt annak kezében, és nem engedi elmarasztalni, amikor 
ítélkeznek fölötte. 
De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor 
megítéltetik. 
34.Потерпи́ Гóспода и сохрани́ пýть егó, и вознесéтъ тя́ éже наслѣ ́дити 
зéмлю: внегдá потребля́тися грѣ ́шникомъ, ýзриши. 
Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi te va înălţa pe tine ca să moşteneşti 
pămîntul; cînd vor pieri păcătoşii vei vedea. 
Várjad az Urat és őrizd meg útjait, és Ő felmagasztal téged, hogy örököld a 
földet és lássad a bűnösök pusztulását. 
Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a 
földet; és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. 
35.Ви́дѣхъ нечести́ваго превознося́щася и вы́сящася я́ко кéдры Ливáнскiя: 
Văzut-am pe cel necredincios mîndrindu-se şi înălţîndu-se ca cedrii Libanului. 
Láttam gonoszt felfuvalkodni és úgy fölemelkedni, mint a Libanon cédrusait; 
Láttam elhatalmasodni a gonoszt és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag 
lombozatú vadfa; 
36.и ми́мо идóхъ, и сé, не бѣ ́, и взыскáхъ егó, и не обрѣ ́теся мѣ ́сто егó. 
Şi am trecut şi iată nu era, şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui. 
és arra mentem, és íme már nem volt meg; kerestem őt, és nem találtam a helyét. 
De elmult és ímé nincsen! kerestem, de nem található. 
37.Храни́ незлóбiе и ви́ждь правотý, я́ко éсть остáнокъ человѣ ́ку ми́рну. 
Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace. 
Őrizd meg az ártatlanságot és nézd az egyenességet, mert ivadeka van a békés 
embernek. 
Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé. 
38.Беззакóнницы же потребя́тся вкýпѣ: остáнцы же нечести́выхъ потребя́т-
ся. 
Iar cei fărădelege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stîrpiţi. 
De a törvényszegők valamennyien elpusztíttanak, és a gonoszok ivadékai is 
kiirtatnak. 
De a bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége pusztulás. 
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39.Спасéнiе же прáведныхъ от Гóспода, и защи́титель и́хъ éсть во врéмя 
скóрби: 
Iar mîntuirea drepţilor de la Domnul, că apărătorul lor este în vreme de necaz. 
Az igazak üdvössége pedig az Úrtól van, és Ő az oltalmazójuk a szorongattatás 
idején;  
Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; ő az ő erősségök a háborúság idején. 
40.и помóжетъ и́мъ Госпóдь и избáвитъ и́хъ, и и́зметъ и́хъ от грѣ ́шникъ и 
спасéтъ и́хъ, я́ко уповáша на негó. 
Şi-i va ajuta pe ei Domnul, şi-i va izbăvi pe ei, şi-i va scoate pe ei din mîna 
păcătoşilor, şi-i va mîntui pe ei, că au nădăjduit în El. 
Megvédi őket az Úr és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól és 
megsegíti őket, mert ő benne bíznak. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 6 
6. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
37/38. Zsoltár 
Un psalm al lui David pentru pomenirea sîmbetei 
Panaszkodás és szabadulásért való esedezés. Dávid zsoltára emlékeztetőül. 
Псалóмъ Дави́ду, въ воспоминáнiе о суббóтѣ. 
 
1.Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă     
cerţi. 
Uram, felindulásodban ne feddjél meg engem, és haragodban ne büntess meg 
engem. 
Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz engem! 
Гóсподи, да не я́ростiю твоéю обличи́ши менé, нижé гнѣ ́вомъ твои́мъ 
накáжеши менé: 
2.Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. 
Mert nyilaid belém akadtak és kezed reám nehezedett. 
Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. 
я́ко стрѣ ́лы твоя́ унзóша во мнѣ ́, и утверди́лъ еси́ на мнѣ ́ рýку твою́. 
3.Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele 
mele de la faţa păcatelor mele. 
Nincs gyógyulás testem számára a Te haragodtól, nincs békeség csontjaimban 
vétkeim miatt. 
Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim 
miatt. 
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Нѣ ́сть изцѣлéнiя въ плóти моéй от лицá гнѣ ́ва твоегó, нѣ ́сть ми́ра въ 
костéхъ мои́хъ от лицá грѣ ́хъ мои́хъ. 
4.Că fărădelegile mele au covîrşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste 
mine. 
Mert törvényszegéseim elborították fejemet, súlyos teherként nehezedtek reám. 
Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett. 
Я́ко беззакóнiя моя́ превзыдóша главý мою́, я́ко брéмя тя́жкое отяготѣ ́ша на 
мнѣ ́. 
5.Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. 
Megsenyvedtek és megüszkösödtek sebeim oktalanságom miatt. 
Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt. 
Возсмердѣ ́ша и согни́ша рáны моя́, от лицá безýмiя моегó. 
6.Chinuitu-m-am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată ziua mîhnindu-mă 
umblam. 
Megszenvedtem és meggörnyedtem nagyon; egész nap szomorkodva jártam. 
Lehorgattam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok. 
Пострадáхъ и слякóхся до концá, вéсь дéнь сѣ ́туя хождáхъ: 
7.Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu. 
Mert derekam megtelt fájdalommal, és nincs gyógyulása az én testemnek. 
Mert derekam megtelt gyúladással, és testemben semmi ép sincsen. 
я́ко ля́двiя моя́ напóлнишася поругáнiй, и нѣ ́сть изцѣлéнiя въ плóти моéй. 
8.Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. 
Megkínoztattam és megaláztattam nagyon, jajgattam szívem keserűsége miatt. 
Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. 
Озлóбленъ бы́хъ и смири́хся до зѣлá, рыкáхъ от воздыхáнiя сéрдца моегó. 
9.Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a 
ascuns. 
Uram, Előtted van minden kívánságom, és nincs elrejtve Előled az én 
keserűségem. 
Uram, előtted van minden kivánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem! 
Гóсподи, предъ тобóю всé желáнiе моé, и воздыхáнiе моé от тебé не утаи́ся. 
10.Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei, şi 
aceasta nu este cu mine. 
Megrendült az én szívem, erőm elhagyott, és szemem világa, az sincs énvelem. 
Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem. 
Сéрдце моé смятéся, остáви мя́ си́ла моя́, и свѣ ́тъ óчiю моéю, и тóй нѣ ́сть со 
мнóю. 
11.Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de 
aproape ai mei departe au stat. 
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Barátaim és felebarátaim szembefordultak velem, és atyámfiai messzire álltak 
tőlem. 
Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze 
állanak. 
Дрýзи мои́ и и́скреннiи мои́ пря́мо мнѣ ́ прибли́жишася и стáша. 
12.Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele rele mie, grăiau 
deşertăciuni, şi vicleşuguri toată ziua cugetau. 
És tőrt vetettek nékem, akik életemre törnek; és akik rosszat akarnak nékem, 
hitványságokat beszéltek, és egész napon át aljasságokat koholtak. 
De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek;  hitványságokat 
beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap. 
И бли́жнiи мои́ отдалéче менé стáша, и нуждáхуся и́щущiи дýшу мою́: и 
и́щущiи злáя мнѣ ́ глагóлаху сýетная, и льсти́внымъ вéсь дéнь поучáхуся. 
13.Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. 
De én, mint a süket, nem hallottam, és mint a néma, nem nyitom meg számat. 
De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja 
föl száját. 
А́зъ же я́ко глýхъ не слы́шахъ, и я́ко нѣ ́мъ не отверзáяй ýстъ свои́хъ: 
14.Şi m-am făcut ca un om ce nu aude, şi nu are în gura lui mustrări. 
És olyanná lettem, mint az ember, aki nem hall, és akinek szájában nincs 
ellenmondás. 
És olyanná lettem mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás. 
и бы́хъ я́ко человѣ ́къ не слы́шай и не имы́й во устѣ ́хъ свои́хъ обличéнiя. 
15.Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul 
meu. 
Mert Tebenned, Uram, reménykedtem, Te hallgass meg engem, Uram Istenem. 
Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem! 
Я́ко на тя́, Гóсподи, уповáхъ, ты́ услы́шиши, Гóсподи Бóже мóй. 
16.Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi cînd s-au 
clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. 
Mert ezt mondottam: csak ne kárörvendjenek az én ellenségeim, hogy amikor 
lábaim meginogtak, fölém kerekedtek. 
Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, 
hatalmaskodtak ellenem! 
Я́ко рѣ ́хъ: да не когдá порáдуютмися врази́ мои́: и внегдá подвижáтися 
ногáмъ мои́мъ, на мя́ велерѣ ́чеваша. 
17.Că eu spre bătăi gata sînt, şi durerea mea înaintea mea este pururea. 
Mert én készen állok a korbácsra, és fájdalmam előttem van szüntelen. 
Én bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van. 
Я́ко áзъ на рáны готóвъ, и болѣ ́знь моя́ предо мнóю éсть вы́ну. 
18.Că fărădelegea mea eu o voi vesti, şi mă voi îngriji pentru păcatul meu. 
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Mert megvallom én az én törvényszegésemet, és bánkódom bűnöm miatt. 
Sőt bevallom bűneimet, bánkodom vétkem miatt. 
Я́ко беззакóнiе моé áзъ возвѣщý и попекýся о грѣсѣ ́ моéмъ. 
19.Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au mai întărit decît mine, şi s-au înmulţit cei ce 
mă urăsc pe nedrept. 
Ellenségeim pedig élnek és erősebbek lettek nálam, és megsokasodtak azok, 
akik igaztalanul gyűlölnek engem. 
De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölöim. 
Врази́ же мои́ живýтъ и укрѣпи́шася пáче менé, и умнóжишася 
ненави́дящiи мя́ безъ прáвды: 
20.Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea. 
Akik a jóért rosszal fizetnek nékem, megrágalmaztak engem, mert üldözik a 
jóságot. 
És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem. 
воздаю́щiи ми́ злáя возъ благáя оболгáху мя́, занé гоня́хъ благосты́ню. 
21.Nu mă lăsa Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. 
Ne hagyj el engem, én Uram Istenem, ne távolodj el éntőlem. 
Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem! 
Не остáви менé, Гóсподи Бóже мóй, не отступи́ от менé: 
22.Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele. 
Siess segítségemre, üdvösségemnek Ura! 
Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm! 
вонми́ въ пóмощь мою́, Гóсподи спасéнiя моегó. 
 
38/39. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, Идиѳýму, пѣ ́снь Дави́ду. 
Întru sfîrşit, lui Iditum, o cîntare a lui David 
Az éneklőmesternek Jeduthunnak, Dávid zsoltára. A türelmetlen szenvedők 
panasza és könyörgése. 
 
2.Рѣ ́хъ: сохраню́ пути́ моя́, éже не согрѣшáти ми́ язы́комъ мои́мъ: 
положи́хъ устóмъ мои́мъ храни́ло, внегдá востáти грѣ ́шному предо мнóю. 
Zis-am: „Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea;  
Pus-am gurii mele pază, cînd a stat păcătosul împotriva mea”. 
Ezt mondtam: megőrzöm utaimat, hogy nyelvemmel ne vétkezzem. Számra 
lakatot tettem, amikor előttem állt a bűnös; 
Mondám: nosza vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; 
megzabolázom szájamat, amíg előttem van a hitetlen. 
3.Онѣмѣ ́хъ и смири́хся, и умолчáхъ от блáгъ, и болѣ ́знь моя́ обнови́ся. 
Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit. 
süketté lettem és megalázkodtam, és hallgattam jóságból, de fájdalmam kiújult.  
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Elnémultam, vesztegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. 
4.Согрѣ ́яся сéрдце моé во мнѣ ́, и въ поучéнiи моéмъ разгори́тся óгнь: 
глагóлахъ язы́комъ мои́мъ: 
Înfierbîntatu-s-a inima mea înlăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc. 
Fölhevült bennem a szívem, és igyekezetemben láng gyúlt ki. Szóltam 
nyelvemmel:   
Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjede fel, így szólék azért 
az én nyelvemmel: 
5.скажи́ ми, Гóсподи, кончи́ну мою́ и числó днíй мои́хъ, кóе éсть, да 
разумѣ ́ю, чтó лишáюся áзъ. 
Grăit-am cu limba mea: „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfîrşitul meu. 
Şi numărul zilelor mele, care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte”. 
tudasd velem, Uram, elmúlásomat, és hogy mennyi napjaim száma; hadd 
tudjam, mennyim van hátra.  
Jelentsd meg Uram az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd 
tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. 
6.Сé, пя́ди положи́лъ еси́ дни́ моя́, и состáвъ мóй я́ко ничтóже предъ тобóю: 
обáче вся́ческая суетá вся́къ человѣ ́къ живы́й. 
Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. 
Dar toate sînt deşertăciuni, tot omul ce viază. 
Íme arasznyivá tetted napjaimat, és lényem Előtted olyan, mint a semmi. Így hát 
minden csak hiábavalóság, minden élő ember. 
Ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. 
Bizony merő hiábavalóság minden ember, akárhogyan áll is! Szela. 
7.У́бо о́бразомъ хóдитъ человѣ ́къ, обáче всýе мятéтся: сокрóвищствуетъ, и 
не вѣ ́сть, комý соберéтъ я́. 
Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. 
Strînge comori şi nu ştie cui le adună pe ele. 
Bizony mint árnyék jár-kel az ember, és hiába háborog; kincseket gyűjt, és nem 
tudja, kinek gyűjti azokat. 
Bizony árnyékként jár az ember; bizony csak hiába szorgalmatoskodik; rakásra 
gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat! 
8.И ны́нѣ ктó терпѣ ́нiе моé? не Госпóдь ли? и состáвъ мóй от тебé éсть. 
Şi acum, cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul? Şi statul meu de la Tine 
este. 
És most mire várok? Nem az Úrra-é? Tebenned van a reménységem. 
Most azért, mit reméljek, oh Uram!? Te benned van bizodalmam. 
9.От всѣ ́хъ беззакóнiй мои́хъ избáви мя́: поношéнiе безýмному дáлъ мя́ еси́. 
De toate fărădelegile mele izbăveşte-mă; ocară celui fără de minte nu mă da. 
Ments meg engem minden törvénytelenségeimtől, csúfjául adtál engem az 
eszteleneknek. 
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Ments ki engem minden álnokságomból; ne tégy engem bolondok csúfjává. 
10.Онѣмѣ ́хъ и не отверзóхъ ýстъ мои́хъ, я́ко ты́ сотвори́лъ еси́. 
Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti cel ce m-ai făcut pe mine. 
Süketté lettem, és nem nyitom meg számat; mert Te vagy az, aki alkottál engem. 
Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. 
11.Отстáви от менé рáны твоя́: от крѣ ́пости бо руки́ твоея́ áзъ изчезóхъ. 
Depărtează de la mine bătăile Tale. 
De tăria mîinii Tale, eu m-am sfîrşit.  
Fordítsd el tőlem csapásaidat, kezed erejétől én elfogyatkoztam. 
Vedd le rólam a te ostorodat; kezed fenyítéke miatt elenyészem én. 
12.Во обличéнiихъ о беззакóнiи наказáлъ еси́ человѣ ́ка, и истáялъ еси́ я́ко 
паучи́ну дýшу егó: обáче всýе вся́къ человѣ ́къ. 
Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om. 
Şi ai subţiat ca pînza de păianjen sufletul său; dar în deşert se tulbură tot 
pămînteanul. 
Fenyítésekkel bünteted az embert törvénytelenségeiért, és mint pókhálót 
mállasztod szét a lelkét; ám hiába háborog minden ember. 
Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő 
szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela. 
13.Услы́ши моли́тву мою́, Гóсподи, и молéнiе моé внуши́, слéзъ мои́хъ не 
премолчи́: я́ко пресéлникъ áзъ éсмь у тебé и пришлéцъ, я́коже вси́ отцы́ мо-
и́. 
Auzi rugăciunea mea, Doamne şi cererea mea ascultă-o; lacrimile mele să nu le 
treci. 
Căci străin sînt eu la Tine şi străin ca toţi părinţii mei. 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, és könyörgésemet fogadd füledbe, 
könnyeimre ne maradj szótalan; mert zsellér vagyok én Nálad, és jövevény, 
miként minden atyáim. 
Halld meg Uram az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, 
könyhullatásomra ne vesztegelj; mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint 
minden én ősöm. 
14.Ослáби ми́, да почíю, прéжде дáже не отидý, и ктомý не бýду. 
Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de-a nu mai fi. 
Kímélj meg engem, hogy fellélegezzem, mielőtt elmennék, hogy ne legyek 
többé. 
Ne nézz reám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek és nem leszek többé! 
 
39/40. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
Întru sfîrşit, un psalm al lui David. 
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Hálaadás és további segélyert könyörgés 
az ellenség ellen. 
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2.Терпя́ потерпѣ ́хъ Гóспода, и вня́тъ ми́ и услы́ша моли́тву мою́: 
Aşteptînd am aşteptat pe Domnul şi S-a plecat spre mine. 
Várva vártam az Urat, és felfigyelt reám,  
Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. 
3.и возведé мя от рóва страстéй и от брéнiя ти́ны, и постáви на кáмени нóзѣ 
мои́ и испрáви стопы́ моя́: 
Şi a auzit rugăciunea mea. Şi m-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului. 
Şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei. 
és meghallgatta könyörgésemet: felhozott engem a gyötrelem verméből és a 
sáros iszapból, és kősziklára állította lábaimat, szilárddá tette lépteimet,  
És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel 
lábamat, megerősítvén lépteimet. 
4.и вложи́ во устá моя́ пѣ ́снь нóву, пѣ ́нiе Бóгу нáшему. У́зрятъ мнóзи и 
убоя́тся, и уповáютъ на Гóспода. 
Şi a pus în gura mea cîntare nouă, cîntare Dumnezeului nostru;  
Vedea-vor mulţi şi se vor teme şi vor nădăjdui în Domnul.  
és új éneket adott a számba, dicsérőéneket a mi Istenünkhöz. Sokan látják ezt és 
megfélemednek, és reménykednek az Úrban. 
És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és 
megfélemlettek, és bíztak az Úrban. 
5.Блажéнъ мýжъ, емýже éсть и́мя Госпóдне уповáнiе егó, и не призрѣ ́ въ 
суеты́ и неистовлéнiя лóжная. 
Fericit bărbatul, a cărui nădejde este numele Domnului şi n-a privit la 
deşertăciuni şi la nebunii mincinoase. 
Boldog az a férfiú, akinek az Úr neve a reménysége, és nem tekint 
hiábavalóságokra, sem hazug esztelenségekre. 
Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez 
és a hazugságra vetemedettekhez! 
6.Мнóга сотвори́лъ еси́ ты́, Гóсподи Бóже мóй, чудесá твоя́, и 
помышлéниемъ твои́мъ нѣ ́сть ктó уподóбится тебѣ ́: возвѣсти́хъ и 
глагóлахъ: умнóжишася пáче числá. 
Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale; şi nu este cine să se 
asemene gîndurilor Tale;  
Vestit-am şi am grăit: înmulţitu-s-au peste număr. 
Megsokasítottad csodálatos dolgaidat, én Uram Istenem, és nincs senki, aki 
gondolataidban Hozzád hasonlítható volna. Hirdetem és elmondom, hogy 
fölöttébb nagy a számuk. 
Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; 
semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy 
elszámlálhatnám. 
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7.Жéртвы и приношéнiя не восхотѣ ́лъ еси́, тѣ ́ло же сверши́лъ ми́ еси́: 
всесожжéнiй и о грѣсѣ ́ не взыскáлъ еси́. 
Jertfă şi prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit;  
Az áldozatot és a felajánlást nem kedvelted, füleimet megnyitottad, égőáldozatot 
és vétekáldozatot nem kértél. 
Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; 
égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. 
8.Тогдá рѣ ́хъ: сé, прiидý: въ глави́знѣ кни́жнѣ пи́сано éсть о мнѣ ́: 
Ardere de tot şi jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis: „Iată vin! 
Akkor ezt mondtam: íme megjöttem; a könyvtekercsben meg van írva felőlem,  
Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, 
9.éже сотвори́ти вóлю твою́, Бóже мóй, восхотѣ ́хъ, и закóнъ твóй посредѣ ́ 
чрéва моегó. 
În capul cărţii este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu am voit 
şi legea Ta înlăuntrul inimii mele”. 
hogy a Te akaratodat kívánom cselekedni, én Istenem, és a törvényedet bensőm 
közepette. 
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed 
keblem közepette van. 
10.Благовѣсти́хъ прáвду въ цéркви вели́цѣй, сé, устнáмъ мои́мъ не воз-
браню́: Гóсподи, ты́ разумѣ ́лъ еси́. 
Bine am vestit dreptate în adunare mare: iată buzele mele nu le voi opri; 
Doamne, Tu ai cunoscut. 
Igazságot hirdettem nagy gyülekezetben, íme nem zártam össze ajkaimat, Te 
tudod, Uram. 
Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza 
ajkamat, te tudod, óh Uram! 
11.Прáвду твою́ не скры́хъ въ сéрдцы моéмъ, и́стину твою́ и спасéнiе твоé 
рѣ ́хъ, не скры́хъ ми́лость твою́ и и́стину твою́ от сóнма мнóга. 
Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău şi mîntuirea Ta am 
spus. 
N-am ascuns mila Ta şi adevărul Tău în adunare mare. 
Igazságosságodat nem rejtettem el szívemben, elmondtam igazságodat és 
szabadításodat, nem titkoltam el irgalmadat a nagy gyülekezet elől. 
Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és 
segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. 
12.Ты́ же, Гóсподи, не удали́ щедрóтъ твои́хъ от менé: ми́лость твоя́ и 
и́стина твоя́ вы́ну да застýпитѣ мя́. 
Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta şi adevărul 
Tău pururea să mă sprijinească. 
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Te pedig, Uram, ne tartsd távol tőlem könyörületedet, a Te irgalmad és 
igazságod mindig megóvnak engem. 
Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig 
megóvnak engem. 
13.Я́ко одержáша мя́ злáя, и́мже нѣ ́сть числá: постигóша мя́ беззакóнiя моя́, 
и не возмогóхъ зрѣ ́ти: умнóжишася пáче влáсъ главы́ моея́, и сéрдце моé 
остáви мя́. 
Că m-au împresurat rele, cărora nu este număr; ajunsu-m-au fărădelegile mele şi 
n-am putut să văd;  
Înmulţitu-s-au mai mult decît perii capului meu şi inima mea m-a părăsit. 
Mert annyi baj vett körül engem, hogy nincsen száma, elértek 
törvénytelenségeim, hogy látni sem tudok. Számosabbak fejem hajszálainál, és 
szívem elhagyott engem. 
Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, 
amelyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is 
elhagyott engem. 
14.Благоволи́, Гóсподи, избáвити мя́: Гóсподи, во éже помощи́ ми, вонми́. 
Binevoieşte Doamne, ca să mă izbăveşti; Doamne, spre ajutorul meu ia aminte. 
Légy kegyelmes, Uram, szabadíts meg engem; Uram, siess segítségemre. 
Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre! 
15.Да постыдя́тся и посрáмятся вкýпѣ и́щущiи дýшу мою́, изъя́ти ю́: да воз-
вратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щiи ми́ злáя. 
Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi deodată cei ce caută sufletul meu, ca să-l ia pe el. 
Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele; 
Szégyenüljenek meg és piruljanak mindazok, akik keresik lelkemet, hogy 
elragadják; hátráljanak meg és piruljanak azok, akik rosszat akarnak nékem. 
Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják 
azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. 
16.Да прiи́мутъ áбiе стýдъ свóй глагóлющiи ми́: блáгоже, блáгоже. 
Să fie ruşinaţi îndată cei ce-mi zic mie: „Bine, bine”. 
Hamar érje el a gyalázat azokat, akik ezt mondják nékem: úgy kell, úgy kell 
neked! 
Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem: Hehé, 
hehé! 
17.Да возрáдуются и возвеселя́тся о тебѣ ́ вси́ и́щущiи тебé, Гóсподи, и да 
рекýтъ вы́ну, да возвели́чится Госпóдь, лю́бящiи спасéнiе твоé. 
Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi 
să zică pururea, cei ce iubesc mîntuirea Ta: „Mărit să fie Domnul!” 
Örvendezzenek és vigadjanak Benned mindazok, akik Téged keresnek, Uram, és 
hadd mondják mindenkor, kik szeretik üdvösségedet: magasztaltassék az Úr! 
Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek; azt mondják 
mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. 
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18.А́зъ же ни́щъ éсмь и убóгъ, Госпóдь попечéтся о мнѣ ́: помóщникъ мóй и 
защи́титель мóй еси́ ты́, Бóже мóй, не закосни́. 
Iar eu sărac sînt şi sărman; Domnul se va îngriji de mine. 
Ajutorul meu şi apărătorul meu eşti Tu; Dumnezeul meu nu zăbovi. 
Én pedig szegény és nyomorult vagyok, de az Úr viseli gondomat. Te vagy a 
segítőm és védelmezőm, én Istenem, ne késsél. 
Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te 
vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél! 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
40/41. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
Întru sfîrşit, un psalm al lui David 
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. A gonosz ellenségek és álbarátok ellen 
való segélykérés. 
 
2.Блажéнъ разумѣвáяй на ни́ща и убóга, въ дéнь лю́тъ избáвитъ егó 
Госпóдь. 
Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el 
Domnul. 
Boldog az, aki pártját fogja a szegénynek és a nyomorultnak; a veszedelem 
napján megmenti őt az Úr. 
Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. 
3.Госпóдь да сохрани́тъ егó и живи́тъ егó, и да ублажи́тъ егó на земли́ и да 
не предáстъ егó въ рýки врагóвъ егó. 
Domnul să-l păzească pe el şi să-l vieze şi să-l fericească pe pămînt şi să nu-l 
dea în mîinile vrăjmaşilor lui. 
Az  Úr megőrzi és élteti őt, és boldoggá teszi őt a földön, és nem adja őt 
ellensége kezébe. 
Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön, és nem adhatod oda 
ellenségei kivánságának. 
4.Госпóдь да помóжетъ емý на одрѣ ́ болѣ ́зни егó: всé лóже егó обрати́лъ 
еси́ въ болѣ ́зни егó. 
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în aşternutul boalei lui să-l 
întărească pe el. 
Az Úr megsegíti őt fájdalmának ágyán; egész fekhelyét megváltoztattad 
betegségében. 
Az Úr megerősíti őt az ő betegágyán; bármilyen az ágya, megkönnyíted 
betegségében. 
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5.А́зъ рѣ ́хъ: Гóсподи, поми́луй мя́, изцѣли́ дýшу мою́, я́ко согрѣши́хъ ти́. 
Eu am zis: „Doamne, miluieşte-mă; vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie”. 
Én mondám: Uram, irgalmazz nékem; gyógyítsd meg az én lelkemet, mert 
vétkeztem Ellened. 
Én azt mondtam: Uram kegyelmezz nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert 
vétkeztem ellened! 
6.Врази́ мои́ рѣ ́ша мнѣ ́ злáя: когдá ýмретъ, и поги́бнетъ и́мя егó? 
Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicînd: „Cînd va muri şi va pieri numele lui?” 
Ellenségeim gonoszat szóltak felőlem: mikor hal már meg, és vész ki a neve? 
Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és vész ki a neve? 
7.И вхождáше ви́дѣти, всýе глагóлаше сéрдце егó: собрá беззакóнiе себѣ ́, 
исхождáше вóнъ и глагóлаше вкýпѣ. 
Iar de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia; inima lui aduna fărădelege sieşi, 
ieşea afară şi grăia. 
Aki bejött, hogy meglátogasson, hiábavalóságokat beszélt, szíve 
törvénytelenségeket gyűjtött össze magában; kiment és beszélt. 
Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságot beszél; szíve álnokságot gyűjt össze 
magának, kimegy az utcára és beszél. 
8.На мя́ шептáху вси́ врази́ мои́, на мя́ помышля́ху злáя мнѣ ́. 
Împreună împotriva mea şopteau toţi vrăjmaşii mei; împotriva mea gîndeau de 
mine rele. 
Minden ellenségeim együtt sugdolóztak ellenem, rosszat kívántak nékem,  
Minden gyűlölőm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem: 
9.Слóво законопрестýпное возложи́ша на мя́: едá спя́й не приложи́тъ 
воскреснýти? 
Cuvînt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicînd: „Nu zace oare? Nu se va mai 
scula!” 
gonosz szót szóltak ellenem: talán csak nem kel föl még egyszer a fekvő? 
Istennek átka szállott ő reá, s mivelhogy benne fekszik, nem kél fel többé! 
10.И́бо человѣ ́къ ми́ра моегó, на негóже уповáхъ, яды́й хлѣ ́бы моя́, воз-
вели́чи на мя́ запинáнiе. 
Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mîncat pîinea mea, 
a ridicat împotriva mea călcîiul. 
Még a jóbarátom is, akiben bíztam, aki ette kenyeremet, az is fölemelte a sarkát 
ellenem. 
Még az én jóakaróm is, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát 
ellenem. 
11.Ты́ же, Гóсподи, поми́луй мя́ и возстáви мя́, и воздáмъ и́мъ. 
Iar Tu, Doamne, miluieşte-mă şi mă scoală şi voi răsplăti lor. 
De Te, Uram, irgalmazz nékem és kelts föl engem, hogy megfizessek nekik. 
De te Uram, könyörülj rajtam és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik! 
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12.Въ сéмъ познáхъ, я́ко восхотѣ ́лъ мя́ еси́, я́ко не возрáдуется врáгъ мóй о 
мнѣ ́. 
Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmaşul meu de 
mine. 
Arról tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem kárörvend 
fölöttem. 
Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem ujjong felettem; 
13.Менé же за незлóбiе прiя́лъ, и утверди́лъ мя́ еси́ предъ тобóю въ вѣ ́къ. 
Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit şi m-ai întărit înaintea Ta, în 
veac.  
Engem pedig ártatlanságomért megoltalmaztál, és biztonságba helyeztél a Te 
színed előtt mindörökké. 
Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha. 
14.Благословéнъ Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ от вѣ ́ка и до вѣ ́ка: бýди, бýди. 
Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui Israel din veac şi pînă în veac. Amin. 
Amin. 
Áldott az Úr, Izráelnek Istene, öröktől fogva és mindörökké. Úgy legyen, úgy 
legyen! 
Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen! 
 
41/42. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, въ рáзумъ сынóвъ Корéовыхъ, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David, spre înţelepţire fiilor lui Core 
A templomtól távol vetett ember vágyakozása Isten után és az ő háza után. Az 
éneklőmesternek; Kóráh fiainak tanítása. 
 
2.И́мже о́бразомъ желáетъ елéнь на истóчники водны́я, си́це желáетъ душá 
моя́ къ тебѣ ́, Бóже. 
În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, 
Dumnezeule. 
Amiként a szarvas kívánkozik a vizek forrásoihoz, úgy kívánkozik az én lelkem 
Tehozzád, óh Isten. 
Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, 
oh Isten! 
3.Возжадá душá моя́ къ Бóгу крѣ ́пкому, живóму: когдá прiидý и явлю́ся 
лицý Бóжiю? 
Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; cînd voi veni şi mă voi arăta feţei 
lui Dumnezeu? 
Szomjúhozik az én lelkem az erős, élő Istenhez; mikor jutok el és jelenek meg 
Istennek színe előtt? 
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Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek 
meg Isten előtt? 
4.Бы́ша слéзы моя́ мнѣ ́ хлѣ ́бъ дéнь и нóщь, внегдá глагóлатися мнѣ ́ на 
вся́къ дéнь: гдѣ ́ éсть Бóгъ твóй? 
Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pîine ziua şi noaptea, cînd mi se zicea mie în 
toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?” 
Könnyeim kenyeremmé lettek nappal és éjjel, midőn naponként azt mondták 
nékem: hol van a te Istened? 
Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor mindennap azt mondták 
nékem: "Hol van a te Istened?" 
5.Сiя́ помянýхъ, и излiя́хъ на мя́ дýшу мою́: я́ко пройдý въ мѣ ́сто селéнiя 
ди́вна, дáже до дóму Бóжiя, во глáсѣ рáдованiя и исповѣ ́данiя, шýма 
прáзднующаго. 
De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, cînd treceam cu mulţime 
mare spre casa lui Dumnezeu. 
În glas de bucurie şi de laudă şi în sunet de sărbătoare. 
Ezekre emlékeztem és kiöntöttem magamban lelkemet. Mert átmegyek a 
csodálatos hajlék helyén Istennek házáig, az öröm és unneplő hangú magasztalás 
szavával. 
Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben; mert nagy csoportban 
vonultam ezelőtt és ujjongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő 
sokaságot, az Isten házáig. 
6.Вскýю прискóрбна еси́, душé моя́? и вскýю смущáеши мя́? уповáй на 
Бóга, я́ко исповѣ ́мся емý, спасéнiе лицá моегó и Бóгъ мóй. 
Pentru ce eşti mîhnit suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mîntuirea feţei mele este 
Dumnezeul meu. 
Miért vagy szomorú, én lelkem, és miért gyötörsz engem? Reménykedj 
Istenben, mert még magasztalni fogom Őt; orcámnak üdvössége az én Istenem. 
Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert 
még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. 
7.Ко мнѣ ́ самомý душá моя́ смятéся: сегó рáди помянýхъ тя́ от земли́ 
Иордáнски и ермонiи́мски, от горы́ мáлыя. 
În mine sufletul meu s-a tulburat; pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, 
din pămîntul Iordanului şi al Ermonului, din muntele cel mic. 
Megrendült bennem a lelkem, azért megemlékezem Rólad a Jordán és a Hermon 
foldjéről, a kis hegyről. 
Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért emlékezem reád a Jordán és 
Hermon földjéről, a Micár hegyéről. 
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8.Бéздна бéздну призывáетъ во глáсѣ хля́бiй твои́хъ: вся́ высоты́ твоя́ и 
вóлны твоя́ на мнѣ ́ преидóша. 
Adînc pe adînc cheamă în glasul căderilor apelor Tale. 
Toate talazurile şi valurile Tale peste mine au trecut. 
Mélység mélységhez kiált zuhatagaid hangjával, minden árataid és hullámaid 
átcsapnak rajtam. 
Örvény örvényt hív elő zuhatagjaid hangjára; minden vízáradásod és hullámod 
összecsap fölöttem! 
9.Въ дéнь заповѣ ́сть Госпóдь ми́лость свою́, и нóщiю пѣ ́снь егó от менé {у 
менé}, моли́тва Бóгу животá моегó. 
Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cîntare Lui de la mine. 
Nappal a kegyelmét rendeli hozzám az Úr, és éjjel az ének van velem, az 
imádság az én életem Istenéhez. 
Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem 
Istenéhez. 
10.Рекý Бóгу: застýпникъ мóй еси́, почтó мя́ забы́лъ еси́? и вскýю сѣ ́туя 
хождý, внегдá оскорбля́етъ врáгъ? 
Rugăciunea Dumnezeului vieţii mele, spune-voi lui Dumnezeu: „Sprijinitorul 
meu eşti Tu, pentru ce m-ai uitat? 
Pentru ce umblu mîhnit cînd mă necăjeşte vrăjmaşul meu?” 
Így szólok Istenhez: Oltalmazom vagy; miért feledkeztél meg rólam? Miért kell 
csüggedten járnom, míg ellenségem sanyargat engem? 
Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: Miért felejtkeztél el rólam? Miért 
kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? 
11.Внегдá сокрушáтися костéмъ мои́мъ, поношáху ми́ врази́ мои́, внегдá 
глагóлати и́мъ мнѣ ́ на вся́къ дéнь: гдѣ ́ éсть Бóгъ твóй? 
Cînd se sfărîmau oasele mele mă ocărau asupritorii mei. 
Cînd îmi ziceau mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?” 
Míg zúzódtak csontjaim, sanyargatóim gyaláztak engem, midőn naponként azt 
mondták nékem: hol van a te Istened? 
Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én 
szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened? 
12.Вскýю прискóрбна еси́, душé моя́? и вскýю смущáеши мя́? уповáй на 
Бóга, я́ко исповѣ ́мся емý, спасéнiе лицá моегó и Бóгъ мóй. 
Pentru ce eşti mîhnit, suflete al meu şi pentru ce mă tulburi? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mîntuirea feţei mele este 
Dumnezeul meu. 
Miért vagy szomorú, én lelkem, és miért gyötörsz engem? Reménykedj 
Istenben, mert még magasztalni fogom Őt; orcámnak üdvössége az én Istenem. 
Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. 
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42/43. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, не надпи́санъ у Еврéй. 
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei 
Az előbbi zsoltár folytatása és vége 
 
1.Суди́ ми, Бóже, и разсуди́ прю́ мою́: от язы́ка не преподóбна, от человѣ ́ка 
непрáведна и льсти́ва избáви мя́. 
Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul 
nedrept şi viclean, şi izbăveşte-mă. 
Ítélj meg engem, Isten, és szolgáltass igazságot peremben a hitetlen nép ellen; az 
igaztalan és álnok embertől szabadíts meg engem. 
Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség 
ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. 
2.Занé ты́ еси́, Бóже, крѣ ́пость моя́, вскýю отри́нулъ мя́ еси́? и вскýю сѣ ́туя 
хождý, внегдá оскорбля́етъ врáгъ? 
Că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu 
mîhnit cînd mă necăjeşte vrăjmaşul meu? 
Mert Te vagy, óh Isten, az én erősségem; miért taszítottál el engem? Miért kell 
csüggedten járnom, míg ellenségem sanyargat engem? 
Hiszen te vagy oltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell 
gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? 
3.Посли́ свѣ ́тъ твóй и и́стину твою́: тá мя́ настáвиста, и введóста мя́ въ гóру 
святýю твою́ и въ селéнiя твоя́. 
Trimite lumina Ta şi adevărul Tău; acestea m-au povăţuit şi m-au condus în 
muntele cel sfînt al Tău şi la lăcaşurile Tale. 
Küldd le a Te világosságodat és igazságodat, azok vezérelnek és vezetnek 
engem a Te szent hegyedre és hajlékaidba. 
Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a 
te szent hegyedre és hajlékaidba. 
4.И вни́ду къ жéртвеннику Бóжiю, къ Бóгу веселя́щему ю́ность мою́: 
исповѣ ́мся тебѣ ́ въ гýслехъ, Бóже, Бóже мóй. 
Şi voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeul cel ce veseleşte 
tinereţele mele;  
Lăuda-Te-voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu. 
És bemegyek Isten oltárához, Istenhez, aki derűssé teszi ifjúságomat; 
magasztallak Téged citerával, óh Isten, én Istenem. 
Hadd menjek be Isten oltárához, vígasságos örömömnek Istenéhez, és hadd 
dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem! 
5.Вскýю прискóрбна еси́, душé моя́? и вскýю смущáеши мя́? уповáй на 
Бóга, я́ко исповѣ ́мся емý, спасéнiе лицá моегó и Бóгъ мóй. 
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Pentru ce eşti mîhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El; mîntuirea feţei mele este 
Dumnezeul meu. 
Miért vagy szomorú, én lelkem, és miért gyötörsz engem? Reménykedj 
Istenben, mert még magasztalni fogom Őt; orcámnak üdvössége az én Istenem. 
Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, 
mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
43/44. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, сынóвъ Корéовыхъ, въ рáзумъ, псалóмъ. 
Întru sfîrşit, fiilor lui Core, spre înţelegere 
Az éneklőmesternek; a Kóráh fiainak tanítása. Az üldözött nép esedezése a 
szabadító Istenhez. 
 
2.Бóже, уши́ма нáшима услы́шахомъ, и отцы́ нáши возвѣсти́ша нáмъ дѣ ́ло, 
éже содѣ ́лалъ еси́ во днéхъ и́хъ, во днéхъ дрéвнихъ. 
Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinţii noştri ne-au spus nouă. 
Lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. 
Óh Istenem, fülünkkel hallotuk, atyáink beszélték el nékünk, mily nagy dolgot 
cselekedtél az ő napjaikban, a hajdani napokban.  
Oh Isten! füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, amelyet 
napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. 
3.Рукá твоя́ язы́ки потреби́, и насади́лъ я́ еси́: озлóбилъ еси́ лю́ди и изгнáлъ 
еси́ я.́ 
Mîna ta popoare a nimicit, iar pe părinţi i-ai sădit; bătut-ai popoare, iar pe ei i-ai 
înmulţit. 
Kezed elpusztította a pogány nemzeteket, és helyükbe őket ültetted; megverted a 
népeket, őket pedig kiterjesztetted. 
Nemzeteket űztél te ki saját kezeddel, őket pedig beplántáltad; népeket törtél 
össze, őket pedig kiterjesztetted. 
4.Не бо мечéмъ свои́мъ наслѣ ́диша зéмлю, и мы́шца и́хъ не спасé и́хъ, но 
десни́ца твоя́ и мы́шца твоя́ и просвѣщéнiе лицá твоегó, я́ко благоволи́лъ 
еси́ въ ни́хъ. 
Că nu cu sabia lor au moştenit pămîntul şi braţul lor nu i-a izbăvit pe ei. 
Ci dreapta Ta şi braţul Tău şi luminarea feţei Tale, că bine ai voit întru ei. 
Mert nem kardjukkal foglalták el a földet, és nem a karjuk mentette meg őket, 
hanem a Te jobbod és a Te karod és a Te orcád fényessége, mert kedvedet lelted 
bennük. 
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Mert nem az ő fegyverökkel szereztek földet, és nem az ő karjok segített nékik; 
hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. 
5.Ты́ еси́ сáмъ Цáрь мóй и Бóгъ мóй, заповѣ ́даяй спасéнiя Иáковля. 
Tu eşti însuţi împăratul meu şi Dumnezeul meu, Cel ce porunceşti mîntuirea lui 
Iacob;  
Te magad vagy az én Királyom és Istenem, aki szabadulast rendelsz Jákobnak;  
Te magad vagy az én királyom oh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak! 
6.О тебѣ ́ враги́ нáшя избодéмъ рóги, и о и́мени твоéмъ уничижи́мъ 
востаю́щыя на ны́. 
Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei ce se 
scoală asupra noastră. 
Teáltalad veszünk erőt ellenségeinken, és a Te nevedben tiporjuk el az ellenünk 
támadókat. 
Általad verjük le szorongatóinkat; a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. 
7.Не на лýкъ бо мóй уповáю, и мéчь мóй не спасéтъ менé: 
Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui şi sabia mea nu mă va mîntui. 
Mert nem az íjamban bízom, és nem a kardom ment meg engem,  
Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem; 
8.спóстолъ бо еси́ нáсъ от стужáющихъ нáмъ, и ненави́дящихъ нáсъ 
посрами́лъ еси́. 
Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi, şi pe cei ce ne urăsc pe noi 
i-ai ruşinat. 
hanem Te szabadítottál meg szorongatóinktól, és gyűlölőinket Te szégyenítetted 
meg. 
Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te 
szégyeníted meg. 
9.О Бóзѣ похвáлимся вéсь дéнь, и о и́мени твоéмъ исповѣ ́мыся во вѣ ́къ. 
Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua şi numele Tău îl vom lăuda în veac. 
Istent dicsérjük egész nap, és a Te nevedet magasztaljuk mindörökké. 
Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet. Szela. 
10.Ны́нѣ же отри́нулъ еси́ и посрами́лъ еси́ нáсъ, и не изы́деши, Бóже, въ 
си́лахъ нáшихъ. 
Iar acum ne-ai lepădat şi ne-ai ruşinat pe noi şi nu vei ieşi cu oştirile noastre; 
Most pedig mégis eltaszítottál és megszégyenítettél bennünket, és nem vonulsz 
ki seregeinkkel. 
Mégis megvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. 
11.Возврати́лъ еси́ нáсъ вспя́ть при вразѣ ́хъ нáшихъ, и ненави́дящiи нáсъ 
расхищáху себѣ ́. 
Întorsu-ne-ai pe noi înapoi de la duşmanii noştri şi cei ce ne urăsc pe noi ne-au 
jefuit. 
Meghátráltattál minket ellenségeink elől, és gyűlölőink fosztogattak minket. 
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Megfutamítottál minket szorongatóink előtt, és akik gyűlölnek minket, 
fosztogattak magoknak. 
12.Дáлъ еси́ нáсъ я́ко óвцы снѣ ́ди, и во язы́цѣхъ разсѣ ́ялъ ны́ еси́. 
Datu-ne-ai pe noi ca oi de mîncare şi întru neamuri ne-ai risipit; 
Odaadtál minket, mint a levágandó juhokat, és szétszórtál bennünket a pogány 
nemzetek között. 
Oda dobtál minket vágó-juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek között. 
13.Отдáлъ еси́ лю́ди твоя́ безъ цѣны́, и не бѣ ́ мнóжество въ восклицáнiихъ 
нáшихъ. 
Vîndut-ai pe poporul Tău fără de preţ şi nu l-ai preţuit cînd l-ai vîndut. 
Áron alul adtad oda népedet, és nem sok volt a vételáruk. 
Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra. 
14.Положи́лъ еси́ нáсъ поношéнiе сосѣ ́домъ нáшымъ, подражнéнiе и 
поругáнiе сýщымъ о́крестъ нáсъ. 
Pusu-ne-ai pe noi ocară vecinilor noştri, batjocură şi rîs celor dimprejurul nostru;  
Gyalázattá tettél minket szomszédaink előtt, csúfsággá és nevetséggé a 
körülöttünk lévőknek.  
Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra és nevetségre a 
körültünk levőknek. 
15.Положи́лъ еси́ нáсъ въ при́тчу во язы́цѣхъ, покивáнiю главы́ въ лю́дехъ. 
Pusu-ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. 
Példabeszéddé tettél minket a pogány nemzetek közt, fejüket csóválják felettünk 
a népek. 
Példabeszédül vetettél oda a pogányoknak, fejcsóválásra a népeknek. 
16.Вéсь дéнь срáмъ мóй предо мнóю éсть, и стýдъ лицá моегó покры́ мя, 
Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este şi ruşinea obrazului meu m-a 
acoperit; 
Egész nap előttem van gyalázatom, és orcámnak szégyene elborított engem 
Gyalázatom naponta előttem van, és orcám szégyene elborít engem. 
17.от глáса поношáющаго и оклеветáющаго, от лицá врáжiя и изгоня́щаго. 
De către glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte, de către faţa vrăjmaşului şi 
prigonitorului. 
a gyalázkodók és káromlok szaváért, az ellenség és az üldöző tekintetéért. 
A csúfolók és káromlók szaváért, az ellenség és a bosszúálló miatt. 
18.Сiя́ вся́ прiидóша на ны́, и не забы́хомъ тебé, и не непрáвдовахомъ въ 
завѣ ́тѣ твоéмъ, 
Acestea toate au venit peste noi şi nu Te-am uitat şi n-am călcat legămîntul Tău. 
Mindez reánk szakadt, és mi mégsem pártoltunk el Tőled, és nem szegtük meg 
szövetségedet, 
Mindez utolért minket, mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg a te 
frigyedet. 
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19.и не отступи́ вспя́ть сéрдце нáше: и уклони́лъ еси́ стези́ нáшя от пути́ 
твоегó, 
Şi nu s-a dat înapoi inima noastră; iar paşii noştri nu s-au abătut de la calea Ta. 
és nem fordult el Tőled a mi szívünk. Te pedig elterelted ösvényeinket a Te 
utadról. 
Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te ösvényedről: 
20.я́ко смири́лъ еси́ нáсъ на мѣ ́стѣ озлоблéнiя, и прикры́ ны сѣ ́нь смéртная. 
Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere şi ne-a acoperit pe noi umbra morţii. 
Mert megaláztál minket a gyötrelem helyén, és elborított minket a halál árnyéka. 
Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és reánk borítottad a halál árnyékát. 
21.А́ще забы́хомъ и́мя Бóга нáшего, и áще воздѣ ́хомъ рýки нáшя къ бóгу 
чуждéму, 
De am fi uitat numele Dumnezeului nostru şi am fi întins mîinile noastre spre 
Dumnezeu străin, 
Ha elfeledtük volna a mi Istenünk nevét, és idegen isten felé tártuk volna ki 
kezeinket, 
Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen 
istenhez: 
22.не Бóгъ ли взы́щетъ си́хъ? тóй бо вѣ ́сть тáйная сéрдца. 
Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii. 
nem kifürkészte volna-e azt Isten? Hiszen Ő ismeri a szív titkait. 
Nemde kifürkészte volna ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szívnek titkait. 
23.Занé тебé рáди умерщвля́емся вéсь дéнь, вмѣни́хомся я́ко óвцы 
заколéнiя. 
Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. 
Bizony Éretted adnak minket halálra egész nap, leölésre szánt juhoknak 
tekintenek bennünket. 
Bizony te éretted gyilkoltak minket mindennapon; tekintettek bennünket, mint 
vágó-juhokat. 
24.Востáни, вскýю спи́ши, Гóсподи? воскрéсни́, и не отри́ни до концá. 
Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-Te şi nu ne lepăda pînă în 
sfîrşit. 
Serkenj föl! Miért alszol, Urunk? Kelj föl és ne taszíts el minket végképen.   
Serkenj fel! Miért alszol Uram?! Kelj fel, ne vess el minket örökké! 
25.Вскýю лицé твоé отвращáеши? забывáеши нищетý нáшу и скóрбь нáшу? 
Pentru ce întorci faţa Ta? Uiţi de sărăcia noastră şi de necazul nostru? 
Miért fordítod el orcádat, és miért feledkezel meg nyomorúságunkról és 
gyötrelmünkről?  
Miért rejted el orcádat, és felejted el nyomorúságunkat és háborúságunkat? 
26.Я́ко смири́ся въ пéрсть душá нáша, прильпé земли́ утрóба нáша. 
Că s-a plecat în ţărînă sufletul nostru, lipitu-s-a de pămînt pîntecele nostru. 
Hiszen a porig aláztatott meg a mi lelkünk, testünk a földhöz tapadt. 
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Bizony porba hanyatlik lelkünk, a földhöz tapad testünk. 
27.Воскрéсни́, Гóсподи, помози́ нáмъ, и избáви нáсъ и́мене рáди твоегó. 
Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă şi ne izbăveşte pe noi, pentru numele Tău. 
Kelj fel, Urunk, segíts meg minket, és válts meg bennünket a Te nevedért. 
Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért! 
 
44/45. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о измѣня́емыхъ сынóмъ Корéовымъ въ рáзумъ, пѣ ́снь о 
возлю́бленнѣмъ. 
Un psalm al lui David, pentru cei ce se vor schimba. Fiilor lui Core, spre 
înţelegere, cîntare pentru cel iubit.  
Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a 
szerelmetesről. Üdvözlő ének a király menyegzőjére. 
      
2.Отры́гну сéрдце моé слóво блáго, глагóлю áзъ дѣлá моя́ Царéви: язы́къ 
мóй трóсть кни́жника скоропи́сца. 
Cuvînt bun răspuns-a inima mea; grăi-voi cîntarea mea Împăratului. 
Limba mea este trestie de scriitor, ce scrie iscusit. 
Az én szívem jó igét kiáltott, elmondom én művemet a királynak; nyelvem 
olyan, mint a gyors írnoknak írónádja. 
Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem 
gyors írónak tolla. 
3.Красéнъ добрóтою пáче сынóвъ человѣ ́ческихъ, излiя́ся благодáть во 
устнáхъ твои́хъ: сегó рáди благослови́ тя Бóгъ во вѣ ́къ. 
Împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decît fiii oamenilor; revărsatu-s-a har pe 
buzele Tale. Pentru aceasta Te-a binecuvîntat pe Tine Dumnezeu, în veac. 
Legszebb vagy az emberek fiai között, kedvesség ömlik el ajkaidon, ezért áldott 
meg Isten mindörökre. 
Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott 
meg az Isten örökké. 
4.Препоя́ши мéчь твóй по бедрѣ ́ твоéй, си́льне, 
Încinge-Te cu sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice. 
Kösd derekadra kardodat, óh hatalmas,  
Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet. 
5.красотóю твоéю и добрóтою твоéю: и наляцы́, и успѣвáй, и цáрствуй 
и́стины рáди и крóтости и прáвды: и настáвитъ тя́ ди́вно десни́ца твоя́. 
Cu frumuseţea Ta şi cu strălucirea Ta. Încordează-ţi arcul, propăşeşte şi 
împărăţeşte. 
Pentru adevăr, blîndeţe şi dreptate, şi Te va povăţui minunat dreapta Ta. 
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szépségeddel és ékességeddel indulj meg, és haladj szerencsésen; uralkodjál az 
igazságért, a szelídségért és az igazságosságért, és vezéreljen a te jobbod 
csodálatosan.   
És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért és jogért, és 
rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. 
6.Стрѣ ́лы твоя́ изощрéны, си́льне: лю́дiе подъ тобóю падýтъ въ сéрдцы 
врáгъ Царéвыхъ. 
Săgeţile Tale ascuţite sînt, Puternice, în inima duşmanilor împăratului; 
popoarele sub Tine vor cădea. 
Nyilaid élesek, óh hatalmas, alád hullanak a népek, akik szívből ellenségei a 
királynak. 
Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében. 
7.Престóлъ твóй, Бóже, въ вѣ ́къ вѣ ́ка: жéзлъ прáвости жéзлъ цáрствiя тво-
егó. 
Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate toiagul 
împărăţiei Tale. 
Trónodat tartsa meg Isten mindörökké, királyi pálcád igazságosság pálcája 
legyen. 
Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálcája a te királyságodnak pálcája. 
8.Возлюби́лъ еси́ прáвду и возненави́дѣлъ еси́ беззакóнiе: сегó рáди помáза 
тя́, Бóже, Бóгъ твóй елéемъ рáдости пáче причáстникъ твои́хъ. 
Iubit-ai dreptatea şi ai urît fărădelegea; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, 
Dumnezeule, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decît pe 
părtaşii Tăi. 
Szeretted az igazságot és gyűlölted a törvénytelenséget; azért kent föl az Isten, a 
te Istened az örömnek olajával társaid előtt. 
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened 
öröm olajával társaid fölé. 
9.Сми́рна и стáкти и касíа от ри́зъ твои́хъ, от тя́жестей слонóвыхъ {от 
хрáмовъ слонóвыхъ}, изъ ни́хже возвесели́ша тя́. 
Smirna şi aloea care îmbălsămează veşmintele Tale; din palate de fildeş cîntări 
de alăută Te veselesc; fiice de împăraţi întru cinstea Ta;  
Myrha, aloé és káciaillat árad öltözetedből, az elefántcsont termekből énekek 
vidámítanak téged. 
Mirrha, áloe, káciaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval 
vidámítnak téged. 
10.Дщéри царéй въ чéсти твоéй: предстá цари́ца одеснýю тебé, въ ри́захъ 
позлащéнныхъ одѣ ́яна преиспещрéна. 
Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea 
înfrumuseţată. 
Királyok leányai jöttek el tiszteletedre. Jobbod felől állt meg a királynő, 
arannyal átszőtt ruhába öltöztetve és felékesítve.    
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Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban. 
11.Слы́ши, дщи́, и ви́ждь, и приклони́ ýхо твоé, и забýди лю́ди твоя́ и дóмъ 
отцá твоегó: 
Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. 
Halljad leányzó, és hajtsd ide füledet, és felejtsd el népedet és atyádnak házát. 
Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád 
házát. 
12.и возжелáетъ Цáрь добрóты твоея́, занé тóй éсть Госпóдь твóй, и 
поклони́шися емý, 
Că a dorit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău. 
A király kívánta meg szépségedet, mert ő a te urad. Leborulnak előtted 
Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki! 
13.и дщи́ ти́рова съ дáры: лицý твоемý помóлятся богáтiи лю́дстiи. 
Şi se vor închina Lui fiicele Tirului cu daruri, feţei Tale se vor ruga aleşii/bogaţii 
poporului. 
Tyrus leányai ajándékaikkal, színed előtt hódolnak a nép gazdagjai. 
Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked. 
14.Вся́ слáва дщéре Царéвы внýтрь: ря́сны златым́и одѣ ́яна и 
преиспещрéна. 
Toată slava fiicei Împăratului este înlăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea 
înfrumuseţată.      
A király leányának minden ékessége belül van, és szebb az arannyal átszőtt 
ruhájánál.   
Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. 
15.Приведýтся Царю́ дѣ ́вы вслѣ ́дъ ея́, и́скреннiя ея́ приведýтся тебѣ ́: 
Aduce-se-vor Împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce Ţie. 
A királyhoz vezettetnek utána a szüzek, a vele lévők is hozzád vezettetnek. 
Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek vonulnak utána, az ő társnői; néked 
hozzák őket. 
16.приведýтся въ весéлiи и рáдованiи, введýтся въ хрáмъ Царéвъ. 
Aduce-se-vor întru veselie şi bucurie. 
Aduce-se-vor în palatul Împăratului. 
Vígsággal és örvendezéssel vezettetnek, és belépnek a király templomába. 
Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába. 
17.Вмѣ ́сто отéцъ твои́хъ бы́ша сы́нове твои́: постáвиши я́ кня́зи по всéй 
земли́. 
În locul părinţilor tăi s-au născut ţie fii; pune-i-vei pe ei căpetenii peste tot 
pămîntul. 
Atyáid helyett fiaid születnek, tedd őket uralkodókká az egész föld felett. 
Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. 



 114

18.Помянý и́мя твоé во вся́комъ рóдѣ и рóдѣ: сегó рáди лю́дiе исповѣ ́дятся 
тебѣ ́ въ вѣ ́къ и во вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Pomeni-vor numele Tău în tot neamul;  
Pentru aceasta popoarele Te vor lăuda în veac şi în veacul veacului. 
Megemlékeznek a te nevedről minden nemzedékről nemzedékre, ezért a népek 
magasztalni fognak téged mindörökké. 
Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké 
dicsérnek majd téged a népek! 
 
45/46. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, fiilor lui Core, pentru cele ascunse 
Az Isten védő hatalmának dicsőítése. Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak 
éneke, a halamothra. 
Въ конéцъ, о сынѣ ́хъ Корéовыхъ, о тáйныхъ, псалóмъ. 
 
1.Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne 
împresoară. 
Isten a mi menedékünk és erősségünk, segítőnk a reánk találó kemény 
megpróbáltatásokban. 
Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 
Бóгъ нáмъ прибѣ ́жище и си́ла, помóщникъ въ скóрбехъ обрѣ ́тшихъ ны́ 
зѣлó. 
2.Pentru aceasta nu ne vom teme cînd se va cutremura pămîntul şi se vor muta 
munţii în inima mărilor. 
Azért nem félünk, ha megindul a föld, és a hegyek a tenger szívébe zuhannak. 
Azért nem félünk, ha eltávoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger 
közepébe: 
Сегó рáди не убои́мся, внегдá смущáется земля́, и прелагáются гóры въ 
сердцá морскáя. 
3.Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de tăria Lui. 
Zúghatnak és háboroghatnak a vizek, megrendülhetnek a hegyek az ő 
szilárdságukban. 
Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. 
Szela. 
Возшумѣ ́ша и смятóшася вóды и́хъ, смятóшася гóры крѣ ́постiю егó. 
4.Apele rîurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; 
A folyam ágai örvendeztetik Istennek városát, 
Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, 
Cel Preaînalt a sfinţit lăcaşul Lui. 
megszentelte a Magasságos az Ő hajlékát. 
a Felségesnek szent hajlékait. 
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Рѣ ́чная устремлéнiя веселя́тъ грáдъ Бóжiй: освяти́лъ éсть селéнiе своé 
вы́шнiй. 
5.Dumnezeu e în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-
dimineaţă. 
Isten ott van benne, azért nem rendül meg, megsegíti őt Isten kora reggel. 
Az Isten ő közepette van, nem rendűl meg; megsegíti Isten virradatkor. 
Бóгъ посредѣ ́ егó, и не подви́жится: помóжетъ емý Бóгъ ýтро заýтра. 
6.Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; 
Háboroghatnak a nemzetek, megmozdulhatnak az országok, 
Nemzetek zajongnak, országok mozognak; 
Dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pămîntul. 
amikor kiereszti a hangját, meginog a föld. 
kiereszti hangját, megszeppen a föld. 
Смятóшася язы́цы, уклони́шася цáрствiя: дадé глáсъ свóй вы́шнiй, 
подви́жеся земля́. 
7.Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. 
A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi oltalmazónk. 
A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela. 
Госпóдь си́лъ съ нáми, застýпникъ нáшъ Бóгъ Иáковль. 
8.Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe 
pămînt. 
Jertek, lássátok az Úrnak tetteit, amelyeket csodajelként cselekedett a földön. 
Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön; 
Прiиди́те и ви́дите дѣлá Бóжiя, я́же положи́ чудесá на земли́: 
9.Pune-va capăt războaielor pînă la marginile pămîntului, arcul va sfărîma şi va 
frînge arma, iar pavezele în foc le va arde. 
Megszüntette a háborúkat a földnek határáig. Összezúzza az íjakat, és összetöri 
a fegyvereket, és a pajzsokat elégeti a tűzben. 
Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el a 
tűzben. 
отéмля брáни до конéцъ земли́, лýкъ сокруши́тъ и слóмитъ орýжiе, и щиты́ 
сожжéтъ огнéмъ. 
10.Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sînt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pămînt. 
Csöndesedjetek el és tudjátok meg, hogy Én vagyok az Isten, aki fennséges 
vagyok a nemzetek között, fennséges a földön. 
Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a 
nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. 
Упраздни́теся и разумѣ ́йте, я́ко áзъ éсмь Бóгъ: вознесýся во язы́цѣхъ, воз-
несýся на земли́. 
11.Domnul puterilor (este) cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. 
A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi oltalmazónk. 
A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela. 
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Госпóдь си́лъ съ нáми, застýпникъ нáшъ Бóгъ Иáковль. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 

CATISMA 7 
7. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
46/47. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о сынѣ ́хъ Корéовыхъ, псалóмъ. 
Mai marelui cîntăreţilor: un psalm pentru fiii lui Core 
Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. Hálaadás az elvett jókért. 
 
2.Вси́ язы́цы, восплещи́те рукáми, воскли́кните Бóгу глáсомъ рáдованiя: 
Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie. 
Minden népek tapsoljatok kezeitekkel, ujjongjatok Istenhez az örömnek 
hangján. 
Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. 
3.я́ко Госпóдь вы́шнiй стрáшенъ, Цáрь вéлiй по всéй земли́: 
Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare, peste tot pămîntul. 
Mert félelmetes a magasságos Isten, nagy Király Ő az egész földön. 
Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön. 
4.покори́ лю́ди нáмъ и язы́ки подъ нóги нáша: 
Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;  
Alánk vetette a népeket, és a nemzeteket lábaink alá. 
Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. 
5.избрá нáмъ достоя́нiя своé, добрóту Иáковлю, ю́же возлюби́. 
Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o. 
Kiterjesztette számunkra az Ő örökséget, Jákob ékességét, amelyet szeretett. 
Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, akit szeret. Szela. 
6.Взы́де Бóгъ въ воскликновéнiи, Госпóдь во глáсѣ трýбнѣ. 
Suitu-s-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trîmbiţă. 
Felment az Isten ujjongás közepette, felment az Úr harsona hangjával.  
Felvonul Isten harsona-szónál, kürtzengés közt az Úr. 
7.Пóйте Бóгу нáшему, пóйте: пóйте Царéви нáшему, пóйте: 
Cîntaţi Dumnezeului nostru, cîntaţi; cîntaţi Împăratului nostru, cîntaţi. 
Énekeljetek a mi Istenünknek, énekeljetek! Énekeljetek a mi Királyunknak, 
énekeljetek!  
Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek! 
8.я́ко Цáрь всея́ земли́ Бóгъ, пóйте разýмно. 
Că Împărat a tot pămîntul este Dumnezeu; cîntaţi cu înţelegere. 
Mert Isten az egész föld Királya, énekeljetek értelmesen! 



 117

Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel. 
9.ВоЦари́ся Бóгъ надъ язы́ки: Бóгъ сѣди́тъ на престóлѣ святѣ ́мъ своéмъ. 
Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfînt al Său. 
Királlyá lett az Isten a nemzetek fölött. Isten az Ő szent trónján ül.  
Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján. 
10.Кня́зи лю́дстiи собрáшася съ Бóгомъ Авраáмлимъ: я́ко Бóжiи держáвнiи 
земли́ зѣлó вознесóшася. 
Mai marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui 
Dumnezeu sînt puternicii pămîntului; El foarte s-a înălţat. 
Népek fejedelmei egybegyűltek Ábrahám Istenének népével. Mert Istenéi a föld 
hatalmasai, nagyon felmagasztaltattak. 
Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené 
a földnek pajzsai; magasságos ő igen! 
 
47/48. Zsoltár. 
1.Псалóмъ пѣ ́сни сынóвъ Корéовыхъ, вторы́я суббóты. 
O cîntare de psalm pentru fiii lui Core, pentru a doua zi a sîmbetei 
A jeruzsáleimek hálaadása az Istentől nyert oltalomért. A Kóráh fiainak 
zsoltáréneke. 
 
2.Вéлiй Госпóдь и хвáленъ зѣлó во грáдѣ Бóга нáшего, въ горѣ ́ святѣ ́й егó, 
Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel 
sfînt al Lui;  
Nagy az Úr, és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az Ő szent hegyén; 
Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges 
hegyén. 
3.благокорéннымъ рáдованiемъ всея́ земли́: гóры Сióнскiя, рéбра сѣ ́верова, 
грáдъ Царя́ вели́каго. 
Bine întemeiată spre bucuria întregului pămînt. Muntele Sionului, coastele de 
miazănoapte, cetatea împăratului celui mare. 
jól megalapozta azt az egész föld örömére: Sion hegyein, az észak szélén a nagy 
Király városa. 
Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy 
királynak városa. 
4.Бóгъ въ тя́жестѣхъ {во хрáмѣхъ} егó знáемь éсть, егдá заступáетъ и́. 
Dumnezeu în palatele ei se cunoaşte, cînd o apără pe ea, 
Ismerik az Istent annak házaiban, amikor oltalmazza azt. 
Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. 
5.Я́ко сé, цáрiе зéмстiи собрáшася, снидóшася вкýпѣ: 
Că iată împăraţii s-au adunat, strînsu-s-au împreună. 
Mert íme a föld királyai egybegyűltek, egy helyre gyülekeztek ők. 
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Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen. 
6.тíи ви́дѣвше тáко, удиви́шася, смятóшася, подвигóшася: 
Aceştia văzînd-o aşa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. 
Amint látták, úgy elcsodálkoztak, megrendültek, meginogtak. 
Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak. 
7.трéпетъ прiя́тъ я́ тáмо, болѣ ́зни я́ко раждáющiя. 
Cutremur i-a cuprins pe ei acolo; dureri ca ale celei ce naşte. 
Rettegés fogta el őket ott, mint a szülőasszony fájdalmai. 
Rémület fogta el ott őket, fájdalom, amilyen a szülőasszonyé; 
8.Дýхомъ бýрнымъ сокруши́ши корабли́ Ѳарси́йскiя. 
Cu vînt puternic va sfărîma corăbiile Tarsisului. 
Erős széllel zúztad össze Tharszisz hajöit. 
A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit. 
9.Я́коже слы́шахомъ, тáко и ви́дѣхомъ во грáдѣ Гóспода си́лъ, во грáдѣ 
Бóга нáшего: Бóгъ основá и въ вѣ ́къ. 
Precum am auzit, aşa am şi văzut, în cetatea Domnului puterilor, în cetatea 
Dumnezeului nostru; Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac. 
Amiképen hallottuk, úgy is láttuk, a Seregek Urának várasában, a mi Istenünk 
városában, hogy Isten alapozta azt meg mindörökre. 
Amiként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk 
városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela. 
10.Прiя́хомъ, Бóже, ми́лость твою́ посредѣ ́ людíй твои́хъ. 
Primit-am, Dumnezeule, mila Ta, în mijlocul bisericii Tale. 
Felfogtuk a Te irgalmadat, Isten, templomod belsejében. 
A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében. 
11.По и́мени твоемý, Бóже, тáко и хвалá твоя́ на концáхъ земли́: прáвды 
испóлнь десни́ца твоя́. 
După numele Tău, Dumnezeule, aşa şi lauda Ta peste marginile pămîntului; de 
dreptate plină este dreapta Ta. 
Amilyen a neved, óh Isten, olyan a dicséreted is a föld határáig; igazsággal telt 
meg a Te jobbod. 
Amilyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes 
a te jobbod. 
12.Да возвесели́тся горá Сióнская, и да возрáдуются дщéри иудéйскiя, 
судéбъ рáди твои́хъ, Гóсподи. 
Să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecăţile 
Tale, Doamne. 
Örvendezzék Sion hegye, és vigadjanak Júdea leányai igaz ítéleteid miatt. 
Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért. 
13.Обыди́те Сióнъ и обыми́те егó, повѣ ́дите въ столпѣ ́хъ егó: 
Înconjuraţi Sionul şi-l cuprindeţi pe dînsul, povestiţi de turnurile lui. 
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Kerüljétek körül Siont, és vegyétek azt körül, számláljátok meg bástyáit, 
Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait. 
14.положи́те сердцá вáша въ си́лу егó, и раздѣли́те дóмы егó, я́ко да 
повѣ ́сте въ рóдѣ инѣ ́мъ. 
Puneţi-vă inimile voastre întru puterea lui şi străbateţi casele lui, ca să povestiţi 
neamului ce vine. 
helyezzétek szíveteket annak erődjébe, és járjátok be annak palotáit, hogy 
elmondhassátok a jövő nemzedéknek. 
Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő 
nemzedéknek: 
15.Я́ко тóй éсть Бóгъ нáшъ во вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка: тóй упасéтъ нáсъ во 
вѣ ́ки. 
Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac şi în veacul veacului; El ne 
va paşte pe noi în veci. 
Mert ez az Isten a mi Istenünk mindörökön örökké, Ő pásztorol minket 
mindörökké. 
Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig! 
 
48/49. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, сынóмъ Корéовымъ, псалóмъ. 
Mai marelui cîntăreţilor; un psalm pentru fiii lui Core 
A földi kincs veszendő, a lelki jó örök, és jutalma bizonyos. Az 
éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 
 
2.Услы́шите сiя́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́ живýщiи по вселéннѣй, 
Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume; 
Halljátok ezt minden nemzetek, figyeljetek földkerekségnek minden lakói,  
Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! 
3.земнорóднiи же и сы́нове человѣ ́честiи, вкýпѣ богáтъ и убóгъ. 
Pămîntenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul. 
földnek szülöttei és emberek fiai, gazdagok és szegények! 
Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény. 
4.Устá моя́ возглагóлютъ премýдрость, и поучéнiе сéрдца моегó рáзумъ. 
Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere. 
Szájam bölcseséget szól, és szívemnek igyekvése okosságot. 
Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. 
5.Приклоню́ въ при́тчу ýхо моé, отвéрзу во псалти́ри ганáнiе моé. 
Pleca-voi spre pildă urechea mea, tîlcui-voi în sunet de psaltire gîndul meu. 
Példabeszédre hajtom fülemet, és hárfával nyitom meg elbeszélésemet.  
Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet. 
6.Вскýю бою́ся въ дéнь лю́тъ? беззакóнiе пяты́ моея́ обы́детъ мя́. 
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Pentru ce să mă tem în ziua cea rea cînd mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor 
mei, 
Miért féljek a gonosz napon? Sarkam mögül a törvénytelenség körülfog engem,   
Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül, 
7.Надѣ ́ющiися на си́лу свою́ и о мнóжествѣ богáтства своегó хвáлящiися: 
(Ei) care se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă. 
azok, akik erejükben bíznak és gazdagságuk sokaságával dicsekednek. 
Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek? 
8.брáтъ не избáвитъ, избáвитъ ли человѣ ́къ? не дáстъ Бóгу измѣ ́ны за ся́, 
Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ 
de răscumpărare. / Fratele nu izbăveşte; izbăvi-va oare omul? Nu va da lui 
Dumnezeu jertfă de ispăşire, 
A testvér meg nem váltható; megválthatja-e az ember? Nem adhat érte 
váltságdíjat Istennek, 
Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. 
9.и цѣ ́ну избавлéнiя души́ своея́: и утруди́ся въ вѣ ́къ, 
Că răscumpărarea sufletului este prea scumpă şi niciodată nu se va putea face. / 
Şi nici preţ de răscumpărare sufletului său. 
sem lelke váltságának árát. Le kell mondania róla örökre, 
Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre; 
 
10.и жи́въ бýдетъ до концá, не ýзритъ пáгубы. 
Ca să rămînă cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. / Se va 
osteni în veac şi va vieţui fără de sfîrşit? 
Még ha örökké él is, és nem lát enyészetet,  
 Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört. 
11.Егдá уви́дитъ премýдрыя умирáющыя, вкýпѣ безýменъ и несмы́сленъ 
поги́бнутъ, и остáвятъ чужди́мъ богáтство своé. 
Fiecare vede că înţelepţii mor cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii şi lasă altora 
bogăţia lor? / Nu va vedea el, oare, moartea cînd vede pe cei înţelepţi murind, 
aşa cum moare şi nebunul şi cel nepriceput şi lasă străinilor bogăţia lor? 
amikor meglátja, hogy meghalnak a bölcsek, és velük együtt pusztulnak el az 
esztelenek és a balgák, és másokra hagyják vagyonukat, 
De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és 
gazdagságukat másoknak hagyják. 
12.И грóби и́хъ жили́ща и́хъ во вѣ ́къ, селéнiя и́хъ въ рóдъ и рóдъ, нарекóша 
именá своя́ на земля́хъ. 
Mormîntul lor va fi casa lor în veac, lăcaşurile lor din neam în neam, deşi numit-
au cu numele lor pămînturile lor. 
és sírjuk lesz házukká örökre, lakóhelyükké nemzedékről nemzedékre; 
emlegetik nevüket földjeiken. 
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Gondolatjok ez: az ő házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékről-nemzedékre 
szállnak, nevöket hangoztatják a földön. 
13.И человѣ ́къ въ чéсти сы́й не разумѣ ́, приложи́ся скотóмъ несмы́слен-
нымъ и уподóбися и́мъ. 
Şi omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de 
minte şi s-a asemănat lor. 
Még a megbecsülésben lévő ember sem marad meg, hanem az oktalan 
állatokatpéldázza, hozzájuk hasonul. 
Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg; hasonlít a 
barmokhoz, amelyeket levágnak. 
14.Сéй пýть и́хъ соблáзнъ и́мъ, и по си́хъ во устѣ ́хъ свои́хъ благоволя́тъ. 
Această cale a lor le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor. 
Ez az útjuk botránkozás a számukra, és azután a szájukbam gyönyörködnek. 
Ez az ő sorsuk bolondság nékik; de azért gyönyörködnek szavokban az ő 
követőik. Szela. 
15.Я́ко óвцы во áдѣ положéни сýть, смéрть упасéтъ я́: и обладáютъ и́ми 
прáвiи заýтра, и пóмощь и́хъ обетшáетъ во áдѣ: от слáвы своея́ изриновéни 
бы́ша. 
Ca nişte oi în iad sînt puşi, moartea îi va paşte pe ei,  
Şi-i vor stăpîni pe ei cei drepţi, şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va 
învechi în iad. 
Mint a juhok kerülnek az alvilágba, a halál pásztorkodik felettük; reggelre az 
egyenes szívűek uralkodnak rajtuk, segítségük elavul az alvilágban azok 
dicsőségétől. 
Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak 
rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az ő lakásuktól. 
16.Обáче Бóгъ избáвитъ дýшу мою́ изъ руки́ áдовы, егдá прiéмлетъ мя́. 
Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mîna iadului, cînd mă va apuca. 
Csak Isten válthatja meg lelkemet az alvilág kezéből, amikor magához vesz 
engem. 
Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. 
Szela. 
17.Не убóйся, егдá разбогатѣ ́етъ человѣ ́къ, или́ егдá умнóжится слáва дóму 
егó: 
Să nu te temi cînd se îmbogăţeşte omul, şi cînd se înmulţeşte slava casei lui. 
Ne félj, ha valameny ember meggazdagszik, és ha megsokasodik házának 
dicsősége; 
Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; 
18.я́ко внегдá умрéти емý, не вóзметъ вся́, нижé сни́детъ съ ни́мъ слáва егó. 
Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va pogorî cu dînsul slava lui. 
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mert amikor meghal, semmit sem vihat magával; sem a dicsősége nem száll alá 
vele együtt. 
Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána. 
19.Я́ко душá егó въ животѣ ́ егó благослови́тся, исповѣ ́стся тебѣ ́, егдá 
благосотвори́ши емý. 
Chiar dacă sufletul lui se va binecuvînta în viaţa lui şi te va lăuda cînd îi vei face 
bine; 
Mert lelke életében áldatik meg; magasztal téged, amikor jót cselekszel vele. 
Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél 
magaddal: 
20.Вни́детъ дáже до рóда отéцъ свои́хъ, дáже до вѣ ́ка не ýзритъ свѣ ́та. 
Totuşi intra-va pînă la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină. 
Bejut atyáinak nemzedékéhez, sohasem lát többé világosságot. 
Mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, akik soha sem látnak világosságot. 
21.И человѣ ́къ въ чéсти сы́й не разумѣ ́, приложи́ся скотóмъ несмы́слен-
нымъ и уподóбися и́мъ. 
Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte 
şi s-a asemănat lor. 
A megbecsülésben lévő ember sem marad meg, hanem az oktalan állatokat 
példázza, hozzájuk hasonul. 
Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a 
barmokhoz, amelyeket levágnak. 
 
Slavă… 
Dicsőség... 
 
49/50. Zsoltár. 
Псалóмъ Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf 
Az igaz isteni tiszteletről. Asáf zsoltára.  
 
1.Бóгъ богóвъ Госпóдь глагóла, и призвá зéмлю от востóкъ сóлнца до 
зáпадъ. 
Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi a chemat pămîntul;  
Az Istenek Istene, az Úr szólott, és hívta a földet napkelettől napnyugatig. 
Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig. 
2.От Сióна благолѣ ́пiе красоты́ егó: 
De la răsăritul soarelui pînă la apus. Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui. 
Sionról jő szépségének ékessége,  
A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. 
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3.Бóгъ я́вѣ прiи́детъ, Бóгъ нáшъ, и не премолчи́тъ: óгнь предъ ни́мъ воз-
гори́тся, и о́крестъ егó бýря зѣ ́лна. 
Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea;  
Foc înaintea Lui va arde şi împrejurul Lui vifor mare. 
tündöklően jelenik meg az Isten, a mi Istenünk, és nem hallgat. Tűz emészt 
Őelőtte, és körülötte hatalmas vihar. 
Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős 
forgószél. 
4.Призовéтъ нéбо свы́ше, и зéмлю, разсуди́ти лю́ди своя́. 
Chema-va cerul de sus şi pămîntul, ca să judece pe poporul Său. 
Elhívja fent az eget és a földet, hogy megítélje az Ő népét. 
Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét: 
5.Собери́те емý преподóбныя егó, завѣщáющыя завѣ ́тъ егó о жéртвахъ. 
Adunaţi-i Lui pe cuvioşii Lui, pe cei ce au făcut legămînt cu El pentru jertfe. 
Gyűjtsétek Hozzá az Ő kegyeltjeit, akik áldozatokkal kötötték meg az Ő 
szövetségét,  
Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet! 
6.И возвѣстя́тъ небесá прáвду егó: я́ко Бóгъ судiя́ éсть. 
Şi vor vesti cerurile dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător este. 
és hirdessék az egek az Ő igazságosságát, mert az Isten ítélkezik. 
És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela. 
7.Услы́шите, лю́дiе мои́, и возглагóлю вáмъ, Изрáилю, и засвидѣ ́телствую 
тебѣ ́: Бóгъ, Бóгъ твóй éсмь áзъ. 
„Ascultă, poporul meu, şi-ţi voi grăi ţie, Israile! … Şi voi mărturisi ţie. 
Dumnezeu, Dumnezeul tău sînt Eu. 
Hallgass népem, mert hozzád szólok; Izráel, ellened tanúskodom. Isten, a te 
Istened vagyok Én. 
Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; 
Isten vagyok én, a te Istened. 
8.Не о жéртвахъ твои́хъ обличý тя́, всесожжéнiя же твоя́ предо мнóю сýть 
вы́ну: 
Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea Mea sînt 
pururea. 
Nem áldozataidért feddelek meg, pedig égőáldozataid Előttem vannak 
mindenkor. 
Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem 
vannak. 
9.не прiимý от дóму твоегó телцéвъ, нижé от стáдъ твои́хъ козлóвъ. 
Nu voi primi din casa ta viţei, nici din turmele tale ţapi. 
Nem fogadok el házadból borjakat, sem nyájadból bakokat. 
De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból; 
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10.Я́ко мои́ сýть вси́ звѣ ́рiе дубрáвнiи, скóти въ горáхъ и волóве: 
Că ale Mele sînt toate fiarele cîmpului, dobitoacele din munţi şi boii. 
Hiszen enyémek az erdő minden vadjai, az állatok a hegyeken és a barmok;  
Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. 
11.познáхъ вся́ пти́цы небéсныя, и красотá сéлная со мнóю éсть. 
Cunoscut-am toate păsările cerului şi frumuseţea ţarinii cu Mine este. 
ismerem az ég minden madarait, és a mezőnek szépsége enyém. 
Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. 
12.А́ще взáлчу, не рекý тебѣ ́: моя́ бо éсть вселéнная и исполнéнiе ея́. 
De voi flămînzi, nu-ţi voi spune ţie, că a Mea este lumea şi plinirea ei. 
Ha megéhezném, nem mondanám azt néked; hiszen enyém a földkerekség és 
annak népessége. 
Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek 
mindene. 
13.Едá я́мъ мясá ю́нча? или́ крóвь козлóвъ пiю́? 
Oare voi mînca carne de taur, sau sînge de ţapi voi bea? 
Vajjon eszem-e a bikák húsát, vagy iszom-e a bakok vérét? 
Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é? 
14.Пожри́ богови жéртву хвалы́ и воздáждь вы́шнему моли́твы твоя́: 
Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele 
tale. 
A dicséret áldozatát áldozd Istennek, és teljesítsd fogadalmaidat a 
Magasságosnak; 
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat! 
15.и призови́ мя въ дéнь скóрби твоея́, и измý тя, и прослáвиши мя́. 
Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei proslăvi. 
és hívj segítségül Engem a gyötrelem napján, és Én megszabadítalak, és te 
dicsőíteni fogsz Engem. 
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te 
dicsőítesz engem. 
16.Грѣ ́шнику же речé Бóгъ: вскýю ты́ повѣ ́даеши оправдáнiя моя́ и 
воспрiéмлеши завѣ ́тъ мóй усты́ твои́ми? 
Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: Pentru ce tu povesteşti dreptăţile Mele şi iei 
legămîntul Meu în gura ta? 
A bűnösnek pedig ezt mondta Isten: miért sorolod te az Én rendeléseimet, és 
miért veszed szádra az Én szövetségemet?  
A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed 
szádra az én szövetségemet? 
17.Ты́ же возненави́дѣлъ еси́ наказáнiе и отвéрглъ еси́ словесá моя́ вспя́ть. 
Tu ai urît învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta. 
Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és igéimet hátad mögé vetetted.  
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Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet! 
18.А́ще ви́дѣлъ еси́ тáтя, тéклъ еси́ съ ни́мъ, и съ прелюбодѣ ́емъ учáстiе 
твоé полагáлъ еси́: 
De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrînat partea ta puneai. 
Ha tolvajt láttál, segítettél neki, és a paráznákkal közösséget vállaltál. 
Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök. 
19.устá твоя́ умнóжиша злóбу, и язы́къ твóй сплетáше льщéнiя: 
Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. 
Szád bővelkedett gonoszságban, és nyelved csalárdságot szőtt. 
A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. 
20.сѣдя́ на брáта твоегó клеветáлъ еси́ и на сы́на мáтере твоея́ полагáлъ еси́ 
соблáзнъ. 
Şezînd împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus 
sminteală. 
Leültél, hogy testvéred ellen szólj, és anyád fia ellen tőrt vetettél. 
Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod. 
21.Сiя́ сотвори́лъ еси́, и умолчáхъ, вознепщевáлъ еси́ беззакóнiе, я́ко бýду 
тебѣ ́ подóбенъ: обличý тя и предстáвлю предъ лицéмъ твои́мъ грѣхи́ твоя́. 
Acestea ai făcut şi am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ţie; 
mustra-te voi şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale. 
Ezeket tetted, és hallgattam; azt gondoltad, hogy a törvénytelenségben hasonló 
vagyok hozzád. Megfeddelek, és szemed elé tárom ezeket. 
Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? 
Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. 
22.Разумѣ ́йте ýбо сiя́, забывáющiи Бóга, да не когдá похи́титъ, и не бýдетъ 
избавля́яй. 
Înţelegeţi dar acestea cei ce uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească şi 
să nu fie Cel ce izbăveşte.  
Értsétek meg ezeket, kik megfeledkeztek Istenről, nehogy elragadjon, és ne 
legyen senki, aki megmenekül.  
Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül: 
23.Жéртва хвалы́ прослáвитъ мя́, и тáмо пýть, и́мже явлю́ емý спасéнiе моé. 
Jertfa de laudă Mă va slăvi şi acolo este calea în care voi arăta lui mîntuirea 
Mea. 
A dicséret áldozata dicsőít Engem; ott van az út, amelyen megmutatom Isten 
szabadítását. 
Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg 
Istennek szabadítását. 
 
50/51. Zsoltár. 
Mai marelui cîntăreţilor; un psalm al lui David, cînd a venit profetul Natan, ca 
să-l mustre pentru femeia lui Urie. 
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Könyörgés a bűntől való szabadulásért. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. 
Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду,– –внегдá вни́ти къ немý наѳáну прорóку, > 
2егдá вни́де къ вирсавíи женѣ ́ урíевѣ. 
 
1.Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. 
Irgalmazz nékem, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, 
Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; 
2.Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. 
és könyörületed sokasága szerint töröld el az én vétkezéseimet. 
irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! 
Поми́луй мя́, Бóже, по вели́цѣй ми́лости твоéй, и по мнóжеству щедрóтъ 
твои́хъ очи́сти беззакóнiе моé. 
3.Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. 
Teljesen moss meg engem törvényszegésemtől, és a bűnömtől tisztíts meg 
engem. 
Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki 
engemet; 
Наипáче омы́й мя́ от беззакóнiя моегó и от грѣхá моегó очи́сти мя́: 
4.Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. 
Mert ismerem törvényszegésemet, és bűnöm előttem van szüntelen. 
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. 
я́ко беззакóнiе моé áзъ знáю, и грѣ ́хъ мóй предо мнóю éсть вы́ну. 
5.Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, ca să fii îndreptăţit întru 
cuvintele Tale şi să biruieşti cînd vei judeca Tu. 
Csak Teellened vétkeztem, és a gonoszságot Teelőtted cselekedtem, hogy igaz 
légy igéidben, és győztes ítéletedben. 
Egyedűl te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, a mi gonosz a te szemeid 
előtt; hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 
Тебѣ ́ еди́ному согрѣши́хъ и лукáвое предъ тобóю сотвори́хъ: я́ко да 
оправди́шися во словесѣ ́хъ твои́хъ и побѣди́ши, внегдá суди́ти ти́. 
6.Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. 
Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem anyám. 
Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. 
Сé бо, въ беззакóнiихъ зачáтъ éсмь, и во грѣсѣ ́хъ роди́ мя мáти моя́. 
7.Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, 
mi-ai arătat mie. 
Íme pedig, Te az igazságot szereted, bölcsességed rejtett és titkos dolgait 
megmutattad nékem. 
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Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben 
bölcseségre tanítasz engem. 
Сé бо, и́стину возлюби́лъ еси́, безвѣ ́стная и тáйная премýдрости твоея́ 
яви́лъ ми́ еси́. 
8.Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada 
mă voi albi. 
Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és fehérebb 
leszek a hónál. 
Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb 
leszek a hónál. 
Окропи́ши мя́ иссóпомъ, и очи́щуся: омы́еши мя́, и пáче снѣ ́га убѣлю́ся. 
9.Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. 
Hallass velem örömet és vigasságot, hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. 
Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket 
összetörtél. 
Слýху моемý дáси рáдость и весéлiе: возрáдуются кóсти смирéнныя. 
10.Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. 
Fordítsd el orcádat az én bűneimtől, és töröld el minden törvényszegéseimet. 
Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. 
Отврати́ лицé твоé от грѣ ́хъ мои́хъ и вся́ беззакóнiя моя́ очи́сти. 
11.Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele 
dinlăuntru ale mele. 
Tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. 
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 
Сéрдце чи́сто сози́жди во мнѣ ́, Бóже, и дýхъ прáвъ обнови́ во утрóбѣ моéй. 
12.Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. 
Ne vess el engem a Te színed elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el éntőlem. 
Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 
Не отвéржи менé от лицá твоегó и Дýха твоегó святáго не отими́ от менé. 
13.Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. 
Add meg nékem a Te üdvösséged örömét, és kiváló lélekkel erősíts meg engem. 
Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével 
támogass engem. 
Воздáждь ми́ рáдость спасéнiя твоегó и Дýхомъ Влады́чнимъ утверди́ мя. 
14.Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor 
întoarce. 
Hadd tanítsam a törvényteleneket a Te utaidra, és a gonoszok megtérnek 
Hozzád. 
Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. 
Научý беззакóнныя путéмъ твои́мъ, и нечести́вiи къ тебѣ ́ обратя́тся. 
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15.Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele; 
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. 
Szabadíts meg engem a vérontástól, Istenem, üdvösségemnek Istene, hogy 
örömmel hirdesse nyelvem a Te igazságosságodat. 
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy 
harsogja nyelvem a te igazságodat. 
Избáви мя́ от кровéй, Бóже, Бóже спасéнiя моегó: возрáдуется язы́къ мóй 
прáвдѣ твоéй. 
16.Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. 
Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni. 
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. 
Гóсподи, устнѣ ́ мои́ отвéрзеши, и устá моя́ возвѣстя́тъ хвалý твою́. 
17.Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. 
Mert ha áldozatot kívánnál, adnék; de az égőáldozatokban nem gyönyörködöl. 
Mert nem kivánsz te véresáldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem 
gyönyörködöl. 
Я́ко áще бы восхотѣ ́лъ еси́ жéртвы, дáлъ бы́хъ ýбо: всесожжéнiя не 
благоволи́ши. 
18.Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o 
va urgisi. 
Istenhez illő áldozat: a töredelmes lélek; töredelmes és megalázkodott szívet 
nem vet meg Isten. 
Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet 
oh Isten nem veted te meg. 
Жéртва Бóгу дýхъ сокрушéнъ: сéрдце сокрушéнно и смирéнно Бóгъ не 
уничижи́тъ. 
19.Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile 
Ierusalimului. 
Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem 
kőfalai. 
Tégy jól a te kegyelmedből a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. 
Ублажи́, Гóсподи, благоволéнiемъ твои́мъ Сióна, и да сози́ждутся стѣ ́ны 
Иерусали́мскiя: 
20.Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune 
pe altarul Tău viţei. 
Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat; 
akkor tesznek oltárodra borjakat. 
Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai; az égő és egész 
áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. 
тогдá благоволи́ши жéртву прáвды, возношéнiе и всесожегáемая: тогдá воз-
ложáтъ на олтáрь твóй телцы́. 
 



 129

Slavă… 
Dicsőség... 
 
51/52. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, рáзума Дави́ду, внегдá прiити́ дои́ку Идумéйску, и воз-
вѣсти́ти Саýлу, и рещи́ емý: прiи́де Дави́дъ въ дóмъ Авимелéховъ. 
Mai marelui cîntăreţilor, un psalm al lui David, cînd a venit Doig Idumeul şi a 
vestit lui Saul şi i-a zis: venit-a David în casa lui Abimelech 
David Dóeg ellen panaszkodik. Az éneklőmesternek; Dávid tanítása; Mikor az 
Idumeus Dóeg eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki: Dávid az 
Akhimélek házába ment be. 
 
2.Чтó хвáлишися во злóбѣ, си́льне? беззакóнiе вéсь дéнь, 
Ce te făleşti întru răutate, puternice? Fărădelege toată ziua. 
Mit dicsekszel gonoszságban törvénytelenségeddel egész nap, te hatalmas? 
Mit dicsekedel gonoszságban, oh te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen 
való! 
3.непрáвду умы́сли язы́къ твóй: я́ко бри́тву изощрéну сотвори́лъ еси́ лéсть. 
Nedreptate a vorbit limba ta; ca un brici ascuţit a făcut vicleşug. 
Igaztalanságot készített a nyelved, éles borotvává tetted álnokságodat. 
Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak 
mestere! 
4.Возлюби́лъ еси́ злóбу пáче благосты́ни, непрáвду нéже глагóлати прáвду: 
Iubit-ai răutatea mai mult decît bunătatea, nedreptatea mai mult decît a grăi 
dreptatea. 
Jobban szeretted a gonoszságot a jóságnál, és az igaztalanságot az igaz 
beszédnél. 
Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint 
igazságot szólni. Szela. 
5.возлюби́лъ еси́ вся́ глагóлы потóпныя, язы́къ льсти́въ. 
Iubit-ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană. 
Szeretted az ártalom minden beszédeit, a csalárd nyelvet. 
Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet. 
6.Сегó рáди Бóгъ разруши́тъ тя́ до концá: востóргнетъ тя́, и пресели́тъ тя́ от 
селéнiя твоегó и кóрень твóй от земли́ живы́хъ. 
Pentru aceasta Dumnezeu te va doborî pînă în sfîrşit, te va smulge şi te va muta 
din lăcaşul tău şi rădăcina ta din pămîntul celor vii. 
Ezért Isten leront téged végképen, kiszakít és kitelepít téged hajlékodból, és 
gyökeredet kitépi az élők földjéből. 
Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és 
kiszaggat téged az élők földéről. Szela. 
7.У́зрятъ прáведнiи и убоя́тся, и о нéмъ возсмѣю́тся и рекýтъ: 
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Vedea-vor drepţii şi se vor teme; şi de el vor rîde şi vor zice: „Iată omul care nu 
şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, 
Meglátják ezt az igazak, és megfélemednek, majd nevetnek rajta és így szólnak: 
És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta: 
8.сé, человѣ ́къ, и́же не положи́ Бóга помóщника себѣ ́, но уповá на мнóжест-
во богáтства своегó, и возмóже суетóю своéю. 
Ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiei sale şi s-a întărit întru deşertăciunea sa”. 
íme az az ember, aki nem Istent tette meg segítőjének, hanem gazdagságának 
sokaságában bízott, és hívságában felfuvalkodott. 
Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának 
sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt! 
9.А́зъ же я́ко мáслина плодови́та въ домý Бóжiи: уповáхъ на ми́лость 
Бóжiю во вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui 
Dumnezeu, în veac şi veacul veacului. 
Én pedig olyan vagyok, mint a termő olajfa Isten házában; bízom Isten 
irgalmában mindörökön örökké.  
Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind 
örökkön örökké. 
10.Исповѣ ́мся тебѣ ́ въ вѣ ́къ, я́ко сотвори́лъ еси́: и терплю́ и́мя твоé, я́ко 
благо предъ преподóбными твои́ми. 
Slăvi-Te-voi în veac, că ai făcut aceasta şi voi aştepta numele Tău, că bun este 
înaintea cuvioşilor Tăi. 
Vallomást teszek Rólad örökké, mert így cselekedtél; a Te nevedben 
reménykedem, mert jóságos az a kegyelteidhez. 
Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos 
vagy, a te híveid előtt. 
 
52/53. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о Маелéѳѣ, рáзума Дави́ду. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru maelet, un instrument 
muzical; un psalm al priceperii. 
Az éneklőmesternek a mahalathra, Dávid tanítása. Az emberek bűnösségéről. 
 
2.Речé безýменъ въ сéрдцы своéмъ: нѣ ́сть Бóгъ. Растлѣ ́ша и омерзи́шася въ 
беззакóнiихъ, нѣ ́сть творя́й благóе. 
Zis-a cel nebun întru inima sa: „Nu este Dumnezeu!” 
Stricatu-s-au şi urîţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine;  
Azt mondta szívében az esztelen: nincs Isten. Romlottak, utálatosak lettek 
törvénytelenségeikben; nincs, aki jót cselekednék. 
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Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos 
hamisságot cselekedtek, nincs aki jót cselekedjék. 
3.Бóгъ съ небесé прини́че на сы́ны человѣ ́ческiя, ви́дѣти, áще éсть 
разумѣвáяй или́ взыскáяй Бóга. 
Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau 
cel ce caută pe Dumnezeu. 
Az Úr letekintett a menyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e még értelmes 
és Istent kereső. 
Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, 
Istent kereső? 
4.Вси́ уклони́шася, вкýпѣ непотрéбни бы́ша: нѣ ́сть творя́й благóе, нѣ ́сть до 
еди́наго. 
Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bine, nu este 
pînă la unul. 
Mindnyájan elhajoltak, együttesen elfajultak; nincs, aki jót cselekednék, nincs 
egyetlen egy sem. 
Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen aki jót 
cselekedjék, nincsen csak egy is. 
5.Ни ли́ уразумѣ ́ютъ вси́ дѣ ́лающiи беззакóнiе, снѣдáющiи лю́ди моя́ въ 
снѣ ́дь хлѣ ́ба? Гóспода не призвáша. 
Oare, nu vor cunoaşte, toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănîncă pe 
poporul meu cum mănîncă pîinea, 
Hát nem esztelenek mindazok, akik törvénytelenséget művelnek? Akik eszik az 
én népemet, eszik, mint a kenyeret, Istenhez nem fohászkodtak. 
Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, 
mintha kenyeret ennének, akik az Istent segítségül nem hívják? 
6.Тáмо устраши́шася стрáха, идѣ ́же не бѣ ́ стрáхъ: я́ко Бóгъ разсы́па кóсти 
человѣкоугóдниковъ: постыдѣ ́шася, я́ко Бóгъ уничижи́ и́хъ. 
Pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică,  
Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au că 
Dumnezeu i-a urgisit pe ei. 
Ott félemednek majd meg félelemmel, ahol nincs félelem; mert Isten szétszórja 
azok csontjait, akik az emberek kedvét keresik; megszégyenülnek, mert Isten 
megvetette őket.  
Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem; mert az Isten elszéleszti 
azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened; megszégyeníted azokat, mert az 
Isten megveti őket. 
7.Ктó дáстъ от Сióна спасéнiе Изрáилево? внегдá возврати́тъ Бóгъ плѣнéнiе 
людíй свои́хъ, возрáдуется Иáковъ и возвесели́тся Изрáиль. 
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Cine va da din Sion mîntuirea lui Israel? Cînd va întoarce Domnul pe cei robiţi 
ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel. 
Kicsoda adja meg a Sionról Izráel szabadulását? Amikor az Úr visszahozza az Ő 
népének foglyait, akkor vigad majd Jákob és örvendezik Izráel. 
Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő 
népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel! 
 
53/54. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ рáзума Дави́ду, внегдá прiити́ зифéемъ и рещи́ 
Саýлови: не сé ли, Дави́дъ скры́ся въ нáсъ? 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru instrumente cu coarde: 
un psalm al priceperii. Cînd au venit zefeii şi au zis lui Saul: Iată! Oare nu s-a 
ascuns David de noi? 
Könyörög Dávid a megszabadításért. 
Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; Mikor a Zifeusok eljöttek, 
és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? 
 
2.Бóже, во и́мя твоé спаси́ мя и въ си́лѣ твоéй суди́ ми. 
Dumnezeule, întru numele Tău mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. 
Istenem, a Te nevedben üdvözíts engem, és a Te hatalmadban ítelj meg engem. 
Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút 
értem! 
3.Бóже, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глагóлы ýстъ мои́хъ: 
Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 
Istenem, hallgasd meg imádságomat, fogadd füledbe szájamnak igéit. 
Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. 
4.я́ко чýждiи востáша на мя́, и крѣ ́пцыи взыскáша дýшу мою́, и не 
предложи́ша Бóга предъ собóю. 
Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu; şi n-au 
pus pe Dumnezeu înaintea lor. 
Mert idegenek támadnak reám, és hatalmasok követelik lelkemet, akik nem 
veszik észre maguk előtt az Istent. 
Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is 
gondolnak Istenre. Szela. 
5.Сé бо, Бóгъ помогáетъ ми́, и Госпóдь застýпникъ души́ моéй: 
Că iată, Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinitorul sufletului meu. 
Íme pedig Isten megsegít engem, és az Úr az én lelkemnek oltalmazója. 
Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. 
6.отврати́тъ злáя врагóмъ мои́мъ: и́стиною твоéю потреби́ и́хъ. 
Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei. 
Visszafordítja a rosszat ellenségeimre. A Te igazságodban semmisítsd meg őket. 
Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket. 
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7.Вóлею пожрý тебѣ ́, исповѣ ́мся и́мени твоемý, Гóсподи, я́ко благо: 
De bună voie voi jertfi Ţie, lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun;  
Önszántamból áldozok Néked, megvallom a Te nevedet, Uram, mert jó. 
Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. 
8.я́ко от вся́кiя печáли избáвилъ мя́ еси́, и на враги́ моя́ воззрѣ ́ óко моé. 
Că din tot necazul m-ai izbăvit; şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu. 
Mert minden bánkódástól megszabadítottál engem, és az ellenségem felett néz el 
az én szemem. 
Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet 
ellenségeimen. 
 
54/55. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ рáзума, Асáфу, псалóмъ. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru instrumente cu coarde: 
un psalm al priceperii 
Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása. A rettenetes ellenség 
megbüntetéséért és a szabadulásért való könyörgés. 
 
2.Внуши́, Бóже, моли́тву мою́ и не прéзри молéнiя моегó: 
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea. 
Fogadd füledbe, Isten, az én imádságomat, és ne vesd meg könyörgésemet;    
Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én 
könyörgésem elől; 
3.вонми́ ми и услы́ши мя́: возскорбѣ ́хъ печáлiю моéю {во искушéнiи мо-
éмъ}, и смятóхся 
Ia aminte spre mine şi mă ascultă, mîhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am 
tulburat. De glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului. 
figyelj reám és hallgass meg engem. Elszomorodtam a szóváltásban és 
megrendültem  
Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és 
jajgatok! 
4.от глáса врáжiя и от стужéнiя грѣ ́шнича: я́ко уклони́ша на мя́ беззакóнiе и 
во гнѣ ́вѣ враждовáху ми́. 
Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mînie m-a vrăjmăşit. 
az ellenség hangjától és a bűnös szorongatásától; mert törvénytelenséget 
zúdítottak reám, és haraggal támadtak ellenem. 
Az ellenségnek szaváért és a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot 
hárítanak reám, és nagy dühösséggel ellenkeznek velem. 
5.Сéрдце моé смятéся во мнѣ ́, и боя́знь смéрти нападé на мя́: 
Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine;  
Szívem megrendült bensőmben, és halálos rémület szállt meg engem. 



 134

Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem. 
6.стрáхъ и трéпетъ прiи́де на мя́, и покры́ мя тмá. 
Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul. 
Félelem és rettegés jött reám, és sötétség borított el engem. 
Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem. 
7.И рѣ ́хъ: ктó дáстъ ми́ крилѣ ́ я́ко голуби́нѣ? и полещý, и почíю. 
Şi am zis: „ Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă 
odihnesc?” 
Ezért ezt mondtam: ki ad nékem szárnyakat, mint a galambé, hogy elrepüljek és 
megpihenjek? 
Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám. 
8.Сé, удали́хся бѣ ́гая и водвори́хся въ пусты́ни. 
Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. 
Bizony messzire menekülnék és a pusztaságban szállnék meg.   
Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela. 
9.Чáяхъ Бóга спасáющаго мя́ от малодýшiя и от бýри. 
Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de puţinătatea sufletului şi de 
vifor. 
Várnám azt, aki megszabadít a kétségbeeséstől és a vihartól. 
Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből. 
10.Потопи́, Гóсподи, и раздѣли́ язы́ки и́хъ: я́ко ви́дѣхъ беззакóнiе и 
прерѣкáнiе во грáдѣ. 
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare 
în cetate. 
Uram, tedd tönkre és zavard össze a nyelvüket, mert törvénytelenséget és 
viszályt láttam a városban. 
Rontsd meg Uram, és oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást 
látok a városban. 
11.Днéмъ и нóщiю обы́детъ и́ по стѣнáмъ егó: беззакóнiе и трýдъ посредѣ ́ 
егó, и непрáвда: 
Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea, peste zidurile ei fărădelege, şi osteneală în 
mijlocul ei şi nedreptate;  
Éjjel-nappal járják körül várfalait, törvénytelenség és nyomor van benne, és 
igazságtalanság,  
Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van 
abban. 
12.и не оскудѣ ́ от стóгнъ егó ли́хва и лéсть. 
Şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug. 
és nem távozik el tereiről az uzsora és a csalárdság.  
Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és 
csalárdság. 
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13.Я́ко áще бы врáгъ поноси́лъ ми́, претерпѣ ́лъ бы́хъ ýбо: и áще бы 
ненави́дяй мя́ на мя́ велерѣ ́чевалъ, укры́лбыхся от негó. 
Că de m-ar fi ocărît vrăjmaşul, aş fi răbdat;  
Şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. 
Ha az ellenség gyalázna engem, azt elviselném, és ha a gyűlölőm kerekednék 
fölém, elrejtőzném előle. 
Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném; nem gyűlölőm 
emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől: 
14.Ты́ же, человѣ ́че равнодýшне, влады́ко мóй и знáемый мóй, 
Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu, 
De te teszed azt, velem egylelkű ember, vezérem és bizalmasom,  
Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, 
15.и́же кýпно наслаждáлся еси́ со мнóю брáшенъ: въ домý Бóжiи ходи́хомъ 
единомышлéнiемъ. 
Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui Dumnezeu am 
umblat în acelaşi gînd. 
aki megédesítetted egykor ételemet, és akivel együtt jártam Isten házába 
egyetértesben. 
Akik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben. 
16.Да прiи́детъ же смéрть на ня́, и да сни́дутъ во áдъ жи́ви: я́ко лукáвство 
въ жили́щихъ и́хъ, посредѣ ́ и́хъ. 
Să vie moartea peste ei şi să se pogoare în iad de vii,  
Că vicleşug este în lăcaşurile lor, în mijlocul lor. 
Rontson rájuk a halál, és szálljanak alá élve az alvilágba, mert gonoszság van 
lakóhelyükön, bensőjükben. 
A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van 
lakásukban, kebelökben. 
17.А́зъ къ Бóгу воззвáхъ, и Госпóдь услы́ша мя́. 
Iar eu către Dumnezeu am strigat, şi Domnul m-a auzit pe mine. 
Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr meghallgat engem. 
Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. 
18.Вéчеръ и заýтра и полýдне повѣ ́мъ и возвѣщý, и услы́шитъ глáсъ мóй. 
Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti şi va auzi glasul meu. 
Este és reggel és délben szólok, beszélek, és meghallgatja az én hangomat.  
Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én 
szómat. 
19.Избáвитъ ми́ромъ дýшу мою́ от приближáющихся мнѣ ́: я́ко во мнóзѣ 
бя́ху со мнóю. 
Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau 
împotriva mea. 



 136

Megszabadítja békeségben az én lelkemet bántalmazóimtól, bár sokan vannak 
ellenem. 
Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak 
ellenem. 
20.Услы́шитъ Бóгъ, и смири́тъ я́ сы́й прéжде вѣ ́къ: нѣ ́сть бо и́мъ измѣнéнiя, 
я́ко не убоя́шася Бóга. 
Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci. 
Că nu este în el schimbare şi nu s-a temut de Dumnezeu. Întins-a mîna Lui spre 
răsplătire; 
Meghallgat engem és megaláza őket az Isten, aki öröktől fogva van. Mert 
nincsen számukra váltság, és nem félik az Istent. 
Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), 
akik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent. 
21.Прострé рýку свою́ на воздая́нiе: оскверни́ша завѣ ́тъ егó. 
Întinat-au legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia feţei Lui şi s-au apropiat 
inimile lor;  
Kinyújtja kezét, hogy megfizessen nekik, mert meggyalázták az Ő szövetségét. 
Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét. 
22.Раздѣли́шася от гнѣ ́ва лицá егó, и прибли́жишася сердцá и́хъ: умя́кнуша 
словесá и́хъ пáче елéа, и тá сýть стрѣ ́лы. 
Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 
Szétfutnak az Ő orcájának haragja elől, és közel van az Ő szíve. Lágyabbak a 
szavai az olajnál, pedig olyanok, mint a kopják. 
A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei 
az olajnál, pedig éles szablyák azok. 
23.Возвéрзи на Гóспода печáль твою́, и тóй тя́ препитáетъ: не дáстъ въ вѣ ́къ 
молвы́ прáведнику. 
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare 
dreptului. 
Az Úrra vesd a gondodat, és Ő eltart téged; soha nem enged megingást az 
igaznak. 
Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy 
valamikor ingadozzék az igaz. 
24.Ты́ же, Бóже, низведéши и́хъ въ студенéцъ истлѣ ́нiя: мýжiе кровéй и 
льсти́ не преполовя́тъ днíй свои́хъ. А́зъ же, Гóсподи, уповáю на тя́. 
Iar Tu, Dumnezeule,  îi vei pogorî pe ei în groapa stricăciunii. 
Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu 
voi nădăjdui spre Tine, Doamne. 
Óh Isten, Te taszísd el őket a romlás vermébe; a vérontó és álnok férfiak napjaik 
felét se érjék el. Én pedig Tebenned reménykedem, Uram. 
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Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek 
életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 8 
8. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
55/56. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о лю́дехъ от святы́хъ удалéнныхъ, Дави́ду въ 
столпописáнiе, внегдá удержáша и́ иноплемéнницы въ гéѳѣ, псалóмъ. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor, pentru poporul ce se depărtase 
de la cele sfinte. Cînd l-au prins pe el cei de alt neam în Gat. 
Az Istenben bízó lélek könyörgése az ellenségtől való szabadításért. Az 
éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor 
megragadták őt a filiszteusok Gáthban. 
 
2.Поми́луй мя́, Бóже, я́ко попрá мя человѣ ́къ: вéсь дéнь боря́ стужи́ ми. 
Miluieşte-mă, Doamne, că m-a necăjit omul, toată ziua războindu-se m-a necăjit. 
Irgalmazz nékem, Uram, mert eltiport engem az ember; egész nap harcolva 
szorongatott engem. 
Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap 
hadakozván, nyomorgat engem! 
3.Попрáша мя́ врази́ мои́ вéсь дéнь: я́ко мнóзи борю́щiи мя́ съ высоты́. 
Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sînt cei ce se luptă cu mine, din 
înălţime. 
Tiportak engem ellenségeim egész napon át, mert sokan támadtak reám felülről. 
Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, 
oh magasságos Isten! 
4.Въ дéнь не {сéй рѣ ́чи не въ нѣ ́кiихъ не имѣ ́ется} убою́ся, áзъ же уповáю 
на тя́. 
Ziua cînd mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. 
Amely napon megszáll a félelelm, én Tebenned reménykedem. 
Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. 
5.О Бóзѣ похвалю́ словесá моя́: на Бóга уповáхъ, не убою́ся: чтó сотвори́тъ 
мнѣ ́ плóть? 
În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am 
nădăjduit, nu mă voi teme; ce-mi va face mie omul? 
Istenhez mondok dicsérő beszédeket egész nap; Istenben bízom, nem félek; test 
mit árthat nékem? 
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Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit 
árthatna nékem? 
6.Вéсь дéнь словéсъ мои́хъ гнушáхуся: на мя́ вся́ помышлéнiя и́хъ на злó. 
Toată ziua cuvintele mele au urît, împotriva mea toate gîndurile lor sînt spre rău. 
Egész nap gyalázzák beszédemet, minden gondolatukkal rosszat akarnak nékem. 
Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, 
ártalomra.  
7.Вселя́тся и скры́ютъ, тíи пя́ту мою́ сохраня́тъ, я́коже потерпѣ ́ша дýшу 
мою́ {тíи пя́ту мою́ наблюдáти бýдутъ, я́коже ждáху души́ моея́}. 
Locui-vor lîngă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcîiul meu, ca şi cum ar 
căuta sufletul meu. 
Összegyűlnek és elrejtőznek, sarkam után leselkednek, mint akik az életemet 
akarják. 
Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet. 
8.Ни о чесóмже отри́неши я́, гнѣ ́вомъ лю́ди низведéши. 
Pentru nimic nu-i vei mîntui pe ei; în mînie popoare vei sfărîma, Dumnezeule. 
Senki kedvéért meg ne mentsd őket, haragodban taposd el a népeket, oh Isten. 
Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket! 
9.Бóже, живóтъ мóй возвѣсти́хъ тебѣ ́: положи́лъ еси́ слéзы моя́ предъ 
тобóю, я́ко и во обѣтовáнiи твоéмъ. 
Viaţa mea am spus-o Ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta. 
Életemet elmondottam Néked, könnyeimet magad elé fogadtad, valamint 
ígéretedbe. 
Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem 
tudod-é azoknak számát? 
10.Да возвратя́тся врази́ мои́ вспя́ть, въ óньже áще дéнь призовý тя: сé, 
познáхъ, я́ко Бóгъ мóй еси́ ты́. 
Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut 
că Dumnezeul meu eşti Tu. 
Meghátrálnak majd ellenségeim azon a napon, amikor segítségül hívlak; mert 
íme tudom, hogy Te vagy az én Istenem. 
Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van 
az Isten. 
11.О Бóзѣ похвалю́ глагóлъ, о Гóсподѣ похвалю́ слóво. 
În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvîntul;  
Istenhez mondok dicsérő szót, Istenhez mondok dicsérő beszédet. 
Dicsérem Istent, az ő igéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért. 
12.На Бóга уповáхъ, не убою́ся: чтó сотвори́тъ мнѣ ́ человѣ ́къ? 
În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme, ce-mi va face mie omul? 
Istenben bízom, mert félek; ember mit árthat nékem? 
Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem? 



 139

13.Во мнѣ ́, Бóже, моли́твы, я́же воздáмъ хвалы́ твоея́: 
În mine sînt, Dumnezeule, făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale. 
Megtartom a dicséret fogadalmát, amellyel Néked tartozom, oh Isten, 
Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a 
hálaáldozatokat; 
14.я́ко избáвилъ еси́ дýшу мою́ от смéрти, óчи мои́ от слéзъ и нóзѣ мои́ от 
поползновéнiя: благоугождý предъ Гóсподемъ во свѣ ́тѣ живы́хъ. 
Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de la alunecare, ca bine 
să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii. 
mert megmentetted lelkemet a haláltól, és lábaimat a megcsuszamlástól, hogy 
Isten színe előtt járjak az élők világosságában. 
Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; 
hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. 
 
56/57. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописáнiе, внегдá емý от-
бѣгáти от лицá Саýлова въ пещéру. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Să nu strici! Cînd a fugit  de la 
faţa lui Saul în peşteră. 
Ez is szabadulásért való könyörgés. Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid 
miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült. 
 
2.Поми́луй мя́, Бóже, поми́луй мя́: я́ко на тя́ уповá душá моя́, и на сѣ ́нь 
крилý твоéю надѣ ́юся, дóндеже прéйдетъ беззакóнiе. 
Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu. 
Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, pînă ce va trece fărădelegea. 
Irgalmazz nékem, Isten, irgalmazz nékem, mert Tebenned bízik az én lelkem, és 
a Te szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg elmúlik a törvénytelenség. 
Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem; és 
szárnyaid árnyékába menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. 
3.Воззовý къ Бóгу вы́шнему, Бóгу благодѣ ́явшему мнѣ ́. 
Striga-voi către Dumnezeul cel preaînalt, Dumnezeul care mi-a făcut bine. 
A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót cselekedett velem. 
A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, aki jót végez felőlem. 
4.Послá съ небесé и спасé мя, дадé въ поношéнiе попирáющыя мя́: послá 
Бóгъ ми́лость свою́ и и́стину свою́, 
Trimis-a din cer şi m-a mîntuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. 
Lenyúlt a mennyből és megszabadított engem, gyalázatnak adta át elnyomóimat. 
Kibocsátotta Isten az Ő irgalmát és az Ő igazságát, 
Elküld a mennyből és megtart engem: meggyalázza az engem elnyelőt. Szela. 
Elküldi Isten az ő kegyelmét és hűségét. 
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5.и избáви дýшу мою́ от среды́ ски́мновъ. Поспáхъ смущéнъ: сы́нове 
человѣ ́честiи, зýбы и́хъ орýжiя и стрѣ ́лы, и язы́къ и́хъ мéчь óстръ. 
Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său. Şi a izbăvit sufletul meu din 
mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat. 
Fiii oamenilor: dinţii lor sînt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită. 
és kiszabadította lelkemet az oroszlánok közül. Megrendülve pihentem le; az 
emberek fiainak fogai olyanok, mint fegyver és nyilak, és nyelvük mint az éles 
kard. 
Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem; emberek között, 
akiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya. 
6.Вознеси́ся на небесá, Бóже, и по всéй земли́ слáва твоя́. 
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pămîntul slava Ta. 
Emelkedj az egek fölé, Isten, és az egész föld fölé a Te dicsőséged. 
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te 
dicsőséged! 
7.Сѣ ́ть уготóваша ногáмъ мои́мъ, и слякóша дýшу мою́: ископáша предъ 
лицéмъ мои́мъ я́му, и впадóша въ ню́. 
Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu;  
Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea. 
Tőrt vetettek lábaimnak és meggörnyesztették az én lelkemet. Vermet ástak 
elém, és maguk estek bele. 
Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnyedett; vermet ástak én előttem, de 
ők estek abba. Szela. 
8.Готóво сéрдце моé, Бóже, готóво сéрдце моé: воспою́ и пою́ во слáвѣ мо-
éй. 
Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea! Cînta-voi şi Te voi 
lăuda întru slava mea. 
Készséges az én szívem, óh Isten, készséges az én szívem; énekelek és 
zengedezek.  
Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek! 
9.Востáни, слáва моя́, востáни, псалти́рю и гýсли: востáну рáно. 
Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi 
dimineaţa. 
Serkenj föl, én lelkem, serkenj föl, lant és citera, hadd költsem föl a hajnalt! 
Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a 
hajnalt! 
10.Исповѣ ́мся тебѣ ́ въ лю́дехъ, Гóсподи, воспою́ тебѣ ́ во язы́цѣхъ: 
Lăuda-Te voi între popoare, Doamne, cînta-voi Ţie între neamuri; 
Vallomást teszek Rólad a népek közt, Uram, énekelek Néked a nemzetek között; 
Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek 
között.  
11.я́ко возвели́чися до небéсъ ми́лость твоя́ и дáже до о́блакъ и́стина твоя́. 
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Că s-a mărit pînă la cer mila Ta şi pînă la nori adevărul Tău. 
mert az egekig ér a Te irgalmad, és a fellegekig a Te igazságod. 
Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. 
12.Вознеси́ся на небесá, Бóже, и по всéй земли́ слáва твоя́. 
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pămîntul slava Ta! 
Emekedj az egek fölé, Isten, és az egész föld fölé a Te dicsőséged. 
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te 
dicsőséged! 
 
57/58. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописáнiе. 
Un psalm al lui David: mai marelui cîntăreţilor. Să nu strici! 
Panaszkodás az igazságtalan bírák ellen, és könyörgés azok megsemmisüléséért. 
Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid miktámja. 
 
2.А́ще вои́стинну ýбо прáвду глагóлете, прáвая суди́те, сы́нове 
человѣ ́честiи. 
De grăiţi într-adevăr dreptate, drept judecaţi, fii ai oamenilor. 
Valóban igazságot szóltok-e, és egyenesen ítéltek-e, emberek fiai? 
Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti 
embernek fiai? 
3.И́бо въ сéрдцы беззакóнiе дѣ ́лаете на земли́, непрáвду рýки вáшя 
сплетáютъ. 
Pentru că în inimă fărădelege lucraţi pe pămînt, nedreptate mîinile voastre 
împletesc. 
Bizony szívetekben a törvénytelenséget művelitek a földön, kezeitek 
igaztalanságot szőnek. 
Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben! A ti kezeiteknek hamisságát 
méritek e földön. 
4.Очужди́шася грѣ ́шницы от ложéснъ, заблуди́ша от чрéва, глагóлаша лжý. 
Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pîntece, grăit-au minciuni. 
Elidegenedtek a bűnösök az anyaméhtől fogva, eltévelyedtek az anyaöltől, 
hazugságot szóltak. 
Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta; tévelygenek a hazugok anyjok méhétől 
kezdve. 
5.Я́рость и́хъ по подóбiю змiинý, я́ко áспида глýха и затыкáющаго ýши сво-
и́, 
Mînia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă 
urechile ei. 
Mérgük hasonlatos a kígyóéhoz, olyan, mint a süket viperáé, mely befogja fülét,  
Mérgök olyan, mint a kígyónak mérge; mint a siket áspisé, amely füleit bedugja. 
6.и́же не услы́шитъ глáса обавáющихъ, обавáемь обавáется от премýдра. 



 142

Care nu va auzi glasul descîntătorilor; al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă. 
s így nem hallja azok hagját, kik iszonyodnak a varázsló által készitett 
varázsitaltól. 
Amely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőét, aki bűbájakban jártas. 
7.Бóгъ сокруши́тъ зýбы и́хъ во устѣ ́хъ и́хъ: членóвныя львóвъ сокруши́лъ 
éсть Госпóдь. 
Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărîmat Domnul. 
Isten összetörte fogaikat a szájukban, az oroszlánok őrlőfogait összezúzta az Úr. 
Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájokban; az oroszlánoknak zápfogait törd 
össze, Uram! 
8.Уничижáтся я́ко водá мимотекýщая: напряжéтъ лýкъ свóй, дóндеже 
изнемóгутъ. 
De nimica se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său pînă ce vor slăbi. 
Semmivé válnak, mint az áthaladó víz; megfeszíti íját az Úr, míg el nem 
erőtlenednek. 
Olvadjanak el, folyjanak széllyel, mint a víz; ha felteszi nyilait, legyenek 
tompultak azok. 
9.Я́ко вóскъ растáявъ оти́мутся: падé óгнь на ни́хъ, и не ви́дѣша сóлнца. 
Ca ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi; a căzut foc peste ei şi n-au văzut soarele. 
Mint a megolvadt viasz elenyésznek, tűz hull alá, és nem látják meg a 
napvilágot. 
Legyenek mint a csiga, amely szétfolyván, elmúlik; mint az asszonynak idétlen 
szülötte, amely nem látta a napot. 
10.Прéжде éже разумѣ ́ти тéрнiя вáшего рáмна, я́ко жи́вы, я́ко во гнѣ ́вѣ 
пожрéтъ я́. 
Înainte ca spinii voştri se vor aprinde, ca pe nişte vii întru mînie îi va înghiţi pe 
ei. 
Mielőtt megéreznék tüskéitek a tövis tüzét, elevenen, haraggal elnyel 
benneteket. 
Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a 
forgószél. 
11.Возвесели́тся прáведникъ, егдá уви́дитъ отмщéнiе: рýцѣ свои́ умы́етъ въ 
крóви грѣ ́шника. 
Veseli-se-va dreptul cînd va vedea răzbunarea  împotriva necredincioşilor, 
mîinile lui le va spăla în sîngele păcătosului. 
Örvendezik az igaz, midőn látja a gonoszokon esett bosszúállást; kezeit 
megmossa a bűnösök vérében. 
Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást; lábait mossa a gonosznak vérében. 
12.И речéтъ человѣ ́къ: áще ýбо éсть плóдъ прáведнику, ýбо éсть Бóгъ судя́ 
и́мъ на земли́. 
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Şi va zice omul: „Oare este răsplată pentru cel drept? Oare este Dumnezeu Care 
îi judecă pe ei în viaţă?” 
És ezt mondja az ember: mégis van jutalma az igaznak; mégis van Isten, aki 
megítéli őket a földön. 
És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak; bizony van ítélő 
Isten e földön! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
58/59. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, да не растли́ши, Дави́ду въ столпописáнiе, внегдá послá 
Саýлъ и стрежé дóмъ егó, éже умертви́ти егó. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Cînd a trimis Saul şi-a păzit 
casa lui, ca să-l omoare pe el. 
A pogány ellenség megbüntetéséért való könyörgés, és reménykedés az Isten 
szabadító erejében. Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn 
embereket külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt. 
 
2.Изми́ мя от врáгъ мои́хъ, Бóже, и от востаю́щихъ на мя́ избáви мя́: 
Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva 
mea, mîntuieşte-mă. 
Ments meg engem ellenségeimtől, Istenem, és támadóimtól szabadíts meg 
engem;  
Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments 
meg engemet! 
3.избáви мя́ от дѣ ́лающихъ беззакóнiе, и от мýжъ кровéй спаси́ мя. 
Izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelegea şi de bărbaţii vărsărilor de sînge mă 
mîntuieşte. 
védj meg a törvénytelenség művelőktől, és a vérontó férfiaktól őrizz meg 
engem. 
Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg 
engemet; 
4.Я́ко сé, улови́ша дýшу мою́, нападóша на мя́ крѣ ́пцыи: нижé беззакóнiе 
моé, нижé грѣ ́хъ мóй, Гóсподи: 
Că iată au vînat sufletul meu, stătut-au împotriva mea cei tari. 
Mert íme a lelkemre törtek, ellenem támadtak a hatalmasok. 
Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; anélkül, 
hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram! 
5.безъ беззакóнiя текóхъ и испрáвихъ: востáни въ срѣ ́тенiе моé и ви́ждь. 
Nici fărădelegea şi nici păcatul meu nu sînt pricină, Doamne. Fără de nelegiuire 
am alergat şi m-am îndreptat spre Tine;  
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Nem az én bűnöm, és nem az én vétkem, Uram; anélkül, hogy bűnöm volna, 
összefutottak és ellenem fordultak. Kelj föl, állj mellém és lásd.   
Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem: serkenj fel előmbe és lásd 
meg ezeket! 
6.И ты́, Гóсподи Бóже си́лъ, Бóже Изрáилевъ, вонми́ посѣти́ти вся́ язы́ки: 
да не ущéдриши вся́ дѣ ́лающыя беззакóнiе. 
Scoală-Te, întru întîmpinarea mea şi vezi. Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, 
Dumnezeul lui Israel. 
Ia aminte să cercetezi toate neamurile; să nu Te milostiveşti de toţi cei ce 
lucrează fărădelegea. 
Te Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, figyelj, midőn letekintesz minden 
nemzetekre, és ne könyörülj egyetlen törvénytelenséget cselekvőn sem. 
Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e 
pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik. Szela. 
7.Возвратя́тся на вéчеръ, и взáлчутъ я́ко пéсъ, и обы́дутъ грáдъ. 
Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămînzi ca un cîine şi vor înconjura cetatea. 
Estére visszatérnek, szűkölnek, mint az éhes kutyák, és körülcsatangolják a 
várost. 
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost. 
8.Сé, тíи отвѣщáютъ усты́ свои́ми, и мéчь во устнáхъ и́хъ: я́ко ктó слы́ша? 
Iată, vor striga cu gura lor şi sabie în buzele lor, că cine i-a auzit? 
Íme szájukkal csaholnak, és ajkaikban kard van: ki hallja? 
Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, úgy mond, kicsoda 
hallja meg? 
9.И ты́, Гóсподи, посмѣéшися и́мъ, уничижи́ши вся́ язы́ки. 
Şi Tu, Doamne, vei rîde de ei, vei face de nimic toate neamurile. 
De Te, Uram, kineveted őket, kigúnyolsz minden pogány nemzeteket. 
Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet. 
10.Держáву мою́ къ тебѣ ́ сохраню́: я́ко ты́, Бóже, застýпникъ мóй еси́. 
Puterea mea în Tine o voi păzi, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti. 
Dumnezeul meu, mila Ta mă va întîmpina; 
Erőmet Tebenned őrzöm meg, mert oltalmazó Istenem vagy nékem. 
Hatalmával szemben te reád vigyázok; mert Isten az én váram.  
11.Бóгъ мóй, ми́лость егó предвари́тъ мя́: Бóгъ мóй, яви́тъ мнѣ ́ на вразѣ ́хъ 
мои́хъ. 
Dumnezeu îmi va arăta înfrîngerea duşmanilor mei. 
Óh Istenem, a Te irgalmad elér engem. Isten mutatja meg nékem, kik az 
ellenségeim. 
Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim 
romlását. 
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12.Не убíй и́хъ, да не когдá забýдутъ закóнъ твóй: расточи́ я́ си́лою твоéю и 
низведи́ я́, защи́тниче мóй, Гóсподи, 
Să nu-i omori pe dînşii, ca nu cumva să uite legea Ta;  
Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei, apărătorul meu, Doamne. 
Ne öld le őket, hogy el ne feledjék népemet; szórd őket széjjel hatalmaddal, és 
hajtsd el őket, védelmező Uram. 
Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te 
hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk! 
13.грѣ ́хъ ýстъ и́хъ, слóво устéнъ и́хъ: и я́ти да бýдутъ въ горды́ни своéй, и 
от кля́твы и лжи́ возвѣстя́тся въ кончи́нѣ, 
Păcatul gurii lor: cuvîntul buzelor lor, să se prindă întru mîndria lor şi de 
blestemul şi minciuna lor se va duce vestea. 
Szájuk vétkezik, amikor ajkaik szólnak, ezért fogassanak meg tulajdon 
gőgjükben. Átokból és hazugságból fakadjon végzetük,  
Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; 
mert csak átkot és hazugságot szólnak. 
14.во гнѣ ́вѣ кончи́ны, и не бýдутъ: и увѣ ́дятъ, я́ко Бóгъ Влады́чествуетъ 
Иáковомъ и концы́ земли́. 
Nimiceşte-i, întru mînia Ta, nimiceşte-i, ca să nu mai fie! 
Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpîneşte pe Iacob şi marginile pămîntului. 
a végzet haragjában, és ne legyenek többé. Hadd tudják meg, hogy Isten 
uralkodik Jákobon és a föld határain. 
Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják 
meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela. 
15.Возвратя́тся на вéчеръ, и взáлчутъ я́ко пéсъ, и обы́дутъ грáдъ: 
Întoarce-se-vor spre seară şi vor flămînzi ca un cîine şi vor înconjura cetatea. 
Estére visszatérnek, szűkölnek, mint az éhes kutyák, és körülcsatangolják a 
várost. 
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost. 
16.тíи разы́дутся я́сти: áще ли же не насы́тятся, и порóпщутъ. 
Ei se vor risipi să mănînce; iar de nu se vor sătura, vor murmura. 
Ők ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, felvonítanak; 
Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak. 
17.А́зъ же воспою́ си́лу твою́ и возрáдуюся заýтра о ми́лости твоéй: я́ко 
бы́лъ еси́ застýпникъ мóй и прибѣ ́жище моé въ дéнь скóрби моея́. 
Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta. 
Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. 
én pedig a Te hatalmadat énekelem, és reggel a Te irgalmadnak örülök, mert 
oltalmazóm éa menedékem voltál gyötrelmem napján. 
Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te 
kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom 
napján. 



 146

18.Помóщникъ мóй еси́, тебѣ ́ пою́: я́ко Бóгъ застýпникъ мóй еси́, Бóже мóй, 
ми́лость моя́. 
Ajutorul meu eşti, Ţie-Ţi voi cînta, că Tu, Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti, 
mila mea. 
Én segítőm, Néked zengedezek, óh Isten; mert oltalmazóm vagy nékem, én 
Istenem, én irgalmam. 
Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes 
Istenem! 
 
59/60. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о измѣни́тися хотя́щихъ, въ столпописáнiе Дави́ду, въ 
научéнiе: внегдá сожжé средорѣ ́чiе сирíйское и сирíю совáлскую, и воз-
врати́ся Иоáвъ и порази́ Едóма въ дéбри солéй дванáдесять ты́сящъ. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Pentru cei ce se vor schimba, 
spre învăţătură. Cînd a ars Mesopotamia Siriei şi Sova Siriei şi s-a întors Iacob 
şi a bătut pe Edom în Valea Sării, douăsprezece mii. 
Szerencsétlen háború után való könyörgés. Az éneklőmesternek a 
susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; Mikor harcolt a mesopotámiai 
szirusokkal és a cóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az 
Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. 
 
2.Бóже, отри́нулъ ны́ еси́ и низложи́лъ еси́ нáсъ, разгнѣ ́вался еси́ и 
ущéдрилъ еси́ нáсъ. 
Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi şi ne-ai doborît; mîniatu-Te-ai şi Te-ai 
milostivit spre noi. 
Óh Isten, elvetettél minket és összetörtél minket; megharagudtál és 
megkönyörültél rajtunk. 
Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza 
minket! 
3.Стря́слъ еси́ зéмлю и смути́лъ еси́ ю́: изцѣли́ сокрушéнiе ея́, я́ко 
подви́жеся. 
Cutremurat-ai pămîntul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărîmările lui, că s-a 
cutremurat. 
Megrengetted a földet és megráztad azt; gyógyítsd meg sebeit, mert megrendült. 
Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert 
megindult. 
4.Показáлъ еси́ лю́демъ твои́мъ жестóкая: напои́лъ еси́ нáсъ винóмъ 
умилéнiя. 
Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinţei. 
Keménységet mutattál a Te néped iránt, a gyötrelem borával itattál meg minket. 
A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. 
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5.Дáлъ еси́ боя́щымся тебé знáменiе, éже убѣжáти от лицá лýка. 
Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului. 
Jelt adtál azoknak, akik félnek Téged, hogy meneküljenek az íj elől, 
Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. 
6.Я́ко да избáвятся возлю́бленнiи твои́, спаси́ десни́цею твоéю и услы́ши 
мя́. 
Ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi. Mîntuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. 
hogy megmeneküljenek a Te kedvelteid. Szabadíts meg a Te jobboddal, és 
hallgass meg engem. 
Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg 
minket! 
7.Бóгъ возглагóла во святѣ ́мъ своéмъ: возрáдуюся, и раздѣлю́ Сики́му, и 
юдóль жили́щъ размѣ ́рю. 
Dumnezeu a grăit în locul cel sfînt al Său: Bucura-mă-voi şi voi împărţi Sihemul 
şi valea Succoth o voi măsura. 
Isten szólott az Ő szent helyén: örvendezem és felosztom Sikimát, és felmérem a 
sátorok völgyét. 
Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a 
Szukkót völgyét: 
8.Мóй éсть Галаáдъ, и мóй éсть Манассíй, Ефрéмъ крѣ ́пость главы́ моея́, 
Иýда цáрь мóй. 
Al meu este Galaadul şi al meu este Manase, şi Efraim, tăria capului meu, 
Iuda împăratul meu; Moab vasul nădejdii mele. 
Enyém Gileád és enyém Manassé, és Efráim az én fejemnek erőssége, Júda az 
én királyom,  
Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én 
törvény-rendelőm. 
9.Моáвъ конóбъ уповáнiя моегó: на Идумéю прострý сапóгъ мóй: мнѣ ́ 
иноплемéнницы покори́шася. 
Spre Idumeea voi întinde încălţămintea mea; mie cei de alt neam mi s-au supus. 
Moáb az én reménységem edénye. Kinyújtom sarumat Idumeára, s az idegenek 
behódolnak nékem. 
Moáb az én mosdómedencém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem 
örülj! 
10.Ктó введéтъ мя́ во грáдъ ограждéнiя? или́ ктó настáвитъ мя́ до Идумéи? 
Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui pînă la Idumeea? 
Ki ragad el engem az erős városba? Ki vezet el engem Idumeáig? 
Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? 
11.Не ты́ ли, Бóже, отри́нувый нáсъ? и не изы́деши, Бóже, въ си́лахъ 
нáшихъ? 
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Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieşi, 
Dumnezeule, cu oştirile noastre? 
Nem Te leszel-e az, óh Isten, aki elvetettél minket, és nem vonulsz-e ki, óh 
Isten, a mi seregeinkkel? 
Nem te-é, oh Isten, aki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi 
seregeinkkel? 
12.Дáждь нáмъ пóмощь от скóрби: и сýетно спасéнiе человѣ ́ческо. 
Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este mîntuirea de la om. 
Segíts ki minket gyötrelmünkből, mert hiábavaló az emberi segítség. 
Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. 
13.О Бóзѣ сотвори́мъ си́лу: и тóй уничижи́тъ стужáющыя нáмъ. 
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. 
Istenben hatalmas dolgokat cselekszünk, és Ő megsemmisíti szorongatóinkat. 
Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket. 
 
60/61. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ, Дави́ду псалóмъ, 60. 
Un psalm al lui David: mai marelui cîntăreţilor. Pentru instrumente cu coarde. 
Az elüldözött ember esdeklése az otthon után. Az éneklőmesternek hangszerre: 
Dávidé. 
 
2.Услы́ши, Бóже, молéнiе моé, вонми́ моли́твѣ моéй: 
Auzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la rugăciunea mea. 
Hallgasd meg, Isten könyörgésemet, figyelj az én imádságomra.  
Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 
3.от конéцъ земли́ къ тебѣ ́ воззвáхъ, внегдá уны́ сéрдце моé: на кáмень воз-
нéслъ мя́ еси́, настáвилъ мя́ еси́, 
De la marginile pămîntului către Tine am strigat; cînd s-a mîhnit inima mea, pe 
piatră m-ai înălţat. 
A földnek határairól Tehozzád kiáltottam, midőn elepedt az én szívem. 
Kősziklára emeltél föl engem, vezettél engem, 
E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem innen a 
sziklára, ahova én nem jutok. 
4.я́ко бы́лъ еси́ уповáнiе моé, стóлпъ крѣ ́пости от лицá врáжiя. 
Povăţuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în faţa vrăjmaşului. 
mert reménységem vagy nékem, erős bástyám ellenségeim ellen. 
Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. 
5.Вселю́ся въ селéнiи твоéмъ во вѣ ́ки, покры́юся въ крóвѣ кри́лъ твои́хъ. 
Locui-voi în lăcaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperămîntul aripilor Tale; 
Hadd lakozzam a Te hajlékodban örökké, hadd keressek oltalmat szárnyaid 
árnyékában. 
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Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid 
árnyéka alá! Szela. 
6.Я́ко ты́, Бóже, услы́шалъ еси́ моли́твы моя́, дáлъ еси́ достоя́нiе боя́щымся 
и́мене твоегó. 
Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem 
de numele Tău. 
Mert Te, Isten, meghallgattad fogadalmaimat, örökséget adtál azoknak, akik 
félik a Te nevedet. 
Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek 
örökségét megadtad nékem. 
7.Дни́ на дни́ царéвы приложи́ши, лѣ ́та егó до днé рóда и рóда. 
Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam. 
Adj hozzá napokat a király napjaihoz, évei tartsanak nemzedékről nemzedékre. 
Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyujtsd. 
8.Пребýдетъ въ вѣ ́къ предъ Бóгомъ: ми́лость и и́стину егó ктó взы́щетъ? 
Rămîne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi. 
Maradjon meg örökké Isten színe előtt, az Ő irgalmát és igazságát ki ne keresné? 
Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék 
meg őt. 
9.Тáко воспою́ и́мени твоемý во вѣ ́ки, воздáти ми́ моли́твы моя́ дéнь от днé. 
Aşa voi cînta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduinţele mele 
zi de zi. 
Így énekelek majd a Te nevednek mindörökké, teljesítve fogadalmaimat napról 
napra. 
Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat 
minden napon. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
61/62. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о Идиѳýмѣ, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Pentru Iditum. 
Az Istenben bízó ember ömledezése. Az éneklőmesternek, Jedutun szerint; 
Dávid zsoltára. 
 
2.Не Бóгу ли повинéтся душá моя́? от тогó бо спасéнiе моé. 
Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mîntuirea 
mea. 
Csak az Istennek veti alá magát az én lelkem, mert Őtőle van az üdvösségem; 
Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom. 
3.И́бо тóй Бóгъ мóй и Спáсъ мóй, застýпникъ мóй: не подви́жуся наипáче. 
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Pentru că El este Dumnezeul meu, Mîntuitorul meu şi Sprijinitorul meu; nu mă 
voi clătina mai mult. 
hiszen Ő az én Istenem és üdvözítőm és oltalmazóm; meg nem ingok 
semmiképen. 
Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök 
meg felettébb. 
4.Докóлѣ належитé на человѣ ́ка? убивáете вси́ вы́, я́ко стѣнѣ ́ преклонéнѣ и 
оплóту возриновéну. 
Pînă cînd vă ridicaţi asupra omului? Căutaţi toţi a-l doborî, socotindu-l ca un zid 
povîrnit şi ca un gard surpat. 
Meddig törtök még az emberre? Gyilkoljátok őt mindannyian, pedig olyan már, 
mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. 
Meddig támadtok még egy ember ellen; meddig törtök ellene valamennyien, 
mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? 
5.Обáче цѣ ́ну мою́ совѣщáша отри́нути, текóша въ жáжди: усты́ свои́ми 
благословля́ху, и сéрдцемъ свои́мъ кленя́ху. 
S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-au cu minciună; cu gura lor mă 
binecuvîntau şi cu inima lor mă blestemau. 
Bizony azon tanakodtak, hogy megdöntsék becsületemet, hazugságban járnak, 
szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. 
Csak arról tanácskoznak, mimódon vessék őt le méltóságából; szeretik a 
hazugságot; szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. 
6.Обáче богови повини́ся, душé моя́: я́ко от тогó терпѣ ́нiе моé. 
Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea; 
Csak az Istennek vesd alá magadat, én lelkem, mert Őtőle van a reménységem;  
Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. 
7.И́бо тóй Бóгъ мóй и Спáсъ мóй, застýпникъ мóй: не преселю́ся. 
Că El este Dumnezeul meu şi Mîntuitorul meu, Sprijinitorul meu; nu mă voi 
strămuta. 
hiszen Ő az én Istenem és üdvözítőm és oltalmazóm; el nem tévelyedek.  
Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök 
meg. 
8.О Бóзѣ спасéнiе моé и слáва моя́: Бóгъ пóмощи моея́, и уповáнiе моé на 
Бóга. 
În Dumnezeu este mîntuirea mea şi slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi 
nădejdea mea este în Dumnezeu. 
Istennél van az üdvösségem és a dicsőségem, Ő az én segítő Istenem, és 
reménységem Istenben van. 
Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én 
menedékem Istenben van. 
9.Уповáйте на негó, вéсь сóнмъ людíй: излiя́йте предъ ни́мъ сердцá вáша, 
я́ко Бóгъ помóщникъ нáшъ. 



 151

Nădăjduiţi în El  toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, 
că Dumnezeu este ajutorul nostru. 
Bízzatok Őbenne, népnek egész gyülekezete, öntsétek ki Előtte szíveteket; Isten 
a mi segítőnk. 
Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi 
menedékünk. Szela. 
10.Обáче сýетни сы́нове человѣ ́честiи, лжи́ви сы́нове человѣ ́честiи въ 
мѣ ́рилѣхъ éже непрáвдовати: тíи от суеты́ вкýпѣ. 
Dar deşertăciune sînt fiii oamenilor, mincinoşi sînt fiii oamenilor; în balanţă, toţi 
împreună sînt deşertăciune. 
Bizony gyarlók az emberek fiai, hazugok az emberek fiai, csalnak a mérlegen 
hívságból ők valamennyien együtt. 
Bizony hiábavalók a közembernek fiai és hazugok a főembernek fiai; ha 
mérőserpenyőbe vettetnek, mind alábbvalók a semminél. 
11.Не уповáйте на непрáвду, и на восхищéнiе не желáйте: богáтство áще 
течéтъ, не прилагáйте сéрдца. 
Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă 
lipiţi inima de ea. 
Ne bízzatok az igaztalanságban, és rablott holmira ne áhítozzatok; ha ömlik is 
hozzátok a vagyon, ne tegyétek rá szíveteket. 
Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne kevélykedjetek; a 
vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok; 
12.Еди́ною глагóла Бóгъ, двóя сiя́ слы́шахъ, занé держáва Бóжiя, 
13.и твоя́, Гóсподи, ми́лость: я́ко ты́ воздáси комýждо по дѣлóмъ егó. 
Odată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui 
Dumnezeu şi a Ta, Doamne, este mila. Că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele 
lui. 
Egyszer szólott az Isten, kétszer is hallottam; mert Istené a hatalom, és Tied, 
Uram, az irgalom; mert mindenkinek megfizetsz cselekedetei szerint. 
Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. 
Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete 
szerint! 
 
62/63. Zsoltár. 
Un psalm al lui David, cînd a fost în pustiul Iudeii.  
A szent helytől messze vetett és üldözött király imádsága. Dávid zsoltára, mikor 
a Júda pusztájában volt. 
Псалóмъ Дави́ду, внегдá бы́ти емý въ пусты́ни Иудéйстѣй. 
 
1.Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 
Istenem, én Istenem, Hozzád sietek. 
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; 
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2.Însetat-a de Tine sufletul meu. Suspinat-a după Tine trupul meu. 
Utánad szomjúhozik az én lelkem, éppúgy, mint testem vcxyAQ  
téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem 
Бóже, Бóже мóй, къ тебѣ ́ ýтренюю: возжадá тебé душá моя́, кóль мнóжицею 
тебѣ ́ плóть моя́, въ земли́ пýстѣ и непрохóднѣ и безвóднѣ. 
3.În pămînt pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfînt m-am arătat 
Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. 
a puszta, járhatatlan és víztelen földön. Így láttalak meg Téged a szent helyen, 
szemlélve hatalmadat és dicsőségedet. 
a kiaszott, elepedt földön, a melynek nincs vize; Hogy láthassalak téged a szent 
helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. 
Тáко во святѣ ́мъ яви́хся тебѣ ́, ви́дѣти си́лу твою́ и слáву твою́. 
4.Că mai bună este mila Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. 
Mert jobb a Te irgalmad az életnél, ajkaim dicsérnek Téged. 
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged. 
Я́ко лýчши ми́лость твоя́ пáче живóтъ: устнѣ ́ мои́ похвали́тѣ тя́. 
5.Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi în numele Tău voi ridica mîinile mele. 
Így áldalak Téged egész életemben, és a Te nevedben emelem föl kezeimet. 
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet. 
Тáко благословлю́ тя въ животѣ ́ моéмъ и о и́мени твоéмъ воздѣжý рýцѣ мо-
и́. 
6.Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu, şi cu buze de bucurie Te va 
lăuda gura mea. 
Mintha faggyúval és kövérséggel telnék meg lelkem, midőn ujjongó ajkakkal 
dicsér a szám. 
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet 
téged az én szájam! 
Я́ко от тýка и мáсти да испóлнится душá моя́, и устнáма рáдости 
восхвáлятъ тя́ устá моя́. 
7.De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la 
Tine, că ai fost ajutorul meu. 
Ha Rólad emlékezem meg fekvőhelyemen, hajnalig Rólad elmélkedem. Mert 
segítőm lettél, 
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem; Mert 
segítségem voltál, 
А́ще поминáхъ тя́ на постéли моéй, на ýтреннихъ поучáхся въ тя́: 
8.Şi întru acoperămîntul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu, de 
Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. 
és a Te szárnyaid takarója alatt örvendezem. Tehozzád ragaszkodik az én 
lelkem, és a Te jobbod oltalmaz engem. 
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és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én 
lelkem; a te jobbod megtámogat engem. 
я́ко бы́лъ еси́ помóщникъ мóй, и въ крóвѣ крилý твоéю возрáдуюся. 
Прильпé душá моя́ по тебѣ ́: менé же прiя́тъ десни́ца твоя́. 
9.Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale 
pămîntului; da-se-vor în mîinile săbiei; părţi vulpilor vor fi. 
Ők pedig hiába törtek az én lelkemre; a föld legmélyébe jutnak, kardélre 
hányatnak, rókák martalékává lesznek. 
Azok pedig, a kik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. 
Szablya martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelei. 
Тíи же всýе искáша дýшу мою́: вни́дутъ въ преиспóдняя земли́: 
предадя́тся въ рýки орýжiя, чáсти ли́совомъ бýдутъ. 
10.Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru 
El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi. 
A király pedig örvendezik majd Istenben, dicséretben lesz része mindnek, aki 
Őreá esküszik. Mert bezáratott a szája azoknak, akik igaztalanságokat beszélnek. 
A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri őt mindaz, a ki ő reá esküszik; 
mert bedugatik a hazugok szája. 
Цáрь же возвесели́тся о Бóзѣ: похвáлится вся́къ клены́йся и́мъ, я́ко 
загради́шася устá глагóлющихъ непрáведная. 
 
63/64. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David: mai marelui cîntăreţilor. 
Panaszkodás és könyörgés az ellenség ellen. Az éneklőmesternek; Dávid 
zsoltára. 
 
2.Услы́ши, Бóже, глáсъ мóй, внегдá моли́тимися къ тебѣ ́: от стрáха врáжiя 
изми́ дýшу мою́. 
Auzi, Dumnezeule, glasul meu cînd mă rog Ţie; de la frica vrăjmaşului scoate 
sufletul meu. 
Hallgasd meg, Isten, az én hangomat, midőn Tehozzád esedezem; az ellenség 
félelmétől mentsd meg az én lelkemet. 
Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom; az ellenségtől való 
félelemtől mentsd meg éltemet. 
3.Покры́й мя́ от сóнма лукáвнующихъ, от мнóжества дѣ ́лающихъ непрáвду: 
Acoperă-mă de adunarea celor ce viclenesc, de mulţimea celor ce lucrează 
fărădelege; 
Elrejtettél engem a gonoszok fondorlatai elől, a törvénytelenségeket cselekvők 
sokasága elől, 
Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől. 
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4.и́же изостри́ша я́ко мéчь язы́ки своя́, напрягóша лýкъ свóй, вéщь гóрьку, 
Care şi-au ascuţit ca sabia limbile lor; întins-au arcul lor, lucru amar, ca să 
săgeteze din ascunzişuri pe cel nevinovat. 
akik mint a kardot élesítették ki nyelvüket, megfeszítették íjukat ádáz 
igyekezetükben,  
Akik megélesítik nyelvöket, mint a szablyát; irányozzák nyilokat, keserű 
beszédöket. 
5.сострѣля́ти въ тáйныхъ непорóчна: внезáпу сострѣля́ютъ егó, и не убоя́т-
ся. 
Fără de veste îl vor săgeta pe el şi nu se vor teme. Întăritu-s-au în gînduri rele. 
hogy rejtekükből lenyilazzák a feddhetetlent; hirtelen lenyilazzák őt, és nem 
félnek. 
Hogy lövöldözzék titkon az ártatlant; nagy hirtelenséggel lövöldözik azt, és nem 
félnek. 
6.Утверди́ша себѣ ́ слóво лукáвое: повѣ ́даша скры́ти сѣ ́ть, рѣ ́ша: ктó ýзритъ 
и́хъ? 
Grăit-au ca să ascundă curse; spus-au: „Cine ne va vedea pe noi?” 
Eltökélték magukat a gonosz dologra, megbeszélték, hogy csapdát rejtenek el. S 
azt mondták: ki látja meg őket? 
Megátalkodottak gonosz szándékukban; megegyeztek, hogy tőrt vetnek titkon, 
mondják: ki látja őket? 
7.Испытáша беззакóнiе: изчезóша испытáющiи испытáнiя: пристýпитъ 
человѣ ́къ, и сéрдце глубокó. 
Iscodit-au fărădelegi şi au pierit cînd le iscodeau. 
Törvénytelenségeket terveltek ki, befejezték tervük kitervelését. Előáll az 
ember, és szíve kifürkészhetetlen. 
Álnokságokat koholnak; a kikoholt tervet végrehajták; mindenikök keble és 
szíve kikutathatatlan. 
8.И вознесéтся Бóгъ: стрѣ ́лы младéнецъ бы́ша я́звы и́хъ, 
Ca să pătrundă înlăuntrul omului şi în adîncimea inimii lui. Şi se va înălţa 
Dumnezeu. 
De fölemelkedik az Isten, hirtelen kilőtt nyilak ejtettek rajtuk sebeket,  
De meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl üt rajtok sebet. 
9.и изнемогóша на ня́ язы́цы и́хъ: смути́шася вси́ ви́дящiи и́хъ. 
Săgeată de prunci s-au făcut ranele lor. Şi au slăbit asupra lor limbile lor. 
és elernyedt a nyelv őbennük. Megrendültek valamennyien, akik látták őket,   
És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök; iszonyodik mindenki, aki őket látja. 
10.И убоя́ся вся́къ человѣ ́къ: и возвѣсти́ша дѣлá Бóжiя, и творéнiя егó 
разумѣ ́ша. 
Tulburatu-s-au toţi cei ce i-au văzut pe ei; şi s-a temut tot omul. 
Şi au vestit lucrurile lui Dumnezeu şi faptele Lui le-au înţeles. 
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és megfélemedett minden ember. És hidették Istennek műveit, és megértették az 
Ő cselekedeteit. 
Akkor megfélemlenek mind az emberek; hirdetni fogják Istennek dolgát, és 
megértik cselekedetét. 
11.Возвесели́тся прáведникъ о Гóсподѣ и уповáетъ на негó: и похвáлятся 
вси́ прáвiи сéрдцемъ. 
Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui în El şi se vor lăuda toţi cei 
drepţi la inimă. 
Örvendezik az igaz az Úrban, és reménykedik Őbenne, és megdicsőülnek 
minden egyenes szívűek. 
Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül; és dicsekedni fognak minden 
egyenesszívűek. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 9 
9. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
64/65. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Cîntarea lui Ieremia şi a lui 
Iezechil din timpul şederii în pămînt străin, cînd avea să iasă din Babilon. 
Lelki és testi jókért való hálaadás. Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. 
Въ конéцъ, псалóмъ пѣ ́сни Дави́ду, пѣ ́снь иеремíева и Иезекíилева, 
людíй преселéнiя, егдá хотя́ху исходи́ти. 
 
1.Ţie Ţi se cuvine cîntare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie Ţi se va împlini 
făgăduinţa în Ierusalim. 
Téged illet a dicséret, óh Isten, a Sionon, és Néked teljesítik a fogadalmat 
Jeruzsálemben. 
Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. 
Тебѣ ́ подобáетъ пѣ ́снь, Бóже, въ Сióнѣ, и тебѣ ́ воздáстся моли́тва во 
Иерусали́мѣ. 
2.Auzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni. 
Hallgasd meg imádságomat; Hozzád járul minden test. 
Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 
Услы́ши моли́тву мою́: къ тебѣ ́ вся́ка плóть прiи́детъ. 
3.Cuvintele celor fărădelege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei 
curăţi. 
A törvénytelenség beszédei vettek erőt rajtunk, és gonoszságainkat Te 
engeszteled ki. 
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Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. 
Словесá беззакóнникъ премогóша нáсъ: и нечéстiя нáша ты́ очи́стиши. 
4.Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit; locui-va în curţile Tale. 
Boldog, akit kiválasztottál és magadhoz fogadtál, a Te tornácaidban lakozik az. 
Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te 
tornáczaidban;  
5.Umplea-ne-vom de bunătăţile casei Tale; sfîntă este Biserica Ta, minunată 
întru dreptate. 
Hadd teljünk el házad javaival; szent a Te templomod, csodálatos valóban. 
hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! 
Блажéнъ, егóже избрáлъ еси́ и прiя́лъ, всели́тся во двóрѣхъ твои́хъ. 
Испóлнимся во благи́хъ дóму твоегó: свя́тъ хрáмъ твóй.  
6.Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor 
pămîntului şi a celor de pe mare departe. 
Hallgass meg minket, Isten, mi üdvözítőnk, a föld minden végein és a messzi 
tengereken lévőknek reménysége, 
Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e 
föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; 
Ди́венъ въ прáвдѣ, услы́ши ны́, Бóже, спаси́телю нáшъ, уповáнiе всѣ ́хъ 
концéй земли́ и сýщихъ въ мóри далéче: 
7.Cel ce găteşti munţii cu tăria Ta, încins fiind cu putere;  
aki megszilárdítod a hegyeket a Te erőddel, és felövezed magadat hatalmaddal; 
A ki hegyeket épít erejével, körűl van övezve hatalommal; 
уготовля́яй гóры крѣ ́постiю своéю, препоя́санъ си́лою: 
Cel ce tulburi adîncul mării şi vuietul valurilor ei. 
aki háborgásba hozod a tenger térségét, hullámainak zúgását. 
A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását,  
смущáяй глубинý морскýю, шýму вóлнъ егó ктó постои́тъ? смятýтся 
язы́цы, 
8.Tulbura-se-vor neamurile.  
Megrendülnek a nemzetek, 
és a népek háborgását. 
Şi se vor spăimînta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; 
és megfélemednek a föld határainak lakói a Te jeleidtől;  
Félnek is jeleidtől a szélek lakói; 
ieşirile dimineţii şi ale serii le vei veseli. 
gyönyörködöl a reggel és az est múlásában. 
a napkelet és nyugot határait megörvendezteted. 
и убоя́тся живýщiи въ концáхъ от знáменiй твои́хъ: исхóды ýтра и вéчера 
украси́ши. 
9.Cercetat-ai pămîntul şi l-ai adăpat pe el, bogăţiile lui le-ai înmulţit; 
Meglátogattad a földet és elárasztottad azt, bőséggel gazdagítottad meg; 
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Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. 
10.Rîul lui Dumnezeu s-a umplut de apă; gătit-ai hrana lor, că aşa este gătirea 
Ta. 
Isten patakja megtelt vizekkel; gondoskodtál táplálékukról, mert ilyen a Te 
gondviselésed. 
Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted 
azt. 
Посѣти́лъ еси́ зéмлю и упои́лъ еси́ ю́, умнóжилъ еси́ обогати́ти ю́: рѣкá 
Бóжiя напóлнися вóдъ: уготóвалъ еси́ пи́щу и́мъ, я́ко тáко [éсть] уготóванiе. 
11.Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de 
ploaie, răsărind. 
Itasd meg barázdáit, sokasítsd meg termését; hadd örvendezzék csöppjeinek, 
amikor fölkel. 
Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, 
termését megáldod. 
Бразды́ ея́ упóй, умнóжи жи́та ея́: въ кáпляхъ ея́ возвесели́тся возсiя́ющи 
{прозябáющи}. 
12.Vei binecuvînta cununa anului bunătăţii Tale şi cîmpiile Tale se vor umple de 
roade grase. 
Áldd meg a Te jóságod esztendejének koszorúját, és síkságaid megtelnek 
termékenységgel. 
Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad; 
Благослови́ши вѣнéцъ лѣ ́та блáгости твоея́, и поля́ твоя́ испóлнятся тýка: 
13.Îngrăşa-se-vor păşunile pustiei şi cu bucurie dealurile se vor încinge. 
Csepegnek a pusztaság ligetei, és vigadozással övezik magukat a halmok. 
Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. 
разботѣ ́ютъ крáсная пусты́ни, и рáдостiю хóлми препоя́шутся. 
14.Îmbrăcatu-s-au  păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grîul; vor striga şi vor 
cînta. 
A legelők juhnyájakba öltöznek, a völgyek gabonában bővelkednek, kiáltanak és 
énekelnek. 
A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és 
énekelnek. 
Одѣ ́яшася óвни óвчiи, и удóлiя умнóжатъ пшени́цу: воззовýтъ, и́бо 
воспою́тъ. 
 
65/66. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. O cîntare a învierii. 
Intés az Isten dicsőségének dicsérésére. Az éneklőmesternek; zsoltár, ének. 
Въ конéцъ, пѣ ́снь псалмá воскресéнiя. 
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1.Strigaţi lui Dumnezeu tot pămîntul. Cîntaţi numele Lui; daţi slavă laudei Lui. 
Ujjongjon az Úrhoz az egész föld; énekeljetek az Ő nevének, zengjetek 
dicsőséget az Ő dicséretében. 
Örvendezz Istennek, oh te egész föld. Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; 
dicsőítsétek az ő dicséretét! 
Воскли́кните Гóсподеви вся́ земля́,– 
пóйте же и́мени егó, дади́те слáву хвалѣ ́ егó. 
2.Ziceţi lui Dumnezeu: Cît sînt de înfricoşătoare lucrurile Tale!  
Mondjátok az Istennek: mily félelmetesek a Te műveid;  
Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: 
Pentru mulţimea puterii Tale, Te vor linguşi vrăjmaşii Tăi. 
A Te hatalmad sokasága miatt hízelkednek a Te ellenségeid. 
a te hatalmad nagy volta miatt hizelegnek néked ellenségeid. 
Рцы́те Бóгу: кóль стрáшна дѣлá твоя́? во мнóжествѣ си́лы твоея́ сóлжутъ 
тебѣ ́ врази́ твои́. 
3.Tot pămîntul să se închine Ţie, şi să cînte Ţie, să cînte numelui Tău. 
Az egész föld hódoljon Néked és énekeljen Néked; énekeljen a Te fennséges 
nevednek. 
Az egész föld leborul előtted; énekel néked, énekli a te nevedet. Szela. 
Вся́ земля́ да поклóнится тебѣ ́ и поéтъ тебѣ ́, да поéтъ же и́мени твоемý, 
вы́шнiй. 
4.Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu;  
Jertek és lássátok Istennek műveit; 
Jőjjetek és lássátok az Isten dolgait;  
înfricoşat în sfaturi mai mult decît fiii oamenilor. 
Félelmetes Ő az emberek fiairól való szándékaiban. 
Csudálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. 
Прiиди́те и ви́дите дѣлá Бóжiя, кóль стрáшенъ въ совѣ ́тѣхъ пáче сынóвъ 
человѣ ́ческихъ. 
5.Cel ce preface marea în uscat, prin rîu vor trece cu piciorul.  
A tengert szárazzá vátoztatta, a folyón száraz lábbal keltek át. 
A tengert szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át: 
Acolo ne vom veseli de Dînsul. 
Örvendezzünk ott Őbenne,  
ott örvendeztünk ő benne. 
Обращáяй мóре въ сýшу, въ рѣцѣ ́ прóйдутъ ногáми: тáмо возвесели́мся о 
нéмъ, 
6.De Cel ce stăpîneşte cu puterea Sa veacul.  
aki hatalmával örökké uralkodik. 
A ki uralkodik az ő hatalmával örökké,  
Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se răzvrătesc, să nu se înalţe întru sine. 

Barabas Istvan
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Szemei letekintenek a nemzetekre, a lázadók föl ne fuvalkodjanak. 
szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak 
magukban. Szela. 
Влады́чествующемъ си́лою своéю вѣ ́комъ: óчи егó на язы́ки призирáетѣ: 
преогорчевáющiи да не вознóсятся въ себѣ ́. 
7.Binecuvîntaţi neamuri pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei 
Lui. 
Áldjátok nemzetek, a mi Istenünket, és hallassátok dicséretének hangját. 
Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. 
Благослови́те, язы́цы, Бóга нáшего, и услы́шанъ сотвори́те глáсъ хвалы́ егó, 
8.Care a dat sufletului meu viaţă şi n-a lăsat să se clatine picioarele mele. 
Ő adott életet az én lelkemnek, és nem engedett megingást lábaimnak. 
A ki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. 
полóжшаго дýшу мою́ въ живóтъ, и не дáвшаго во смятéнiе нóгъ мои́хъ. 
9.Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se 
lămureşte argintul. 
Mert megpróbáltál minket, óh Isten, tűzben tisztítottál meg, ahogyan az ezüstöt 
tisztítják. 
Mert megpróbáltál minket, oh Isten, megtisztítottál, a mint tisztítják az ezüstöt. 
Я́ко искуси́лъ ны́ еси́, Бóже, разжéглъ ны́ еси́, я́коже разжизáется сребрó. 
10.Băgatu-ne-ai pe noi în cursă; pus-ai necazuri pe umărul nostru;  
Csapdába vezettél minket, gyötrelmekkel terhelted meg hátunkat. 
Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat. 
Ввéлъ ны́ еси́ въ сѣ ́ть, положи́лъ еси́ скóрби на хребтѣ ́ нáшемъ. 
11.Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc şi apă şi ne-ai scos 
la odihnă. 
Embereket ültettél a fejünkre, tűzön és vízen haladtunk át, míg végül kivezettél 
minket felüdülésre. 
Embert ültettél fejünkre, tűzbe-vízbe jutottunk: de kihoztál bennünket bőségre. 
Возвéлъ еси́ человѣ ́ки на главы́ нáшя: проидóхомъ сквозѣ ́ óгнь и вóду, и 
извéлъ еси́ ны́ въ покóй. 
12.Intra-voi în casa Ta cu arderi de tot, împlini-voi Ţie făgăduinţele mele, 
Égőáldozatokkal megyek be a Te templomodba, teljesítem a Néked tett 
fogadalmaimat, 
Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, 
Вни́ду въ дóмъ твóй со всесожжéнiемъ, воздáмъ тебѣ ́ моли́твы моя́, 
13.Pe care le-au rostit buzele mele şi le-a grăit gura mea, întru necazul meu. 
melyekre ajkaim nyíltak, és melyeket szám mondott gyötrődésemben. 
A melyeket ajakim igértek és szájam mondott nyomorúságomban. 
я́же изрекóстѣ устнѣ ́ мои́, и глагóлаша устá моя́ въ скóрби моéй. 
14.Arderi de tot grase voi aduce Ţie, cu tămîie şi berbeci; Îţi voi jertfi boi şi ţapi. 
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Hizlalt állatokat viszek Néked égőáldozatul, tömjénáldozattal és kosokkal, 
ökröket készítek bakokkal. 
Hizlalt juhokat áldozom néked égőáldozatúl, kosok jóillatú áldozatával; ökröket 
bakokkal együtt áldozom néked. Szela. 
Всесожжéнiя тýчна вознесý тебѣ ́ съ кади́ломъ, и овны́, вознесý тебѣ ́ волы́ 
съ козлы́. 
15.Veniţi de auziţi toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu şi vă voi povesti cîte a 
făcut El sufletului meu. 
Jertek, hallgassátok, ti istenfélők valamennyien; elmondom, miket cselekedett az 
én lelkemmel. 
Jőjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket 
cselekedett az én lelkemmel! 
Прiиди́те, услы́шите, и повѣ ́мъ вáмъ, вси́ боя́щiися Бóга, ели́ка сотвори́ 
души́ моéй. 
16.Către Dînsul cu gura mea am strigat şi L-am lăudat cu gura mea. 
Számmal Őhozzá kiáltottam, és nyelvemmel Őt magasztaltam. 
Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt. 
Къ немý усты́ мои́ми воззвáхъ, и вознесóхъ подъ язы́комъ мои́мъ. 
17.Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. 
Ha igaztalanságra néztem volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. 
Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. 
Непрáвду áще узрѣ ́хъ въ сéрдцы моéмъ, да не услы́шитъ менé Госпóдь. 
18.Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul rugăciunii mele. 
Ezért meghallgatott engem Isten; felfigyelt könyörgésem hangjára. 
Ámde meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. 
Сегó рáди услы́ша мя́ Бóгъ, вня́тъ глáсу молéнiя моегó. 
19.Binecuvîntat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea şi mila Lui de 
la mine. 
Áldott az Isten, aki nem utasította el imádságomat, sem az Ő irgalmát nem vonta 
meg éntőlem. 
Áldott az Isten, a ki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta 
meg tőlem. 
Благословéнъ Бóгъ, и́же не отстáви моли́тву мою́ и ми́лость свою́ от менé. 
 
66/67. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Pentru instrumente cu coarde. 
Jövendőlés a pogányok elhivattatásáról. Az éneklőmesternek, hangszerekkel; 
zsoltár; ének. 
Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ, псалóмъ пѣ ́сни Дави́ду. 
 
1.Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvîntează, luminează faţa Ta 
spre noi şi ne miluieşte. 
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Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket; világosítsa meg az Ő 
orcáját mirajtunk,  
Az Isten könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket; világosítsa meg az ő 
orczáját rajtunk. Szela. 
Бóже, ущéдри ны́ и благослови́ ны, просвѣти́ лицé твоé на ны́ и поми́луй 
ны́: 
2.Ca să cunoaştem pe pămînt calea Ta, în toate neamurile mîntuirea Ta. 
hogy megismerjük a földön aTe utadat, minden nemzetekben a Te üdvösségedet. 
Hogy megismerjék e földön a te útadat, minden nép közt a te szabadításodat. 
познáти на земли́ пýть твóй, во всѣ ́хъ язы́цѣхъ спасéнiе твоé. 
3.Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine 
popoarele toate. 
Valljanak meg Téged a népek, Isten, valljanak meg Téged minden nemzetek. 
Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. 
Да исповѣ ́дятся тебѣ ́ лю́дiе, Бóже, да исповѣ ́дятся тебѣ ́ лю́дiе вси́. 
4.Veselească-se şi să se bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate  
şi neamurile pe pămînt le vei povăţui. 
Örvendezzenek és vigadjanak a nemzetek, mert megítéled a népeket igazságban, 
és a nemzeteket vezéreled a földön. 
Örvendnek és vígadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a 
nemzeteket e földön te igazgatod. Szela. 
Да возвеселя́тся и да возрáдуются язы́цы: я́ко сýдиши лю́демъ правотóю, и 
язы́ки на земли́ настáвиши. 
5.Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine 
popoarele toate. 
Valljanak meg Téged a népek, Isten, valljanak meg Téged minden nemzetek. 
Dicsérnek téged a népek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. 
Да исповѣ ́дятся тебѣ ́ лю́дiе, Бóже, да исповѣ ́дятся тебѣ ́ лю́дiе вси́. 
Pămîntul şi-a dat rodul său. 
A föld megadta az ő gyümölcsét;  
A föld megadta az ő gyümölcsét: 
Земля́ дадé плóдъ свóй: благослови́ ны, Бóже, Бóже нáшъ, 
6.Binecuvîntează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru.  
áldjon meg minket az Isten, a mi Istenünk, 
megáld minket az Isten, a mi Istenünk; 
Binecuvîntează-ne pe noi, Dumnezeule şi să se teamă de Dînsul toate marginile 
pămîntului. 
áldjon meg minket az Isten, és féljék Őt a földnek minden határai. 
Megáld minket az Isten, és féli őt a földnek minden határa! 
благослови́ ны, Бóже: и да убоя́тся егó вси́ концы́ земли́. 
 
Slavă… 
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Dicsőség… 
 
67/68. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. 
Diadalmi ének. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke. 
Въ конéцъ, псалóмъ пѣ ́сни Дави́ду 
 
1.Să se scoale Dumnezeu, şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa 
Lui cei ce-L urăsc pe Dînsul, 
Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az Ő ellenségei, és meneküljenek az 
Ő színe elől, akik gyűlölik Őt. 
Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői. 
Да воскрéснетъ Бóгъ, и расточáтся врази́ егó, и да бѣжáтъ от лицá егó 
ненави́дящiи егó. 
2.Precum se stinge fumul, să se stingă; cum se topeşte ceara de faţa focului, aşa 
să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu. 
Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel; amiképen elolvad a viasz a 
tűz közelségétől, úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől;  
A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, 
úgy vesznek el a gonoszok Isten elől; 
Я́ко изчезáетъ ды́мъ, да изчéзнутъ: я́ко тáетъ вóскъ от лицá огня,́ тáко да 
поги́бнутъ грѣ ́шницы от лицá Бóжiя: 
3.Şi drepţii să se bucure şi să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se 
desfăteze întru veselie. 
és az igazak örvendezzenek, vigadjanak Isten színe előtt, és örömmel 
gyönyörködjenek. 
Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel. 
а прáведницы да возвеселя́тся, да возрáдуются предъ Бóгомъ, да насладя́т-
ся въ весéлiи. 
4.Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi numelui Lui, gătiţi calea Celui ce străbate pustia. 
Domnul este numele Lui. 
Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az Ő nevének. Készítsétek az útját a nyugat 
fölé emelkedőknek; Úr az Ő neve;  
Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki 
jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, 
Воспóйте Бóгу, пóйте и́мени егó: путесотвори́те возшéдшему на зáпады, 
Госпóдь и́мя емý: и рáдуйтеся предъ ни́мъ. 
5.Şi vă bucuraţi înaintea Lui.  
és vigadjatok az Ő színe előtt. 
és örüljetek előtte. 
Să se tulbure de faţa Lui, a Părintelui orfanilor şi a Judecătorului văduvelor. 
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Megrettennek az Ő orcájától, mert az árváknak atyja és az özvegyeknek 
gyámolítója Ő, 
Árváknak atyja, özvegyeknek bírája  
6.Dumnezeu este în locul cel sfînt al Lui.  
Isten az Ő szent hajlékában. 
az Isten az ő szentséges hajlékában. 
Dumnezeu aşează pe cei singuratici în casă. 
Az Isten házba telepíti azokat, akik egyedül vannak, 
Isten hozza vissza a száműzötteket,  
Да смятýтся от лицá егó, Отцá си́рыхъ и судiи́ вдови́цъ: Бóгъ въ мѣ ́стѣ 
святѣ ́мъ своéмъ. 
7.Scoate cu vitejie pe cei legaţi în obezi, la fel pe cei amărîţi, pe cei ce locuiesc 
în morminte. 
kihozza bátran a foglyokat, hasonlóképen a lázadókat is, kik a sírokban laknak. 
kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. 
Бóгъ вселя́етъ единомы́сленныя въ дóмъ, изводя́ оковáнныя мýжествомъ, 
тáкожде преогорчевáющыя живýщыя во гробѣ ́хъ. 
8.Dumnezeule, cînd mergeai Tu înaintea poporului Tău, cînd treceai Tu prin 
pustie. 
Óh Isten, amikor kivonultál néped előtt, amikor áthaladtál a sivatagon, 
Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela. 
Бóже, внегдá исходи́ти тебѣ ́ предъ людьми́ твои́ми, внегдá мимоходи́ти 
тебѣ ́ въ пусты́ни, 
9.Pămîntul s-a cutremurat, şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de faţa 
Dumnezeului lui Israel. 
rengett a föld, és az egek is csepegtek Sinai Istenének színétől, Izráel Istenének 
orcájától. 
A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten 
előtt, az Izráel Istene előtt. 
земля́ потрясéся, и́бо небесá кáнуша от лицá Бóга Синáина, от лицá Бóга 
Изрáилева. 
10.Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii Tale. 
Önként hullattál esőt, óh Isten,  a Te örökségedre,  
Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre,  
Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. 
és amikor ellankadt, Te erősítetted meg. 
s a lankadót megújítod vala. 
Дóждь вóленъ отлучи́ши, Бóже, достоя́нiю твоемý, и изнемóже, ты́ же 
соверши́лъ еси́ é. 
11.Vietăţile Tale locuiesc în ea; întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă 
de cel sărac. 



 164

Állataid laknak abban, jóságodban készítetted azt a szegénynek, óh Isten. 
Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh 
Isten! 
Живóтная твоя́ живýтъ на нéй: уготóвалъ еси́ блáгостiю твоéю ни́щему, 
Бóже. 
12.Domnul va da cuvîntul celor ce vestesc cu putere multă. 
Az Úr nagyerejű szót ad az örömhírnöknek, 
Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vívő asszonyok nagy csapatának. 
Госпóдь дáстъ глагóлъ благовѣствýющымъ си́лою мнóгою: 
13.Împăratul puterilor, poporului iubit va împărţi prăzile. 
Mert a Seregek Királya Ő, és házanépének zsákmányt osztogat. 
A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat. 
Цáрь си́лъ возлю́бленнаго, красотóю {рáди красоты́} дóму раздѣли́ти 
коры́сти. 
14.Dacă veţi dormi în mijlocul moştenirilor voastre, aripile voastre argintate vor 
fi ca ale porumbiţei şi spatele vostru va străluci ca aurul. 
Ha tűzhelyek közt hevertek is, ezüstös szárnyú galambbá lesztek, melynek 
aranyzöld a háta. 
Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, a 
melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek. 
А́ще поспитé посредѣ ́ предѣ ́лъ, крилѣ ́ голуби́нѣ посрéбренѣ, и междорáмiя 
ея́ въ блещáнiи злáта: 
15.Cînd Împăratul cel ceresc va împrăştia pe regi în ţara Sa, ei vor fi albi ca 
zăpada pe Selmon. 
Amikor a Mennybéli királyokat szór széjjel ott, a Selmonon hull a hó. 
Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a 
Salmonon. 
внегдá рáзнствитъ небéсный цари́ на нéй, оснѣжáтся въ селмóнѣ. 
16.Munte al lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele 
Vasan. 
Istennek hegye tisztes hegy, kövér hegy, zsíros hegy. 
Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye; 
Горá Бóжiя, горá тýчная, горá усырéнная, горá тýчная. 
17.Pentru ce munţi cu piscuri pizmuiţi muntele în care a binevoit Dumnezeu să 
locuiască în el, pentru că va locui în el pînă la sfîrşit. 
Miért néztek gyanakvóan, ti kövér hegyek, arra a hegyre, melyet Isten 
lakhelyéül kívánt? Bizony az Úr végleg ott lakozik. 
Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten 
lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké! 
Вскýю непщýете, гóры усырéнныя? горá, ю́же благоволи́ Бóгъ жи́ти въ нéй: 
и́бо Госпóдь всели́тся до концá. 
18.Carele lui Dumnezeu sînt mii de mii; mii sînt cei ce se bucură de ele.  
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Isten harci szekerei milliónyian vannak, ezrekben bővelkednek;  
Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer;  
Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în lăcaşul Său cel sfînt. 
az Úr van azokban, a szent Sinai hegyen. 
az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában. 
Колесни́ца Бóжiя тмáми тéмъ, ты́сяща гобзýющихъ: Госпóдь въ ни́хъ въ 
Синáи во святѣ ́мъ. 
19.Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai mulţime, luat-ai daruri de la oameni,  
Felmentél a magasságba, foglyokat vittél magaddal, embereket fogadtál el 
ajándékul, 
Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: 
chiar şi cu cei răzvrătiţi, îngăduiţi au fost să locuiască. 
még az ott lakozni vonakodókat is. 
még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten! 
Возшéлъ еси́ на высотý, плѣни́лъ еси́ плѣ ́нъ: прiя́лъ еси́ дая́нiя въ 
человѣ ́цѣхъ, и́бо не покаря́ющыяся, éже всели́тися. 
20.Domnul Dumnezeu este binecuvîntat, binecuvîntat este Dumnezeu zi de zi; 
să sporească între noi, Dumnezeul mîntuirii noastre. 
Áldott az Úr Isten, áldott az Úr napról napra; segítsen meg minket a mi 
üdvösségünk Istene. 
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk 
Istene! Szela. 
Госпóдь Бóгъ благословéнъ, благословéнъ Госпóдь дéнь днé: поспѣши́тъ 
нáмъ Бóгъ спасéнiй нáшихъ. 
21.Dumnezeul nostru este Dumnezeul mîntuirii şi ale Domnului Dumnezeu sînt 
ieşirile morţii. 
A mi Istenünk az üdvőzítés Istene, és az Úrnak vannak a halálból kivezető útjai 
is. 
Ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a 
haláltól.  
Бóгъ нáшъ Бóгъ éже спасáти: и Госпóдня, Госпóдня исхóдища смéртная. 
22.Dar Dumnezeu va sfărîma capetele vrăjmaşilor Săi, creştetul părului celor ce 
umblă întru greşalele lor. 
De Isten összezúzza ellenségeinek fejét, azok üstökös koponyáját, kik 
vétkeikben járnak. 
Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös 
koponyáját 
Обáче Бóгъ сокруши́тъ главы́ врагóвъ свои́хъ, вéрхъ влáсъ преходя́щихъ въ 
прегрѣшéнiихъ свои́хъ. 
23.Zis-a Domnul: Din Vasan îi voi întoarce, întoarce-te-voi din adîncurile mării, 
pe vrăjmaşii tăi. 
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Az Úr mondotta: Básánból visszahozlak, visszahozlak a tenger mélységéből,  
Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is 
kihozlak, 
Речé Госпóдь: от Васáна обращý, обращý во глубинáхъ морски́хъ: 
24.Pentru ca să se afunde piciorul tău în sînge şi limba cîinilor tăi în sîngele 
vrăjmaşilor Lui. 
hogy vérben gázoljon a lábad, és kutyáid nyelvének része legyen az ellenségből. 
Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből 
lakomázzék. 
я́ко да омóчится ногá твоя́ въ крóви, язы́къ пéсъ твои́хъ от врáгъ от негó. 
25.Văzutu-s-au umbletele Tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu,  
ale Împăratului celui din locul cel sfînt. 
Látták menetedet, óh Isten, az én Istenemnek és Királyomnak menetét a 
szentélybe. 
Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a 
szentélybe. 
Ви́дѣна бы́ша шéствiя твоя́, Бóже, шéствiя Бóга моегó Царя́, и́же во 
святѣ ́мъ. 
26.Înainte mergeau căpeteniile, după ei cei ce cîntau din strune, în mijloc 
fecioarele, bătînd din timpane. 
Elől vonultak az énekesek elöljárói, körülvéve doboló leányokkal. 
Elől mennek vala az éneklők, utánuk a húrpengetők, középen a doboló leányok. 
Предвари́ша кня́зи бли́зъ пою́щихъ, посредѣ ́ дѣ ́въ тимпáнницъ. 
27.În adunări binecuvîntaţi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. 
Gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat Izráel forrásaiból. 
A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók! 
Въ цéрквахъ благослови́те Бóга, Гóспода от истóчникъ Изрáилевыхъ. 
28.Acolo era Veniamin cel mai tînăr, în uimire, căpeteniile Iudei, povăţuitorii 
lor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului. 
Ott van az ifjú Benjámin elragadtatásban, Júda elöljárói az ő vezéreik, Zebulon 
elöljárói, Neftáli elöljárói. 
Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő 
gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei, és a Nafthali fejedelmei. 
Тáмо Венiами́нъ юнѣ ́йшiй во ýжасѣ, кня́зи Иýдовы влады́ки и́хъ, кня́зи 
Завулóни, кня́зи Нефѳали́мли. 
29.Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte Dumnezeule această lucrare 
pe care ai făcut-o nouă. 
Parancsolj, óh Isten, a Te hatalmaddal, erősítsd meg, óh Isten, azt, amit 
készítettél nekünk. 
Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra 
készítettél! 
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Заповѣ ́ждь, Бóже, си́лою твоéю: укрѣпи́, Бóже, сié, éже содѣ ́лалъ еси́ въ 
нáсъ. 
30. Pentru locaşul Tău [De la biserica Ta,] din Ierusalim, îţi vor aduce împăraţii 
daruri. 
Templomodért, amely Jeruzsálem fölött van, királyok hoznak Néked 
ajándékokat. 
A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat. 
От хрáма твоегó во Иерусали́мъ тебѣ ́ принесýтъ цáрiе дáры. 
31.Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, 
ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercaţi ca argintul. 
Fenyítsd meg a nádasok vadjait; a bikák csordája a népek üszői közt van, hogy 
kívül ne rekedjenek az ezüstként megpróbáltak; 
Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik 
ezüst-rudakkal terpeszkednek; 
Запрети́ звѣрéмъ трóстнымъ: сóнмъ юнéцъ въ ю́ницахъ людски́хъ, éже 
затвори́ти искушéнныя сребрóмъ: расточи́ язы́ки хотя́щыя брáнемъ. 
32.Risipeşte neamurile cele ce voiesc războaie. Veni-vor soli din Egipt;  
szórd szét a népeket, melyek háborút akarnak. Eljönnek majd Egyiptom nagyjai, 
szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek. Eljőnek majd a 
főemberek Egyiptomból;  
Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu, mîna ei zicînd: 
Ethiópia hamar kinyújtja kezét Istenhez. 
Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez. 
Прiи́дутъ моли́твенницы от Еги́пта: еѳióпiа предвари́тъ рýку свою́ къ Бóгу. 
33.Împărăţiile pămîntului cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi Domnului. 
Földnek királyságai, énekeljetek Istenhez, zengedezzetek az Úrhoz. 
E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! 
Szela. 
Цáрства земнáя, пóйте Бóгу, воспóйте Гóсподеви, 
34.Cîntaţi Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit;  
Zengedezzetek Istenhez, aki az egek egén száll kelet felé; 
A ki kezdettől fogva az egek egein ül;  
iată va da glasul Său, glas de putere. 
íme hangjával erős hangot hallat. 
ímé, onnét szól nagy kemény szóval. 
возшéдшему на небо небесé на востóки: сé, дáстъ глáсу своемý глáсъ си́лы. 
35.Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste Israel măreţia Lui şi puterea Lui în nori. 
Zengjetek dicsőséget Istennek, fennsége Izráelen van, és hatalma a fellegekben. 
Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a 
felhőkben van. 
Дади́те слáву богови: на Изрáили велелѣ ́пота егó, и си́ла егó на о́блацѣхъ. 
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36.Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel;  
Csodálatos az Isten az Ő szentjei között, Izráelnek Istene; 
Rettenetes vagy, oh Isten,  a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene 
însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvîntat este Dumnezeu. 
Ő ad hatalmat és erőt az Ő népének. Áldott az Isten! 
ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten! 
Ди́венъ Бóгъ во святы́хъ свои́хъ: Бóгъ Изрáилевъ, тóй дáстъ си́лу и держáву 
лю́демъ свои́мъ. Благословéнъ Бóгъ. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
68/69. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Pentru cei ce se vor schimba. 
A nagy nyomorúságban sinlödő ember esedezése és reménysége. Az 
éneklőmesternek a sósannimra; Dávid 
Въ конéцъ, о измѣ ́ншихся {о имýщихъ измѣни́тися}, псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Mîntuieşte-mă, Dumnezeule, că au intrat ape pînă la sufletul meu. 
Szabadíts meg engem, Isten, mert lelkemig jutottak el a vizek. 
Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. 
Спаси́ мя, Бóже, я́ко внидóша вóды до души́ моея́. 
2.Afundatu-m-am în noroiul adîncului, care n-are fund. 
Elsüllyedtem a mélység iszapjába, és nincs megállásom. 
Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok;  
3.Intrat-am în adîncurile mării şi furtuna m-a potopit. 
Elmerültem a tenger mélyébe, és a vihar elsüllyesztett engem. 
feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. 
Углѣбóхъ въ тимѣ ́нiи глубины́, и нѣ ́сть постоя́нiя: прiидóхъ во глубины́ 
морскíя, и бýря потопи́ мя. 
4.Ostenit-am strigînd, amorţit-a gîtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre 
Dumnezeul meu. 
Elfáradtam a kiáltozásban, berekedt a torkom, szemeim kimerültek, míg az én 
Istenemben reménykedtem. 
Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván 
Istenemet. 
Утруди́хся зовы́й, измолчé гортáнь мóй: исчезóстѣ óчи мои́, от éже уповáти 
ми́ на Бóга моегó. 
5.Înmulţitu-s-au mai mult decît perii capului meu cei ce mă urăsc pe mine în 
zadar. 
Fejem hajszálainál többen lettek, kik ok nélkül gyűlölnek engem. 
Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkűl gyűlölnek engem; 
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6.Întăritu-s-au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept; cele ce n-am răpit, 
pe acelea le-am plătit. 
Megerősödtek ellenségeim, akik igaztalanul üldöznek engem; amit nem 
raboltam, azért fizetek. 
hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkűl; a mit nem 
ragadtam el, azt kell megfizetnem! 
Умнóжишася пáче влáсъ главы́ моея́ ненави́дящiи мя́ тýне: укрѣпи́шася 
врази́ мои́, изгоня́щiи мя́ непрáведно: я́же не восхищáхъ, тогдá воздая́хъ. 
7.Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşalele mele de la Tine nu 
s-au ascuns. 
Oh Isten, Te tudod balgaságomat, és vétkeim nincsenek titokban Előtted. 
Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te 
előtted: 
Бóже, ты́ увѣ ́дѣлъ еси́ безýмiе моé, и прегрѣшéнiя моя́ от тебé не утаи́шася. 
8.Să nu fie ruşinaţi, din pricina mea, cei ce Te aşteaptă pe Tine, Doamne,  
Ne szégyenüljenek meg miattam, akik Téged várnak, Uram, 
Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, 
Doamne al puterilor, nici înfruntaţi pentru mine, cei ce Te caută pe Tine, 
Dumnezeul lui Israel. 
Seregek Ura, és ne szégyenkezzenek miattam, akik Téged keresnek, Izráelnek 
Istene, 
Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek 
Istene! 
Да не постыдя́тся о мнѣ ́ терпя́щiи тебé, Гóсподи, Гóсподи си́лъ: нижé да 
посрáмятся о мнѣ ́ и́щущiи тебé, Бóже Изрáилевъ. 
9.Că pentru Tine am suferit ocară, acoperit-a batjocura obrazul meu. 
mert Teéretted viseltem a gyalázatot és borította el a szégyen az arcomat. 
Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat. 
Я́ко тебé рáди претерпѣ ́хъ поношéнiе, покры́ срамотá лицé моé. 
10.Înstrăinat am fost de fraţii mei şi străin fiilor maicii mele; 
Ismeretlenné lettem testvéreimnek, és idegenné anyám fiai előtt. 
Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé. 
Чýждь бы́хъ брáтiи моéй и стрáненъ сыновóмъ мáтере моея́: 
11.Că rîvna casei Tale m-a mîncat, şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au 
căzut asupra mea. 
Mert a Te házadért való buzgóságom elemésztett engem, és gyalázóid 
gyalázkodásai reám hullottak. 
Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak 
gyalázásai hullanak reám. 
я́ко рéвность дóму твоегó снѣдé мя, и поношéнiя понося́щихъ ти́ нападóша 
на мя́. 
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12.Şi mi-am smerit cu post sufletul meu şi mi-a fost spre ocară mie. 
És meggörnyesztettem böjtölésben az én lelkemet, és gyalázatommá lett nékem. 
Ha sírok és böjtöléssel gyötröm lelkemet, az is gyalázatomra válik. 
И покры́хъ постóмъ дýшу мою́, и бы́сть въ поношéнiе мнѣ ́: 
13.Şi m-am îmbrăcat cu sac şi am ajuns pentru ei de batjocură. 
Zsák lett az öltözetem, és szóbeszéddé váltam nekik. 
Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik. 
и положи́хъ одѣя́нiе моé врéтище, и бы́хъ и́мъ въ при́тчу. 
14.Împotriva mea grăiau cei ce şedeau în porţi şi despre mine cîntau cei ce beau 
vin. 
Ellenem áskálódtak, akik a kapukban ültek, és rólam énekeltek, akik bort ittak. 
A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek. 
О мнѣ ́ глумля́хуся сѣдя́щiи во вратѣ ́хъ, и о мнѣ ́ поя́ху пiю́щiи винó. 
15.Iar eu întru rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine 
plăcut: 
Én pedig Hozzád imádkozom, Uram; itt az ideje jóakaratodnak,  
Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, 
16.Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale auzi-mă, întru adevărul milei Tale. 
Istenem, a Te irgalmasságod sokaságában hallgass meg engem, a Te üdvözítésed 
igazságában 
oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te 
megszabadító hűségeddel. 
А́зъ же моли́твою моéю къ тебѣ ́, Бóже: врéмя благоволéнiя, Бóже: во 
мнóжествѣ ми́лости твоея́ услы́ши мя́, во и́стинѣ спасéнiя твоегó. 
17.Mîntuieşte-mă din noroi, ca să nu mă afund; izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc 
şi din adîncul apelor. 
ments ki engem a sárból, hogy el ne süllyedjek; hadd szabaduljak meg 
gyűlölőimtől és a mély vizektől. 
Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg 
gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből; 
Спаси́ мя от брéнiя, да не углѣ ́бну: да избáвлюся от ненави́дящихъ мя́ и от 
глубóкихъ вóдъ. 
18.Ca să nu mă înece furtuna apei, nici să mă înghită adîncul, nici să-şi închidă 
peste mine adîncul, gura lui. 
El ne merítsen engem a víz áradata, és el ne nyeljen a mélység, és be ne zárja a 
kút a száját fölöttem. 
Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája 
be ne záruljon felettem! 
Да не потопи́тъ менé бýря воднáя, нижé да пожрéтъ менé глубинá, нижé 
сведéтъ о мнѣ ́ ровéнникъ ýстъ свои́хъ. 
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19.Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta; după mulţimea îndurărilor Tale 
caută spre mine. 
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a Te irgalmad; a Te könyörületességed 
sokasága szerint tekints le reám. 
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te 
irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám; 
Услы́ши мя́, Гóсподи, я́ко блáга ми́лость твоя́: по мнóжеству щедрóтъ тво-
и́хъ при́зри на мя́. 
20.Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la credinciosul Tău, cînd mă necăjesc. Degrab mă 
auzi. 
Ne fordítsd el orcádat a Te szolgádtól; mert gyötrődöm; hamar hallgass meg 
engem.  
És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, 
hallgass meg engem! 
Не отврати́ лицá твоегó от óтрока твоегó, я́ко скорблю́: скóро услы́ши мя́. 
21.Ia aminte la sufletul meu şi-l mîntuieşte pe el;  
Figyelj az én lelkemre, és váltsd meg azt;  
Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt;  
din mîinile vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă. 
ellenségeim miatt szabadíts meg engem. 
az én ellenségeimért szabadíts meg engem. 
Вонми́ души́ моéй и избáви ю́: врáгъ мои́хъ рáди избáви мя́. 
22.Că Tu cunoşti ocara mea şi ruşinea mea şi înfruntarea mea;  
Mert Te ismered gyalázatomat és megszégyenülésemet és megaláztatásomat; 
Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; 
23.Înaintea Ta sunt toţi cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări 
şi necaz. 
Előtted vannak minden sanyargatóim.Gyalázkodást és nyomorúságot kapott az 
én lelkem, 
jól ismered minden szorongatómat. A gyalázat megtörte szívemet és beteggé 
lettem;  
Ты́ бо вѣ ́си поношéнiе моé, и стýдъ мóй, и срамотý мою́: предъ тобóю вси́ 
оскорбля́ющiи мя́. 
24.Şi am aşteptat pe cel ce m-ar milui şi nu era; şi pe cei ce m-ar mîngîia şi nu i-
am aflat. 
és együttérzőt vártam, de nem volt, és vigasztalót, de nem találtam. 
várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék. 
Поношéнiе чáяше душá моя́ и стрáсть: и ждáхъ соскорбя́щаго, и не бѣ ́, и 
утѣшáющихъ, и не обрѣтóхъ. 
25.Şi mi-au dat spre mîncarea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oţet. 
Eledelül epét adtak nékem, és szomjúságomban ecettel itattak. 
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Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala 
engem. 
И дáша въ снѣ ́дь мою́ жéлчь, и въ жáжду мою́ напои́ша мя́ óцта. 
26.Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire şi sminteală; 
Váljék az ő asztaluk csapdává előttük, és megbosszulássá és kelepcévé. 
Legyen az ő asztalok előttök tőrré, és a bátorságosoknak hálóvá. 
Да бýдетъ трапéза и́хъ предъ ни́ми въ сѣ ́ть и въ воздая́нiе и въ соблáзнъ. 
27.Întunece-se ochii lor, ca să nu vadă şi spinarea lor pururea o gîrboveşte. 
Sötétüljenek el szemeik, hogy ne lássanak, és hátukat mindenkorra görbítsd 
meg. 
Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd 
mindenkorra roskataggá. 
Да помрачáтся óчи и́хъ, éже не ви́дѣти, и хребéтъ и́хъ вы́ну сляцы́. 
28.Varsă peste dînşii urgia Ta şi mînia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. 
Öntsd ki reájuk haragodat, és haragod indulata érje el őket. 
Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket. 
Пролíй на ня́ гнѣ ́въ твóй, и я́рость гнѣ ́ва твоегó да пости́гнетъ и́хъ. 
29.Facă-se curtea lor pustie şi în lăcaşurile lor să nu fie locuitori. 
Legyen pusztasággá az ő lakhelyük, és hajlékaiknak ne legyen lakója. 
Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos; 
Да бýдетъ двóръ и́хъ пýстъ, и въ жили́щихъ и́хъ да не бýдетъ живы́й. 
30.Că pe care Tu l-ai bătut, ei l-au prigonit, şi au înmulţit durerea ranelor lui. 
Mert akit Te megvertél, ők is üldözték, és sebeimnek fájdalmát növelték. 
Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg. 
Занé егóже ты́ порази́лъ еси́, тíи погнáша, и къ болѣ ́зни я́звъ мои́хъ при-
ложи́ша. 
31.Adaugă fărădelege la fărădelegea lor, şi să nu intre întru dreptatea Ta. 
Tégy hozzá törvénytelenséget törvénytelenségükhöz, és ne jussanak el a Te 
igazságosságodhoz. 
Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. 
Приложи́ беззакóнiе къ беззакóнiю и́хъ, и да не вни́дутъ въ прáвду твою́. 
32.Şterşi să fie din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu se scrie. 
Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne írassanak be. 
Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. 
Да потребя́тся от кни́ги живы́хъ, и съ прáведными да не напи́шутся. 
33.Sărac şi îndurerat sînt eu; mîntuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. 
Szegény és szenvedő vagyok én, a Te szabadításod, óh Isten, oltalmazzon 
engem. 
Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te 
segedelmed! 
Ни́щъ и боля́й éсмь áзъ: спасéнiе твоé, Бóже, да прiи́метъ мя́. 
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34.Lăuda-voi numele Dumnezeului meu,  cu cîntare, şi-L voi preamări pe El cu 
laudă. 
Dicsérni fogom az én Istenemnek nevét énekkel, magasztalom Őt dicsérettel. 
Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással. 
Восхвалю́ и́мя Бóга моегó съ пѣ ́снiю, возвели́чу егó во хвалéнiи: 
35.Şi-I va plăcea lui Dumnezeu mai mult decît viţelul tînăr, căruia îi cresc 
coarne şi unghii. 
És ez kedvesebb lesz Istennek a fiatal borjúnál, melynek szarvai és körmei 
sarjadnak. 
És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál. 
и угóдно бýдетъ Бóгу пáче телцá ю́на, рóги износя́ща и пáзнокти. 
36.Să rîdă/vadă săracii şi să se veselească; cîntaţi lui Dumnezeu şi viu va fi 
sufletul vostru. 
Lássák a szegények, és vigadjanak; keressétek az Istent, és élni fog lelketek. 
Látják ezt majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti 
szívetek! 
Да ýзрятъ ни́щiи и возвеселя́тся: взыщи́те Бóга, и живá бýдетъ душá вáша. 
37.Că a auzit pe cei săraci Domnul, şi pe cei ferecaţi în obezi ai Săi nu i-a 
urgisit. 
Mert meghallgatta az Úr a szegényeket, és megkötözettjeit nem semmizte ki. 
Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg. 
Я́ко услы́ша убóгiя Госпóдь, и оковáнныя своя́ не уничижи́. 
38.Să-L laude pe El cerurile şi pămîntul, marea şi toate cîte se tîrăsc într-însa. 
Dicsérjék Őt az egek és a föld, a tenger és minden, ami mozog abban. 
Dicsérjék őt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban! 
Да восхвáлятъ егó небесá и земля́, мóре и вся́ живýщая въ нéмъ. 
39.Că Dumnezeu va mîntui Sionul şi se vor zidi cetăţile Iudeii, şi vor locui acolo 
şi-l vor moşteni pe el. 
Mert Isten megszabadítja Siont, és felépülnek Júdea városai. Ott lakoznak majd, 
és örökségül kapják azt. 
Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd 
és bírni fogják azt. 
Я́ко Бóгъ спасéтъ Сióна, и сози́ждутся грáди Иудéйстiи, и вселя́тся тáмо и 
наслѣ ́дятъ и́: 
40.Şi seminţia credincioşilor Lui îl va stăpîni pe el şi cei ce iubesc numele Lui 
vor locui în el. 
És az Ő szolgáinak ivadékai birtokolják azt, és azok lakoznak majd benne, akik 
szeretik az Ő nevét. 
És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik 
az ő nevét. 
и сѣ ́мя рабóвъ твои́хъ удержи́тъ и́, и лю́бящiи и́мя твоé вселя́тся въ нéмъ. 
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69/70. Zsoltár. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. Spre aducere aminte. Ca să mă 
mîntuiască Domnul. 
Az üldözött ember könyörgése és reménysége. Az éneklőmesternek, Dávidtól, 
emlékeztetésre. 
Въ конéцъ Дави́ду, въ воспоминáнiе, во éже спасти́ мя Гóсподу. 
 
1.Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte; Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-
Te! 
Óh Isten, siess az én segítségemre! 
Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess! 
Бóже, въ пóмощь мою́ вонми́: Гóсподи, помощи́ ми потщи́ся. 
2.Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;  
Szégyenüljenek meg és aláztassanak meg, akik az én lelkemre törnek; 
Szégyenüljenek meg és piruljanak, a kik életemre törnek;  
3.Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. 
forduljanak vissza és szégyenüljenek meg, akik rosszat akarnak nékem. 
riadjanak vissza és gyalázat érje őket, a kik bajomat kivánják. 
Да постыдя́тся и посрáмятся и́щущiи дýшу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и 
постыдя́тся хотя́щiи ми́ злáя: 
4.Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: „Bine, bine!” 
Forduljanak tüstént vissza szégyenkezve, akik gúnyolnak engem. 
Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé! 
да возратя́тся áбiе стыдя́щеся глагóлющiи ми́: блáгоже, блáгоже. 
5.Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,  
Vigadjanak és örvendezzenek Tebenned mindazok, akik keresnek Téged,  
Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet,  
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mîntuirea Ta: „Slăvit să fie 
Domnul!” 
és mondják mindenkor, akik szeretik a Te üdvösségedet: magasztaltassék az 
Isten. 
és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: 
Magasztaltassék fel az Isten! 
Да возрáдуются и возвеселя́тся о тебѣ ́ вси́ и́щущiи тебé, Бóже: и да 
глагóлютъ вы́ну, да возвели́чится Госпóдь, лю́бящiи спасéнiе твоé. 
6.Iar eu sărac sînt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! 
Én pedig szegény és nyomorult vagyok, óh Isten, segíts meg engem. 
Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; 
7.Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu; Doamne, nu zăbovi! 
Segítőm és szabadítóm vagy Te; Uram, ne késlekedj. 
segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késsél! 
А́зъ же ни́щъ éсмь и убóгъ, Бóже, помози́ ми: помóщникъ мóй и избáвитель 
мóй еси́ ты́, Гóсподи, не закосни́. 
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Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 10 
10. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
70/71. Zsoltár. 
Дави́ду псалóмъ, сынóвъ Ионадáвовыхъ и пéрвыхъ плѣ ́ншихся, не 
надпи́санъ у Еврéй. 
Un psalm al lui David; fiilor lui Ionadav şi ai celor ce s-au robit mai întîi. 
Szabadításért való könyörgés.  
 
1.На тя́, Гóсподи, уповáхъ, да не постыжýся въ вѣ ́къ. 
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinezi în veac. 
Óh Isten, Tebenned reménykedem, meg ne szégyenüljek soha. 
Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 
2.Прáвдою твоéю избáви мя́ и изми́ мя: приклони́ ко мнѣ ́ ýхо твоé и спаси́ 
мя. 
Întru dreptatea Ta, izbăveşte-mă şi mă scoate, pleacă către mine urechea Ta şi 
mă mîntuieşte. 
Igazságosságodban szabadíts meg engem és ments meg engem; hajtsd hozzám 
füledet és üdvözíts engem. 
A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám 
füledet és tarts meg engem. 
3.Бýди ми́ въ Бóга защи́тителя и въ мѣ ́сто крѣ ́пко спасти́ мя: я́ко 
утверждéнiе моé и прибѣ ́жище моé еси́ ты́. 
Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă mîntuieşti. 
Că întărirea şi scăparea mea eşti Tu. 
Légy nékem védelmező Istenem és megmentő váram, mert Te vagy az én 
erősségem és menedékem. 
Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom 
felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. 
4.Бóже мóй, избáви мя́ изъ руки́ грѣ ́шнаго, изъ руки́ законопрестýпнаго и 
оби́дящаго: 
Dumnezeul meu, izbăveşte-mă din mîna păcătosului, din mîna călcătorului de 
lege şi a celui ce face strîmbătate; 
Istenem, szabadíts ki engem a bűnösök kezéből, a törvényszegőnek és 
igaztalanságot cselekvőnek kezéből,  
Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és 
kegyetlennek markából! 
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5.яко ты́ еси́ терпѣ ́нiе моé, Гóсподи, Гóсподи, уповáнiе моé от ю́ности мо-
ея́. 
Că Tu eşti aşteptarea mea, Doamne; Domnul este nădejdea mea din tinereţele 
mele. 
mert Te vagy a reménységem, Uram; az Úr az én bizodalmam ifjúságomtól 
fogva. 
Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam 
gyermekségemtől fogva! 
6.Въ тебѣ ́ утверди́хся от утрóбы, от чрéва мáтере моея́ ты́ еси́ мóй 
покрови́тель: о тебѣ ́ пѣ ́нiе моé вы́ну. 
Întru Tine m-am întărit din pîntece, din pîntecele maicii mele Tu eşti 
acoperitorul meu; întru Tine  este lauda mea pururea. 
Reád támaszkodtam az anyaméhtől fogva, anyám belsejéből Te vagy az 
oltalmazom; Téged illet a dicséretem mindenkor.  
Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; 
rólad szól az én dicséretem szüntelen. 
7.Я́ко чýдо бы́хъ мнóгимъ: и ты́ помóщникъ мóй крѣ ́покъ. 
Ca o minune m-am făcut multora; iar Tu eşti ajutorul meu cel tare. 
Csodajellé lettem sokak számára, mert Te voltál erős segítőm.   
Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.  
8.Да испóлнятся устá моя́ хвалéнiя, я́ко да воспою́ слáву твою́, вéсь дéнь 
великолѣ ́пiе твоé. 
Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta, toată ziua mare cuviinţa 
Ta. 
Teljenek meg ajkaim a Te dicséreteddel, hogy énekeljem a Te dicsőségedet, 
egész napon át a Te fennségedet. 
Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. 
9.Не отвéржи менé во врéмя стáрости: внегдá оскудѣвáти крѣ ́пости моéй, 
не остáви менé. 
Nu mă lepăda la vremea bătrîneţelor; cînd va lipsi tăria mea, să nu mă laşi pe 
mine.  
Ne vess el engem az öregség idején; amikor erőm elhagy, ne hagyj el engem. 
Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj 
el engem! 
10.Я́ко рѣ ́ша врази́ мои́ мнѣ ́, и стргýщiи дýшу мою́ совѣщáша вкýпѣ, 
Că au zis vrăjmaşii mei şi cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, 
Mert ellenségeim rólam beszélnek, és kik az életemre leselkednek, együtt 
tanácskoznak, 
Mert felőlem szólanak elleneim, és akik életemre törnek, együtt tanácskoznak, 
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11.глагóлюще: Бóгъ остáвилъ éсть егó, пожени́те и ими́те егó, я́ко нѣ ́сть 
избавля́яй. 
Zicînd: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe el, că nu este cel ce 
izbăveşte. 
mondván: elhagyta őt az Isten; üldözzétek és fogjátok meg őt, mert nincs, aki 
megszabadítsa. 
Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki 
megszabadítsa. 
12.Бóже мóй, не удали́ся от менé: Бóже мóй, въ пóмощь мою́ вонми́. 
Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia 
aminte. 
Óh Isten, ne légy távol tőlem; én Istenem, siess segítségemre. 
Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre! 
13.Да постыдя́тся и изчéзнутъ оклеветáющiи дýшу мою́, да облекýтся въ 
стýдъ и срáмъ и́щущiи злáя мнѣ ́. 
Să se ruşineze şi să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu ruşine 
şi înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. 
Szégyenüljenek meg és vesszenek el azok, kik rágalmazzák az én lelkemet, 
szégyen és gyalázat vegye körül azokat, kik rosszat akarnak nékem. 
Szégyenüljenek meg és enyésszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és 
gyalázat azokat, akik vesztemre törnek! 
14.А́зъ же всегдá возуповáю на тя́, и приложý на вся́ку похвалý твою́. 
Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine şi voi înmulţi lauda Ta. 
Én pedig mindenkor reménykedem és szaporítom minden dicséretedet. 
Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. 
15.Устá моя́ возвѣстя́тъ прáвду твою́, вéсь дéнь спасéнiе твоé, я́ко не 
познáхъ кни́жная. 
Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mîntuirea Ta, al căror nume nu-l 
cunosc. 
Szájam hirdeti igazságosságodat, egész napon át a Te szabadításodat, mert 
számukat sem tudom. 
Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát 
sem tudom.  
16.Вни́ду въ си́лѣ Госпóдни: Гóсподи, помянý прáвду тебé еди́наго. 
Intra-voi întru puterea Domnului; Doamne, aduce-mi voi aminte numai de 
dreptatea Ta. 
Belépek az Úr hatalmába; Uram, egyedül a Te igazságodról emlékezem meg. 
Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem! 
17.Бóже мóй, и́мже научи́лъ мя́ еси́ от ю́ности моея́, и доны́нѣ возвѣщý 
чудесá твоя́. 
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Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţele mele, şi pînă acum voi vesti minunile 
Tale. 
Tanítottál engem, óh Isten, ifjúságomtól fogva, és mind mostanáig hirdetem 
csodálatos dolgaidat. 
Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te 
csudadolgaidat.  
18.И дáже до стáрости и престарѣ ́нiя, Бóже мóй, не остáви менé, дóндеже 
возвѣщý мы́шцу твою́ рóду всемý грядýщему, 
Şi pînă la bătrîneţe şi cărunteţe, 
Dumnezeule, să nu mă părăseşti; 
Pînă voi vesti braţul Tău la tot neamul ce va să vină, 
Öregségemig és megőszülésemig ne hagyj el engem, óh Isten, amíg hirdetem 
karodat, az egész jövendő nemzedéknek 
Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a 
te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. 
19.си́лу твою́ и прáвду твою́, Бóже, дáже до вы́шнихъ, я́же сотвори́лъ ми́ 
еси́ вели́чiя: Бóже, ктó подóбенъ тебѣ ́? 
Puterea ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, pînă la cele înalte, măreţiile pe care le-ai 
făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ţie? 
hatalmadat és igazságodat. Óh Isten, a magasságokig érnek fel nagyságos 
dolgaid, amiket cselekedtél; óh Isten, kicsoda hasonlatos Tehozzád? 
Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat 
cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!  
20.Ели́ки яви́лъ ми́ еси́ скóрби мнóги и злы́? и обрáщься оживотвори́лъ мя́ 
еси́ и от бéзднъ земли́ возвéлъ мя́ еси́. 
Cît de multe necazuri şi rele ai iertat mie, dar întorcîndu-Te mi-ai dat viaţă şi din 
adîncurile pămîntului, iarăşi m-ai scos. 
Mily sok és ádáz gyötrelmet mutattál nékem, ám visszatérítve, újra életre 
keltettél engem, és a föld mélységéből újra felhoztál engem. 
Aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a 
föld mélységéből ismét felhozol minket. 
21.Умнóжилъ еси́ на мнѣ ́ вели́чествiе твоé, и обрáщься утѣ ́шилъ мя́ еси́, и 
от бéзднъ земли́ пáки возвéлъ мя́ еси́. 
Înmulţit-ai spre mine mărirea Ta şi întorcîndu-Te m-ai mîngîiat şi din adîncurile 
pămîntului, iarăşi m-ai scos. 
Meggyarapítottad  nagyságodat, és visszatéritve, megvigasztaltál engem.  
Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem. 
22.И́бо áзъ исповѣ ́мся тебѣ ́ въ лю́дехъ, Гóсподи, въ сосýдѣхъ псалóмскихъ 
и́стину твою́, Бóже: воспою́ тебѣ ́ въ гýслехъ, святы́й Изрáилевъ. 
Că eu voi lăuda cu instrumente de cîntare adevărul Tău, Dumnezeule, cînta-voi 
Ţie întru alăută, Sfîntul lui Israel. 
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Én pedig zsoltáros hangszerrel magasztalom a Te igazságodat, óh Isten, 
énekelek Néked citerával, Izráelnek Szentje. 
Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked 
hárfával, oh Izráelnek szentje! 
23.Возрáдуетѣся устнѣ ́ мои́, егдá воспою́ тебѣ ́, и душá моя́, ю́же еси́ 
избáвилъ: 
Bucura-se-vor buzele mele cînd voi cînta Ţie şi sufletul meu pe care l-ai mîntuit. 
Ujjongjanak ajkaim, midőn Néked énekelek, és lelkem is, melyet megváltottál. 
Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet 
megváltottál. 
24.ещé же и язы́къ мóй вéсь дéнь поучи́тся прáвдѣ твоéй, егдá постыдя́тся и 
посрáмятся и́щущiй злáя мнѣ ́. 
Încă şi limba mea toată ziua va cugeta dreptatea Ta, cînd vor fi ruşinaţi şi 
înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău. 
Nyelvem is egész nap emlegeti igazságosságodat, midőn megszégyenülnek és 
pirulnak azok, kik rosszat akarnak nékem. 
Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és 
gyalázattal illettettek, akik vesztemre törnek. 
 
71/72. Zsoltár. 
О соломóнѣ, псалóмъ Дави́ду. 
Despre Solomon 
Salamoné.  
 
1.Бóже, сýдъ твóй царéви дáждь, и прáвду твою́ сы́ну царéву: 
Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împăratului. 
Óh Isten, igaz ítéletedet add a királynak, és igazságosságodat a király fiának,  
Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. 
2.суди́ти лю́демъ твои́мъ въ прáвдѣ и ни́щымъ твои́мъ въ судѣ ́. 
Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate şi pe săracii Tăi cu judecată.  
hogy igazságosan ítélje a Te népedet, és szegényeidet igaz ítélettel. 
Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. 
3.Да воспрiи́мутъ гóры ми́ръ лю́демъ и хóлми прáвду. 
Să aducă munţii pace poporului Tău şi dealurile dreptate. 
Teremjenek a hegyek bőséget a népnek, és a halmok igazságosságot. 
Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. 
4.Сýдитъ ни́щымъ людски́мъ, и спасéтъ сы́ны убóгихъ, и смири́тъ 
клеветникá. 
Judeca-va pe săracii poporului şi va mîntui pe fiii săracilor şi va smeri pe 
clevetitor. 



 180

Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, és mentse meg a nyomorultak fiait, 
és alázza meg az elnyomót. 
Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze 
az erőszakoskodót. 
5.И пребýдетъ съ сóлнцемъ, и прéжде луны́ рóда родóвъ. 
Şi se vor teme de Tine cît va fi soarele şi cît va fi luna din neam în neam. 
Maradjon meg, amíg a nap és a hold van, nemzedékről nemzedékre. 
Féljenek téged, amíg a nap áll és ameddig a hold fénylik, nemzedékről 
nemzedékre. 
6.Сни́детъ я́ко дóждь на рунó, и я́ко кáпля кáплющая на зéмлю. 
Pogorî-se-va ca ploaie pe lînă şi ca picăturile ce cad pe pămînt. 
Olyan legyen uralma, mint az eső a gyapjúnak, és a földnek a reáhulló 
esőcsppek. 
Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. 
7.Возсiя́етъ во днéхъ егó прáвда и мнóжество ми́ра, дóндеже отъи́мется 
лунá. 
Răsări-va în zilele lui dreptatea şi mulţimea păcii, cît va fi luna. 
Ragyogjon fel az ő napjaiban az igazság és a nagy békesség, amíg csak meg 
nem szűnik a hold. 
Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. 
8.И обладáетъ от мóря до мóря, и от рѣ ́къ до конéцъ вселéнныя. 
Şi va domni de la mare pînă la mare şi de la rîu pînă la marginile lumii. 
És uralkodjék tengertől tengerig, és a folyótól a földkerekség határáig. 
És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld 
határáig. 
9.Предъ ни́мъ припадýтъ еѳióпляне, и врази́ егó пéрсть поли́жутъ. 
Înaintea Lui vor îngenunchia etiopienii şi vrăjmaşii Lui ţărîna vor linge. 
Boruljanak le előtte az ethiópok, és nyalják a port ellenségei. 
Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 
10.Цáрiе Ѳарсíйстiи и óстрови дáры принесýтъ, цáрiе Арáвстiи и Савá дáры 
приведýтъ: 
Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii arabilor şi ai Savei 
prinoase vor aduce. 
Tharszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékokat. Arábia és Sába királyai, 
ajándékokkal járuljanak eléje. 
Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai 
adománynyal járuljanak elé. 
11.и поклóнятся емý вси́ цáрiе зéмстiи, вси́ язы́цы порабóтаютъ емý. 
Şi se vor închina Lui toţi împăraţii pămîntului, toate neamurile vor sluji Lui. 
És hódoljanak néki a föld minden királyai, minden nemzetek szolgáljanak néki. 
Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 
12.Я́ко избáви ни́ща от си́льна, и убóга, емýже не бѣ ́ помóщника. 
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Că a izbăvit pe sărac din mîna celui puternic şi pe sărmanul care n-avea ajutor. 
Mert megszabadítja a szegényt a hatalmastól, és a nyomorultat, akinek nincs 
segítője. 
Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, akinek nincs segítője. 
13.Пощади́тъ ни́ща и убóга, и дýшы убóгихъ спасéтъ: 
Va avea milă de sărac şi de sărman şi sufletele săracilor va mîntui. 
Megkönyörül a szegényen és a nyomorultan, és a nyomorult lelkét megmenti. 
Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; 
14.от ли́хвы и от непрáвды избáвитъ дýшы и́хъ, и чéстно и́мя егó предъ 
ни́ми. 
De camătă şi de asuprire va izbăvi sufletele lor şi scump va fi numele lor 
înaintea Lui. 
Az uzsorától és az igazságtalanságtól megváltja lelküket, és drága előtte az ő 
nevük. 
Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.  
15.И жи́въ бýдетъ, и дáстся емý от злáта Аравíйска: и помóлятся о нéмъ 
вы́ну, вéсь дéнь благословя́тъ егó. 
Şi va fi viu şi se va da Lui din aurul Arabiei şi se vor ruga Lui pururea; toată 
ziua îl vor binecuvînta pe El. 
És élni fognak, és adatik nekik az arábiai aranyból, és imádkoznak majd érette 
mindenkor, egész nap áldják őt. 
És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és 
áldják őt minden napon. 
16.Бýдетъ утверждéнiе на земли́ на версѣ ́хъ гóръ: превознесéтся пáче 
Ливáна плóдъ егó, и процвѣтýтъ от грáда я́ко травá земнáя. 
Fi-va belşug de pîine pe pămînt pînă-n vîrful munţilor; înălţa-se-va mai presus 
decît Libanul rodul său; şi vor înflori cei din cetate ca iarba pămîntului. 
Bőség lesz a földön a hegyek csúcsáig, gyümölcse felülmúlja Libanont, és a 
városok kivirágoznak mint a föld füve. 
Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a 
Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. 
17.Бýдетъ и́мя егó благословéно во вѣ ́ки, прéжде сóлнца пребывáетъ и́мя 
егó: и благословя́тся въ нéмъ вся́ колѣ ́на земнáя, вси́ язы́цы ублажáтъ егó. 
Fi-va numele Lui binecuvîntat în veci; cît va fi soarele va rămîne numele Lui. 
Şi se vor binecuvînta în El toate seminţiile pămîntului, toate neamurile îl vor 
ferici pe El. 
Legyen áldott az ő neve mindörokké, maradjon meg az ő neve, amíg a nap lesz; 
és áldassanak meg benne a föld minden nemzetségei, minden nemzetek mondják 
őt boldognak. 
Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat 
mind a nemzetek, és magasztalják őt. 
18.Благословéнъ Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ, творя́й чудесá еди́нъ, 
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Binecuvîntat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face 
minuni. 
Áldott az Úr, Izráelnek Istene, aki csodálatos dolgokat cselekszik egyedül,  
Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül! 
19.и благословéно и́мя слáвы егó во вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка: и испóлнится 
слáвы егó вся́ земля́: бýди, бýди. 
Şi binecuvîntat este numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului; 
Şi se va umple de slava Lui tot pămîntul. Amin. Amin. 
és áldott az Ő dicsőségének neve örökké és mindörökön örökké. És teljék meg 
dicsőségével az egész föld. Ugy legyen, ugy legyen! 
Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az 
egész föld. Ámen! Ámen!  
Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
72/73. Zsoltár. 
Окончáшася пѣ ́сни Дави́да, сы́на Иессéова. Псалóмъ Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf. 
Aszáf zsoltára.  
 
1.Кóль блáгъ Бóгъ Изрáилевъ прáвымъ сéрдцемъ. 
Cît de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepţi la inimă. 
Mily jó az Isten Izráelhez, az egyenes szívűekhez! 
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. 
2.Мои́ же вмáлѣ не подвижáстѣся нóзѣ: вмáлѣ не пролiя́шася стопы́ моя́: 
Iar mie, puţin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puţin a fost de nu s-au 
poticnit paşii mei. 
Nékem pedig majdnem meginogtak lábaim, kevés híján, hogy lépteim el nem 
csúsztak. 
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem 
iszamodtak. 
3.я́ко возревновáхъ на беззакóнныя, ми́ръ грѣ ́шниковъ зря́: 
Că am pizmuit pe cei fără de lege, cînd vedeam pacea păcătoşilor. 
Mert megirigyeltem a törvényteleneket, látván a bűnösök jólétét. 
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. 
4.я́ко нѣ ́сть восклонéнiя въ смéрти и́хъ и утверждéнiя въ рáнѣ и́хъ: 
Că n-au necazuri pînă la moartea lor şi tari sînt cînd lovesc ei. 
Mert nincs kínjuk halálukig, és sebeik nem tartósak,  
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó. 
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5.въ трудѣ ́хъ человѣ ́ческихъ не сýть, и съ человѣ ́ки не прiи́мутъ рáнъ. 
De osteneli omeneşti n-au parte şi cu oamenii nu sînt biciuiţi. 
az emberek fáradalmaiban nincs részük, és nem érik őket csapások, mint más 
embereket. 
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak. 
6.Сегó рáди удержá я́ горды́ня и́хъ до концá: одѣ ́яшася непрáвдою и 
нечéстiемъ свои́мъ. 
Pentru aceea îi stăpîneşte pe ei mîndria şi se îmbracă cu nedreptatea şi silnicia. 
Ezért hatalmasodott el rajtuk a kevélység, törvénytelenségükbe és 
gonoszságukba öltöztek. 
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket. 
7.Изы́детъ я́ко изъ тýка непрáвда и́хъ: преидóша въ любо́вь сéрдца. 
Din răul lor iese nedreptatea lor şi cugetele inimii lor ies la iveală. 
Mintegy a kövérségükből fakad igaztalanságuk, így jutnak el szívük szándékára; 
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak. 
8.Помы́слиша и глагóлаша въ лукáвствѣ, непрáвду въ высотý глагóлаша: 
Gîndesc şi vorbesc cu vicleşug, nedreptate grăiesc de sus. 
gonoszsággal gondolkodnak és beszélnek, fennhéjázva szólnak igaztalanságot; 
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással. 
9.положи́ша на небеси́ устá своя́, и язы́къ и́хъ прéйде по земли́. 
Pînă la cer ridică gura lor şi cu limba lor străbat pămîntul. 
feltátották szájukat az égre, és nyelvük bejárja a földet. 
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet. 
10.Сегó рáди обратя́тся лю́дiе мои́ сѣ ́мо, и днíе испóлнени обря́щутся въ 
ни́хъ. 
Pentru aceasta poporul meu se ia după ei şi găseşte că ei sînt plini de zile bune. 
Ezért fordul oda az én népem, és napok teljessége jut nekik. 
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek; 
11.И рѣ ́ша: кáко увѣ ́дѣ Бóгъ? и áще éсть рáзумъ въ вы́шнѣмъ? 
Şi zice: „Cum? Ştie aceasta Dumnezeu? Are cunoştinţă Cel Preaînalt? 
És ezt mondták: hogyan tudhatná ezt az Isten, és hogyan lehetne erről tudomása 
a Magasságosnak? 
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem? 
12.Сé, сíи грѣ ́шницы и гобзýющiи въ вѣ ́къ удержáша богáтство. 
Iată, aceştia sunt păcătoşi şi sunt îndestulaţi. Veşnic sunt bogaţi.” 
Íme ezek bűnösök, és mégis boldogulnak, örökre birtokolják a vagyont. 
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek! 
13.И рѣ ́хъ: едá {ýбо} всýе оправди́хъ сéрдце моé и умы́хъ въ непови́нныхъ 
рýцѣ мои́, 
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Iar eu am zis: „Deci, în deşert am fost drept la inimă şi mi-am spălat întru cele 
nevinovate mîinile mele. 
És így szóltam: tehát hiába tartottam tisztán a szívemet, és mostam kezeimet 
ártatlanok közt, 
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet; 
14.и бы́хъ я́звенъ вéсь дéнь, и обличéнiе моé на ýтренихъ? 
Că am fost lovit toată ziua şi mustrat în fiecare dimineaţă.” 
hiába ostoroztattam egész nap, és szenvedtem fenyítést reggelenként? 
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel! 
15.А́ще глагóлахъ, повѣ ́мъ тáко: сé, рóду сынóвъ твои́хъ, емýже обѣщáхся 
{сé, рóду сынóвъ твои́хъ преступи́хъ}: 
Dacă aş fi grăit aşa, iată aş fi călcat legămîntul neamului fiilor Tăi.  
Ha ezt mondtam volna: hadd beszéljek én is így! – bizony hűtlen lettem volna 
fiaid nemzedékéhez. 
Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el. 
16.и непщевáхъ разумѣ ́ти: сié трýдъ éсть предо мнóю, 
Şi mă frămîntam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea. 
És elgondolkodtam, hogy megértsem ezt; fáradság volt ez számomra, 
Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben. 
17.дóндеже вни́ду во святи́ло Бóжiе и разумѣ ́ю въ послѣ ́дняя и́хъ. 
Pînă ce am intrat în lăcaşul cel sfînt al lui Dumnezeu şi am înţeles sfîrşitul celor 
răi; 
amíg be nem mentem Isten szentélyébe, és meg nem értettem azok végét. 
Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát. 
18.Обáче за льщéнiя и́хъ положи́лъ еси́ и́мъ злáя, низложи́лъ еси́ я́, внегдá 
разгордѣ ́шася. 
Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborît cînd se înălţau. 
Bizony sikamlós utat adtál alájuk, és ledöntötted őket, amikor feltápászkodtak. 
Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket. 
19.Кáко бы́ша въ запустѣ ́нiе? внезáпу изчезóша, погибóша за беззакóнiе 
своé. 
Cît de iute i-a pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor. 
Hogy tönkrementek egy szempillantás alatt! Elpusztultak, elvesztek 
igaztalanságuk miatt. 
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. 
20.Я́ко сóнiе востаю́щаго, Гóсподи, во грáдѣ твоéмъ о́бразъ и́хъ 
уничижи́ши. 
Ca visul celui ce se deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai 
făcut. 
Mint az ébredőnek álmát, Uram, úgy semmisítsd meg városodban az ő képüket. 
Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket. 
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21.Я́ко разжжéся сéрдце моé, и утрóбы моя́ измѣни́шася: 
De aceea s-a bucurat inima mea şi rărunchii mei s-au potolit. 
Amikor kiégett a szívem, és veséim megrendültek,  
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim: 
22.и áзъ уничижéнъ, и не разумѣ ́хъ, скóтенъ бы́хъ у тебé. 
Că eram fără de minte şi nu ştiam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt 
pururea cu Tine. 
akkor én megvetett és tudatlan voltam; olyan voltam, mint az állat Teelőtted. 
Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. 
23.И áзъ вы́ну съ тобóю: удержáлъ еси́ рýку деснýю мою́, 
De én mindenkor Veled vagyok, megfogtad jobbkezemet,  
De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. 
24.и совѣ ́томъ твои́мъ настáвилъ мя́ еси́, и со слáвою прiя́лъ мя́ еси́. 
Apucatu-m-ai de mîna mea cea dreaptă.  Cu sfatul Tău m-ai povăţuit şi cu slavă 
m-ai primit. 
tanácsoddal vezetsz engem, és dicsőségbe fogadsz engem. 
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. 
25.Чтó бо ми́ éсть на небеси́? и от тебé чтó восхотѣ ́хъ на земли́? 
Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe pămînt? 
Mi van számonra a mennyben, és Rajtad kívül mit kívánjak még a földön? 
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! 
26.Изчезé сéрдце моé и плóть моя́, Бóже сéрдца моегó, и чáсть моя́, Бóже, 
во вѣ ́къ. 
Stinsu-s-a inima mea şi trupul meu, Dumnezeul inimii mele şi partea mea, 
Dumnezeule, în veac. 
Enyésszen bár el szívem és testem, szívemnek Istene vagy, és osztályrészem, óh 
Isten, mindörökké. 
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem 
te vagy, oh Isten, mindörökké! 
27.Я́ко сé, удаля́ющiи себé от тебé поги́бнутъ: потреби́лъ еси́ вся́каго любо-
дѣ ́ющаго от тебé. 
Că iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri, nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă 
de Tine. 
Mert íme elvesznek azok, kik eltávolodtak Tőled, elpusztítod mindazokat, kik 
eltévelyednek Tőled.  
Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, akik elhajolnak 
tőled. 
28.Мнѣ ́ же прилѣпля́тися богови блáго éсть, полагáти на Гóспода уповáнiе 
моé, возвѣсти́ти ми́ вся́ хвалы́ твоя́, во вратѣ ́хъ дщéре Сióни. 
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Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune întru Domnul nădejdea mea, ca 
să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei Sionului. 
De Istenhez ragaszkodnom oly igen jó nékem, az Úrba helyezem 
reménységemet, hirdetem minden dicséreteidet Sion leányának kapuiban. 
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem 
reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. 
 
73/74. Zsoltár. 
Рáзума Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf. Al priceperii  
Aszáf tanítása.  
 
1.Вскýю, Бóже, отри́нулъ еси́ до концá? разгнѣ ́вася я́рость твоя́ на óвцы 
пáжити твоея́? 
Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, pînă în sfîrşit? Aprinsu-s-a inima Ta peste 
oile păşunii Tale. 
Miért vetettél el, Istenem, teljesen, miért lobbant fel haragod a Te legelőd 
juhaira? 
Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai 
ellen? 
2.Помяни́ сóнмъ твóй, егóже стяжáлъ еси́ испéрва, избáвилъ еси́ жезлóмъ 
достоя́нiя твоегó, горá Сióнъ сiя́ {жéзлъ достоя́нiя твоегó, гóру Сióнъ сiю́}, 
въ нéйже всели́лся еси́. 
Adu-Ţi aminte de poporul, pe care l-ai cîştigat de la început.  
Izbăvit-ai toiagul moştenirii Tale: muntele Sionului, acesta în care ai locuit. 
Emlékezz meg a Te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél; megváltottad 
örökséged pálcáját. Sion hegye az, amelyen lakozol. 
Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szerzettél és amelyet 
megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol! 
3.Воздви́гни рýцѣ твои́ на горды́ни и́хъ въ конéцъ, ели́ка лукáвнова врáгъ 
во святѣ ́мъ твоéмъ. 
Ridică mîinile Tale împotriva mîndriilor lor, pînă în sfîrşit, că rău a făcut 
vrăjmaşul în locul cel sfînt al Tău. 
Emeld föl kezeidet az ő szerfeletti kevélységükre, azért a sok gonoszságért, amit 
az ellenség cselekedett a Te szentélyedben. 
Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen! 
4.И восхвали́шася ненави́дящiи тя́ посредѣ ́ прáздника твоегó: положи́ша 
знáменiя своя́ знáменiя, и не познáша, 
Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de prăznuire al Tău, pus-
au semnele lor drept semne; 
Gőgösködtek gyűlölöid a Te ünneped közepette, saját jeleiket tűzték ki jelekül, 
és nem ismerték fel  
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Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké. 
5.я́ко во исхóдѣ превы́ше: я́ко въ дубрáвѣ дрéвянѣ сѣки́рами разсѣкóша 
Sfărîmat-au intrarea cea de deasupra. 
Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile lăcaşului Tău, 
ott magasan a bejárat fölött. Mint a sűrű tölgyerdőben, fejszéikkel szétvágdosták 
ajtait, 
Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. 
6.двéри егó вкýпѣ, сѣ ́чивомъ и оскóрдомъ разруши́ша и́. 
cu topoare şi ciocane l-au sfărîmat.  
s ugyanott bárdokkal és kalapácsokkal szétverték azokat. 
Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel. 
7.Возжгóша огнéмъ святи́ло твоé: на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене тво-
егó. 
Ars-au cu foc lăcaşul cel sfînt al Tău, pînă la pămînt; spurcat-au locul numelui 
Tău. 
Tűzzel égették meg a Te szentélyedet, a földig gyalázták meg a Te nevednek 
hajlékát. 
Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették. 
8.Рѣ ́ша въ сéрдцы своéмъ ю́жики и́хъ вкýпѣ: прiиди́те, и отстáвимъ вся́ 
прáздники Бóжiя от земли́. 
Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: „Veniţi să ardem toate locurile de 
prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pămînt.”  
Mondották szívükben egész nemzetségükkel együtt: jertek, töröljük el az Úr 
minden ünnepeit a földről. 
Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek 
minden hajlékát az országban. 
9.Знáменiя и́хъ {знáменiй нáшихъ} не ви́дѣхомъ: нѣ ́сть ктомý прорóка, и 
нáсъ не познáетъ ктомý. 
Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet şi pe noi nu ne va mai 
cunoaşte. 
Jeleinket nem látjuk, nincs már próféta, és nem ismer már minket. 
Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, aki tudná: meddig 
tart ez? 
10.Докóлѣ, Бóже, понóситъ врáгъ? раздражи́тъ проти́вный и́мя твоé до 
концá? 
Pînă cînd, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul, pînă cînd va huli potrivnicul 
numele Tău, pînă în sfîrşit? 
Meddig gyalázkodik még az ellenség, óh Isten, és meddig ingerli a támadó a 
végsőkig a Te nevedet? 
Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te 
nevedet? 
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11.Вскýю отвращáеши рýку твою́ и десни́цу твою́ от среды́ нѣ ́дра твоегó въ 
конéцъ? 
Pentru ce întorci mîna Ta şi dreapta Ta din sînul Tău, pînă în sfîrşit? 
Miért tartod vissza kezedet, és miért nem veszed ki jobbodat a kebledből, hogy 
végezz vele?  
Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? Vond ki kebeledből: végezz! 
12.Бóгъ же, Цáрь нáшъ, прéжде вѣ ́ка содѣ ́ла спасéнiе посредѣ ́ земли́. 
Dar Dumnezeu, împăratul nostru înainte de veac, a făcut mîntuire în mijlocul 
pămîntului. 
Isten pedig a mi Királyunk, öröktől fogva üdvösséget cselekedett a földnek 
közepette. 
Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, aki szabadításokat mível e föld 
közepette. 
13.Ты́ утверди́лъ еси́ си́лою твоéю мóре: ты́ стéрлъ еси́ главы́ змиéвъ въ 
водѣ ́: 
Tu ai despărţit, cu puterea Ta, marea, Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. 
Te erősítetted meg hatalmaddal a tengert, Te törted össze a sárkányok fejét a 
vizek felett. 
Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a cethalak fejeit a vizekben. 
14.ты́ сокруши́лъ еси́ главý змíеву, дáлъ еси́ тогó брáшно лю́демъ 
еѳióпскимъ. 
Tu ai sfărîmat capul balaurului; datu-l-ai pe el mîncarea popoarelor pustiului. 
Te zúztad össze a sárkány fejeit, és adtad oda eledelül az ethiópok népének. 
Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek. 
15.Ты́ растóрглъ еси́ истóчники и потóки: ты́ изсуши́лъ еси́ рѣ ́ки иѳáмскiя. 
Tu ai deschis izvoare şi pîraie; Tu ai secat rîurile Itanului. 
Te fakasztottál forrásokat és patakokat, Te szárítottad ki Éthám folyóit. 
Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat. 
16.Твóй éсть дéнь, и твоя́ éсть нóщь: ты́ соверши́лъ еси́ зарю́ и сóлнце. 
A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina şi soarele. 
Tied a nap és Tied az éjszaka, Te rendezted el a derengést és a napvilágot. 
Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot. 
17.Ты́ сотвори́лъ еси́ вся́ предѣ ́лы земли́: жáтву и вéсну ты́ создáлъ еси́ я́. 
Tu ai făcut toate marginile pămîntului; vara şi primăvara Tu le-ai zidit pe ele. 
Te alkottad a föld minden határait, a nyarat és a tavaszt Te teremtetted. 
Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad. 
18.Помяни́ сiя́: врáгъ поноси́ Гóсподеви, и лю́дiе безýмнiи раздражи́ша и́мя 
твоé. 
Adu-ţi aminte de aceasta: vrăjmaşul a ocărît pe Domnul şi poporul cel fără de 
minte a hulit numele Tău. 
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Emlékezz meg erről: az ellenség gyalázta az Urat, és esztelen nép ingerelte a Te 
nevedet. 
Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te 
nevedet. 
19.Не предáждь звѣрéмъ дýшу исповѣ ́дающуюся тебѣ ́: дýшъ убóгихъ тво-
и́хъ не забýди до концá. 
Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi 
pînă în sfîrşit. 
Ne add át a vadállatoknak azok lelkét, akik megvallanak Téged, szegényeid 
lelkét ne feledd el végképen. 
Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne 
feledkezzél meg végképpen! 
20.При́зри на завѣ ́тъ твóй: я́ко испóлнишася помрачéннiи земли́ домóвъ 
беззакóнiй. 
Caută spre legămîntul Tău, că s-au umplut ascunzişurile pămîntului de casele 
fărădelegilor. 
Tekints a Te szövetségedre, mert megteltek a föld sötét helyei a 
törvénytelenségek házaival. 
Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló 
tanyákkal. 
21.Да не возврати́тся смирéнный посрáмленъ: ни́щъ и убóгъ восхвали́та 
и́мя твоé. 
Să nu se întoarcă ruşinat cel umilit, săracul şi sărmanul să laude numele Tău. 
Ne térjen vissza a megalázott megszégyenítve; a szegény és a szűkölködő 
dicsérni fogja a Te nevedet. 
A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő 
dicsérje a te nevedet. 
22.Востáни, Бóже, суди́ прю́ твою́: помяни́ поношéнiе твоé, éже от 
безýмнаго вéсь дéнь. 
Scoală-Te, Dumnezeule, apără cauza Ta; adu-ţi aminte de ocara de fiecare zi, cu 
care Te necinsteşte cel fără de minte. 
Kelj föl, Isten, tartsd meg ítéletedet. Emlékezz gyalázatodra, amellyel egész nap 
illet az esztelen. 
Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, 
amelylyel naponként illet téged a bolond! 
23.Не забýди глáса моли́твенникъ твои́хъ: горды́ня ненави́дящихъ тя ́взы́де 
вы́ну {да восхóдитъ вы́ну къ тебѣ ́}. 
Nu uita strigătul vrăjmaşilor Tăi! Răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine se urcă 
pururea spre Tine. 
Ne feledkezz meg szolgáid hangjáról; gyűlölőid kevélysége mindenkorra 
feljutott Hozzád. 
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Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók 
háborgatásáról, amely szüntelen nevekedik! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
74/75. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, да не растли́ши, псалóмъ пѣ ́сни Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf; mai marelui cîntăreţilor: Să nu strici! 
Az éneklőmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára, ének. 
 
2.Исповѣ ́мыся тебѣ ́, Бóже, исповѣ ́мыся тебѣ ́ и призовéмъ и́мя твоé: повѣ ́мъ 
вся́ чудесá твоя́. 
Lăuda-Te-vom pe Tine, Dumnezeule, lăuda-Te-vom şi vom chema numele Tău. 
Megvallunk Téged, óh Isten, megvallunk Téged és segítségül hívjuk a Te 
nevedet. 
Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid. 
3.Егдá прiимý врéмя, áзъ правоты́ возсуждý. 
Povesti-voi toate minunile Tale. Cînd va fi vremea, cu dreptate voi judeca. 
Elmondom minden csodálatos dolgaidat, amikor időhöz jutok; én egyenesen 
ítélek. 
Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. 
4.Растáяся земля́ и вси́ живýщiи на нéй, áзъ утверди́хъ столпы́ ея́.  
Cutremuratu-s-a pămîntul şi toţi cei ce locuiesc pe el; eu am întărit stîlpii lui. 
Ha megremeg is a föld és annak minden lakói, Én erősítettem meg annak 
oszlopait. 
A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erősítem meg annak oszlopait. 
Szela. 
5.Рѣ ́хъ беззакóннующымъ, не беззакóннуйте: и согрѣшáющымъ, не воз-
носи́те рóга. 
Zis-am celor fără de lege: „Nu faceţi fărădelege!” şi păcătoşilor: „Nu înălţaţi 
fruntea!  
Azt mondtam a törvényszegőknek: ne tegyetek törvénytelenséget; és a 
vétkezőknek: ne emeljétek fel szarvatokat, 
A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek 
szarvat! 
6.Не воздвизáйте на высотý рóга вáшего и не глагóлите на Бóга непрáвду: 
Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu grăiţi nedreptate împotriva lui 
Dumnezeu.” 
ne szóljatok Isten ellen igaztalanságot. 
Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; 
7.я́ко нижé от исхóдъ, нижé и зáпадъ, нижé от пусты́хъ гóръ. 
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Că nici de răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustii, nu vine ajutorul. 
Mert nem keletről, nem nyugatról, és nem is a puszta hegyek felől jön a 
megigazulás,  
Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a 
felmagasztalás; 
8.Я́ко Бóгъ судiя́ éсть: сегó смиря́етъ, и сегó вознóситъ. 
Că Dumnezeu este Judecătorul, pe unul îl smereşte şi pe altul îl înalţă. 
hanem Isten a bíró; ezt megalázza, azt fölemeli. 
Hanem Isten a biró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal! 
9.Я́ко чáша въ руцѣ ́ Госпóдни, винá нерастворéна испóлнь растворéнiя, и 
уклони ́от сея́ въ сiю́: обáче дрóждiе егó не истощи́ся, испiю́тъ вси́ грѣ ́шнiи 
земли́. 
Pahar este în mîna Domnului, plin cu vin curat bine mirositor; şi-l închină de la 
unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii 
pămîntului. 
Mert pohár van az Úr kezében, tiszta fűszeres borral tele, és tölt abból amabba, 
de üledeke nem ürül ki, hanem isznak abból a földnek minden bűnösei. 
Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belőle, még 
seprejét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. 
10.А́зъ же возрáдуюся въ вѣ ́къ, воспою́ Бóгу Иáковлю: 
Iar eu mă voi bucura în veac, cînta-voi Dumnezeului lui Iacov. 
Én pedig örvendezem mindörökké, énekelek Jákob Istenének, Én pedig 
hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének. 
11.и вся́ рóги грѣ ́шныхъ сломлю́, и вознесéтся рóгъ прáведнаго. 
Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului. 
és összetöröm a bűnösök minden szarvát, s az igaznak szarvai fölemeltetnek. 
És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig 
felmagasztaltatnak. 
 
75/76. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, въ пѣ ́снехъ, псалóмъ Асáфу, пѣ ́снь ко Ассирíанину. 
Un psalm al lui Asaf; mai marelui cîntăreţilor pentru instrumente cu coarde. 
Cîntare către Asirieni. 
Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. 
  
2.Вѣ ́домъ во Иудéи Бóгъ: во Изрáили вéлiе и́мя егó. 
Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui. 
Ismeretes Júdeában az Isten, nagy az Ő neve Izráelben.  
Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 
3.И бы́сть въ ми́рѣ мѣ ́сто егó, и жили́ще егó въ Сióнѣ. 
Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi lăcaşul Lui în Sion. 
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Békeségben volt az Ő hajléka és lakóhelye a Sionon. 
Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. 
4.Тáмо сокруши́ крѣ ́пости лукóвъ, орýжiе и мéчь и брáнь. 
Acolo a zdrobit tăria arcelor, arma şi sabia şi războiul. 
Ott törte össze az íjak erejét, pajzsot, kardot és háborút. 
Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. 
5.Просвѣщáеши ты́ ди́вно от гóръ вѣ ́чныхъ. 
Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici. 
Csodálatosabban tündökölsz Te az örök hegyeknél. 
Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek. 
6.Смятóшася вси́ неразýмнiи сéрдцемъ: уснýша снóмъ свои́мъ, и ничтóже 
обрѣтóша вси́ мýжiе богáтства въ рукáхъ свои́хъ. 
Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi n-au aflat 
nimic toţi cei bogaţi în mîinile lor / şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit 
mâinile. 
Megrendültek minden balga szívűek, álomba merültek és semmit sem találtak 
kezükkel a gazdag férfiak. 
Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje 
veszett. 
7.От запрещéнiя твоегó, Бóже Иáковль, воздремáша всѣ ́дшiи на кóни. 
De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacov, au încremenit călăreţii pe cai. 
A Te feddésedtől, óh Jákobnak Istene, elernyedtek azok, kik lóra ültek. 
A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. 
8.Ты́ стрáшенъ еси́, и ктó противостáнетъ тебѣ ́? оттóлѣ гнѣ ́въ твóй. 
Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mîniei Tale? 
Félelmetes vagy Te, kicsoda állhatna ellen Néked haragod idején? 
Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orcád előtt, mikor haragszol? 
9.Съ небесé слы́шанъ сотвори́лъ еси́ сýдъ: земля́ убоя́ся и умолчá, 
Din cer ai făcut să se audă judecată, pămîntul s-a temut şi s-a liniştit; 
Az egekből hallattál ítéletet, a föld megfélemedett és elcsöndesedett,  
Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett, 
10.внегдá востáти на сýдъ Бóгу, спасти́ вся́ крóткiя земли́. 
Cînd s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mîntuiască pe toţi blînzii 
pămîntului. 
miután fölkelt ítélkezésre az Isten, hogy megszabadítsa a földnek minden 
szelídjeit. 
Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! 
Szela. 
11.Я́ко помышлéнiе человѣ ́ческое исповѣ ́стся тебѣ ́, и остáнокъ 
помышлéнiя прáзднуетъ ти́. 
Că gîndul omului Te va lăuda şi amintirea gîndului Te va prăznui. 
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Mert az emberek haragja is csak magasztal Téged, s a harag maradéka ünnepel 
Téged. 
Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat. 
12.Помоли́теся и воздади́те Гóсподеви Бóгу нáшему: вси́, и́же о́крестъ егó, 
принесýтъ дáры 
Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului, Dumnezeului vostru; toţi cei 
dimprejurul Lui vor aduce daruri, 
Tegyetek fogadalmat a mi Urunknak Istenünknek, és tartsátok meg azt; 
mindannyian, kik körülötte vannak, vigyenek ajándékokat  
Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; 
mindnyájan, akik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. 
13.стрáшному и отъéмлющему дýхи князéй, стрáшному пáче царéй 
земны́хъ. 
Celui înfricoşător şi Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoşător 
împăraţilor pămîntului. 
a Félelmetesnek, aki elveszi a fejedelmek lelkét; félelmetes Ő a föld királyainak. 
Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz. 
 
76/77. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о Идиѳýмѣ, псалóмъ Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf; mai marelui cîntăreţilor. Pentru Iditum. 
Az éneklőmesternek, Jedutunnak; Aszáfé, zsoltár. 
 
2.Глáсомъ мои́мъ ко Гóсподу воззвáхъ, глáсомъ мои́мъ къ Бóгу, и вня́тъ ми́. 
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu şi a 
căutat spre mine. 
Hangommal az Úrhoz kiáltottam; hangommal Istenhez szólottam, és Ő figyelt 
reám. 
Szavamat Istenhez emelem és kiáltok; szavamat Istenhez emelem, hogy 
figyelmezzen reám. 
3.Въ дéнь скóрби моея́ Бóга взыскáхъ рукáма мои́ма, нóщiю предъ ни́мъ, и 
не прельщéнъ бы́хъ: отвéржеся утѣ ́шитися душá моя́. 
În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, cu mîinile mele, noaptea 
înaintea Lui şi n-am slăbit [chiar şi noaptea mâinile mele stau întinse înaintea 
Lui şi n-am slăbit]; sufletul n-a vrut să se mîngîie. 
Gyötrelmem napján az Istent kerestem, kezeimet éjjel is Feléje tártam, és nem 
lankadtam el; nem akart megvigasztalódni az én lelkem. 
Nyomorúságom idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szünetlenül; 
lelkem nem akar vigasztalást bevenni. 
4.Помянýхъ Бóга и возвесели́хся, поглумля́хся {размышля́хъ}, и малодýш-
ствоваше дýхъ мóй. 
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Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am cutremurat; gândit-am şi a slăbit 
duhul meu. 
Istenről emlékeztem és örültem; elmélkedtem és elcsüggedt a lelkem.  
Istenről emlékezem és sóhajtok; róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem. 
Szela. 
5.Предвари́стѣ стражбы́ óчи мои́: смятóхся и не глагóлахъ. 
Ochii mei au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am şi n-am grăit. 
Ébren maradtak szemeim az őrségváltásig; megrendültem és nem szólhattam. 
Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok. 
6.Помы́слихъ дни́ пéрвыя, и лѣ ́та вѣ ́чная помянýхъ, и поучáхся: 
Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici mi-am adus aminte şi 
cugetam;  
Visszagondoltam a régi napokra, és a hajdankor éveire emlékeztem, és azokon 
gondolkodtam; 
Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. 
7.нóщiю сéрдцемъ мои́мъ глумля́хся, и тужáше {размышля́хъ, и 
испы́товаше} дýхъ мóй: 
Noaptea în inima mea gândeam şi se frământa duhul meu zicând: 
éjjel a szívemben elmélkedtem, és azt kutatta lelkem:  
Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja 
lelkem: 
8.едá во вѣ ́ки отри́нетъ Госпóдь и не приложи́тъ благоволи́ти пáки? 
Oare, în veci mă va lepăda Domnul şi nu va mai binevoi în mine? 
vajjon mindörökre elvet az Úr, és többé nem lesz jóakaró? 
Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró? 
9.или́ до концá ми́лость свою́ отсѣчéтъ, скончá глагóлъ от рóда въ рóдъ? 
Oare, până în sfârşit mă va lipsi de mila Lui, din neam în neam? 
Vagy végképen megszünteti az Ő irgalmát, nemzedékről nemzedékre?  
Avagy végképpen elfogyott-é az ő kegyelme? vagy megszűnik-é igérete 
nemzedékről nemzedékre? 
10.едá забýдетъ ущéдрити Бóгъ? или́ удержи́тъ во гнѣ ́вѣ своéмъ щедрóты 
своя́? 
Oare, va uita să se milostivească Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui 
îndurările Sale? 
Avagy elfelejt könyörülni az Isten, vagy elzárja haragjában az Ő könyörületét? 
Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő 
irgalmát? Szela. 
11.И рѣ ́хъ: ны́нѣ начáхъ, сiя́ измѣ ́на десни́цы вы́шняго. 
Şi am zis: Acum am început să înţeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui 
Preaînalt. 
És mondottam: most kezdtem; ez a Magasságos jobbjának elfordulása.  
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És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott. 
12.Помянýхъ дѣлá Госпóдня: я́ко помянý от начáла чудесá твоя́, 
Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului şi-mi voi aduce aminte de minunile 
Tale, dintru început. 
Megemlékeztem az Úrnak műveiről; mert megemlékezem a kezdettől fogva 
való csodálatos dolgaidról,  
Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani 
csodáidról; 
13.и поучýся во всѣ ́хъ дѣ ́лѣхъ твои́хъ, и въ начинáнiихъ твои́хъ 
поглумлю́ся {размышля́ти бýду}. 
Şi voi cugeta la toate lucrurile Tale şi la faptele Tale mă voi gândi. 
és gondolkodom minden műveiden, és munkáidon elmélkedem. 
És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. 
14.Бóже, во святѣ ́мъ пýть твóй: ктó Бóгъ вéлiй, я́ко Бóгъ нáшъ? 
Dumnezeule, în sfinţenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu mare ca 
Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! 
Óh Isten, szentséges a Te utad. Kicsoda olyan nagy isten, mint a mi Istenünk?  
Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? 
15.Ты́ еси́ Бóгъ творя́й чудесá: сказáлъ еси́ въ лю́дехъ си́лу твою́, 
Te vagy az Isten, aki csodákat cselekszel. Megmutattad a népeknek a Te 
hatalmadat,  
Te vagy az Isten, aki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te 
hatalmadat. 
16.избáвилъ еси́ мыш́цею твоéю лю́ди твоя́, сы́ны Иáковли и Иóсифовы. 
Cunoscută ai făcut între popoare puterea Ta. Izbăvit-ai cu braţul Tău poporul 
Tău, pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif. 
megmentetted karoddal a Te népedet, Jákob és József fiait. 
Megváltottad népedet karoddal: a Jákób és a József fiait. Szela. 
17.Ви́дѣша тя́ вóды, Бóже, ви́дѣша тя́ вóды и убоя́шася: смятóшася бéздны. 
Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au 
tulburat adâncurile, vuiet mare de ape. 
Megláttak Téged a vizek, óh Isten, megláttak Téged a vizek és megfélemedtek, 
és megrendültek a mélységek,  
Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének; a 
mélységek is megrázkódának. 
18.Мнóжество шýма вóдъ: глáсъ дáша о́блацы, и́бо стрѣ ́лы твоя́ прехóдятъ. 
Glas au dat norii că săgeţile Tale trec. 
nagy volt a vizek zúgása. Hangot adtak a fellegek, mert nyilaid járták át őket. 
A felhők vizet ömlesztének; megzendülének a fellegek, és a te nyílaid széllyel 
futkostanak. 
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19.Глáсъ грóма твоегó въ колеси́, освѣти́ша мóлнiя твоя́ вселéнную: 
подви́жеся и трéпетна бы́сть земля́. 
Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a şi 
s-a cutremurat pământul. 
A Te mennydörgésed hangja volt a forgószélben, megvilágították a Te villámaid 
a földkerekséget; megrendült és megrettent a föld. 
Mennydörgésed zúgott a forgószélben; villámlásaid megvilágosították a 
mindenséget; megrázkódott és megindult a föld. 
20.Въ мóри путié твои́, и стези́ твоя́ въ водáхъ мнóгихъ, и слѣды́ твои́ не 
познáются. 
În mare este calea Ta şi cărările Tale în ape multe şi urmele Tale nu se vor 
cunoaşte. 
Tengeren át vezetett a Te utad, és ösvényeid a nagy vizeken keresztül, és 
nyomdokaid fel nem ismerhetők. 
Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak 
meg. 
21.Настáвилъ еси́ я́ко óвцы лю́ди твоя́ рукóю Моисéовою и Аарóнею. 
Povăţuit-ai ca pe nişte oi pe poporul Tău, cu mâna lui Moise şi a lui Aaron. 
Vezetted a Te népedet mint a juhokat, Mózes és Áron keze által. 
Vezetted mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezével. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 11 
11. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
77/78. Zsoltár. 
Рáзума Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf. Al înţelegerii. 
Aszáf tanítása.  
 
1.Внемли́те, лю́дiе мои́, закóну моемý, приклони́те ýхо вáше во глагóлы 
ýстъ мои́хъ. 
Luaţi aminte, poporul meu, la legea mea, plecaţi urechile voastre spre graiurile 
gurii mele.  
Figyelj tanításomra, én népem, hajtsátok fületeket szájamnak igéire. 
Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. 
2.Отвéрзу въ при́тчахъ устá моя́, провѣщáю ганáнiя испéрва. 
Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi cele ce au fost dintru început, 
Példabeszédre nyitom meg számat, ősidőkből való kérdéseket teszek föl,  
Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. 
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3.Ели́ка слы́шахомъ и познáхомъ я́, и отцы́ нáши повѣ ́даша нáмъ: 
Câte am auzit şi am cunoscut şi pe care părinţii noştri ni le-au povestit nouă [şi 
câte părinţii noştri ne-au învăţat]. 
melyeket hallottunk és tudtunk, és atyáink beszéltek el nekünk.  
Amiket hallottunk és tudunk; és amiket atyáink beszéltek nékünk, 
4.не утаи́шася от чáдъ и́хъ въ рóдъ и́нъ, возвѣщáюще хвалы́ Госпóдни, и 
си́лы егó и чудесá егó, я́же сотвори́. 
Nu s-au ascuns de la fiii lor, din neam în neam, 
Vestind laudele Domnului şi puterile Lui şi minunile pe care le-a făcut. 
Nem titkoljuk el gyermekeinktől, a jövendő nemzedéknek elbeszéljük az Úr 
dicséretét és hatalmát, és az Ő csodálatos dolgait, amelyeket cselekedett. 
Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr 
dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. 
5.И воздви́же свидѣ ́нiе во Иáковѣ, и закóнъ положи́ во Изрáили, ели́ка 
заповѣ ́да отцéмъ нáшымъ сказáти я́ сыновóмъ свои́мъ, 
Şi a ridicat mărturie în Iacob şi lege a pus în Israel. 
Câte a poruncit părinţilor noştri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască 
neamul ce va să vină, 
Bizonyságot állított Jákobban, és törvényt hozott Izráelben, s ezekről azt 
parancsolta atyáinknak, hogy tudassák fiaikkal,  
Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; amelyek felől 
megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; 
6.я́ко да познáетъ рóдъ и́нъ, сы́нове родя́щiися, и востáнутъ и повѣ ́дятъ я́ 
сыновóмъ свои́мъ: 
Fiii ce se vor naşte şi se vor ridica, şi le vor vesti fiilor lor, 
hogy megismerje azokat a jövő nemzedék, a születendő fiak, s hogy ők is 
fölkeljenek és mondják el azokat az ő fiaiknak; 
Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek; és felkeljenek és 
hirdessék azokat fiaiknak; 
7.да положáтъ на Бóга уповáнiе своé, и не забýдутъ дѣ ́лъ Бóжiихъ, и 
зáповѣди егó взы́щутъ: 
Ca să-şi pună în Dumnezeu nădejdea lor şi să nu uite binefacerile lui Dumnezeu 
şi poruncile Lui să le ţină, 
és Istenbe vessék reménységüket, el ne feledjék Istennek műveit, hanem 
kövessék az Ő parancsolatait,  
Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, 
hanem az ő parancsolatait megtartsák. 
8.да не бýдутъ я́коже отцы́ и́хъ, рóдъ стропти́въ и преогорчевáяй, рóдъ и́же 
не испрáви сéрдца своегó и не увѣ ́ри съ Бóгомъ дýха своегó. 
Ca să nu fie ca părinţii lor neam îndărătnic şi răzvrătit, 
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Neam care nu şi-a îndreptat inima sa şi nu şi-a încredinţat lui Dumnezeu duhul 
său. 
És ne legyenek olyanok, mint atyáik, az álnok és engedetlen nemzedék, mely 
nem irányította a szívét helyesen, és amelynek lelke nem volt állhatatos Isten 
iránt.  
Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan 
nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. 
9.Сы́нове Ефрéмли наляцáюще и стрѣля́юще лýки возврати́шася въ дéнь 
брáни: 
Fiii lui Efraim, arcaşi înarmaţi, întors-au spatele, în zi de război. 
Efráim fiai, kik feszített íjakkal lőttek, meghátráltak az ütközet napján. 
Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján; 
10.не сохрани́ша завѣ ́та Бóжiя, и въ закóнѣ егó не восхотѣ ́ша ходи́ти. 
N-au păzit legământul lui Dumnezeu şi în legea Lui n-au vrut să umble. 
Nem őrizték meg Isten szövetségét, és nem akartak az Ő törvényében járni; 
Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében; 
11.И забы́ша благодѣя́нiя егó и чудесá егó, я́же показá и́мъ 
Şi au uitat facerile Lui de bine şi minunile Lui, pe care le-a arătat lor, 
elfeledkeztek az Ő jótéteményeiről és az Ő csodálatos dolgairól, melyeket 
megmutatott nekik,  
Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nékik. 
12.предъ отцы́ и́хъ, я́же сотвори́ чудесá въ земли́ Еги́петстѣй, на пóли 
танеóсѣ: 
Minunile pe care le-a făcut înaintea părinţilor lor, în pământul Egiptului, în 
câmpia Taneos. 
azokról a csodálatos dolgokról melyeket atyáik előtt cselekedett Egyiptom 
földjén és Tánisz mezején.  
Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Coán mezején. 
13.развéрзе мóре и проведé и́хъ: предстáви вóды я́ко мѣ ́хъ, 
Despicat-a marea şi i-a trecut pe ei; stătut-au apele ca un zid; 
Széthasította a tengert, és átvezette őket, mintegy tömlőbe állította oda a vizeket,  
Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt. 
14.и настáви я́ о́блакомъ во дни́ и всю́ нóщь просвѣщéнiемъ огня́. 
Povăţuitu-i-a pe ei cu nor ziua, şi toată noaptea cu lumină de foc; 
és vezette őket nappal felhővel, és egész éjjel a tűznek fényével. 
Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában. 
15.Развéрзе кáмень въ пусты́ни и напои́ я́ я́ко въ бéзднѣ мнóзѣ: 
Despicat-a piatră în pustie şi i-a adăpat pe ei cu bogăţie de apă. 
Sziklát repesztett szét a pusztaságban, és itatta őket mint valami nagy 
mélységből,  
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Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a 
mélységes vizekből. 
16.и изведé вóду изъ кáмене и низведé я́ко рѣ ́ки вóды. 
Scos-a apă din piatră şi au curs apele ca nişte râuri.  
vizet fakasztott a kősziklából, és mint folyamokat zúdított alá vizeket. 
Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett: 
17.И приложи́ша ещé согрѣшáти емý, преогорчи́ша вы́шняго въ безвóднѣй: 
Dar ei încă au greşit înaintea Lui [Şi încă au greşit înaintea Lui], amărât-au pe 
Cel Preaînalt, în loc fără de apă.  
Mégis tovább vétkeztek Ellene, zúgolódtak a Magasságos ellen a sivatagban, 
Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában; 
18.и искуси́ша Бóга въ сердцáхъ свои́хъ, воспроси́ти брáшна душáмъ сво-
и́мъ. 
Şi au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor.  
és kísértették az Istent szívükben, eledelt kérve lelküknek. 
És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint. 
19.И клеветáша на Бóга и рѣ ́ша: едá возмóжетъ Бóгъ уготóвати трапéзу въ 
пусты́ни? 
Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: "Va putea, oare, Dumnezeu să 
gătească masă în pustie?" 
Isten ellen szóltak és ezt mondták: vajjon tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában? 
És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a 
pusztában? 
20.Понéже порази́ кáмень, и потекóша вóды, и потóцы наводни́шася: едá и 
хлѣ ́бъ мóжетъ дáти? или́ уготóвати трапéзу лю́демъ свои́мъ? 
Pentru că a lovit piatra şi au curs ape şi pâraiele s-au umplut de apă. 
"Oare, va putea da şi pâine, sau va putea întinde masă poporului Său?" 
A sziklára ugyan ráütött, és folyt a víz és patakok ömlöttek, de tud-e kenyeret is 
adni, vagy asztalt teríteni az Ő népének? 
Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é 
kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének? 
21.Сегó рáди слы́ша Госпóдь и презрѣ ́, и óгнь возгорѣ ́ся во Иáковѣ, и 
гнѣ ́въ взы́де на Изрáиля: 
Pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat, şi foc s-a aprins peste Iacob şi 
mânie s-a suit peste Israel. 
Hallotta ezt az Úr és megharagudott, és tűz lobbant Jákobra, harag támadt Izráel 
ellen,  
Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és 
harag gerjedt fel Izráel ellen; 
22.я́ко не вѣ ́роваша богови, нижé уповáша на спасéнiе егó. 
Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în mîntuirea [izbăvirea] Lui. 
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mert nem hittek Istenben és nem bíztak az Ő szabadításában. 
Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében, 
23.И заповѣ ́да облакóмъ свы́ше, и двéри небесé отвéрзе: 
Şi a poruncit norilor de deasupra şi uşile cerului le-a deschis. 
Parancsolt a fellegeknek a magasságban, és megnyitotta az ég kapuit,  
És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta. 
24.и одожди́ и́мъ мáнну я́сти, и хлѣ ́бъ небéсный дадé и́мъ. 
Şi a plouat peste ei mană de mâncare şi pâine cerească le-a dat lor. 
és mannát hullatot nekik eledelül, és mennyei kenyeret adott nekik.  
És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. 
25.Хлѣ ́бъ áнгелскiй ядé человѣ ́къ: брáшно послá и́мъ до сы́тости. 
Pâine îngerească a mâncat omul; bucate le-a trimis lor din destul. 
Az angyalok kenyerét ette az ember, eledelt küldött nekik jóllakásig. 
Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget, 
26.Воздви́же ю́гъ съ небесé, и наведé си́лою своéю Ли́ва: 
Poruncit-a El, din cer, vânt dinspre răsărit şi a adus cu puterea Lui vânt dinspre 
miazăzi. 
Déli szelet támasztott az égből, és hatalmával elhozta a délnyugati szelet,  
Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet; 
27.и одожди́ на ня́ я́ко прáхъ плóти, и я́ко песóкъ морскíй пти́цы пернáты. 
Şi a plouat peste ei ca pulberea cărnuri şi ca nisipul mării păsări zburătoare. 
és annyi húst hullatott reájuk, mint a por, és annyi szárnyas madarat, mint a 
tenger fövenye. 
És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye. 
28.И нападóша посредѣ ́ стáна и́хъ, о́крестъ жили́щъ и́хъ. 
Şi au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul corturilor lor. 
Táboruk közepébe hullotak azok, sátraik köré,  
És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül. 
29.И ядóша и насы́тишася зѣлó, и желáнiе и́хъ пренесé и́мъ. 
Şi au mâncat şi s-au săturat foarte şi pofta lor şi-au împlinit-o. 
és ettek és igen jóllaktak; amit kívántak, elhozta nekik; 
Evének azért és igen megelégedének, és amit kivántak, azt hozá nékik. 
30.Не лиши́шася от желáнiя своегó: ещé брáшну сýщу во устѣ ́хъ и́хъ, 
Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau şi mâncarea le era încă în gura lor, 
nem fosztotta meg őket kívánságuktól. Ételük még a szájukban volt, Még fel 
sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala: 
31.и гнѣ ́въ Бóжiй взы́де на ня́, и уби́ мнóжайшая и́хъ, и избрáннымъ 
Изрáилевымъ запя́тъ. 
Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei şi a ucis pe cei sătui ai lor şi pe cei 
aleşi ai lui Israel i-a doborât. 
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amikor Istennek haragja ellenük támadt, és megölte közülük a legerősebbeket, és 
Izráel kiválóit gúszbakötötte. 
Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül sokakat megöle, és 
Izráelnek ifjait levágá; 
32.Во всѣ ́хъ си́хъ согрѣши́ша ещé и не вѣ ́роваша чудесéмъ егó: 
Cu toate acestea încă au mai păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. 
Mindazonáltal tovább vétkeztek, és nem hittek csodálatos dolgaiban, 
Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban. 
33.и изчезóша въ суетѣ ́ днíе и́хъ, и лѣ ́та и́хъ со тщáнiемъ. 
Şi s-au stins în deşertăciune zilele lor şi anii lor degrab [degrabă]. 
hiábavalóságokban fogyatkoztak el napjaik, és éveik sietséggel. 
Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. 
34.Егдá убивáше я́, тогдá взыскáху егó и обращáхуся и ýтреневаху къ Бóгу: 
Când îi ucidea pe ei, Îl căutau şi se întorceau şi reveneau la Dumnezeu. 
Amikor öldöste őket, keresték Őt, megtértek és Istenhez siettek,   
Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék. 
35.и помянýша, я́ко Бóгъ помóщникъ и́мъ éсть, и Бóгъ вы́шнiй избáвитель 
и́мъ éсть: 
Şi şi-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor şi Dumnezeul Cel Preaînalt 
este izbăvitorul lor. 
és megemlékeztek arról, hogy Isten az ő segítőjük, a magasságos Isten az ő 
megváltójuk. 
És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő 
megváltójok; 
36.и возлюби́ша егó усты́ свои́ми, и язы́комъ свои́мъ солгáша емý: 
Dar L-au înşelat pe El, cu gura lor şi cu limba lor L-au minţit. 
De megcsalták Őt a szájukkal, és nyelvükkel hazudtak Néki,  
És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki. 
37.сéрдце же и́хъ не бѣ ́ прáво съ ни́мъ, нижé увѣ ́ришася въ завѣ ́тѣ егó. 
În inima lor n-au fost drepţi cu El, nici n-au crezut în legământul Lui. 
mert szívük nem volt őszintén Ővele, és nem voltak állhatatosak az Ő 
szövetségében. 
De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő 
szövetségéhez; 
38.Тóй же éсть щéдръ, и очи́ститъ грѣхи́ и́хъ, и не растли́тъ: и умнóжитъ 
отврати́ти я́рость свою́, и не разжжéтъ всегó гнѣ ́ва своегó. 
Iar El este îndurător, va curăţi păcatele şi nu-i va nimici. 
Îşi va întoarce de multe ori mânia Lui şi nu va aprinde toată urgia Lui. 
Pedig Ő könyörületes, megengesztelődik bűneik iránt, és nem pusztít el; sokszor 
elfordítja dühét, és nem szítja fel egészen a haragját,  
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Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja 
haragját, és nem önti ki teljes búsulását. 
39.И помянý, я́ко плóть сýть, дýхъ ходя́й и не обращáяйся: 
Şi-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece şi nu se mai întoarce. 
hanem megemlékezik arról, hogy húsból valók ők, olyanok, mint a fuvallat, 
mely elsuhan és nem tér vissza. 
Azért eszébe vevé, hogy test ők, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem 
tér vissza. 
40.колькрáты преогорчи́ша егó въ пусты́ни, прогнѣ ́ваша егó въ земли́ 
безвóднѣй? 
De câte ori L-au amărât în pustie, L-au mâniat în pământ fără de apă? 
Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a 
kietlenben?! 
Hányszor zúgolódtak Ellene a sivatagban, hányszor haragították meg Őt a 
puszta földön!  
41.и обрати́шася, и искуси́ша Бóга, и святáго Изрáилева раздражи́ша: 
Şi s-au întors şi au ispitit pe Dumnezeu şi pe Sfântul lui Israel L-au întărâtat. 
Ismételten kísértették az Istent, és haragították Izráel Szentjét. 
És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét. 
42.и не помянýша руки́ егó въ дéнь, въ óньже избáви я́ изъ руки́ 
оскорбля́ющаго: 
Nu şi-au adus aminte de braţul Lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna 
asupritorului. 
Nem emlékeztek meg az Ő kezéről, a napról, amelyen megváltotta őket a 
szorongatónak kezéből;  
Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a 
nyomorgatótól; 
43.я́коже положи́ во Еги́птѣ знáменiя своя́, и чудесá своя́ на пóли танеóсѣ: 
Că a făcut în Egipt semnele Lui şi minunile Lui în câmpia Taneos: 
amikor megtette jeleit Egyiptomban és csodajeleit Tánisz mezején,  
Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Coán mezején. 
44.и преложи́ въ крóвь рѣ ́ки и́хъ и истóчники и́хъ, я́ко да не пiю́тъ. 
Şi/El a prefăcut în sânge râurile lor şi apele lor, ca să nu bea. 
és vérré változtatta folyóikat és patakjaikat, úgyhogy nem ihattak; 
És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat. 
45.Послá на ня́ пéсiя мýхи, и поядóша я́, и жáбы, и растли́ я́: 
Şi/El a trimis asupra lor tăuni şi i-a mâncat pe ei; şi broaşte şi i-a prăpădit pe ei. 
pusztító rovarokat bocsátott reájuk, melyek emésztették őket, és békákat, melyek 
pusztították őket. 
Legyeket bocsáta reájok, amelyek emészték őket, és békát, amely pusztítá őket. 
46.и дадé ржѣ ́ плоды́ и́хъ, и труды́ и́хъ пругóмъ. 
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Dat-a stricăciunii rodul lor şi ostenelile lor, lăcustelor. 
Termésüket gabonaüszögnek adta, és fáradságuk gyümölcsét a sáskának; 
Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának. 
47.Уби́ грáдомъ виногрáды и́хъ и черни́чiе и́хъ слáною: 
Bătut-a cu grindină via lor şi duzii lor cu piatră. 
jégesővel pusztította el szöllőjüket, és eperfáikat dérrel; 
Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel. 
48.и предадé грáду скоты́ и́хъ, и имѣ ́нiе и́хъ огню́. 
Dat-a grindinii dobitoacele lor şi averea lor, focului. 
kiszolgáltatta jószágaikat a jégesőnek, és vagyonukat a tüznek; 
Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. 
49.Послá на ня́ гнѣ ́въ я́рости своея́, я́рость и гнѣ ́въ и скóрбь, послáнiе 
áггелы лю́тыми. 
Trimis-a asupra lor urgia mâniei Lui; mânie, urgie şi necaz trimis-a prin îngeri 
nimicitori. 
reájuk bocsátotta hargjának gerjedelmét, felindulást, haragot és sanyargatást, a 
gonosz angyalok csapatát; 
Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz 
angyalok seregét. 
50.Путесотвори́ стезю́ гнѣ ́ву своемý, и не пощадѣ ́ от смéрти дýшъ и́хъ, и 
скоты́ и́хъ въ смéрти заключи́: 
Făcut-a cale mâniei Lui; n-a cruţat de moarte sufletele lor şi dobitoacele lor 
morţii le-a dat. 
utat nyitott hargjának, nem kímélte meg lelküket a haláltól, és állataikat 
dögvésznek adta; 
Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket 
döghalálnak veté. 
51.и порази́ вся́кое перворóдное въ земли́ Еги́петстѣй, начáтокъ вся́каго 
трудá и́хъ въ селéнiихъ Хáмовыхъ. 
Lovit-a pe toţi cei întâi născuţi din Egipt, pârga ostenelilor lor, în locaşurile lui 
Ham. 
és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, fáradságuk zsengéjét Hám 
hajlékaiban. 
És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám 
sátoraiban. 
52.И воздви́же я́ко óвцы лю́ди своя́, и возведé я́ я́ко стáдо въ пусты́ни: 
Ridicat-a ca pe nişte oi pe poporul Său şi i-a dus pe ei, ca pe o turmă, în pustie. 
Elindította  az Ő népét mint a juhokat, és terelgette mint nyájat a pusztában; 
Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában. 
53.и настáви я́ на уповáнiе, и не убоя́шася: и враги́ и́хъ покры́ мóре. 
Povăţuitu-i-a pe ei cu nădejde şi nu s-au înfricoşat şi pe vrăjmaşii lor i-a acoperit 
marea. 
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reménységben vezette őket, és nem rettegtek, és ellenségeiket elborította a 
tenger. 
És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a 
tenger. 
54.И введé я́ въ гóру святы́ни своея́, гóру сiю́, ю́же стяжá десни́ца егó. 
Dusu-i-a pe ei la hotarul sfinţeniei Lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta Lui. 
És fölvezette őket az Ő megszentelésének hegyére, a hegyre, amelyet az Ő jobb 
keze épített. 
És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő 
jobbkezével. 
55.И изгнá от лицá и́хъ язы́ки, и по жрéбiю дадé и́мъ [зéмлю] ýжемъ 
жребодая́нiя, и всели́ въ селéнiихъ и́хъ колѣ ́на Изрáилева. 
Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire; 
Şi a aşezat în corturile lor seminţiile lui Israel. 
Kiűzte előlük a pogány nemzeteket, mérőkötéllel örökséget osztott nekik, és 
hajlékaikban letelepítette Izráel törzseit. 
És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és 
letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit. 
56.И искуси́ша и преогорчи́ша Бóга вы́шняго, и свидѣ ́нiй егó не 
сохрани́ша: 
Dar ei au ispitit şi au amărât pe Dumnezeul Cel Preaînalt şi poruncile Lui nu le-
au păzit. 
De ők megkísértették és megkeserítették a magasságos Istent, és bizonyságait 
nem őrizték meg. 
De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg 
bizonyságait; 
57.и отврати́шася и отвергóшася, я́коже и отцы́ и́хъ: преврати́шася въ лýкъ 
развращéнъ: 
Şi s-au întors şi au călcat legământul ca şi părinţii lor, întorsu-s-au ca un arc 
strâmb. 
Elpártoltak és hűtlenek lettek, miként atyáik, elhajoltak mint a megvetemült íj,  
Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, 
mint a csalfa kézív. 
58.и прогнѣ ́ваша егó въ хóлмѣхъ свои́хъ, и во истукáнныхъ свои́хъ 
раздражи́ша егó. 
Şi L-au mâniat pe El pe/cu înălţimile lor şi cu idolii lor L-au întărâtat pe El. 
és megharagították Őt áldozati magaslataikkal, és féltékennyé tették Őt faragott 
bálványaikkal. 
Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. 
59.Слы́ша Бóгъ и презрѣ ́, и уничижи́ зѣлó Изрáиля: 
Auzit-a Dumnezeu şi S-a mâniat şi a urgisit foarte pe Israel. 
Hallotta Isten, és megvetette és nagyon megutálta Izráelt,  
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Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá. 
60.и отри́ну ски́нiю Силóмскую, селéнiе éже {селéнiе своé, идѣ ́же} всели́ся 
въ человѣ ́цѣхъ: 
A lepădat cortul Său din Şilo, lăcaşul/locaşul Lui, în care a locuit printre oameni. 
és elhagyta silomi hajlékát, a sátort, amelyben lakozott az emberek között.  
És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott vala az emberek 
között; 
61.и предадé въ плѣ ́нъ крѣ ́пость и́хъ, и добрóту и́хъ въ рýки врагóвъ: 
Şi a robit tăria lor şi frumuseţea lor a dat-o în mâinile vrăjmaşului. 
Fogságba adta erejüket, és ékességüket az ellenség kezébe; 
Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe. 
62.и затвори́ во орýжiи лю́ди своя́ и достоя́нiе своé презрѣ ́. 
Şi a dat sabiei pe poporul Său şi de moştenirea Lui n-a ţinut seama. 
kardnak szolgáltatta ki az Ő népét, és megvetette örökségét;  
És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede. 
63.Ю́ношы и́хъ поядé óгнь, и дѣ ́вы и́хъ не осѣ ́тованы бы́ша: 
Pe tinerii lor i-a mistuit focul şi fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. 
ifjaikat tűz emésztette el, és szüzeik nem búcsúsztathatták el őket;  
Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg. 
64.свящéнницы и́хъ мечéмъ падóша, и вдови́цы и́хъ не оплáканы бýдутъ. 
Preoţii lor de sabie au căzut şi văduvele lor nu vor plânge. 
papjaik kardélre hányattak, és özvegyeik nem sirathatták el őket.  
Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást. 
65.И востá я́ко спя́ Госпóдь, я́ко си́ленъ и шýменъ от винá: 
Şi S-a deşteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz ameţit de vin, 
Akkor fölkelt mintegy álomból az Úr, mint a bortól mámoros hős; 
Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, aki bortól vigadoz; 
66.и порази́ враги́ своя́ вспя́ть, поношéнiе вѣ ́чное дадé и́мъ: 
Şi a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi; ocară veşnică le-a dat lor. 
visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot mért reájuk. 
És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok. 
67.и отри́ну селéнiе Иóсифово, и колѣ ́но Ефрéмово не избрá: 
Şi a lepădat cortul lui Iosif şi seminţia lui Efraim n-a ales-o; 
Elvetette József hajlékát, és nem választotta Efráim törzsét,  
Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét; 
68.и избрá колѣ ́но Иýдово, гóру Сióню, ю́же возлюби́: 
Ci a ales seminţia lui Iuda, Muntele Sion, pe care l-a iubit. 
hanem Júda törzsét választotta, Sion hegyét, amelyet szeretett;  
Hanem a Júda törzsét választá; a Sion hegyét, amelyet szeret. 
69.и создá я́ко единорóга святи́лище своé: на земли́ основá и́ въ вѣ ́къ. 
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Şi a zidit lăcaşul/locaşul Său cel sfânt, ca înălţimea cerului; pe pământ l-a 
întemeiat pe el în veac. 
és megépítette mint sziklavárat a maga szentélyét, mindörökre alapozta azt meg 
a földön. 
És megépíté szent helyét, mint egy magas várat; mint a földet, amelyet örök 
időre fundált. 
70.И избрá Дави́да рабá своегó, и воспрiя́тъ егó от стáдъ óвчихъ: 
Şi a ales pe David robul Său şi l-a luat pe el de la turmele oilor. 
És kiválasztotta Dávidot, az Ő szolgáját, és kiemelte őt a juhnyájak közül,   
És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból. 
71.от дои́лицъ поя́тъ егó, пасти́ Иáкова рабá своегó, и Изрáиля достоя́нiе 
своé. 
De lângă oile ce nasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob, poporul Lui/Său, şi pe 
Israel, moştenirea Lui/Sa.  
a szoptatós juhok mögül hozta el őt, hogy pásztorolja Jákobot, az Ő népét, és 
Izráelt, az Ő örökségét. 
A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és 
Izráelt, az ő örökségét. 
72.И упасé я́ въ незлóбiи сéрдца своегó, и въ рáзумѣхъ рукý своéю 
настáвилъ я́ éсть. 
Şi i-a păscut pe dînşii/ei întru nerăutatea inimii lui şi în priceperea mâinii lui i-a 
povăţuit pe ei. 
És az pásztorolta őket szívének ártatlanságával, és kezeinek okosságával vezette 
őket. 
És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
78/79. Zsoltár. 
Псалóмъ Асáфу. 
Al lui Asaf. 
Aszáf zsoltára. 
 
1.Бóже, прiидóша язы́цы въ достоя́нiе твоé, оскверни́ша хрáмъ святы́й 
твóй, 
Dumnezeule, intrat-au neamurile în moştenirea Ta, pângărit-au locaşul Tău cel 
sfânt [Biserica Ta cea sfîntă], făcut-au din Ierusalim ruină. 
Óh Isten, pogány nemzetek jöttek örökségedbe, megfertőzték szent 
templomodat, Jeruzsálemet romhalmazzá tették. 
Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, 
Jeruzsálemet kőhalommá tették. 
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2.положи́ша Иерусали́мъ я́ко овóщное храни́лище: положи́ша трýпiя рáбъ 
твои́хъ брáшно пти́цамъ небéснымъ, плóти преподóбныхъ твои́хъ звѣрéмъ 
земны́мъ: 
Pus-au cadavrele [stîrvurile] robilor Tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile 
celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului. 
Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, kegyelteid húsát a föld 
vadjainak. 
Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szenteid húsát a föld 
vadjainak. 
3.пролiя́ша крóвь и́хъ я́ко вóду о́крестъ Иерусали́ма, и не бѣ ́ погребáяй. 
Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului şi nu era cine să-i 
îngroape. 
Vérüket úgy ontották, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki temessen. 
Ontották véröket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, aki eltemette volna 
őket. 
4.Бы́хомъ поношéнiе сосѣ ́домъ нáшымъ, подражнéнiе и поругáнiе сýщымъ 
о́крестъ нáсъ. 
Făcutu-ne-am ocară vecinilor noştri, batjocură şi râs celor dimprejurul nostru. 
Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, gúnnyá és nevetséggé a körülöttünk 
lévőknek. 
Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk 
lakóknak. 
5.Докóлѣ, Гóсподи, прогнѣ ́ваешися до концá? разжжéтся я́ко óгнь рвéнiе 
твоé? 
Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârşit? Până când se va aprinde ca 
focul mânia Ta? 
Meddig haragszol, Urunk, ily nagyon? Meddig lángol féltékenységed mint a 
tűz? 
Meddig haragszol Uram, szüntelen? meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a 
tűz? 
6.Пролíй гнѣ ́въ твóй на язы́ки незнáющыя тебé, и на цáрствiя, я́же и́мене 
твоегó не призвáша: 
Varsă mânia Ta peste neamurile care nu Te cunosc şi peste împărăţiile care n-au 
chemat numele Tău. 
Öntsd ki haragodat a pogány nemzetekre, amelyek nem ismernek Téged, és a 
királyságokra, melyek nem szólítják a Te nevedet. 
Ontsd ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, 
amelyek nem hívják segítségül a te nevedet; 
7.я́ко поядóша Иáкова, и мѣ ́сто егó опустоши́ша. 
Că au mâncat pe Iacob şi locul lui l-au pustiit. 
Mert elnyelték Jákobot, és hajlékát elpusztították. 
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Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították. 
8.Не помяни́ нáшихъ беззакóнiй пéрвыхъ: скóро да предваря́тъ ны́ щедрóты 
твоя́, Гóсподи, я́ко обнищáхомъ зѣлó. 
Să nu pomeneşti fărădelegile noastre cele de demult; degrabă să ne întâmpine pe 
noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. 
Ne emlékezz meg régi törvénytelenségeinkről; hamar érjen el minket a Te 
könyörületed, mert elnyomorodtunk nagyon. 
Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről; siess elénk irgalmasságoddal, 
mert megnyomorodunk nagyon. 
9.Помози́ нáмъ, Бóже, спаси́телю нáшъ, слáвы рáди и́мене твоегó: Гóсподи, 
избáви ны́ и очи́сти грѣхи́ нáшя и́мене рáди твоегó. 
Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău; 
Doamne, izbăveşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele noastre pentru numele Tău. 
Segíts meg minket, üdvözítő Istenünk; a Te neved dicsőségéért, Urunk, 
szabadíts meg minket, és könyörülj a mi bűneinken a Te nevedért,  
Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért; ments 
meg minket és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért. 
10.Да не когдá рекýтъ язы́цы: гдѣ ́ éсть Бóгъ и́хъ? и да увѣ ́стся во язы́цѣхъ 
предъ очи́ма нáшима отмщéнiе крóве рáбъ твои́хъ пролиты́я. 
Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?" Să se cunoască 
între neamuri, înaintea ochilor noştri, 
hogy ne mondhassák a pogány nemzetek: hol van az ő Istenük? Hadd ismerjék 
meg a nemzetek a mi szemünk láttára a bosszúállást szolgáidnak kiontott 
véréért. 
Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenök? Legyen nyilvánvaló a 
pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. 
11.Да вни́детъ предъ тя́ воздыхáнiе оковáнныхъ: по вели́чiю мы́шцы твоея́ 
снабди́ сы́ны умерщвлéнныхъ. 
Răzbunarea sângelui vărsat, al robilor Tăi; să intre înaintea Ta suspinul celor 
ferecaţi. 
După măreţia braţului Tău, păzeşte pe fiii celor omorâţi. 
Jusson színed elé a megbilincseltek sóhajtása, karod nagyságával tartsd meg a 
leöltek fiait. 
Jusson elődbe a foglyok könyörgése; karod hatalmával tartsd meg a halálnak 
eme fiait; 
12.Воздáждь сосѣ ́домъ нáшымъ седмери́цею въ нѣ ́дро и́хъ поношéнiе и́хъ, 
и́мже поноси́ша тя́, Гóсподи. 
Răsplăteşte vecinilor noştri de şapte ori, în sânul lor, ocara lor cu care Te-au 
ocărât pe Tine, Doamne. 
Fizesd vissza szomszédainknak kebelükben hétszeresen azt a gyalázatot, 
amellyel meggyaláztak Téged, Urunk.  



 209

És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amelylyel illettek 
téged, oh Uram! 
13.Мы́ же лю́дiе твои́ и óвцы пáжити твоея́ исповѣ ́мыся тебѣ ́, Бóже, во 
вѣ ́къ, въ рóдъ и рóдъ возвѣсти́мъ хвалý твою́. 
Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale, mărturisi-ne-vom Ţie, în veac, din 
neam în neam vom vesti lauda Ta. 
Mi pedig, a Te néped, s a Te nyájadnak juhai, örökké megvallunk Téged, 
nemzedékről nemzedékre hirdetjük a Te dicséretedet.  
Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s 
nemzedékről-nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet! 
 
79/80. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о измѣ ́ншихся, свидѣ ́нiе Асáфу, псалóмъ 79. 
Un psalm al lui Asaf, mai marelui cîntăreţilor. Pentru cei ce se vor schimba. 
Psalm pentru asirieni. 
Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára. 
 
2.Пасы́й Изрáиля вонми́: наставля́яй я́ко овчá Иóсифа, сѣдя́й на 
херуви́мѣхъ, яви́ся: 
Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif, 
Izráelnek Pásztora, hallgass meg, aki mint bárányt vezéreled Józsefet; ki a 
Kerubokon ülsz, jelenj meg 
Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; aki 
Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! 
3.предъ Ефрéмомъ и Венiами́номъ и Манассíемъ воздви́гни си́лу твою́, и 
прiиди́ во éже спасти́ нáсъ. 
Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Veniamin şi Manase. 
Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi. 
Efráim, Benjámin és Manassé előtt; serkentsd föl hatalmadat és jöjj 
szabadításunkra.  
Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy 
szabadíts meg minket! 
4.Бóже, обрати́ ны, и просвѣти́ лицé твоé, и спасéмся. 
Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui! 
Óh Isten, téríts vissza minket, világosítsd meg orcádat, és mi megszabadulunk.  
Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy 
megszabaduljunk. 
5.Гóсподи Бóже си́лъ, докóлѣ гнѣ ́ваешися на моли́тву рáбъ твои́хъ? 
Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? 
Urunk, Seregek Istene, meddig haragszol szolgádnak imádságára,  
Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére? 
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6.Напитáеши нáсъ хлѣ ́бомъ слéзнымъ, и напои́ши нáсъ слезáми въ мѣ ́ру. 
Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură? 
meddig táplálsz minket a könnyek kenyerével és itatsz minket könnyekkel 
bőségesen? 
Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg 
őket. 
7.Положи́лъ еси́ нáсъ въ прерѣкáнiе сосѣ ́домъ нáшымъ, и врази́ нáши 
подражни́ша ны́. 
Pusu-ne-ai de/în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pe 
noi. 
Ellenkezéssé tettél minket szomszédainknak, és ellenségeink gúnyolódnak 
rajtunk. 
Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak 
rajtunk. 
8.Гóсподи Бóже си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лицé твоé, и спасéмся. 
Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom 
mântui. 
Urunk, Seregek Istene, téríts vissza minket, világosítsd meg orcádat, és mi 
megszabadulunk.  
Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orcádat, hogy 
megszabaduljunk! 
9.Виногрáдъ изъ Еги́пта пренéслъ еси́: изгнáлъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ 
и́: 
Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea. 
A szöllőt kiemelted Egyiptomból, elűzted a pogány népeket, és azt elültetted.  
Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd. 
10.путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ корéнiя егó, и испóлни 
зéмлю. 
Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul. 
Elegyengetted  előtte az utat, elültetted gyökereit, és megtelt vele a föld. 
Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. 
11.Покры́ гóры сѣ ́нь егó, и вѣ ́твiя егó кéдры Бóжiя: 
Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. 
Árnyéka beborította a hegyeket, és vesszői Isten cédrusait.  
Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten 
cédrusfái. 
12.прострé рóзги егó {своя́} до мóря, и дáже до рѣ ́къ отрáсли егó {своя́}. 
Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei. 
Kinyújtotta indáit a tengerig, és a folyóig a hajtásait. 
Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. 
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13.Вскýю низложи́лъ еси́ оплóтъ егó, и объимáютъ и́ вси́ мимоходя́щiи 
путéмъ? 
Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale? 
Miért bontottad le a sövényét, hogy szaggathassák mindazok, kiket arra visz az 
útjuk? 
Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? 
14.Озобá и́ вéпрь от дубрáвы, и уединéнный ди́вiй поядé и́. 
A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea. 
Tönkretette azt az erdei vadkan, és a dúvad letarolta.  
Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. 
15.Бóже си́лъ, обрати́ся ýбо, и при́зри съ небесé и ви́ждь, и посѣти́ 
виногрáдъ сéй: 
Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via 
aceasta, 
Óh Seregek Istene, fordulj vissza, tekints le az égből és lásd, és látogasd meg ezt 
a szöllőskertet,  
Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd 
meg e szőlőtőt! 
16.и соверши́ и́, егóже насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ ́ческаго, 
егóже укрепи́лъ еси́ себѣ ́. 
Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi pe fiul omului pe care l-
ai întărit Ţie. 
és védelmezd azt, amit a Te jobbod ültetett, és az embernek fiát, kit erőssé tettél 
magadnak. 
És a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél! 
17.Пожжéнъ огнéмъ и раскóпанъ: от запрещéнiя лицá твоегó поги́бнутъ. 
Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de certarea/cercetarea feţei Tale [ei] vor pieri. 
Kik tűzzel felégették és feldúlták, orcádnak haragjától pusztuljanak el. 
Elégett a tűzben, levágatott; arcod haragjától elvesznek. 
18.Да бýдетъ рукá твоя́ на мýжа десни́цы твоея́ и на сы́на человѣ ́ческаго, 
егóже укрѣпи́лъ еси́ себѣ ́, 
Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste fiul omului pe care l-ai întărit 
Ţie. 
Legyen a Te kezed jobbodnak férfián, kit erőssé tettél magadnak.  
Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit 
megerősítettél magadnak, 
19.и не отстýпимъ от тебé: оживи́ши ны́, и и́мя твоé призовéмъ. 
Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema. 
Nem pártolunk el Tőled; éltess minket, és a Te nevedet hívjuk segítségül. 
Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet. 
20.Гóсподи Бóже си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лицé твоé, и спасéмся. 
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Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom 
mântui. 
Urunk, Seregek Istene, téríts vissza minket, világosítsd meg orcádat, es mi 
megszabadulunk. 
Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orcádat, hogy 
megszabaduljunk! 
 
80/81. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о точи́лѣхъ, псалóмъ Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf, mai marelui cîntăreţilor. Pentru ghitith 
Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé. 
 
2.Рáдуйтеся Бóгу помóщнику нáшему, воскли́кните Бóгу Иáковлю: 
Bucuraţi-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacob! 
Örvendezzetek az Istennek, a mi segítőnknek; ujjongjatok Jákob Istenéhez. 
Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének! 
3.прiими́те псалóмъ и дади́те тимпáнъ, псалти́рь красéнъ съ гýсльми: 
Cântaţi psalmi şi bateţi din timpane; cântaţi dulce din psaltire şi din alăută! 
Zengjetek zsoltárt és vegyetek elő dobot, lágy hangú hárfát citerával együtt; 
Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. 
4.воструби́те въ новомéсячiи трубóю, во благознамени́тый дéнь прáздника 
вáшего: 
Sunaţi din trâmbiţă, la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre! 
fujjátok meg a harsonát újholdkor, a mi ünnepünk nevezetes napján; 
Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján; 
5.я́ко повелѣ ́нiе Изрáилеви éсть, и судьбá Бóгу Иáковлю. 
mert rendelés ez Izráel számára, és Jákob Istenének parancsa. 
Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése. 
6.Свидѣ ́нiе во Иóсифѣ положи́ é, внегдá изы́ти емý от земли́ Еги́петскiя: 
язы́ка, егóже не вѣ ́дяше, услы́ша. 
Că poruncă pentru Israel este şi orânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a 
pus în Iosif, când a ieşit din pământul Egiptului, şi a auzit limba pe care n-o ştia. 
Bizonyságul rendelte ezt Józsefben, amikor az kivonult Egyiptom földjéről. 
Szózatot hallott, melyet nem ismert; 
Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Égyiptom földe ellen. 
Nyelvet hallék ott, amit nem tudtam. 
7.Отя́тъ от брéмене хребéтъ егó: рýцѣ егó въ коши́ порабóтастѣ. 
Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coşuri. 
háta megszabadult a teher emelésétől, kezei addig  kosárral robotoltak. 
Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. 
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8.Въ скóрби призвáлъ мя́ еси́, и избáвихъ тя́: услы́шахъ тя́ въ тáйнѣ бýрнѣ: 
искуси́хъ тя́ на водѣ ́ прерѣкáнiя. 
Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii, şi te-
am cercat la apa certării. 
A szorongatásban segítségül hívtál, és megszabadítottalak téged, 
meghallgattalak a vihar rejtekéből, megpróbáltalak az ellenmondás vizénél. 
A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; 
meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a 
versengések vizénél. Szela. 
9.Слы́шите, лю́дiе мои́, и засвидѣ ́телствую вáмъ, Изрáилю, áще 
послýшаеши менé: 
Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine, 
Halljad Én népem, mert bizonyságot teszek néked, Izráel; bárcsak hallgatnál 
Reám! 
Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te 
meghallgatnál engem! 
10.не бýдетъ тебѣ ́ бóгъ нóвъ, нижé поклони́шися бóгу чуждéму. 
Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin, 
Ne legyen néked új istened, és idegen istennek ne hódolj. 
Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj! 
11.А́зъ бо éсмь Госпóдь Бóгъ твóй, изведы́й тя́ от земли́ Еги́петскiя: 
разшири́ устá твоя́, и испóлню я́. 
Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Egiptului. 
Deschide gura şi o voi umplea pe ea. 
Mert Én vagyok a te Urad Istened, aki felhoztalak Egyiptom földjéről; nyisd ki 
tágra a szádat és megtöltöm azt. 
Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd 
szét a te szájad és betöltöm azt. 
12.И не послýшаша лю́дiе мои́ глáса моегó, и Изрáиль не вня́тъ ми́: 
Dar n-a ascultat poporul Meu glasul Meu şi Israel n-a căutat la Mine. 
De népem nem hallgatott hangomra, és Izráel nem figyelt Reám; 
De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. 
13.и отпусти́хъ я́ по начинáниемъ сердéцъ и́хъ, пóйдутъ въ начинáнiихъ 
свои́хъ. 
Şi i-am lăsat să umble după dorinţele inimilor lor, şi au mers după cugetele lor. 
azért elküldtem őket szívük kívánsága szerint, hadd járjanak a maguk 
szándékában. 
Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa 
szerint. 
14.А́ще бы́ша лю́дiе мои́ послýшали менé, Изрáиль áще бы въ пути́ моя́ 
ходи́лъ: 
De M-ar fi ascultat poporul Meu, de ar fi umblat Israel în căile Mele, 
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Bárcsak hallgatna Reám a népem, és Izráel az Én utaimon járna! 
Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én utaimon járna! 
15.ни о чесóмже ýбо враги́ егó смири́лъ бы́хъ, и на оскорбля́ющыя и́хъ воз-
ложи́лъ бы́хъ рýку мою́. 
I-aş fi supus de tot pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea pe asupritorii lor. 
Ellenségeit tüstént megaláznám, és rávetném kezemet szorongatóira. 
Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem. 
16.Врази́ Госпóдни солгáша емý, и бýдетъ врéмя и́хъ въ вѣ ́къ: 
Vrăjmaşii Domnului L-au minţit pe El, dar le va veni timpul lor, în veac. 
Az Úr ellenségei hízelkednének néki, és idejük örökké tartana. 
Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. 
17.и напитá и́хъ от тýка пшени́чна, и от кáмене мéда насы́ти и́хъ. 
Că Domnul i-a hrănit pe ei din grîul cel mai ales şi cu miere din stâncă i-a 
săturat pe ei. 
Őt pedig a búza legjavából táplálná, és a kősziklából jóllakatná őt mézzel. 
És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be 
téged! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
81/82. Zsoltár. 
Псалóмъ Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf. 
Aszáf zsoltára.  
 
1.Бóгъ стá въ сóнмѣ богóвъ, посредѣ ́ же бóги разсýдитъ. 
Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca. 
/ Dumnezeu a stat în adunarea puternicilor şi în mijloc pe puternici va judeca. 
Isten áll az istenek gyülekezetében, ítélkezik az istenek között: 
Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 
2.Докóлѣ сýдите непрáвду, и ли́ца грѣ ́шниковъ прiéмлете? 
Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele păcătoşilor veţi căuta? 
meddig ítélkeztek igazságtalanul, és emelitek a bűnösök orcáját? 
Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 
3.Суди́те си́ру и убóгу, смирéна и ни́ща оправдáйте: 
Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui sărman. 
Ítéljetek az árvának és a szegénynek, az alázatosnak és a nyomorgónak 
igazságot adjatok. 
Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok 
igazságot! 
4.изми́те ни́ща и убóга, изъ руки́ грѣ ́шничи избáвите егó. 
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Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mîna păcătosului, izbăviţi-i. 
Mentsétek meg a nyomorgót és a szegényt, és a bűnösnek kezéből szabadítsátok 
meg őt.  
Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. 
5.Не познáша, нижé уразумѣ ́ша, во тмѣ ́ хóдятъ: да подви́жатся вся́ 
основáнiя земли́. 
Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, (ci) în întuneric umblă; strica-se-vor 
toate rânduielile pământului. 
Nem tudnak, sem nem értenek; sötétségben járnak; megrendülnek a földnek 
minden alapjai. 
Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma 
inog. 
6.А́зъ рѣ ́хъ: бóзи естé, и сы́нове вы́шняго вси́: 
Eu am zis: "Dumnezei / Puternici sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt". 
Én mondottam: istenek vagytok ti, és a Magasságosnak fiai mindannyian. 
Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 
7.вы́ же я́ко человѣ ́цы умирáете, и я́ко еди́нъ от князéй пáдаете. 
Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi. 
Mégis mint emberek haltok meg, és elhulltok, mint a főemberek bármelyike. 
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely 
főember. 
8.Воскрéсни́, Бóже, суди́ земли́: я́ко ты́ наслѣ ́диши во всѣ ́хъ язы́цѣхъ. 
Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale. 
Kelj föl, Isten, ítéld meg a földet, mert Néked jutnak örökségül minden 
nemzetek. 
Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek. 
 
82/83. Zsoltár. 
1.Пѣ ́снь псалмá Асáфу. 
Un psalm al lui Asaf 
Ének; Aszáf zsoltára. 
 
2.Бóже, ктó уподóбится тебѣ ́? не премолчи́, нижé укроти́ {нижé укроти́ся}, 
Бóже: 
Dumnezeule, cine se va asemăna Ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, 
Dumnezeule! 
Óh Isten, kicsoda hasonlítható Tehozzád? Ne hallgass és ne nyugodjál, óh Isten!  
Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten! 
3.я́ко сé, врази́ твои́ возшумѣ ́ша, и ненави́дящiи тя́ воздвигóша главý. 
Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul. 
Mert íme ellenségeid tombolnak és gyűlölőid fölemelték fejüket. 
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Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik. 
4.На лю́ди твоя́ лукáвноваша вóлею, и совѣщáша на святы́я твоя́. 
Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor 
Tăi. 
Néped ellen alattomos tervet eszeltek ki, és tanácskoztak a Te szenteid ellen. 
Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenceid ellen terveket szőnek. 
5.Рѣ ́ша: прiиди́те и потреби́мъ я́ от язы́къ, и не помянéтся и́мя Изрáилево 
ктомý. 
Zis-au: "Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească 
numele lui Israel". 
Ezt mondták: jertek, irtsuk ki őket, hogy ne legyenek nemzet többé, hogy 
emléke se maradjon Izráel nevének. 
Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne 
emlegessék többé Izráel nevét! 
6.Я́ко совѣщáша единомышлéнiемъ вкýпѣ, на тя́ завѣ ́тъ завѣщáша: 
Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut: 
Mert egyetértésben tanácskoztak valamennyien együtt, Ellened szövetséget 
kötöttek  
Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened: 
7.селéнiя Идумéйска и Исмáилите, Моáвъ и агáряне, 
Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii, 
az idumeusok sátrai és az izmaeliták, Moáb és az agarénusok, 
Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok; 
8.Гевáлъ и Аммóнъ и Амали́къ, иноплемéнницы съ живýщими въ ти́рѣ: 
Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir. 
Gebál, Ammon és Amálek, az idegen fajúak Tyrus lakóival;  
A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt. 
9.и́бо и Ассýръ прiи́де съ ни́ми, бы́ша въ заступлéнiе сыновóмъ Лóтовымъ: 
Că şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot. 
még Asszur is hozzájuk csatlakozott, segítségül lettek Lót fiainak. 
Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela. 
10.сотвори́ и́мъ я́ко Мадiáму и Сисáрѣ, я́ко Иави́му въ потóцѣ ки́ссовѣ: 
Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon.  
Úgy cselekedjél velük, mint Jábinnal Kiszon patakjánál;  
Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison 
patakjánál! 
11.потреби́шася во аендóрѣ, бы́ша я́ко гнóй земны́й. 
Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ. 
elpusztultak Endornál, trágyává lettek a termőföldnek.  
Akik elvesztek vala Endornál, és a föld szemetjévé lőnek. 
12.Положи́ кня́зи и́хъ я́ко ори́ва и зи́ва, и зевéа и Салмáна, вся́ кня́зи и́хъ, 
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Tedd a fejedelmeket olyanná, mint Órebet és Zébet, és mint Zebéhet és 
Szalmanát minden főembereiket, 
Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és 
Szalmunát, minden felkentjökkel, 
13.и́же рѣ ́ша: да наслѣ ́димъ себѣ ́ святи́лище Бóжiе. 
Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate 
căpeteniile lor, care au zis: "Să moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu". 
akik ezt mondták: vegyük birtokunkra Istennek szentélyét. 
Akik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait! 
14.Бóже мóй, положи́ я́ я́ко кóло, я́ко трóсть предъ лицéмъ вѣ ́тра. 
Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului, 
Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördögszekér, mint a nádszál a szélben; 
Én Istenem! Tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a 
szél előtt; 
15.Я́ко óгнь попаля́яй дубрáвы, я́ко плáмень пожигáяй гóры: 
Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munţii, 
mint a tűz, mely felgyújtja az erdőt, mint a láng, mely hegyeket éget fel, 
Olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti 
a hegyeket. 
16.тáко поженéши я́ бýрею твоéю, и гнѣ ́вомъ твои́мъ смятéши я́. 
Aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în urgia Ta. 
úgy üldözd őket szélvészeddel, és haragoddal rendítsd meg őket.  
Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket! 
17.Испóлни ли́ца и́хъ безчéстiя, и взы́щутъ и́мене твоегó, Гóсподи. 
Umple feţele lor de ocară, şi vor căuta faţa Ta, Doamne.  
Töltsd el orcájukat gyalázattal, hadd keressék a Te nevedet, Uram. 
Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet! 
18.Да постыдя́тся и смятýтся въ вѣ ́къ вѣ ́ка, и посрáмятся и поги́бнутъ. 
Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară. 
Szégyenüljenek meg és rémüljenek meg mindörökre, piruljanak és vesszenek el, 
Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, 
19.И да познáютъ, я́ко и́мя тебѣ ́ Госпóдь, ты́ еди́нъ вы́шнiй по всéй земли́. 
Şi să cunoască (ei) că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt 
peste tot pământul. 
és tudják meg, hogy Úr a Te neved, és egyedül Te vagy a Magasságos az egész 
földön . 
Hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az 
egész földön. 
 
83/84. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, о точи́лѣхъ, сынóмъ Корéовымъ, псалóмъ. 



 218

Mai-marelui cîntăreţilor pentru ghitith, fiilor lui Core  
Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára. 
 
2.Кóль возлю́бленна селéнiя твоя́, Гóсподи си́лъ. 
Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! 
Mily kedvesek a Te hajlékaid, Seregeknek Ura! 
Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura! 
3.Желáетъ и скончавáется душá моя́ во дворы́ Госпóдни: сéрдце моé и 
плóть моя́ возрáдовастася о Бóзѣ жи́вѣ. 
Doreşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul 
meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. 
Vágyódik és epedezik az én lelkem az Úr tornácai után. Szívem és testem 
örvendezik az élő Istenben. 
Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után; szívem és testem 
ujjongnak az élő Isten felé. 
4.И́бо пти́ца обрѣ ́те себѣ ́ хрáмину, и гóрлица гнѣздó себѣ ́, идѣ ́же положи́тъ 
птенцы́ своя́, олтари́ твоя́, Гóсподи си́лъ, Царю́ мóй и Бóже мóй. 
Că pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii săi: 
Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. 
Mert a madár is talált magának házat, és a gerlice is fészket, ahová letegye 
fiokáit; a Te oltárodat, Seregeknek Ura, én Királyom és Istenem. 
A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a 
te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! 
5.Блажéни живýщiи въ домý твоéмъ: въ вѣ ́ки вѣкóвъ восхвáлятъ тя́. 
Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda. 
Boldogok, akik a Te házadban lakoznak, mindörökön dicsérhetnek Téged. 
Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela. 
6.Блажéнъ мýжъ, емýже éсть заступлéнiе егó у тебé: восхождéнiя въ сéрдцы 
своéмъ положи́, 
Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a 
pus, 
Boldog az a férfiú, akinek Tőled van az oltalma, és aki szívében zarándoklást 
határozott. 
Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. 
7.во юдóль плачéвную, въ мѣ ́сто éже положи́ {во юдóли плачéвнѣй, въ 
мѣ ́стѣ, éже положи́}: и́бо благословéнiе дáстъ законополагáяй. 
În valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da Cel ce pune 
lege, 
A siralom völgyében, a helyen, amelyen áthalad, áldást áraszt reá a 
Törvényhozó. 
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Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai 
eső. 
8.Пóйдутъ от си́лы въ си́лу: яви́тся Бóгъ богóвъ въ Сióнѣ. 
Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. 
Erőről erőre haladnak, míg megjelenik nekik az istenek Istene a Sionon. 
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. 
9.Гóсподи Бóже си́лъ, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бóже Иáковль. 
Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui 
Iacob! 
Seregeknek Ura Istene, hallgasd meg imádságomat, halld meg azt Jákobnak 
Istene.  
Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg 
Jákóbnak Istene! Szela. 
10.Защи́тниче нáшъ, ви́ждь, Бóже, и при́зри на лицé христá твоегó. 
Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule şi caută spre faţa unsului Tău! 
Védelmező Istenünk, nézz le és tekints a Te felkentednek orcájára. 
Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orcáját! 
11.Я́ко лýчше дéнь еди́нъ во двóрѣхъ твои́хъ пáче ты́сящъ: извóлихъ при-
метáтися въ домý Бóга моегó пáче, нéже жи́ти ми́ въ селéнiихъ 
грѣ ́шничихъ. 
Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a fi lepădat în casa lui 
Dumnezeu, mai vîrtos decât a locui în locaşurile păcătoşilor. 
Mert jobb egy nap a Te tornácaidban ezer másnál.Inkább legyek félrehúzódva az 
Isten házában, hogysem a bűnösök hajlékában lakozzam. 
Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én 
Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában! 
12.Я́ко ми́лость и и́стину лю́битъ Госпóдь, Бóгъ благодáть и слáву дáстъ: 
Госпóдь не лиши́тъ благи́хъ ходя́щихъ незлóбiемъ. 
Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu 
nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. 
Mert az irgalmasságot és az igazságot szereti az Úr Isten, kegyelmet és 
dicsőséget ád. Nem vonja meg az Úr a jót azoktól, akik ártatlanságban járnak. 
Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg 
a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. 
13.Гóсподи Бóже си́лъ, блажéнъ человѣ ́къ уповáяй на тя́. 
Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte în/întru Tine. 
Seregeknek Ura, boldog az az ember, aki Tebenned reménykedik. 
Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned. 
 
84/85. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, сынóмъ Корéовымъ, псалóмъ. 
Mai marelui cîntăreţilor; fiilor lui Core 
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Az éneklőmesternek, Kóráh fiainak zsoltára. 
 
2.Благоволи́лъ еси́, Гóсподи, зéмлю твою́, возврати́лъ еси́ плѣ ́нъ Иáковль. 
Bine ai voit, Doamne, pământului Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 
Megkegyelmeztél, Urunk, a Te földednek, visszahoztad Jákob foglyait,  
Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób nemzetségéből 
való foglyokat. 
3.Остáвилъ еси́ беззакóнiя людíй твои́хъ, покры́лъ еси́ вся́ грѣхи́ и́хъ. 
Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. 
megbocsátottad néped törvénytelenségeit, elfedezted minden bűneiket. 
Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela. 
4.Укроти́лъ еси́ вéсь гнѣ ́въ твóй, возврати́лся еси́ от гнѣ ́ва я́рости твоея́. 
Potolit-ai toată mânia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mâniei Tale. 
Megszüntetted minden haragodat, elfordultál felindulásod gerjedelmétől. 
Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. 
5.Возврати́ нáсъ, Бóже спасéнiй нáшихъ, и отврати́ я́рость твою́ от нáсъ. 
Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, şi-ţi întoarce mânia Ta de la 
noi. 
Téríts vissza minket, üdvösségünk Istene, és fordítsd el haragodat tőlünk.  
Hozz vissza bennünket szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való 
bosszankodásodat! 
6.Едá во вѣ ́ки прогнѣ ́ваешися на ны́? или́ прострéши гнѣ ́въ твóй от рóда въ 
рóдъ? 
Oare în veci Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? 
Vajjon örökké haragszol-e reánk, és nemzedékről nemzedékre tartod-e 
haragodat? 
Avagy mindörökké haragszol-é ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-é 
haragod? 
7.Бóже, ты́ обрáщься оживи́ши ны́, и лю́дiе твои́ возвеселя́тся о тебѣ ́. 
Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne vei dărui viaţă / ne vei via pre noi şi poporul 
Tău se va veseli de Tine. 
Óh Isten, visszatérve eleveníts meg minket, és néped örvendezni fog Tebenned. 
Avagy nem elevenítesz-é meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? 
8.Яви́ нáмъ, Гóсподи, ми́лость твою́, и спасéнiе твоé дáждь нáмъ. 
Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mântuirea Ta dă-ne-o nouă. 
Mutasd meg nekünk, Urunk, a Te irgalmadat, és add nekünk üdvözítésedet. 
Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi 
nékünk! 
9.Услы́шу, чтó речéтъ о мнѣ ́ Госпóдь Бóгъ: я́ко речéтъ ми́ръ на лю́ди своя́, 
и на преподóбныя своя́, и на обращáющыя сердцá къ немý. 
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Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul 
Său 
Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dânsul. 
Hadd halljam, mit beszél nékem az Úr Isten. Bizony békeségről szól az Ő 
népéhez és az Ő kegyeltjeihez és azokhoz, kik szívükben visszatérnek Hozzá. 
Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétségnélkül békességet szól az ő 
népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. 
10.Обáче бли́зъ боя́щихся егó спасéнiе егó, всели́ти слáву въ зéмлю нáшу. 
Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul / Dar aproape este de 
cei ce se tem de Dânsul mântuirea Lui, ca să se sălăşluiască slava în pământul 
nostru. 
Bizony közel van az Ő kegyeltjeihez és azokhoz, akik félik Őt, hogy dicsőség 
lakozzék a mi földünkön.  
Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a 
mi földünkön. 
11.Ми́лость и и́стина срѣтóстѣся, прáвда и ми́ръ облобызáстася: 
Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. 
Irgalom és igazság találkoztak, igazságosság és békeség megcsókolták egymást. 
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják 
egymást. 
12.и́стина от земли́ возсiя́, и прáвда съ небесé прини́че: 
Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. 
Igazság kelt ki a földből, és igazságosság letekintett a mennyből. 
Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. 
13.и́бо Госпóдь дáстъ блáгость, и земля́ нáша дáстъ плóдъ свóй. 
Că Domnul va da bunătate şi pământul nostru îşi va da rodul său; 
Mert az Úr megadja a jót, és földünk meghozza gyümölcsét.  
Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. 
14.Прáвда предъ ни́мъ предъи́детъ, и положи́тъ въ пýть стопы́ своя́. 
Dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi. 
Igazságosság jár az Ő színe előtt, és irányítja az úton az Ő lépteit. 
Igazság jár előtte és követi őt az ő lépéseinek útján. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 12 
12. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
85/86. Zsoltár. 
Моли́тва Дави́ду. 
Un psalm al lui David; o rugăciune 
Dávid imádsága. 
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1.Приклони́, Гóсподи, ýхо твоé, и услы́ши мя́: я́ко ни́щъ и убóгъ éсмь áзъ.P 
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu. 
Hajtsd felém füledet, Uram, és hallgass meg engem, mert szegény és nyomorult 
vagyok én. 
Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény 
vagyok én! 
2.Сохрани́ дýшу мою́, я́ко преподóбенъ éсмь: спаси́ рабá твоегó, Бóже мóй, 
уповáющаго на тя́. 
Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul 
Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine. 
Őrizd meg az én lelkemet, mert istenfélő vagyok; szabadítsd meg, Istenem, a Te 
szolgádat, aki Tebenned reménykedik.  
Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te 
szolgádat, aki bízik benned. 
3.Поми́луй мя́, Гóсподи, я́ко къ тебѣ ́ воззовý вéсь дéнь. 
Irgalmazz nékem, Uram, mert Tehozzád kiáltottam egész napon át; 
Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon! 
4.Возвесели́ дýшу рабá твоегó: я́ко къ тебѣ ́ взя́хъ дýшу мою́. 
Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul 
robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. 
örvendeztesd meg a Te szolgádnak lelkét, mert Tehozzád emeltem lelkemet. 
Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet. 
5.Я́ко ты́, Гóсподи, блáгъ и крóтокъ и многоми́лостивъ всѣ ́мъ при-
зывáющымъ тя́. 
Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe 
Tine. 
Mert Te, Uram, jóságos vagy, és elnéző és nagyirgalmú mindazokhoz, akik 
Téged segítségül hívnak.  
Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik 
hozzád kiáltanak. 
6.Внуши́, Гóсподи, моли́тву мою́ и вонми́ глáсу молéнiя моегó. 
Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. 
Hallgasd meg, Uram, az én imádságomat, és figyelj föl könyörgésem hangjára.  
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek 
szavát! 
7.Въ дéнь скóрби моея́ воззвáхъ къ тебѣ ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́. 
În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit. 
Gyötrődésem napján Hozzád kiáltottam, mert meghallgattál engem.   
Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. 
8.Нѣ ́сть подóбенъ тебѣ ́ въ бозѣ ́хъ, Гóсподи, и нѣ ́сть по дѣлóмъ твои́мъ. 
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Nu este asemenea Ţie între dumnezei, Doamne, şi nici fapte nu sunt ca faptele 
Tale. 
Nincs hasonlatos Hozzád az istenek között, Uram, és cselekedeteid szerint sem. 
Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te 
munkáidhoz! 
9.Вси́ язы́цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, прiи́дутъ и поклóнятся предъ тобóю, 
Гóсподи, и прослáвятъ и́мя твоé: 
Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, 
Doamne, şi vor slăvi numele Tău. 
Minden nemzetek, melyeket alkottál, eljönnek és hódolnak Előtted, Uram, és 
dicsőítik a Te nevedet. 
Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és 
dicsőítik a te nevedet. 
10.я́ко вéлiй еси́ ты́ и творя́й чудесá, ты́ еси́ Бóгъ еди́нъ. 
Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu. 
Mert nagy vagy Te, és csodálatos dolgokat cselekszel; egyedül Te vagy Isten. 
Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! 
11.Настáви мя́, Гóсподи, на пýть твóй, и пойдý во и́стинѣ твоéй: да воз-
весели́тся сéрдце моé боя́тися и́мене твоегó. 
Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; 
veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. 
Vezess engem, Uram, a Te utadon, és a Te igazságodban fogok járni; 
örvendezzék az én szívem a Te nevednek félelmében. 
Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes 
szívvel féljem nevedet. 
12.Исповѣ ́мся тебѣ ́, Гóсподи Бóже мóй, всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ и 
прослáвлю и́мя твоé въ вѣ ́къ: 
Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele 
Tău în veac. 
Vallomást teszek Rólad, Uram Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te 
nevedet mindörökké. 
Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet 
örökké! 
13.я́ко ми́лость твоя́ вéлiя на мнѣ ́, и избáвилъ еси́ дýшу мою́ от áда 
преиспóднѣйшаго. 
Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de 
jos. 
Mert nagy a Te irgalmad énrajtam, és kiszabadítottad lelkemet az alvilág 
legmélyéből. 
Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes 
pokolból. 
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14.Бóже, законопрестýпницы востáша на мя́, и сóнмъ держáвныхъ 
взыскáша дýшу мою́, и не предложи́ша тебé предъ собóю. 
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a 
căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. 
Óh Isten, törvényszegők támadtak reám, és hatalmasok sokasága kereste az én 
lelkemet, és nem vettek figyelembe Téged. 
Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, 
akik meg sem gondolnak téged. 
15.И ты́, Гóсподи Бóже мóй, щéдрый и ми́лостивый, долготерпѣли́вый и 
многоми́лостивый и и́стинный, 
Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung răbdător şi mult 
milostiv şi adevărat. 
De Te, Uram Istenem, könyörületes és irgalmas, hosszantűrő és nagyirgalmú és 
igaz vagy.  
De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy 
kegyelmű és igazságú! 
16.при́зри на мя́ и поми́луй мя́: дáждь держáву твою́ óтроку твоемý и спаси́ 
сы́на рабы́ твоея́. 
Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi mântuieşte pe fiul 
slujnicei Tale. 
Tekints reám és irgalmazz nekem; add meg szolgádnak a Te erődet, és 
szabadítsd meg a Te szolgálód fiát. 
Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd 
meg a te szolgálóleányodnak fiát! 
17.Сотвори́ со мнóю знáменiе во благо: и да ви́дятъ ненави́дящiи мя́, и 
постыдя́тся, я́ко ты́, Гóсподи, помóглъ ми́ и утѣ ́шилъ мя́ еси́. 
Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, 
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat. 
Add nékem a Te jóságod jelét, és lássák azt az én gyűlölőim, és szegyenüljenek 
meg; mert Te, Uram, megsegítettél és megvigasztaltál engem. 
Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, 
amikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem. 
 
86/87. Zsoltár. 
1.Сынóмъ Корéовымъ, псалóмъ пѣ ́сни. 
O cîntare fiilor lui Core 
Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. 
 
2.Основáнiя егó на горáхъ святы́хъ: лю́битъ Госпóдь вратá Сióня пáче 
всѣ ́хъ селéнiй Иáковлихъ. 
Temeliile/Temelia Sionului pe munţii cei sfinţi. Domnul iubeşte porţile 
Sionului, mai mult decât toate locaşurile lui Iacob. 
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Alapjai a szent hegyeken állnak. Szereti az Úr Sionnak kapuit Jákob minden 
hajlékánál jobban.  
A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. 
Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. 
3.Преслáвная глагóлашася о тебѣ ́, грáде Бóжiй. 
Lucruri slăvite/mărite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. 
Dicső dolgokat mondtak terólad, Istennek városa.  
Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela. 
4.Помянý раáвъ и Вавилóна вѣ ́дущымъ мя́: и сé, иноплемéнницы и ти́ръ и 
лю́дiе еѳióпстiи, сíи бы́ша тáмо. 
Aduce-mi-voi/Îmi voi aduce aminte de Raav şi de Babilon, între cei ce mă 
cunosc pe mine; şi iată cei de alt neam şi Tirul şi poporul etiopienilor, aceştia 
acolo s-au născut. 
Megemlékezem Ráhábról és Babylonról ismerőseim között, és íme az idegenek 
és Tyrus és az ethiópok népe, ezek mind ott születtek. 
Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus 
Kússal együtt: ez ott született. 
5.Мáти Сióнъ речéтъ: человѣ ́къ и человѣ ́къ роди́ся въ нéмъ, и тóй основá и́ 
вы́шнiй. 
Mamă va zice Sionului omul, şi om s-a născut în el şi Însuşi Cel Preaînalt l-a 
întemeiat pe dînsul/el. 
Anya a Sion – mondják az emberek – , mert ember született benne, és maga a 
Magasságos alapozta azt meg.  
És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, 
erősíti azt. 
6.Госпóдь повѣ ́сть въ писáнiи людíй и князéй, си́хъ бы́вшихъ въ нéмъ. 
Domnul va povesti în cartea popoarelor şi a căpeteniilor acestora, ce s-au născut 
în el. 
Az Úr írásban mondja el, mely népek és fejedelmek születtek abban. 
Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela. 
7.Я́ко веселя́щихся всѣ ́хъ жили́ще въ тебѣ ́. 
Că în Tine este locaşul tuturor celor ce se veselesc. 
Minden örvendezőknek tebenned van a lakhelye. 
És táncolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak. 
 
87/88. Zsoltár. 
Un psalm fiilor lui Core; mai marelui cîntăreţilor, pentru maelet. Ca să răspundă; 
spre pricepere, lui Etam Ezrahitul 
A nehéz kisértések közé jutott ember könyörgése. Ének. A Kóráh fiainak 
zsoltára. Az éneklőmesternek a Mahalath-lehannóthra. Az Ezrahita Hémán 
tanítása. 
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Пѣ ́снь псалмá сынóмъ Корéовымъ, въ конéцъ, о Маелéѳѣ éже от-
вѣщáти, рáзума Емáну Изрáилтянину. 
 
1.Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. 
Én Uram, üdvösségemnek Istene, éjjel és nappal kiáltottam Előtted. 
Uram, szabadításomnak Istene! Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok: 
Гóсподи Бóже спасéнiя моегó, во дни́ воззвáхъ и въ нощи́ предъ тобóю: 
2.Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, 
Doamne. 
Jusson el az én imádságom a Te színed elé, hajtsd füledet az én könyörgésemre. 
Jusson elődbe imádságom, hajtsad füled az én kiáltozásomra! 
да вни́детъ предъ тя́ моли́тва моя́, приклони́ ýхо твоé къ молéнiю моемý. 
3.Că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 
Mert eltelt bajokkal az én lelkem, és életem közel jutott az alvilághoz. 
Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal, és életem a Seolig jutott. 
Я́ко испóлнися зóлъ душá моя́, и живóтъ мóй áду прибли́жися. 
4.Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, 
între cei morţi slobod. 
Hozzászámláltattam a sírba menőkhöz, olyanná lettem, mint a magatehetetlen 
ember, aki a halottak között szabad;  
Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejeveszett 
ember. 
Привмѣнéнъ бы́хъ съ низходя́щими въ рóвъ: бы́хъ я́ко человѣ ́къ безъ 
пóмощи, 
5.Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi 
care au fost lepădaţi de la mîna Ta. 
mint a leöltek, akik sírban feküsznek, akikről meg nem emlékezel többé, mert 
elszakadtak a Te kezedtől. 
A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, a kik koporsóban 
feküsznek, a kikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. 
въ мéртвыхъ свобóдь: я́ко я́звеннiи спя́щiи во грóбѣ, и́хже не помянýлъ еси́ 
ктомý, и тíи от руки́ твоея́ отриновéни бы́ша. 
6.Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. 
Mélységes gödörbe helyeztek engem, a sötétségbe és a halál árnyékába. 
Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. 
Положи́ша мя́ въ рóвѣ преиспóднѣмъ, въ тéмныхъ и сѣ ́ни смéртнѣй. 
7.Asupra mea s-a întărit mînia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus peste mine. 
Reám nehezedett a Te haragod, és minden szigorodat reám irányítod. 
A te haragod reám nehezedett, és minden haboddal nyomtál engem. Szela. 
На мнѣ ́ утверди́ся я́рость твоя́, и вся́ вóлны твоя́ навéлъ еси́ на мя́. 
8.Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urîciune lor. 
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Eltávolítottad éntőlem ismerőseimet, utálatossá lettem előttük; 
Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, útálattá tettél előttök engem;  
9.Închis am fost şi n-am putut ieşi.Ochii mei au slăbit de suferinţă. 
bezárattam és ki nem jöhettem. Szemeim meggyöngültek a nyomorúságtól. 
berekesztettem és ki nem jöhetek. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt;  
Удáлилъ еси́ знáемыхъ мои́хъ от менé: положи́ша мя́ мéрзость себѣ ́: 
прéданъ бы́хъ и не исхождáхъ. 
10.Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mîinile mele. 
Kiáltottam Hozzád, Uram, egész napon át, Feléd nyújtottam kezeimet. 
kiáltalak téged Uram minden napon, hozzád terjengetem kezeimet. 
О́чи мои́ изнемогóстѣ от нищеты́: воззвáхъ къ тебѣ ́, Гóсподи, вéсь дéнь, 
воздѣ ́хъ къ тебѣ ́ рýцѣ мои́. 
11.Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe 
Tine? 
Avagy a holtakkal teszel-e csodákat? Vajjon feltámasztják-e őket az orvosok, 
hogy megvalljanak Téged? 
Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajjon az árnyak, hogy 
dicsérjenek téged? Szela. 
Едá мéртвыми твори́ши чудесá? или́ врáчеве воскреся́тъ, и исповѣ ́дятся 
тебѣ ́? 
12.Oare, va spune cineva în mormînt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? 
Vagy talán elmondja-e valaki a sírban a Te irgalmadat, és a Te igazságodat ott a 
pusztulásban? 
Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? 
Едá повѣ ́сть ктó во грóбѣ ми́лость твою́, и и́стину твою́ въ поги́бели? 
13.Oare, se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pămînt 
uitat? 
Megtudhatják-e a sötétségben a Te csodáidat, és a Te igazságosságodat a feledés 
földjén? 
Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység 
földén? 
Едá познáна бýдутъ во тмѣ ́ чудесá твоя́, и прáвда твоя́ въ земли́ забвéннѣй? 
14.Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Te va 
întîmpina. 
Én pedig Hozzád kiáltottam, Uram, és kora reggel eljut Hozzád az én 
imádságom. 
De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel elédbe jut az én imádságom: 
И áзъ къ тебѣ ́, Гóсподи, воззвáхъ, и ýтро моли́тва моя́ предвари́тъ тя́. 
15.Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? 
Miért taszítasz el engem, Uram, és miért fordítod el orcádat éntőlem? 
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Miért vetsz el hát Uram engem, és rejted el orczádat én tőlem? 
Вскýю, Гóсподи, отрѣ ́еши дýшу мою́? отвращáеши лицé твоé от менé? 
16.Sărac sînt eu şi în osteneli din tinereţele mele; înălţat am fost dar m-am 
smerit şi m-am mîhnit. 
Nyomorult vagyok én, és fáradozom ifjúságom óta; amikor pedig 
fölemelkedtem, megaláztattam és megháborodtam. 
Nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve; viselem a te 
rettentéseidet, roskadozom. 
Ни́щъ éсмь áзъ, и въ трудѣ ́хъ от ю́ности моея́: вознéсжеся смири́хся и 
изнемогóхъ. 
17.Peste mine au trecut mîniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat. 
Átalment rajtam a Te felindulásod, és fenyegetéseid elemésztettek engem. 
Általmentek rajtam a te búsulásaid; a te szorongatásaid elemésztettek engem. 
На мнѣ ́ преидóша гнѣ ́ви твои́, устрашéнiя твоя́ возмути́ша мя́: 
18.Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 
Körülvettek engem mint a víz, egész napon át közösen árasztottak körül engem. 
Körülvettek engem, mint a vizek egész napon; együttesen körülöveztek engem. 
обыдóша мя́ я́ко водá вéсь дéнь, одержáша мя́ вкýпѣ. 
19.Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de 
ticăloşia mea. 
Eltávolítottál tőlem  barátot és felebarátot, és ismerőseimet a nyomorúságomtól. 
Elszakasztottál tőlem barátot és rokont; ismerőseim a setétség. 
Удáлилъ еси́ от менé дрýга и и́скренняго, и знáемыхъ мои́хъ от страстéй. 
 
88/89. Zsoltár 
Рáзума еѳáма Изрáилтянина. 
Un psalm spre pricepere lui Etam Ezrahitul 
Az Ezrahita Ethán tanítása. 
 
2.Ми́лости твоя́, Гóсподи, во вѣ ́къ воспою́, въ рóдъ и рóдъ возвѣщý и́стину 
твою́ усты́ мои́ми. 
Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta. 
Din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. 
A Te irgalmadat, Uram, mindörökön énekelem, nemzedékről nemzedékre 
hirdetem számmal a Te igazságodat. 
Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségről nemzetségre 
hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal! 
3.Занé рéклъ еси́: въ вѣ ́къ ми́лость сози́ждется: на небесѣ ́хъ уготóвится 
и́стина твоя́. 
Că ai zis: "În veac mila se va zidi, în ceruri se va întări adevărul Tău. 
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Mert mondottad: mindörökre építtetik meg az irgalom, a mennyekben készíttetik 
el a Te igazságod. 
Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te 
hűséges voltodat az egekben, mondván: 
4.Завѣщáхъ завѣ ́тъ избрáннымъ мои́мъ, кля́хся Дави́ду рабý моемý: 
Făcut-am legământ cu aleşii Mei, juratu-M-am lui David robul Meu. 
Szövetséget kötöttem az Én választottaimmal; megesküdtem Dávidnak, az Én 
szolgámnak: 
Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én 
szolgámnak: 
5.до вѣ ́ка уготóваю сѣ ́мя твоé, и сози́жду въ рóдъ и рóдъ престóлъ твóй. 
Până în veac voi întări seminţia ta şi voi zidi din neam în neam scaunul tău". 
mindörökre megerősítem a te magodat, és nemzedékről nemzedékre felépítem a 
te trónusodat.  
Mindörökké megerősítem a te magodat, és nemzetségről nemzetségre 
megépítem a te királyi székedet. Szela. 
6.Исповѣ ́дятъ небесá чудесá твоя́, Гóсподи, и́бо и́стину твою́ въ цéркви 
святы́хъ. 
Lăuda-vor cerurile minunile Tale, Doamne, şi adevărul Tău, în adunarea 
sfinţilor. 
Az egek hirdetik a Te csodálatos dolgaidat, Uram, és a Te igazságodat a szentek 
gyülekezetében. 
És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek 
gyülekezetében. 
7.Я́ко ктó во о́блацѣхъ уравни́тся Гóсподеви? уподóбится Гóсподеви въ 
сынѣ ́хъ Бóжiихъ? 
Că cine va fi asemenea Domnului în nori şi cine se va asemăna cu Domnul între 
fiii lui Dumnezeu? 
Mert kicsoda egyenlő a fellegekben az Úrral, és kicsoda hasonlatos az Úrhoz az 
Isten fiai közül? 
Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek 
fiai között? 
8.Бóгъ прославля́емь въ совѣ ́тѣ святы́хъ, вéлiй и стрáшенъ éсть надъ всѣ ́ми 
окрéстными егó. 
Dumnezeul cel proslăvit/preamărit în sfatul sfinţilor, mare şi înfricoşător este 
peste cei dimprejurul Lui. 
Dicsőített az Isten a szentek tanácsában, nagy és félelmetes Ő mindenek fölött, 
akik körüle vannak. 
Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik 
körülte vannak. 
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9.Гóсподи Бóже си́лъ, ктó подóбенъ тебѣ ́? си́ленъ еси́, Гóсподи, и и́стина 
твоя́ о́крестъ тебé. 
Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie? Tare eşti, Doamne, şi 
adevărul Tău împrejurul Tău. 
Seregeknek Ura Istene, kicsoda hasonlatos Tehozzád? Erős vagy, Uram, és 
igazságod körülvesz Téged. 
Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te 
hűséges voltod körülvesz téged. 
10.Ты́ Влады́чествуеши держáвою морскóю: возмущéнiе же вóлнъ егó ты́ 
укрочáеши. 
Tu stăpâneşti puterea mării şi mişcarea valurilor ei Tu o potoleşti. 
Te uralkodsz a tenger erején, és hullámainak háborgását Te csöndesíted le. 
Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az ő habjai felemelkednek, te 
csendesíted le azokat. 
11.Ты́ смири́лъ, еси́, я́ко я́звена, гóрдаго: мы́шцею си́лы твоея́ расточи́лъ 
еси́ враги́ твоя́. 
Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru; cu braţul puterii Tale ai risipit pe 
vrăjmaşii Tăi. 
Te sebesülként megaláztad a kevélyt, és hatalmas karoddal szétszórtad 
ellenségeidet. 
Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erős karoddal elszélesztetted 
ellenségeidet. 
12.Твоя́ сýтъ небесá, и твоя́ éсть земля́: вселéнную и исполнéнiе ея́ ты́ 
основáлъ еси́. 
Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este pământul; lumea şi plinirea ei Tu le-ai 
întemeiat. 
Tieid az egek és Tied a föld; a földkerekséget és annak népességét Te alapoztad 
meg.  
Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad. 
13.Сѣ ́веръ и мóре ты́ создáлъ еси́: Ѳавóръ и ермóнъ о и́мени твоéмъ воз-
рáдуетася. 
Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit; Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor 
bucura. Braţul Tău este cu putere. 
Az északot és a tengereket Te alkottad, Thábor és Hermon a Te nevedben 
örvendezik. 
Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek 
örvendeznek. 
14.Твоя́ мы́шца съ си́лою: да укрѣпи́тся рукá твоя́, и вознесéтся десни́ца 
твоя́. 
Să se întărească mâna Ta, să se înalţe dreapta Ta. Dreptatea şi judecata sunt 
temelia scaunului Tău. 
A Te karod hatalommal teljes; erős legyen a kezed és emelkedjék a jobbod. 
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A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. 
15.Прáвда и судьбá уготóванiе престóла твоегó: ми́лость и и́стина 
предъи́детѣ предъ лицéмъ твои́мъ. 
Mila şi adevărul vor merge înaintea feţei Tale. Fericit este poporul care cunoaşte 
strigăt de bucurie; 
Igazságosság és igazságtevés a Te trónusod támasza, irgalmasság és igazság jár 
a Te színed előtt. 
Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te 
orcád előtt. 
16.Блажéни лю́дiе вѣ ́дущiи воскликновéнiе: Гóсподи, во свѣт́ѣ лицá твоегó 
пóйдутъ, 
Boldog a nép, amely ismeri az ujjongást. Uram, a Te orcád világosságában 
járnak ők,  
Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát; a te orcádnak világosságánál jár ez, 
oh Uram! 
17.и о и́мени твоéмъ возрáдуются вéсь дéнь, и прáвдою твоéю вознесýтся. 
Doamne, în lumina feţei Tale vor merge. Şi în numele Tău se vor bucura toată 
ziua şi întru dreptatea Ta se vor înălţa. 
és a Te nevedben örvendeznek egész napon át, és a Te igazságosságodban 
felmagasztaltatnak. 
A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak. 
18.Я́ко похвалá си́лы и́хъ ты́ еси́, и во благоволéнiи твоéмъ вознесéтся рóгъ 
нáшъ: 
Că lauda puterii lor Tu eşti şi întru bună vrerea Ta se va înălţa puterea noastră. 
Mert erejüknek büszkesége vagy Te, és a Te jóakaratodból növekedik a mi 
erőnk. 
Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi 
szarvunkat is. 
19.я́ко Госпóдне éсть заступлéнiе, и святáго Изрáилева Царя́ нáшего. 
Că al Domnului este sprijinul şi al Sfântului lui Israel, Împăratului nostru. 
Mert az Úr a mi oltalmunk, és Izráel Szentje a mi Királyunk.  
Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk. 
20.Тогдá глагóлалъ еси́ въ видѣ ́нiи сыновóмъ твои́мъ, и рéклъ еси́: 
положи́хъ пóмощь на си́льнаго, вознесóхъ избрáннаго от людíй мои́хъ: 
Atunci ai grăit în vedenii cuvioşilor Tăi şi ai zis: Dat-am ajutor celui puternic, 
înălţat-am pe cel ales din poporul Meu. 
Akkor látomásban szólottál fiaidhoz, és ezt mondottad: erősre bíztam a 
segítséget, felmagasztaltam a választottat az Én népemből. 
Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a 
vitéznek, felmagasztaltam a népből választottat; 
21.обрѣтóхъ Дави́да рабá моегó, елéемъ святы́мъ мои́мъ помáзахъ егó. 
Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el; 
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Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajammal felkentem őt. 
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt, 
22.И́бо рукá моя́ застýпитъ егó, и мы́шца моя́ укрѣпи́тъ егó: 
Pentru că mâna Mea îl va ajuta şi braţul Meu îl va întări. 
Mert kezem oltalmazza őt, és karom megerősíti őt.  
Akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. 
23.ничтóже успѣ ́етъ врáгъ на негó, и сы́нъ беззакóнiя не приложи́тъ 
озлóбити егó. 
Nici un vrăjmaş nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va mai face rău. 
Ellenség nem húzhat hasznot belőle, és a törvénytelenség fia nem ronthat rá, 
hogy bántalmazza őt.  
Nem nyomhatja őt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt; 
24.И ссѣкý от лицá егó враги́ егó, и ненави́дящыя егó побѣждý: 
Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. 
És összezúzom az ő színe előtt ellenségeit, és gyűlölőit gúzsbakötöm. 
Mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. 
25.и и́стина моя́ и ми́лость моя́ съ ни́мъ, и о и́мени моéмъ вознесéтся рóгъ 
егó: 
Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el vor fi şi în numele Meu se va înălţa puterea 
lui. 
És vele lesz az Én igazságom és irgalmam, és az Én nevemben növekedik az ő 
ereje.  
És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel 
az ő szarva. 
26.и положý на мóри рýку егó, и на рѣкáхъ десни́цу егó. 
Şi voi pune peste mare mâna lui şi peste râuri dreapta lui; 
És a tengerre helyezem az ő kezét, és a folyókra az ő jobját. 
És rávetem az ő kezét a tengerre, és az ő jobbját a folyóvizekre. 
27.Тóй призовéтъ мя́: Отéцъ мóй еси́ ты́, Бóгъ мóй и застýпникъ спасéнiя 
моегó. 
Acesta Mă va chema: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul meu şi sprijinitorul 
mântuirii mele. 
Ő igy hív majd Engem: Atyám vagy Te, és Istenem, és az én üdvösségem 
oltalmazója. 
Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kősziklája! 
28.И áзъ пéрвенца положý егó, высокá пáче царéй земны́хъ: 
Şi îl voi face pe el întâi născut, mai înalt decât împăraţii pământului; 
És Én elsőszülöttemmé teszem meg őt, magasztossá a föld királyai között. 
Én meg elsőszülöttemmé teszem őt és felebbvalóvá a föld királyainál. 
29.въ вѣ ́къ сохраню́ емý ми́лость мою́, и завѣ ́тъ мóй вѣ ́ренъ емý: 
În veac îi voi păstra mila Mea şi legământul Meu credincios îi va fi. 
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Örökre megtartom őiránta irgalmamat, és szövetségem hű marad őhozzá. 
Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos 
marad ő vele. 
30.и положý въ вѣ ́къ вѣ ́ка сѣ ́мя егó, и престóлъ егó я́ко днíе нéба. 
Şi voi pune în veacul veacului seminţia lui şi scaunul lui ca zilele cerului; 
Mindörökre tartónak teszem az ő magvát, és trónját olyanná, mint az ég napjait.  
És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek 
napjait. 
31.А́ще остáвятъ сы́нове егó закóнъ мóй, и въ судьбáхъ мои́хъ не пóйдутъ: 
De vor părăsi fiii lui legea Mea şi după rânduielile Mele nu vor umbla, 
Hogyha elhagyják fiai az Én törvényemet, és rendeléseim szerint nem járnak,  
Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim 
szerint; 
32.áще оправдáнiя моя́ оскверня́тъ, и зáповѣдiй мои́хъ не сохраня́тъ: 
De vor nesocoti dreptăţile Mele şi poruncile Mele nu vor păzi, 
hogyha igazságaimat meggyalázzák, és parancsolataimat nem tartják meg, 
Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat: 
33.посѣщý жезлóмъ беззакóнiя и́хъ, и рáнами непрáвды и́хъ, 
Cerceta-voi cu toiag fărădelegile lor, şi cu bătăi păcatele lor. 
vesszővel látogatom meg törvénytelenségeiket, és korbáccsal bűneiket.   
Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő 
álnokságukat; 
34.ми́лость же мою́ не разорю́ от ни́хъ, ни превреждý во и́стинѣ моéй: 
Iar mila Mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate întru 
adevărul Meu, 
De irgalmamat őtőle meg nem vonom, sem igazságtalan nem leszek 
igazságomban, 
De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem 
hazudom. 
35.нижé оскверню́ завѣ ́та моегó, и исходя́щихъ от ýстъ мои́хъ не отвéргуся. 
Nici nu voi rupe legământul Meu şi cele ce ies din buzele Mele nu le voi 
schimba. 
sem szövetségemet meg nem gyalázom, és ami ajkaimon kijött, meg nem 
másítom. 
Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem 
változtatom. 
36.Еди́ною кля́хся о святѣ ́мъ моéмъ: áще Дави́ду солжý? 
O dată m-am jurat pe sfinţenia Mea: Oare, voi minţi pe David? Seminţia lui în 
veac va rămâne. 
Egyszer megesküdtem szentségemre – és nem leszek hazug Dávidhoz – , 
Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot? 
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37.Сѣ ́мя егó во вѣ ́къ пребýдетъ, и престóлъ егó я́ко сóлнце предо мнóю, 
hogy magva örökre megmarad, és trónja olyan lesz, mint a nap Énelőttem,     
Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. 
38.и я́ко лунá совершéна въ вѣ ́къ, и свидѣ ́тель на небеси́ вѣ ́ренъ. 
Şi scaunul lui ca soarele înaintea Mea. Şi ca luna întocmită în veac şi martor 
credincios în cer. 
és mint az örökké szilárd hold, az igaz tanú az égen. 
Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela. 
39.Ты́ же отри́нулъ еси́ и уничижи́лъ, негодовáлъ еси́ помáзаннаго твоегó: 
Dar Tu ai lepădat, ai defăimat şi ai aruncat pe unsul Tău. 
És mégis eltaszítottad és lebecsülted és megvetetted a Te felkentedet. 
De te mégis elvetetted és megútáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. 
40.разори́лъ еси́ завѣ ́тъ рабá твоегó, оскверни́лъ еси́ на земли́ святы́ню егó: 
Stricat-ai legământul robului Tău, batjocorit-ai pe pământ sfinţenia lui. 
Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, földig aláztad meg az ő szentségét. 
Felbontottad a te szolgáddal kötött szövetséget, földre tiportad az ő koronáját. 
41.разори́лъ еси́ вся́ оплóты егó, положи́лъ еси́ твéрдая егó стрáхъ. 
Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai întăriturile lui ruină. 
Lerontottad minden védőfalait, gyöngévé tetted erődítményeit. 
Lerontottad az ő kőfalait mind; romokká tetted erősségeit. 
42.Расхищáху егó вси́ мимоходя́щiи путéмъ, бы́сть поношéнiе сосѣ ́домъ 
свои́мъ. 
Jefuitu-l-au pe el toţi cei ce treceau pe cale, ajuns-a ocară vecinilor săi. 
Megrabolták őt minden arra járók, gyalázattá lett szomszédai előtt.  
Zsákmányolták őt mind az úton járók; gyalázattá lőn az ő szomszédai előtt. 
43.Возвы́силъ еси́ десни́цу стужáющихъ емý, возвесели́лъ еси́ вся́ враги́ 
егó: 
Înălţat-ai dreapta vrăjmaşilor lui, veselit-ai pe toţi duşmanii lui. 
Fölemelted ellenségeinek jobbját, megörvendeztetted minden ellenségeit. 
Felmagasztaltad az ő szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden 
ellenségét. 
44.отврати́лъ еси́ пóмощь мечá егó и не заступи́лъ еси́ егó во брáни: 
Luat-ai puterea sabiei lui şi nu l-ai ajutat în vreme de război. 
Megvontad segítségedet az ő kardjától, és nem oltalmaztad őt a háborúban.  
Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted őt a harcban. 
45.разори́лъ еси́ от очищéнiя егó, престóлъ егó на зéмлю повéрглъ еси́: 
Nimicit-ai curăţenia lui şi scaunul lui la pământ l-ai doborât. 
Megfosztottad őt ragyogásától, és trónját a földre döntötted. 
Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a földre vetetted. 
46.умáлилъ еси́ дни́ врéмене егó, облiя́лъ еси́ егó студóмъ. 
Micşorat-ai zilele vieţii lui, umplutu-l-ai de ruşine. 
Megrövidítetted uralkodásának napjait, szégyenbe borítottad őt. 
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Az ő ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela. 
47.Докóлѣ, Гóсподи, отвращáешися въ конéцъ, разжжéтся я́ко óгнь гнѣ ́въ 
твóй? 
Până când, Doamne, Te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia 
Ta? 
Meddig fordulsz el, Uram, teljesen, és meddig ég mint a tűz a Te haragod? 
Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, és ég a te haragod, mint a 
tűz? 
48.Помяни́, кíй мóй состáвъ: едá бо всýе создáлъ еси́ вся́ сы́ны 
человѣ ́ческiя? 
Adu-Ţi aminte de mine; oare în deşert ai zidit pe toţi fiii oamenilor? 
Emlékezz meg arról, hogy mi az én létem; vagy talán hiábavalóságra alkottad az 
emberek minden fiait? 
Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az 
embernek fiait! 
49.Ктó éсть человѣ ́къ, и́же поживéтъ и не ýзритъ смéрти, избáвитъ дýшу 
свою́ изъ руки́ áдовы? 
Cine este omul ca să trăiască şi să nu vadă moartea şi să-şi izbăvească sufletul 
său din mâna iadului? 
Ki az az ember, aki él és nem lát halált, és megmentheti lelkét az alvilág 
kezétől?  
Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a 
Seolnak kezéből? Szela. 
50.Гдѣ ́ сýть ми́лости твоя́ дрéвнiя, Гóсподи, и́миже кля́лся еси́ Дави́ду во 
и́стинѣ твоéй? 
Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David, 
întru adevărul Tău? 
Hol van, Uram a Te régi irgalmad, amelyet megfogadtál Dávidnak 
igazságodban? 
Hol van a te előbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hűséges 
voltodra! 
51.Помяни́, Гóсподи, поношéнiе рáбъ твои́хъ, éже удержáхъ въ нѣ ́дрѣ мо-
éмъ мнóгихъ язы́къ: 
Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în sânul meu, de la 
multe neamuri. 
Emlékezz meg, Uram, szolgáid gyalázatáról, amelyet keblemben hordozok sok 
nemzet miatt, 
Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek 
gyalázatját hordozom keblemben, 
52.и́мже поноси́ша врази́ твои́, Гóсподи, и́мже поноси́ша измѣнéнiю христá 
твоегó. 
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Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmaşii Tăi, cu care au 
ocărât paşii unsului Tău. 
amellyel meggyalázták, Uram, amellyel meggyalázták ellenségeid a Te 
felkented lépteit. 
Amelyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, amelyekkel gyalázták a te 
felkentednek lépéseit. 
53.Благословéнъ Госпóдь во вѣ ́къ: бýди, бýди. 
Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. 
Áldott az Úr mindörökké. Úgy legyen, úgy legyen! 
Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
89/90. Zsoltár 
Rugăciunea lui Moise, omul lui Dumnezeu  
Az élet mulandóságának tanulsága. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. 
Моли́тва Моисéа человѣ ́ка Бóжiя. 
 
1.Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. 
Urunk, menedékünk voltál nemzedékről nemzedékre. 
Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! 
Гóсподи, прибѣ ́жище бы́лъ еси́ нáмъ въ рóдъ и рóдъ. 
2.Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi lumea; din veac şi 
pînă în veac eşti Tu. 
Mielőtt a hegyek lettek, és a föld és a világmindenség megalkottatott volna, 
öröktől fogva és mindörökké vagy Te. 
Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva 
mindörökké te vagy Isten. 
Прéжде дáже горáмъ не бы́ти и создáтися земли́ и вселéннѣй, и от вѣ ́ка и 
до вѣ ́ка ты́ еси́. 
3.Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, Care ai zis: „întoarceţi-vă, fii ai 
oamenilor”. 
Visszatéríted az embert a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza emberek fiai. 
Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod:Térjetek vissza embernek 
fiai! 
Не отврати́ человѣ ́ка во смирéнiе, и рéклъ еси́: обрати́теся, сы́нове 
человѣ ́честiи. 
4.Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca 
straja nopţii. 
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Mert ezer esztendő olyan a szemedben, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és 
mint egy őrségváltás az éjszakában. 
Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy 
őrjárási idő éjjel. 
Я́ко ты́сяща лѣ ́тъ предъ очи́ма твои́ма, Гóсподи, я́ко дéнь вчерáшнiй, и́же 
ми́мо и́де, и стрáжа нощнáя. 
5.Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 
Ugyanúgy  tűnnek tova az évek. Reggelre mint a fű elmúlnak, 
Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel 
sarjad; 
6.Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca. 
amely reggelre kisarjad és elmúlik, estére ledől, elfonnyad és kiszárad. 
Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. 
Уничижéнiя и́хъ лѣ ́та бýдутъ: *ýтро я́ко травá ми́мо и́детъ, ýтро процвѣтéтъ 
и прéйдетъ: на вéчеръ отпадéтъ, ожестѣ ́етъ и и́зсхнетъ: 
7.Că ne-am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne-am tulburat. 
Mert elsorvadtunk haragodtól, és felindulásodtól megrendültünk. 
Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk! 
я́ко изчезóхомъ гнѣ ́вомъ твои́мъ, и я́ростiю твоéю смути́хомся. 
8.Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşalele noastre ascunse, la lumina 
feţei Tale. 
Szemeid elé tetted törvénytelenségeinket, időnk a Te orcád világosságában van. 
Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé. 
Положи́лъ еси́ беззакóнiя нáша предъ тобóю, вѣ ́къ нáшъ въ просвѣщéнiе 
лицá твоегó. 
9.Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne-am stins. 
Mert megfogyatkoztak minden napjaink, és haragodtól elsorvadtunk, 
Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt;  
Я́ко вси́ днíе нáши оскудѣ ́ша, и гнѣ ́вомъ твои́мъ изчезóхомъ: 10лѣ ́та нáша 
я́ко паучи́на поучáхуся:– 
10.Anii noştri s-au socotit ca pînza unui păianjen, zilele anilor noştri sînt 
şaptezeci de ani;  
éveink elszálltak, mint a pókháló. Éveink napjai hetven esztendő, 
megemésztjük a mi  esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 
hetven esztendő, 
11.Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decît aceştia 
osteneală şi durere; 
vagy legföljebb nyolcvan esztendő, és nagyobb részük fáradság és szenvedés; 
vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, 
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–днíе лѣ ́тъ нáшихъ въ ни́хже сéдмьдесятъ лѣ ́тъ, áще же въ си́лахъ, 
óсмьдесятъ лѣ ́тъ, и мнóжае и́хъ трýдъ и болѣ ́знь: я́ко прiи́де крóтость на 
ны́, и накáжемся. 
12.Că trece viaţa noastră şi ne vom duce. 
mert elpuhultság vett erőt rajtunk, és bűnhődünk. 
a mely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk. 
13.Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine socoate mînia Ta, după temerea de 
Tine? 
Kicsoda ismeri haragod erejét, és félelmedben a Te indulatodat? 
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való 
bosszúállásodat? 
Ктó вѣ ́сть держáву гнѣ ́ва твоегó, и от стрáха твоегó я́рость твою́ изчести́? 
14.Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre 
înţelepciune. 
Úgy tanítsd meg bölcseségben számolni a Te jobboddal a szívükben 
megkötözötteket. 
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 
Десни́цу твою́ тáко скажи́ ми, и оковáнныя {и накáзанныя} сéрдцемъ въ 
мýдрости. 
15.Întoarce-Te, Doamne! Pînă cînd vei sta departe? Şi mîngîie pe robii Tăi. 
Térj vissza, Urunk, - meddig még?- és könyörülj meg a Te szolgáidon. 
Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon. 
Обрати́ся, Гóсподи, докóлѣ? и умолéнъ бýди на рабы́ твоя́. 
16.Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în 
toate zilele noastre. 
Teljünk el reggel a Te irgalmaddal, és örvendezzünk és vigadjunk minden 
napjainkban. 
Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és 
vigadjunk minden mi időnkben. 
Испóлнихомся заýтра ми́лости твоея́, Гóсподи, и возрáдовахомся и воз-
весели́хомся: 
17.Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut 
rele. 
Örvendezzünk annyi napig, ameddig sanyargattál minket, és annyi évig, 
ameddig rosszat láttunk. 
Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz 
képest, a melyekben gonoszt láttunk. 
во вся́ дни́ нáшя возвесели́хомся, за дни́, въ ня́же смири́лъ ны́ еси́, лѣ ́та, въ 
ня́же ви́дѣхомъ злáя. 
18.Şi caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. 
És tekints a Te szolgáidra és a Te műveidre, és vezéreld az ő fiaikat. 
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Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 
И при́зри на рабы́ твоя́ и на дѣлá твоя́, и настáви сы́ны и́хъ. 
19.Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mîinilor 
noastre le îndreptează. 
És legyen a mi Urunk Istenünk fényessége mirajtunk, és kezeinknek műveit 
erősítsd meg rajtunk. 
És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mirajtunk, és a mi kezünknek 
munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá! 
И бýди свѣ ́тлость Гóспода Бóга нáшего на нáсъ, и дѣлá рýкъ нáшихъ 
испрáви на нáсъ, и дѣ ́ло рýкъ нáшихъ испрáви. 
 
90/91. Zsoltár. 
Хвалá пѣ ́сни Дави́довы, не надпи́санъ у Еврéй. 
Un psalm al lui David / O cântare de laudă a lui David 
 
1.Живы́й въ пóмощи вы́шняго, въ крóвѣ Бóга небéснаго водвори́тся, 
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului 
cerului se va sălăşlui. 
Aki a Magasságos oltalmában lakozik, az ég Istenének árnyékában táboroz. 
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik 
az. 
2.речéтъ Гóсподеви: застýпникъ мóй еси́ и прибѣ ́жище моé, Бóгъ мóй, и 
уповáю на негó. 
Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi 
nădăjdui spre Dânsul". 
Azt mondja az Úrnak: oltalmazóm és menedékem nékem az én Istenem, Őbenne 
reménykedem.  
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom! 
3.Я́ко тóй избáвитъ тя́ от сѣ ́ти лóвчи и от словесé мятéжна: 
Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. 
Mert Ő szabadít meg engem a vadászok csapdájától és a haragos beszédtől.  
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. 
4.плещмá свои́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ ́ егó надѣ ́ешися: орýжiемъ 
обы́детъ тя́ и́стина егó. 
Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va 
înconjura adevărul Lui. 
Vállaival beárnyékoz téged, és az Ő szárnyai alatt bizodalommal lehetsz; 
fegyverként vesz körül az Ő igazsága. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő 
hűsége. 
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5.Не убои́шися от стрáха нощнáго, от стрѣлы́ летя́щiя во дни́, 
Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, 
Nem félemedsz meg az éjjeli rettenéstől, a nappal repülő nyíltól,  
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; 
6.от вéщи во тмѣ ́ преходя́щiя, от сря́ща {от нападéнiя} и бѣ ́са полýденнаго. 
De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază. 
a sötétségben lopakodó bajtól, a déli démonok találkozásától. 
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. 
7.Падéтъ от страны́ твоея́ ты́сяща, и тмá одеснýю тебé, къ тебѣ ́ же не при-
бли́жится: 
Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se 
vor apropia. 
Elhullanak mellőled ezeren, és jobbod felől miriádok, de hozzád mindez nem ér 
el. 
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. 
8.обáче очи́ма твои́ма смóтриши и воздая́нiе грѣ ́шниковъ ýзриши. 
Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. 
Csak szemeiddel fogod fel és látod a bűnösök meglakolását. 
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 
9.Я́ко ты́, Гóсподи, уповáнiе моé: вы́шняго положи́лъ еси́ прибѣ ́жище твоé. 
Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. 
Mert Te vagy, Uram, az én reménységem; a Magasságost választottad magadnak 
menedékül. 
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te 
hajlékoddá: 
10.Не прiи́детъ къ тебѣ ́ злó, и рáна не прибли́жится тѣлеси́ твоемý {селéнiю 
твоемý}: 
Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. 
Nem jutnak el hozzád a bajok, és csapás nem éri hajlékodat.  
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz; 
11.я́ко áнгеломъ свои́мъ заповѣ ́сть о тебѣ ́, сохрани́ти тя́ во всѣ ́хъ путéхъ 
твои́хъ. 
Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. 
Mert az Ő angyalainak megparancsolta felőled, hogy megőrizzenek téged 
minden utaidban; 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. 
12.На рукáхъ вóзмутъ тя́, да не когдá преткнéши о кáмень нóгу твою́: 
Pe mâini te vor ridica/înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. 
kezeiken hordoznak téged, nehogy lábadat kőbe üssed. 
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. 
13.на áспида и васили́ска настýпиши, и поперéши львá и змíя. 
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Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. 
Áspiskígyóra és viperára taposol, oroszlánt és sárkányt eltiporsz. 
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 
14.Я́ко на мя́ уповá, и избáвлю и́: покры́ю и́, я́ко познá и́мя моé. 
"Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, (zice Domnul); îl voi acoperi pe 
el că a cunoscut numele Meu. 
Mivel Énbennem bízott, megszabadítom őt, oltalmazom őt, mert megismerte az 
Én nevemet.  
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert 
ismeri az én nevemet! 
15.Воззовéтъ ко мнѣ ́, и услы́шу егó: съ ни́мъ éсмь въ скóрби, измý егó и 
прослáвлю егó: 
Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe 
el şi-l voi slăvi. 
Hozzám kiált, és meghallgatom őt; vele vagyok szorongattatásában, és 
megmentem és megdicsőítem őt.  
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: 
megmentem és megdicsőítem őt. 
16.долготóю днíй испóлню егó и явлю́ емý спасéнiе моé. 
Cu lungime de zile îl voi umplea pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea". 
Hosszú élettel ajándékozom meg őt, és megmutatom néki az Én üdvösségemet.  
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 13 
13. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
91/92. Zsoltár. 
Un psalm pentru ziua sîmbetei. 
Az igazságszerető Isten magasztalása.Ének szombat napra. 
Псалóмъ пѣ ́сни, въ дéнь суббóтный. 
 
1.Bine este a lăuda pe Domnul şi a cînta numele Tău, Preaînalte; 
Jó megvallani az Urat, és énekelni a Te nevednek, óh Magasságos, 
Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges! 
Благо éсть исповѣ ́датися Гóсподеви и пѣ ́ти и́мени твоемý, вы́шнiй: 
2.A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea, 
hirdetni reggelenként a Te irgalmadat és éjjelenként a Te igazságodat, 
Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 
возвѣщáти заýтра ми́лость твою́ и и́стину твою́ на вся́ку нóщь, 
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3.În psaltire cu zece strune, cu cîntece din alăută. 
tízhúrú hárfával, énekkel és citerával. 
Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. 
въ десятострýннѣмъ псалти́ри съ пѣ ́снiю въ гýслехъ. 
4.Că m-ai veselit, Doamne, întru făptura Ta şi întru lucrurile mîinilor Tale mă 
voi bucura. 
Mert megörvendeztettél engem cselekedeteiddel, Uram, és a Te kezed műveiben 
vigadozom. 
Mert megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek 
műveiben örvendezem. 
Я́ко возвесели́лъ мя́ еси́, Гóсподи, въ творéнiи твоéмъ, и въ дѣ ́лѣхъ рукý 
твоéю возрáдуюся. 
5.Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adînci cu totul sînt gîndurile Tale! 
Mily nagyok a Te műveid, Uram, mily mélységesek a Te gondolataid! 
Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid! 
Я́ко возвели́чишася дѣлá твоя́, Гóсподи: зѣлó углуби́шася помышлéнiя 
твоя́. 
6.Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neînţelegător nu va înţelege acestea, 
A balga férfiú ezt nem tudja, és az esztelen nem érti. 
A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt: 
Мýжъ безýменъ не познáетъ, и неразуми́въ не разумѣ ́етъ си́хъ. 
7.Cînd răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea, 
Midőn kikelnek a bűnösök, mint a fű, és előjönnek mind a törvénytelenséget 
cselekvők, 
Hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság 
cselekedők, 
Внегдá прозябóша грѣ ́шницы я́ко травá, и проникóша вси́ дѣ ́лающiи 
беззакóнiе, я́ко да потребя́тся въ вѣ ́къ вѣ ́ка: 
8.Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt eşti în veac, Doamne. 
hogy elpusztuljanak mindörökre, Te azonban Magasságos vagy mindörökké, 
Uram,  
mindörökké elveszszenek ők; Te pedig Uram, magasságos vagy örökké! 
ты́ же вы́шнiй во вѣ ́къ, Гóсподи. 
9.Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează 
fărădelegea. 
mert íme, ellenségeid elvesznek, és szétszóródnak mind a törvénytelenséget 
cselekvők. 
Mert ímé, a te ellenségeid Uram, mert ímé, a te ellenségeid elvesznek, és 
elszélednek mind a hamisság cselekedők! 
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Я́ко сé, врази́ твои́, Гóсподи, я́ко сé, врази́ твои́ поги́бнутъ, и разы́дутся вси́ 
дѣ ́лающiи беззакóнiе. 
10.Şi se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrîneţele mele unse din 
belşug. 
És felmagasztaltatik az én erőm, mint az orrszarvúé, és öregségem jólétben 
bőséges. 
De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom 
csillogó olajjal. 
И вознесéтся я́ко единорóга рóгъ мóй, и стáрость моя ́въ елéи масти́тѣ: 
11.Şi a privit ochiul meu către vrăjmaşii mei şi pe cei vicleni, ce se ridică 
împotriva mea, îi va auzi urechea mea. 
És szemem letekint ellenségeimre, és fülem hallja a gonoszul reám támadókat. 
És legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó 
gonosztevőkön mulat majd a fülem. 
и воззрѣ ́ óко моé на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя́ лукáвнующыя 
услы́шитъ ýхо моé. 
12.Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi. 
Mint a pálma virágzik az igaz, és mint a Libanon cédrusa gyarapodik. 
Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon. 
Прáведникъ я́ко фи́никсъ процвѣтéтъ: я́ко кéдръ, и́же въ Ливáнѣ, умнóжит-
ся. 
13.Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori. 
Akik elplántáltattak az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban 
virágoznak. 
Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak. 
Насаждéни въ домý Госпóдни во двóрѣхъ Бóга нáшего процвѣтýтъ: 
14.Încă întru bătrîneţe unse se vor înmulţi şi bine vieţuind vor fi, ca să vestească: 
Még ősz öregkorban is gyarapodnak, és boldogok ők, hogy hirdethessék: 
Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek; 
ещé умнóжатся въ стáрости масти́тѣ, и благопрiéмлюще бýдутъ. 
15.Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate întru Dînsul. 
igazságos az én Uram Istenem, és nincsen hamisság Őbenne. 
Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen 
hamisság benne! 
Да возвѣстя́тъ, я́ко прáвъ Госпóдь Бóгъ нáшъ, и нѣ ́сть непрáвды въ нéмъ. 
 
92/93. Zsoltár. 
O cîntare de laudă a lui David. Pentru ziua dinaintea sîmbetei cînd s-a locuit 
pămîntul. 
Az Isten örök uralkodása felett való öröm. 
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Въ дéнь предсуббóтный, внегдá насели́ся земля́, хвалá пѣ ́сни Дави́ду. 
 
1.Domnul a împărăţit întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru 
putere şi S-a încins. 
Az Úr uralkodik, ékességbe öltözött, hatalomba öltözött az Úr és körülövezte 
magát;  
Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett 
magára; 
2.Pentru că a întărit lumea care nu se va clătina. 
és megerősítette a földkerekséget, amely nem rendül meg. 
megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. 
Госпóдь воцари́ся, въ лѣ ́поту облечéся: облечéся Госпóдь въ си́лу и 
препоя́сася: и́бо утверди́ вселéнную, я́же не подви́жится. 
3.Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. 
Kész a Te trónusod akkortól kezdve, öröktől fogva való vagy Te. 
Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te! 
Готóвъ престóлъ твóй оттóлѣ: от вѣ ́ка ты́ еси́. 
4.Ridicat-au rîurile, Doamne, ridicat-au rîurile glasurile lor, 
Fölemelték a folyóvizek, Uram, fölemelték a folyóvizek az ő hangjukat, 
A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, 
Воздвигóша рѣ ́ки, Гóсподи, воздвигóша рѣ ́ки глáсы своя́:  
5.Ridica-vor rîurile valurile lor, de glasuri de ape multe. 
fölemelik a folyóvizek az ő hullámaikat, a nagy vizek hangjaitól. 
a folyóvizek hullámokat hánynak; A nagy vizek zúgásainál,  
6.Minunate sînt înălţările mării; minunat este, întru cele înalte, Domnul. 
Csodálatos a tenger morajlása, csodálatos a magasságban az Úr. 
a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. 
вóзмутъ рѣ ́ки сотрéнiя своя́, от гласóвъ вóдъ мнóгихъ. 5Ди́вны высоты́ 
морскíя: ди́венъ въ высóкихъ Госпóдь. 
7.Mărturiile Tale s-au adeverit foarte; casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, 
întru lungime de zile. 
A Te bizonyságaid nagyon bebizonyosodtak, a Te házadat illeti szentség, Uram, 
napok hosszáig.  
A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti Uram szentség napok 
hosszáig! 
6Свидѣ ́нiя твоя́ увѣ ́ришася зѣлó. Дóму твоемý подобáетъ святы́ня, Гóсподи, 
въ долготý днíй. 
 
93/94. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, въ четвéртый суббóты. 
Un psalm al lui David. Pentru ziua a patra a sîmbetei. 
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Az Isten igazságszolgáltatásában bízók imádsága a zsarnokok ellen. 
 
1.Бóгъ отмщéнiй Госпóдь, Бóгъ отмщéнiй не обинýлся éсть. 
Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a 
grăit. 
Bosszúállás Istene az Úr, bosszúállás Istene szólott. 
Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg! 
2.Вознеси́ся, судя́й земли́, воздáждь воздая́нiе гóрдымъ. 
Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri. 
Emelkedj föl, aki ítéled a földet, add meg a gőgösöknek méltó bérüket. 
Emelkedjél fel te, földnek birája, fizess meg a kevélyeknek! 
3.Докóлѣ грѣ ́шницы, Гóсподи, докóлѣ грѣ ́шницы восхвáлятся? 
Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli? 
Meddig, Uram, meddig kevélykednek a bűnösök,  
A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? 
4.Провѣщáютъ и возглагóлютъ непрáвду, возглагóлютъ вси́ дѣ ́лающiи 
беззакóнiе? 
Până când vor spune şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce lucrează 
fărădelegea? 
és meddig szólnak és beszélnek igaztalanságot, meddig beszélnek még a 
törvénytelenséget cselekvők? 
Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. 
5.Лю́ди твоя́, Гóсподи, смири́ша, и достоя́нiе твоé озлóбиша: 
Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit şi moştenirea Ta au apăsat-o. 
Népedet, Uram, megalázták, és örökségedet sanyargatták, 
A te népedet Uram tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. 
6.вдови́цу и си́ра умори́ша, и пришéлца уби́ша, 
Pe văduvă şi pe sărac au ucis şi pe orfani i-au omorât. 
özvegyet és jövevényt gyilkoltak, és árvákat megöltek,  
Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják. 
7.и рѣ ́ша: не ýзритъ Госпóдь, нижé уразумѣ ́етъ Бóгъ Иáковль. 
Şi au zis: "Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob". 
és ezt mondták: nem látja meg az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene. 
És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene! 
8.Разумѣ ́йте же, безýмнiи въ лю́дехъ, и бýiи нѣ ́когда, умудри́теся: 
Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată! 
Értsétek meg, ti esztelenek a nép között, és ti balgák, térjetek észhez! 
Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? 
9.насаждéй ýхо, не слы́шитъ ли? или́ создáвый óко, не сматря́етъ ли? 
Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte? 
Aki a földet plántálta, Az ne hallana, vagy aki a szemet alkotta, Az ne látna? 
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Aki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És aki a szemet formálta, avagy nem lát-
é? 
10.наказýяй язы́ки, не обличи́тъ ли, учáй человѣ ́ка рáзуму? 
Cel ce pedepseşte neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa, 
Az ne fenyítene, aki nemzeteket nevel, és aki az embert tudásra tanítja? 
Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, aki az embert tudományra 
tanítja: 
11.Госпóдь вѣ ́сть помышлéнiя человѣ ́ческая, я́ко сýть сýетна. 
Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte. 
Az Úr ismeri az emberek gondolatait, hogy azok hívságosak. 
Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók. 
12.Блажéнъ человѣ ́къ, егóже áще накáжеши, Гóсподи, и от закóна твоегó 
научи́ши егó: 
Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el, 
Boldog az az ember, akit Te nevelsz, Uram, és akit a Te törvényedből tanítasz, 
Boldog ember az, akit te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a te 
törvényedre; 
13.укроти́ти егó от днíй лю́тыхъ, дóндеже изры́ется грѣ ́шному я́ма. 
Ca să-l linişteşti pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. 
hogy megóvjad őt a rossz napoktól, míg megássák a bűnösnek a gödröt. 
Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a 
hitetlennek! 
14.Я́ко не отри́нетъ Госпóдь людíй свои́хъ, и достоя́нiя своегó не остáвитъ: 
Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi, 
Bizony nem taszítja el az Úr az Ő népét, és az Ő örökségét el nem hagyja,  
Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét! 
15.дóндеже прáвда обрати́тся на сýдъ, и держáщiися ея́ вси́ прáвiи 
сéрдцемъ. 
Până ce dreptatea se va întoarce la judecată şi toţi cei cu inima curată, care se ţin 
de dânsa. 
míg az igazságosság vissza nem tér ítélkezésre, és követik azt az egyenes 
szívűek mindannyian. 
Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek. 
16.Ктó востáнетъ ми́ на лукáвнующыя? или́ ктó спредстáнетъ ми́ на дѣ ́лаю-
щыя беззакóнiе? 
Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu 
mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea? 
Kicsoda kel védelmemre a gonoszok ellen, és kicsoda áll ki melletem a 
törvénytelenséget cselekvőkkel szemben? 
Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a 
hamisság cselekedők ellen? 
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17.А́ще не Госпóдь помóглъ бы ми́, вмáлѣ всели́лася бы во áдъ душá моя́. 
Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul 
meu. 
Ha az Úr nem segített volna meg, kevés híján, hogy nem költözött az alvilágba 
az én lelkem. 
Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a 
csendességben. 
18.А́ще глагóлахъ: подви́жеся ногá моя́, ми́лость твоя́, Гóсподи, помогáше 
ми́: 
Când am zis: "S-a clătinat piciorul meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. 
Ha azt mondom: megintott a lábam! – a Te irgalmad, Uram, megsegít engem. 
Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, 
megtámogatott engem. 
19.по мнóжеству болѣ ́зней мои́хъ въ сéрдцы моéмъ, утѣшéнiя твоя́ воз-
весели́ша дýшу мою́. 
Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au 
veselit sufletul meu. 
Uram, amikor megsokasodnak szivemben a fájdalmak, a Te vigasztalásod 
megelégíti lelkemet. 
Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid 
megvidámították az én lelkemet. 
20.Да не пребýдетъ тебѣ ́ престóлъ беззакóнiя, созидáяй трýдъ на повелѣ ́нiе. 
Putea-va oare să stea în preajma ta scaunul pierzătorilor şi al celor ce uneltesc 
nelegiuiri împotriva legii? / Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel 
ce face asuprire împotriva legii.  
Vajjon Hozzád férkőzhet-e a törvénytelenség ítélőszéke, amely parancsra teremt 
nyomorúságot? 
Van-é köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény 
színe alatt? 
21.Уловя́тъ на дýшу прáведничу, и крóвь непови́нную осýдятъ. 
Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului şi sânge nevinovat vor osândi. 
Leselkednek az igaznak lelkére, és az ártatlan vért elítélik.  
Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. 
22.И бы́сть мнѣ ́ Госпóдь въ прибѣ ́жище, и Бóгъ мóй въ пóмощь уповáнiя 
моегó: 
Dar Domnul mi-a fost mie scăpare şi Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele; 
De nékem az Úr lett menedékemmé, és reménységem segítője az én Istenem. 
De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak 
kősziklája; 
23.и воздáстъ и́мъ Госпóдь беззакóнiе и́хъ, и по лукáвствiю и́хъ погуби́тъ я́ 
Госпóдь Бóгъ {нáшъ}. 



 248

Şi le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor şi după răutatea lor îi va pierde 
pe ei Domnul Dumnezeul nostru. 
Megfizet nekik törvénytelenségükért, és gonoszságuk szerint veszti el őket a mi 
Urunk Istenünk. 
És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el 
őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
94/95. Zsoltár. 
Хвалá пѣ ́сни Дави́ду, не надпи́санъ у Еврéй. 
O cîntare de laudă a lui David. 
Buzdítás Isten dicséretére, s az Isten ellen támadók dorgálásá. 
 
1.Прiиди́те, возрáдуемся Гóсподеви, воскли́кнемъ Бóгу спаси́телю нáшему: 
Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului 
nostru. 
Jertek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk a mi üdvözítő Istenünkhöz. 
Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk 
kősziklájának! 
2.предвари́мъ лицé егó во исповѣ ́данiи, и во псалмѣ ́хъ воскли́кнемъ емý: 
Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui, 
Siessünk az Ő színe elé magasztalással, és zsoltárokban  ujjongjung Hozzá. 
Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel. 
3.я́ко Бóгъ вéлiй Госпóдь, и Цáрь вéлiй по всéй земли́: 
Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul. 
Mert nagy Isten az Úr, és nagy Király Ő minden istenek fölött.  
Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. 
4.я́ко въ руцѣ ́ егó вси́ концы́ земли́, и высоты́ гóръ тогó сýть. 
Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt. 
Az Ő kezében vannak a föld határai, és övéi a hegyek ormai;  
Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az 
övéi. 
5.Я́ко тогó éсть мóре, и тóй сотвори́ é, и сýшу рýцѣ егó создáстѣ. 
Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit. 
övé a tenger, hiszen Ő alkotta, és az Ő kezei formálták a szárazföldet. 
Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 
6.Прiиди́те, поклони́мся и припадéмъ емý, и восплáчемся предъ Гóсподемъ 
сотвóршимъ нáсъ: 
Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, 
Celui ce ne-a făcut pe noi. 
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Jertek, hódoljunk és boruljunk le Előtte, alázkodjunk meg az Úr színe előtt, aki 
teremtett minket. 
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk 
előtt! 
7.я́ко тóй éсть Бóгъ нáшъ, и мы́ лю́дiе пáжити егó и óвцы руки́ егó. Днéсь 
áще глáсъ егó услы́шите, 
Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui. 
Mert Ő a mi Istenünk, mi pedig az Ő nyájának népe és kezének juhai vagyunk. 
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai 
vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát. 
8.не ожесточи́те сердéцъ вáшихъ, я́ко въ прогнѣ ́ванiи, по дни́ искушéнiя въ 
пусты́ни: 
Astăzi de veţi auzi glasul Lui, să nu vă învârtoşaţi inimile voastre / O, de I-aţi 
auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre, 
Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, 
Hallgassátok ma az Ő hangját: meg ne keményítsétek szíveteket, mint 
lázongáskor a kísértés napján a pusztában,  
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a 
pusztában: 
9.въ óньже {идѣ ́же} искуси́ша мя́ отцы́ вáши, искуси́ша мя́, и ви́дѣша дѣлá 
моя́. 
Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele. 
ahol atyáitok kísértettek Engem, próbára tettek, és látták műveimet. 
Ahol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az 
én cselekedetemet. 
10.Четы́редесять лѣ ́тъ негодовáхъ рóда тогó, и рѣ ́хъ: при́сно заблуждáютъ 
сéрдцемъ, тíи же не познáша путíй мои́хъ: 
Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: "Pururea rătăcesc cu inima". 
Negyven esztendeig utáltam azt a nemzedéket, és ezt mondtam: meddig 
tévelyegnek ezek, és meddig nem ismerik utaimat? 
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű 
nép ők, és nem tudják ők az én útamat! 
11.я́ко кля́хся во гнѣ ́вѣ моéмъ, áще вни́дутъ въ покóй мóй. 
Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra 
întru odihna Mea". 
Ezért megesküdtem haragomban: nem jutnak be az Én nyugodalmamba.  
Akiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére. 
 
95/96. Zsoltár. 
Хвалá пѣ ́сни Дави́ду, внегдá дóмъ созидáшеся по плѣнéнiи, не 
надпи́санъ у Еврéй. 
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O cîntare a lui David, cînd s-a zidit casa, după robie. 
A hatalmas és igazságos Isten dicséretére való serkentés. 
 
1.Воспóйте Гóсподеви пѣ ́снь нóву, воспóйте Гóсподеви вся́ земля́: 
Cântaţi Domnului cântare nouă, cântaţi Domnului tot pământul. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, egész föld; 
Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! 
2.воспóйте Гóсподеви, благослови́те и́мя егó: благовѣсти́те дéнь от днé 
спасéнiе егó. 
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea 
Lui. 
énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét, hirdessétek napról napra az Ő 
üdvözítését. 
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-napra az ő 
szabadítását. 
3.Возвѣсти́те во язы́цѣхъ слáву егó, во всѣ ́хъ лю́дехъ чудесá егó. 
Vestiţi între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui; 
Mondjátok el a nemzeteknek az Ő dicsőségét, minden népeknek az Ő csodálatos 
dolgait. 
Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő 
csodadolgait; 
4.Я́ко вéлiй Госпóдь и хвáленъ зѣлó, стрáшенъ éсть надъ всѣ ́ми бóги. 
Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşat / înfricoşător este mai presus 
decât toţi dumnezeii.  
Mert nagy az Úr és fölöttéb dicséretes; félelmetesebb Ő minden isteneknél. 
Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. 
5.Я́ко вси́ бóзи язы́къ бѣ ́сове: Госпóдь же небесá сотвори́. 
Că toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; iar Domnul cerurile a făcut. 
Mert a pogány nemzetek minden istenei démonok csupán, de az Úr az egeket 
alkotta. 
Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. 
6.Исповѣ ́данiе и красотá предъ ни́мъ, святы́ня и великолѣ ́пiе во святи́лѣ 
егó. 
Laudă şi frumuseţe este înaintea Lui, sfinţenie şi măreţie în locaşul cel sfânt al 
Lui. 
Fennség és ékesség van az Ő színe előtt, szentség és magasztosság az Ő 
szentélyében. 
Ékesség és fenség van előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén. 
7.Принеси́те Гóсподеви, отéчествiя язы́къ, принеси́те Гóсподеви слáву и 
чéсть. 
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Aduceţi Domnului, seminţiile popoarelor, aduceţi Domnului slavă şi cinste; 
aduceţi Domnului slavă numelui Lui. 
Adjátok meg, népek nemzetségei, adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és a 
tiszteletet; 
Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és 
tisztességet! 
8.Принеси́те Гóсподеви слáву и́мени егó: возми́те жéртвы и входи́те во 
дворы́ егó. 
Aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui. Închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă 
a Lui. 
adjátok meg az Úrnak az Ő neve dicsőségét, mutassatok be áldozatokat, és 
lépjetek be tornácaiba; 
Adjátok az Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő 
tornácaiba! 
9.Поклони́теся Гóсподеви во дворѣ ́ святѣ ́мъ егó: да подви́жится от лицá егó 
вся́ земля́. 
Să tremure de faţa Lui tot pământul. Spuneţi între neamuri că Domnul a 
împărăţit, 
hódoljatok az Úrnak az Ő szent tornácaiban; rettegjen az Ő orcájától az egész 
föld. 
Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld! 
10.Рцы́те во язы́цѣхъ, я́ко Госпóдь воцари́ся: и́бо испрáви вселéнную, я́же 
не подви́жится: сýдитъ лю́демъ прáвостiю. 
Pentru că a întărit lumea care nu se va clăti / clinti; judeca-va popoare întru 
dreptate. 
Mondjátok a pogány nemzetek között: az Úr uralkodik, és szilárddá tette a 
földkerekséget, amely nem rendül meg; népeket megítél egyenesen. 
Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg 
ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal. 
11.Да возвеселя́тся небесá, и рáдуется земля́: да подви́жится мóре и 
исполнéнiе егó: 
Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul, clătească-se / să se zguduie 
marea şi toate cele ce sunt întru ea; să se bucure câmpiile şi toate cele ce sunt pe 
ele. 
Örvendjenek az egek és vigadjon a föld; zúgjon a tenger, és ami betölti azt; 
Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne 
való! 
12.возрáдуются поля́, и вся́ я́же на ни́хъ: тогдá возрáдуются вся́ древá 
дубрáвная 
Atunci se vor bucura toţi copacii pădurii, de faţa Domnului, că vine, vine să 
judece pământul. 
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örüljenek a mezök, és minden, ami van azokon. Akkor vigadnak majd az 
erdőnek minden fái  
Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is, 
13.от лицá Госпóдня, я́ко грядéтъ, я́ко грядéтъ суди́ти земли́: суди́ти 
вселéннѣй въ прáвду, и лю́демъ и́стиною своéю. 
Judeca-va lumea întru dreptate şi popoarele întru adevărul Său. 
az Úr színe előtt, mert jön, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a 
földkerekséget igazságosan, és a népeket az Ő igazságában. 
Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli 
majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. 
 
96/97. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, егдá земля́ егó устроя́шеся, не надпи́санъ у еврéй 
Un psalm al lui David, cînd s-a întărit domnia lui 
A bálványokat megszégyenítő Isten dicsőítése. 
 
1.Госпóдь воцари́ся, да рáдуется земля́, да веселя́тся óстрови мнóзи. 
Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. 
Az Úr uralkodik, vigadjon a föld, örvendjen a sok sziget. 
Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. 
2.О́блакъ и мрáкъ о́крестъ егó: прáвда и судьбá исправлéнiе престóла егó. 
Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui. 
Felhő és homály van körülötte, igazság és jóság az Ő trónjának támasza. 
Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. 
3.О́гнь предъ ни́мъ предъи́детъ и попали́тъ о́крестъ враги́ егó. 
Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui. 
Tűz jár Előtte és megégeti köröskörül az Ő ellenségeit;  
Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. 
4.Освѣти́ша мóлнiя егó вселéнную: ви́дѣ и подви́жеся земля́. 
Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul. 
villámai bevilágítják a földkerekséget; látja ezt és megremeg a föld. 
Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. 
5.Гóры я́ко вóскъ растáяша от лицá Госпóдня, от лицá Гóспода всея́ земли́. 
Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul. 
A hegyek viaszként olvadnak el az Úr színe előtt, az egész föld Urának színe 
előtt. 
A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. 
6.Возвѣсти́ша небесá прáвду егó, и ви́дѣша вси́ лю́дiе слáву егó. 
Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui. 
Az egek hirdetik az Ő igazságát, és minden népek meglátják az Ő dicsőségét. 
Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. 



 253

7.Да постыдя́тся вси́ клáняющiися истукáннымъ, хвáлящiися о и́долѣхъ 
свои́хъ: поклони́теся емý, вси́ áнгели егó. 
Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor. 
Szégyenüljenek meg mindazok, kik faragványoknak hódolnak, kik 
bálványaikkal kérkednek; 
Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal 
dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. 
8.Слы́ша и возвесели́ся Сióнъ, и возрáдовашася дщéри иудéйскiя, судéбъ 
рáди твои́хъ, Гóсподи: 
Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-a şi s-a veselit Sionul. 
Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne. 
hódoljatok Néki minden angyalai. Hallja ezt és örvendezik Sion, és vigadoznak 
Júdea leányai ítéleteid miatt, Urunk. 
Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! 
9.я́ко ты́ Госпóдь вы́шнiй надъ всéю землéю, зѣлó превознéслся еси́ надъ 
всѣ ́ми бóги. 
Că Tu eşti Domnul cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai 
presus decât toţi dumnezeii. 
Mert Te vagy a magasságos Úr az egész föld felett, messze fölötte állsz minden 
isteneknek. 
Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden 
isten felett! 
10.Лю́бящiи Гóспода, ненави́дите злáя: храни́тъ Госпóдь дýшы 
преподóбныхъ свои́хъ, изъ руки́ грѣ ́шничи избáвитъ я́. 
Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din 
mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei. 
Kik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a gonoszt; megőrzi az Úr az Ő kegyeltjeinek 
lelkét, a bűnösök kezéből megszabadítja őket. 
Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek 
lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. 
11.Свѣ ́тъ возсiя́ прáведнику, и прáвымъ сéрдцемъ весéлiе. 
Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie. 
Világosság kél az igaznak, és az egyenes szívűeket öröm. 
Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. 
12.Весели́теся, прáведнiи, о Гóсподѣ, и исповѣ ́дайте пáмять святы́ни егó. 
Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui! 
Örvendjetek, igazak, az Úrnak, és emlékezzetek meg az Ő szentségéről. 
Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
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97/98. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
Buzdítás a szabadító Isten dicséretére. 
 
1.Воспóйте Гóсподеви пѣ ́снь нóву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпóдь: спасé егó 
десни́ца егó и мы́шца святáя егó. 
Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. 
Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr. 
Üdvösséget szerzett az Ő jobbja és az Ő szent karja.  
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt 
az ő jobbkeze és az ő szentséges karja. 
2.Сказá Госпóдь спасéнiе своé, предъ язы́ки откры́ прáвду свою́. 
Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit 
dreptatea Sa. 
Tudtul adta az Úr az Ő üdvözítését, a pogány nemzetek előtt felfedte az Ő 
igazságát. 
Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát. 
3.Помянý ми́лость свою́ Иáкову и и́стину свою́ дóму Изрáилеву: ви́дѣша 
вси́ концы́ земли́ спасéнiе Бóга нáшего. 
Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său casei lui Israel; 
Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. 
Megemlékezett irgalmáról Jákob iránt, és igazságáról Izráel háza iránt; látták a 
földnek minden határai a mi Istenünk szabadítását. 
Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld 
határai mind a mi Istenünknek szabadítását. 
4.Воскли́кните богови, вся́ земля́, воспóйте и рáдуйтеся и пóйте. 
Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi. 
Ujjongjon az Úrhoz az egész föld; énekeljetek, vigadjatok és zengedezzetek. 
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és 
zengedezzetek! 
5.Пóйте Гóсподеви въ гýслехъ, въ гýслехъ и глáсѣ псалóмстѣ, 
Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire; 
Zengedezzetek az Úrnak citerával; citerával és zsoltár hangjával, 
Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel; 
6.въ трубáхъ кóваныхъ и глáсомъ трубы́ рóжаны: воструби́те предъ Царéмъ 
Гóсподемъ. 
Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului şi Domnului. 
nyújtott harsonákkal és szarukürt zengésével ujjongjatok a Király, az Úr színe 
előtt. 
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Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt! 
7.Да подви́жится мóре и исполнéнiе егó, вселéнная и вси́ живýщiи на нéй. 
Să se clătească/zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea. 
Zúgjon a tenger, és ami betölti azt, a földkerekség és annak lakói. 
Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. 
8.Рѣ ́ки восплéщутъ рукóю вкýпѣ, гóры возрáдуются 
Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că 
vine, vine să judece pământul. 
A folyók együtt tapsoljanak és a hegyek vigadozzanak,  
A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek 
9.от лицá Госпóдня, я́ко грядéтъ, я́ко и́детъ суди́ти земли́: суди́ти вселéн-
нѣй въ прáвду, и лю́демъ прáвостiю. 
Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire. 
mert Ő jön megítélni a földet. Megítéli a földkerekséget igazságosan, és a 
népeket egyenesen. 
Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a 
népeket méltányossággal. 
 
98/99. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David 
A Sionon lakozó Isten nagyságáról és örök hatalmáról. 
 
1.Госпóдь воцари́ся, да гнѣ ́ваются лю́дiе: сѣдя́й на херуви́мѣхъ, да 
подви́жится земля́. 
Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure 
pământul. 
Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kerubokon ül, rendüljön meg a föld. 
Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld! 
2.Госпóдь въ Сióнѣ вели́къ, и высóкъ éсть надъ всѣ ́ми людьми́. 
Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele. 
Nagy az Úr a Sionon, és magasságos Ő minden népek fölött. 
Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. 
3.Да исповѣ ́дятся и́мени твоемý вели́кому, я́ко стрáшно и свято éсть. 
Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşat/înfricoşător şi sfânt este. Şi 
cinstea împăratului iubeşte dreptatea. 
Vallják meg a Te nagy nevedet, mert félelmetes és szent az! 
Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az! 
4.И чéсть царéва сýдъ лю́битъ: ты́ уготóвалъ еси́ правоты́, сýдъ и прáвду во 
Иáковѣ ты́ сотвори́лъ еси́. 
Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob, Tu ai făcut. 
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És a király tisztessége az ítéletet szereti; Te készítetted az egyenességet; ítéletet 
és igazságosságot Te cselekedtél Jákobbal. 
És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot! Te megerősítetted az 
egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban. 
5.Возноси́те Гóспода Бóга нáшего и покланя́йтеся поднóжiю нóгу егó, я́ко 
свято éсть. 
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor 
Lui, că sfânt este! 
Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket, és boruljatok le az Ő lábainak 
zsámolya elé, mert szentséges Ő. 
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya 
elé; szent ő! 
6.Моисéй и Аарóнъ во иерéехъ егó, и самуи́лъ въ призывáющихъ и́мя егó: 
призывáху Гóспода, и тóй послýшаше и́хъ. 
Moise şi Aaron, între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui. 
Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei; 
Mózes és Áron van az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal 
egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket. 
Mózes és Áron az Ő papjai között, akik az Ő nevét hívják segítségül. Segítségül 
hívták az Urat, és Ő meghallgatta őket, 
7.Въ столпѣ ́ о́блачнѣ глагóлаше къ ни́мъ: я́ко храня́ху свидѣ ́нiя егó и 
повелѣ ́нiя егó, я́же дадé и́мъ. 
Căci păzeau mărturiile Lui şi poruncile pe care le-a dat lor. 
a felhőoszlopból szólott hozzájuk; megtartották az Ő bizonyságait és a 
parancsolatokat, amelyeket nekik adott. 
Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok; megőrizték az ő bizonyságtételét és 
rendeletét, amelyet adott vala nékik. 
8.Гóсподи Бóже нáшъ, ты́ послýшалъ еси́ и́хъ: Бóже, ты́ ми́лостивъ бывáлъ 
еси́ и́мъ, и мщáя на вся́ начинáнiя и́хъ. 
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai 
milostivit de ei şi ai răsplătit toate faptele lor. 
Urunk Istenünk, Te meghallgattad őket; óh Isten, könyörületes voltál hozzájuk, 
de megbosszultad minden hiábavalóságaikat. 
Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de 
bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt. 
9.Возноси́те Гóспода Бóга нáшего и покланя́йтеся въ горѣ ́ святѣ ́й егó: я́ко 
свя́тъ Госпóдь Бóгъ нáшъ. 
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în muntele cel sfânt al Lui, 
că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru! 
Magasztaljátok a mi Urunkat Istenünket, és hódoljatok az Ő szent hegyén; mert 
szent a mi Urunk Istenünk. 
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Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; mert 
szent az Úr, a mi Istenünk! 
 
99/100. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду во исповѣ ́данiе. 
Un psalm al lui David; spre laudă 
Hálaadásra való serkentés a teremtő Isten jóságáért. Hálaadó zsoltár. 
 
1.Воскли́кните богови вся́ земля́: 
Ujjongjon az Úrhoz az egész föld;  
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! 
2.рабóтайте Гóсподеви въ весéлiи, вни́дите предъ ни́мъ въ рáдости. 
Strigaţi Domnului tot pământul, slujiţi Domnului cu veselie, intraţi înaintea Lui 
cu bucurie. 
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, járuljatok Eléje ujjongással. 
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. 
3.Увѣ ́дите, я́ко Госпóдь тóй éсть Бóгъ нáшъ: тóй сотвори́ нáсъ, а не мы́: мы́ 
же лю́дiе егó и óвцы пáжити егó. 
Cunoaşteţi că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne-a făcut pe noi şi nu noi. 
Tudjátok meg, hogy maga az Úr az Isten! Ő alkotott minket, nem pedig mi 
magunk; az Ő népe és nyájának juhai vagyunk. 
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe 
és az ő legelőinek juhai vagyunk. 
4.Вни́дите во вратá егó во исповѣ ́данiи, во дворы́ егó въ пѣ ́нiихъ: 
исповѣ ́дайтеся емý, хвали́те и́мя егó. 
Iar noi poporul Lui şi oile păşunii Lui. Intraţi pe porţile Lui cu laudă şi în curţile 
Lui cu cântări lăudaţi-L pe El. 
Lépjetek be az Ő kapuin magasztalással, és tornácaiba dicsérőénekkel. Valljátok 
meg Őt, dicsérjétek az Ő nevét;  
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat 
néki, áldjátok az ő nevét! 
5.Я́ко блáгъ Госпóдь, въ вѣ ́къ ми́лость егó, и дáже до рóда и рóда и́стина 
егó. 
Cântaţi numele Lui! Că bun este Domnul; în veac este mila Lui şi din neam în 
neam adevărul Lui. 
mert jóságos az Úr, örökkévaló az Ő irgalma, és nemzedékről nemzedékre 
megmarad az Ő igazsága. 
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő 
hűsége! 
 
100/101. Zsoltár. 
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Un psalm al lui David 
A király vallomása Isten előtt. Dávid zsoltára. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, Doamne. 
Irgalomról és ítéletről énekelek Néked, Uram; 
Kegyelmet és igazságot énekelek; te néked zengek éneket, Uram! 
Ми́лость и сýдъ воспою́ тебѣ ́, Гóсподи: 
2.Cînta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei veni la 
mine? 
magasztalom és figyelem a feddhetetlen utat: mikor jössz el hozzám? 
Gondom van a tökéletes útra: mikor jössz el hozzám?  
3.Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. 
Szívem ártatlanságában jártam házamnak közepette,  
Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. 
пою́ и разумѣ ́ю въ пути́ непорóчнѣ: когдá прiи́деши ко мнѣ ́? прехождáхъ 
въ незлóбiи сéрдца моегó посредѣ ́ дóму моегó. 
4.N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege, i-am urît. 
nem tűrtem meg szemeim előtt törvénytelen dolgot. Gyűlöltem a hitványságot 
cselekvőket, 
Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: 
nincs köze hozzám. 
Не предлагáхъ предъ очи́ма мои́ма вéщь законопрестýпную: творя́щыя 
преступлéнiе возненави́дѣхъ: 
5.Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu 
l-am cunoscut. 
az álnok szív nem ragaszkodhatott hozzám, a tőlem elhajló gonoszról tudni nem 
akartam. 
A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. 
не прильпé мнѣ ́ сéрдце стропти́во: уклоня́ющагося от менé лукáваго не 
познáхъ. 
6.Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. 
Aki titkon rágalmazza felebarátját, azt kiűztem;  
A ki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt; 
7.Cu cel mîndru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat. 
a gőgös tekintetűvel és a telhetetlen szívűvel együtt nem étkeztem. 
a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem. 
Оклеветáющаго тáй и́скренняго своегó, сегó изгоня́хъ: гóрдымъ óкомъ и 
несы́тымъ сéрдцемъ, съ си́мъ не ядя́хъ. 
8.Ochii mei sunt peste credincioşii pămîntului, ca să şadă ei împreună cu mine. 
Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. 
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Szemeim a föld hűséges emberein vannak, hogy azok üljenek énvelem; aki a 
feddhetetlen utat járja, az szolgálhatott nékem. 
Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség 
útjában járó, az szolgál engem. 
О́чи мои́ на вѣ ́рныя земли́, посаждáти я́ со мнóю: ходя́й по пути́ непорóчну, 
сéй ми́ служáше. 
9.Nu va locui în casa mea cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta 
înaintea ochilor mei. 
Nem lakhatott az én házamban, aki kevélységet cselekszik; az igaztalanul 
beszélő szemeim előtt meg nem állhatott. 
Nem lakozik az én házamban, a ki csalárdságot mível; a ki hazugságot szól, nem 
állhat meg szemeim előtt. 
Не живя́ше посредѣ ́ дóму моегó творя́й горды́ню: глагóляй непрáведная не 
исправля́ше предъ очи́ма мои́ма. 
10.În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului; ca să nimicesc din cetatea 
Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea. 
Reggelenként megöltem a földnek minden bűnöseit, hogy kipusztítsam az Úrnak 
városából mindazokat, akik törvénytelenséget cselekesznek. 
Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából 
minden gonosztevőt. 
Воýтрiя избивáхъ вся́ грѣ ́шныя земли́, éже потреби́ти от грáда Госпóдня 
вся́ дѣ ́лающыя беззакóнiе. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 14 
14. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
 
101/102. Zsoltár. 
1.Моли́тва ни́щаго, егдá уны́етъ и предъ Гóсподемъ пролiéтъ 
молéнiе своé. 
Rugăciunea unui sărac mîhnit, care-şi îndreaptă înaintea Domnului ruga sa. 
A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. 
 
2.Гóсподи, услы́ши моли́тву мою́, и вóпль мóй къ тебѣ́ да прiи́детъ. 
Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să ajungă.  
Uram, hallgasd meg imádságomat, és kiáltásom jusson el Hozzád. 
Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád! 
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3.Не отврати́ лицá твоегó от менé: въ óньже áще дéнь скорблю́, при‐
клони́ ко мнѣ́ ýхо твоé: въ óньже áще дéнь призовý тя, скóро услы́ши 
мя́. 
Să nu întorci faţa Ta de la mine; ori în ce zi mă necăjesc, pleacă spre mine 
urechea Ta. 
Ori în ce zi Te voi chema, degrabă auzi-mă.  
Ne fordítsd el orcádat éntőlem; amely napon szorongattatom, hajtsd hozzám 
füledet; bármély napon segítségül hívlak, hamar hallgass meg engem. 
Ne rejtsd el a te orcádat tőlem; mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a te 
füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem! 
4.Я́ко изчезóша я́ко ды́мъ днíе мои́, и кóсти моя́ я́ко суши́ло 
сосхóшася. 
Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au uscat/făcut.  
Mert miként a füst, elenyésznek napjaim, és csontjaim mint a parázs átizzottak. 
Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, 
üszkösök.  
5.Уя́звленъ бы́хъ я́ко травá, и и́зсше сéрдце моé, я́ко забы́хъ снѣ́сти 
хлѣ́бъ мóй. 
Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea 
mea.  
Levágatttam, mint a fű, és kiszáradt a szívem olyannyira, hogy elfeledtem enni 
kenyeremet. 
Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem; még kenyerem megevéséről 
is elfelejtkezem. 
6.От глáса воздыхáнiя моегó прильпé кóсть моя́ плóти моéй. 
De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea.  
Sóhajtásom hangjától csontom a húsomhoz tamadt. 
Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. 
7.Уподóбихся нея́сыти пусты́ннѣй, бы́хъ я́ко нощны́й врáнъна 
ны́рищи {на развáлинѣ}. 
Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie; ajuns-am ca bufniţa din dărâmături.  
Hasonlóvá lettem a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a 
romokon;  
Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz; olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. 

8.Бдѣ́хъ и бы́хъ я́ко пти́ца осóбящаяся на здѣ́ {на крóвѣ}. 
Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş.  
virrasztok és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. 
Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn. 
9.Вéсь дéнь поношáху ми́ врази́ мои́, и хвáлящiи мя́мнóю {на 
мя́} кленя́хуся. 
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Toată ziua m-au ocărât vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau, împotriva mea se 
jurau.  
Egész nap gyaláznak engem ellenségeim, és akik dicsértek engem, ellenem 
eskűsznek. 
Minden napon gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek én reám. 
10.Занé пéпелъ я́ко хлѣ́бъ ядя́хъ и питié моé съ плáчемъ растворя́хъ, 
Că cenuşă am mâncat, în loc de pâine, şi băutura mea cu plângere am amestecat-
o,  
Mert hamut eszem kenyér gyanánt, és italomat könnekkel keverem,  
Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könyekkel vegyítem, 
11.от лицá гнѣ́ва твоегó и я́рости твоея́: я́ко вознéсъ низвéрглъ мя́ 
еси́. 
Din pricina urgiei Tale şi a mâniei Tale; că ridicându-mă eu, m-ai surpat.  
haragod és felindulásod miatt; mert fölemeltél és elvettél engem.  
A te felindulásod és búsulásod miatt; mert felemeltél engem és földhöz vertél 
engem. 

12.Днíе мои́ я́ко сѣ́нь уклони́шася, и áзъ я́ко сѣ́но изсхóхъ. 
Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat.  
Napjaim mint az árnyék lehanyatlottak, és én mint a fű kiszáradtam.  
Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, 
megszáradtam. 
13.Ты́ же, Гóсподи, во вѣ́къ пребывáеши, и пáмять твоя́ въ рóдъ и 
рóдъ. 
Iar Tu, Doamne, în veac rămâi şi pomenirea Ta din neam în neam.  
De Te, Uram, mindörökké megmaradsz, és emlékezeted nemzedékről 
nemzedékre. 
De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre 
áll. 
14.Ты́ воскрéсъ ущéдриши Сióна: я́ко врéмя ущéдрити егó, я́ко 
прiи́де врéмя. 
Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluieşti pe el, că a venit 
vremea.  
Te fölkelsz és megkönyörülsz a Sionon, mert ideje, hogy megkönyörülj rajta, 
hiszen eljött az ideje. 
Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a 
megszabott idő. 
15.Я́ко благоволи́ша раби́ твои́кáменiе {о кáменiи} егó, и пéрсть егó 
ущéдрятъ. 
Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărâna lui le va fi milă. 
Mert kedvelik a Te szolgáid annak köveit, és még a porán is szánakoznak.  
Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. 
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16.И убоя́тся язы́цы и́мене Госпóдня, и вси́ цáрiе зéмстiи слáвы тво‐
ея́: 
Şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de 
slava Ta.  
És a nemzetek félni fogják az Úr nevét, és a föld minden királyai a Te 
dicsőségedet; 
És félik a népek az Úrnak nevét, és e földnek minden királya a te dicsőségedet; 

17.я́ко сози́ждетъ Госпóдь Сióна и яви́тся во слáвѣ своéй. 
Că va zidi Domnul Sionul şi Se va arăta întru slava Sa. 
mert felépíti az Úr a Siont, és megjelenik dicsőségben.  
Mivelhogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. 
18.Призрѣ́ на моли́тву смирéнныхъ и не уничижи́ молéнiя и́хъ. 
Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor.  
Letekintett az alázatosak imádságára, és nem vetette meg könyörgésüket. 
Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem 
útálta. 
19.Да напи́шется сié въ рóдъ и́нъ, и лю́дiе зи́ждемiи восхвáлятъ 
Гóспода: 
Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda 
pe Domnul. 
Írassék ez fel a jövendő nemzedék számára, és az újjáalkotott nép dicsérni fogja 
az Urat,  
Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja 
az Urat. 
20.я́ко прини́че съ высоты́ святы́я своея́, Госпóдь съ небесé на зéмлю 
призрѣ́, 
Că a privit din înălţimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit.  
mert lehajolt az Ő szent maggaságából; az Úr a mennyből a földre tekintett, 
Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról; a mennyekből a földre nézett 
le az Úr. 
21.услы́шати воздыхáнiе оковáнныхъ, разрѣши́ти сы́ны умерщвлéн‐
ныхъ: 
Ca să audă suspinul celor ferecaţi, să dezlege pe fiii celor omorâţi. 
hogy meghallja a foglyok sóhajtását és feloldja a halálra szántakat; 
Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. 

22.возвѣсти́ти въ Сióнѣ и́мя Госпóдне и хвалý егó во Иерусали́мѣ, 
Să vestească în Sion numele Domnului şi lauda Lui în Ierusalim.  
hogy hirdessék a Sionon az Úr nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben, 
Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. 
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23.внегдá собрáтися лю́демъ вкýпѣ и царéмъ, éже рабóтати 
Гóсподеви. 
Când se vor aduna popoarele împreună, şi împărăţiile, ca să slujească Domnului.  
midőn egybegyűlnek a népek és a királyságok, hogy az Úrnak szolgáljanak.  
Mikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az 
Úrnak. 
24.Отвѣщá емý на пути́ крѣ́пости егó: умалéнiе днíй мои́хъ возвѣсти́ 
ми: 
Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. 
Megsanyargatta erőmet az úton, napjaimnak kevés számát megjelentette nékem. 
Megsanyargatta az én erőmet ez útban, megrövidítette napjaimat. 
25.не возведи́ менé во преполовéнiе днíй мои́хъ: въ рóдѣ родóвъ лѣ́та 
твоя́. 
Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în 
neam.  
Ne szólíts el engem napjaim felénél, nemzedékről nemzedékre tartanak a Te 
éveid. 
Ezt mondám: Én Istenem! Ne vígy el engem az én napjaimnak felén; a te 
esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. 
26.Въ начáлѣхъ ты́, Гóсподи, зéмлю основáлъ еси́, и дѣлá рукý твоéю 
сýть небесá. 
Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale, sunt 
cerurile.  
Te, Uram, kezdetben alapoztad meg a földet, és kezeidnek alkotásai az egek.  
Régente fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. 

27.Тá поги́бнутъ, ты́ же пребывáеши: и вся́ я́ко ри́за обетшáютъ, и 
я́ко одéжду свiéши я́, и измѣня́тся. 
Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un 
veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.  
Azok elveszhetnek, de Te megmaradsz; mind elavulnak, mint a ruha, és mint az 
öltözetet, úgy váltod azokat, és elváltoznak;  
Azok elvesznek, de te megmaradsz; mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az 
öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. 
28.Ты́ же тóйжде еси́, и лѣ́та твоя́ не оскудѣ́ютъ. 
Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina.  
de Te ugyanaz vagy, és esztendeid soha el nem fogynak. 
De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. 
29.Сы́нове рáбъ твои́хъ вселя́тся, и сѣ́мя и́хъ во вѣ́къ испрáвится. 
Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor şi seminţia lor în veac va propăşi. 
Szolgáidnak fiai letáboroznak, és magvuk szilárdan megmarad mindörökre. 
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A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen megáll előtted. 
 
102/103. Zsoltár. 
Un psalm al lui David 
Hálaadás Istennek a bűnbocsánatért. A Dávidé. 
Псалóмъ Дави́ду. 
 
1.Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, 
numele cel sfînt al Lui. 
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 
Благослови́, душé моя́, Гóспода, и вся́ внýтренняя моя́, и́мя святóе егó: 
2.Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményeiről. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. 
благослови́, душé моя́, Гóспода, и не забывáй всѣ ́хъ воздая́нiй егó: 
3.Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale; 
Aki megkönyörül minden törvényszegéseiden és meggyógyítja minden 
betegségeidet. 
A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. 
очищáющаго вся́ беззакóнiя твоя́, изцѣля́ющаго вся́ недýги твоя́, 
4.Pe cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi 
cu îndurări; 
Aki megmenti életedet a pusztulástól, aki megkoszorúz téged irgalmával és 
könyörületével. 
A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg téged. 
избавля́ющаго от истлѣ ́нiя живóтъ твóй, вѣнчáющаго тя́ ми́лостiю и 
щедрóтами, 
5.Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele 
tale. 
Aki jóval tölti be kivánságodat, és ifjúságod megújul miként a sasé. 
A ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. 
исполня́ющаго во благи́хъ желáнiе твоé: обнови́тся я́ко óрля ю́ность твоя́. 
6.Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face 
strîmbătate. 
Irgalmasságot cselekszik az Úr, és igazságot minden elnyomottal. 
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. 
Творя́й ми́лостыни Госпóдь и судбý всѣ ́мъ оби́димымъ. 
7.Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. 
Megismertette Mózessel az Ő útját, és Izráel fiaival az Ő akaratát. 
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit. 
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Сказá пути́ своя́ Моисéови, сыновóмъ Изрáилевымъ хотѣ ́нiя своя́. 
8.Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 
Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő, és nagyirgalmú. 
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 
Щéдръ и ми́лостивъ Госпóдь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ. 
9.Nu pînă în sfîrşit se va iuţi; nici în veac se va mînia. 
Nem haragszik meg végképen, és nem tart haragot örökké. 
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. 
Не до концá прогнѣ ́вается, нижé во вѣ ́къ враждýетъ: 
10.Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a 
răsplătit nouă. 
Nem a törvényszegéseink szerint cselekszik velünk, sem a bűneink szerint nem 
fizet nekünk. 
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink 
szerint. 
не по беззакóниемъ нáшымъ сотвори́лъ éсть нáмъ, нижé по грѣхóмъ 
нáшымъ воздáлъ éсть нáмъ. 
11.Că după înălţimea cerului de la pămînt, a întărit Domnul mila Lui, spre cei ce 
se tem de El. 
Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az Ő irgalma azokhoz, 
akik félik Őt. 
Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. 
Я́ко по высотѣ ́ небéснѣй от земли́, утверди́лъ éсть Госпóдь ми́лость свою́ 
на боя́щихся егó: 
12.Pe cît sînt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi 
fărădelegile noastre. 
Amilyen messzire van a napkelet a napnyugattól, annyira távolította el tőlünk 
törvényszegéseinket. 
A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi 
vétkeinket. 
ели́ко отстоя́тъ востóцы от зáпадъ, удáлилъ éсть от нáсъ беззакóнiя нáша. 
13.În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de 
Dînsul. 
Amiként kegyelmez az atya az ő fiainak, úgy kegyelmez az Úr azoknak, akik 
félik Őt; 
A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr  az őt félők iránt. 
Я́коже щéдритъ отéцъ сы́ны, ущéдри Госпóдь боя́щихся егó. 
14.Că El a cunsoscut zidirea noastră; adusu-şi-a aminte că ţărînă sîntem. 
mert ismeri Ő a mi létrejöttünket, megemlékezik arról, hogy föld vagyunk. 
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. 
Я́ко тóй познá создáнiе нáше, помянý, я́ко пéрсть есмы́. 
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15.Omul ca iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa va înflori. 
Olyanok az ember napjai, mint a fű; úgy virágzik, mint a mező virágja. 
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. 
Человѣ ́къ, я́ко травá днíе егó, я́ко цвѣ ́тъ сéлный, тáко оцвѣтéтъ: 
16.Că vînt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul 
său. 
Mert ha fuvallat megy át rajta , nem lesz többé, és nem ismeri fel többé az ő 
helyét. 
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. 
я́ко дýхъ прóйде въ нéмъ, и не бýдетъ, и не познáетъ ктомý мѣ ́ста своегó. 
17.Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dînsul; 
Az Úr irgalma pedig öröktől és örökkévaló azokon, akik félik Őt; 
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, 
Ми́лость же Госпóдня от вѣ ́ка и до вѣ ́ка на боя́щихся егó, 
18.Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor; spre cei ce păzesc legămîntul Lui, 
és az Ő igazságossága fiaiknak fiain, akik megtartják az Ő szövetségét 
és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét 
и прáвда егó на сынѣ ́хъ сынóвъ, храня́щихъ завѣ ́тъ егó и пóмнящихъ 
зáповѣди егó твори́ти я́. 
19.Şi-şi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. 
és megemlékeznek az Ő parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. 
és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. 
Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 
A mennyben készítette el az Úr az Ő trónusát, és az Ő királysága mindeneken 
uralkodik.       
Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat. 
Госпóдь на небеси́ уготóва престóлъ свóй, и цáрство егó всѣ ́ми обладáетъ. 
20.Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici la vîrtute, care faceţi 
cuvîntul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 
Áldjátok az Urat minden Ő angyalai, ti erőben hatalmasok, kik teljesítitek az Ő 
szavát, hallgatva az Ő szavának hangjára. 
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik teljesítitek az ő rendeletét, 
hallgatván az ő rendeletének szavára. 
Благослови́те Гóспода, вси́ áнгели егó, си́льнiи крѣ ́постiю, творя́щiи слóво 
егó, услы́шати глáсъ словéсъ егó. 
21.Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 
Áldjátok az Urat minden Ő seregei, Ő szolgái, kik teljesítitek az Ő akaratát. 
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői! 
Благослови́те Гóспода, вся́ си́лы егó, слуги́ егó, творя́щiи вóлю егó. 
22.Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpînirii Lui. 
Áldjátok az Urat minden Ő művei, az Ő uralkodásának minden helyén.  



 267

Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! 
Binecuvîntează suflete al meu pe Domnul. 
Áldjad én lelkem az Urat! 
Áldjad én lelkem az Urat! 
Благослови́те Гóспода, вся́ дѣлá егó на вся́комъ мѣ ́стѣ Влады́чества егó: 
благослови́, душé моя́, Гóспода. 
 
Slavă... 
Dicsőség… 
 
103/104. Zsoltár. 
Un psalm al lui David 
A világteremtő és fentartó Isten magasztalása. 
Псалóмъ Дави́ду, о мiрстѣ ́мъ бытiи́. 
 
1.Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul.  
Áldjad én lelkem az Urat! 
Áldjad én lelkem az Urat! 
Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. 
Én Uram Istenem, felmagasztaltattál nagyon. 
Uram én Istenem, nagy vagy te igen,  
Благослови́, душé моя́, Гóспода. Гóсподи Бóже мóй, возвели́чился еси́ зѣлó: 
во исповѣ ́данiе и въ велелѣ ́поту облéклся еси́: 
2.Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu 
lumina ca şi cu o haină. 
Ékességbe és fennségbe öltöztél, aki felöltötted a világosságot mint köntöst. 
ékességet és fenséget öltöztél magadra! A ki körülvette magát világossággal, 
mint egy öltözettel, 
одѣя́йся свѣ ́томъ я́ко ри́зою, простирáяй нéбо я́ко кóжу: 
3.Cel ce întinzi cerul ca un cort;  
Aki kifeszítette az eget mint sátorponyvát, 
és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot; 
Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; 
és befedte a vizekben az Ő hajlékát. 
A ki vizeken építi fel az ő palotáját, 
4.Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vînturilor: 
Aki a fellegeket zsámolyául tette, és jár a szeleknek szárnyán. 
a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain; 
покрывáяй водáми превы́спренняя своя́, полагáяй о́блаки на восхождéнiе 
своé, ходя́й на крилý вѣ ́треню: 
5.Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc. 
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Aki az Ő angyalait szellemekké teszi, és az Ő szolgáit a tűz lángjává. 
A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. 
творя́й áнгелы своя́ дýхи, и слуги́ своя́ плáмень óгненный: 
6.Cel ce ai întemeiat pămîntul pe întărirea lui şi nu se va clătina în veacul 
veacului. 
Aki a földet biztonságra alapozta; nem rendül az meg mindörökké. 
Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. 
основáяй зéмлю на твéрди ея́: не преклони́тся въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
7.Adîncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munţi vor sta ape. 
A mélység mint köntös az Ő öltözete; a hegyek fölött is vizek állanak. 
Vizáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak 
vala. 
Бéздна я́ко ри́за одѣя́нiе ея́, на горáхъ стáнутъ вóды: 
8.De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. 
Haragod elől menekülnek, mennydörgésed hangjától megriadnak. 
Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának. 
от запрещéнiя твоегó побѣ ́гнутъ, от глáса грóма твоегó убоя́тся. 
9.Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. 
Hegyek emelkednek, és völgyek szállnak alá a helyre, amelyet megalapoztál 
nekik. 
Hegyek emelkedének fel és völgyek szállának alá arra a helyre, a melyet 
fundáltál nékik. 
Восхóдятъ гóры, и низхóдятъ поля́, въ мѣ ́сто éже основáлъ еси́ и́мъ. 
10.Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere 
pămîntul. 
Határt vontál meg, amelyet át nem hágnak, és nem térnek vissza, hogy 
elborítsák a földet. 
Határt vetettél,  a melyet át nem hágnak; nem térnek vissza a földnek 
elborítására. 
Предѣ ́лъ положи́лъ еси́, егóже не прéйдутъ, нижé обратя́тся покры́ти 
зéмлю. 
11.Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul munţilor vor trece ape; 
Aki kibocsátja a forrásokat a medrekbe; a hegyek között haladnak el a vizek. 
A ki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. 
Посылáяй истóчники въ дéбрехъ, посредѣ ́ гóръ прóйдутъ вóды. 
12.Adăpa-se vor toate fiarele cîmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 
Megitatják a mezők minden állatait, a vadszamarak is eloltják szomjúságukat. 
Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák 
szomjúságukat. 
Напая́ютъ вся́ звѣ ́ри сéлныя, ждýтъ {воспрiи́мутъ} онáгри въ жáжду свою́. 
13.Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stîncilor vor da glas. 
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Melléjük telepednek az ég madarai; a sziklák közül hangot adnak. 
Mellettök lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. 
На ты́хъ пти́цы небéсныя привитáютъ: от среды́ кáменiя дадя́тъ глáсъ. 
14.Cel ce adapi munţii din cele mai de deasupra ale Tale,  
Aki megöntözi a hegyeket az Ő hajlékából; 
A ki megöntözi a hegyeket az ő palotájából;  
din rodul lucrurilor Tale se va sătura pămîntul.      
a Te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld. 
a te munkáidnak gyümölcséből megelégíttetik a föld. 
Напая́яй гóры от превы́спреннихъ свои́хъ: от плодá дѣ ́лъ твои́хъ насы́тится 
земля́. 
15.Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor; 
Aki füvet sarjaszt az állatoknak, és növényeket az emberek szolgálatára, 
A ki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, 
Прозябáяй травý скотóмъ, и злáкъ на слýжбу человѣ ́комъ, извести́ хлѣ ́бъ от 
земли́: 
16.Ca să scoată pîine din pămînt; şi vinul veseleşte inima omului. 
hogy kenyeret termeljenek a földből, és bort, mely megvidámítja az emberek 
szívét, 
hogy eledelt vegyenek a földből, És bort, a mely megvidámítja a halandónak 
szívét, 
17.Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pîinea inima omului o întăreşte. 
hogy orcája ragyogjon az olajtól, és a kenyér erősítse az embernek szívét. 
fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerősíti a 
halandónak szívét. 
и винó весели́тъ сéрдце человѣ ́ка, умáстити лицé елéемъ: и хлѣ ́бъ сéрдце 
человѣ ́ка укрѣпи́тъ. 
18.Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit;  
Megelégíttetnek a völgy fái, a Libanon cédrusai, amelyeket elültettél. 
Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak czédrusai, a melyeket plántált; 
Насы́тятся древá польскáя, кéдри Ливáнстiи, и́хже еси́ насади́лъ: 
acolo păsările îşi vor face cuib. 
Madarak fészkelnek ott, 
A melyeken madarak fészkelnek: 
19.Locaşul cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stîncile 
scăpare iepurilor. 
a gémek hajléka uralkodik közöttük. A magas hegyek a szarvasoknak, a szikla 
pedig a nyulaknak menedéke. 
Az eszterág, a melynek a cziprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a 
sziklák a hörcsögöknek menedéke. 
тáмо пти́цы вогнѣздя́тся, еродíево жили́ще предводи́телствуетъ и́ми. 



 270

Гóры высóкiя елéнемъ, кáмень прибѣ ́жище зáяцемъ. 
20.Făcut-a luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său. 
Teremtett holdat időszakok jelzésére; a nap megismerte a maga lenyugvását. 
Teremtett holdat ünnepeknek mutatására; a napot, a mely lenyugovását tudja. 
Сотвори́лъ éсть лунý во временá: сóлнце познá зáпадъ свóй. 
21.Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi toate fiarele pădurii; 
Sötétséget szerzett és éjszaka lett; és járnak abban az erdőnek minden vadjai; 
Szerzett setétséget, hogy éjszaka legyen, a melyben szétjárjanak a mezőnek 
összes vadai; 
Положи́лъ еси́ тмý, и бы́сть нóщь, въ нéйже прóйдутъ вси́ звѣ ́рiе дубрáвнiи, 
22.Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mîncarea lor. 
oroszlánkölykök, melyek ragadozásra vágynak és Istentől várják eledelüket. 
Az oroszlánkölykök, a melyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől 
eledelöket. 
ски́мни рыкáющiи восхи́тити и взыскáти от Бóга пи́щу себѣ ́. 
23.Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. 
Felkelt a nap és összegyűlnek, és hajlékaikban elnyújtóznak. 
Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. 
Возсiя́ сóлнце, и собрáшася, и въ лóжахъ свои́хъ ля́гутъ. 
24.Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa pînă seara. 
Kimegy az ember az ő dolgára és az ő munkájára napestig. 
Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estvéig. 
Изы́детъ человѣ ́къ на дѣ ́ло своé и на дѣ ́ланiе своé до вéчера. 
25.Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! 
Mily nagyok a Te műveid, Uram! Mindeneket bölcseségben teremtettél; 
Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, 
Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Ta. 
megtelt a föld a Te alkotásaiddal. 
És betelt a föld a te gazdagságoddal. 
Я́ко возвели́чишася дѣлá твоя́, Гóсподи: вся́ премýдростiю сотвори́лъ еси́: 
испóлнися земля́ твáри твоея́. 
26.Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este 
număr, vietăţi mici şi mari. 
Ez a tenger nagy és terjedelmes; abban csúszómászók vannak, melyeknek 
nincsen száma, apró állatok nagyokkal együtt. 
Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók; apró 
állatok nagyokkal együtt. 
Сié мóре вели́кое и прострáнное: тáмо гáди, и́хже нѣ ́сть числá, живóтная 
мáлая съ вели́кими: 
27.Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. 
Hajók járnak ott; sárkány, melyet arra teremtettél, hogy játszadozzék benne. 
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Amott gályák járnak czethal, a melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. 
тáмо корабли́ преплáваютъ, змíй сéй, егóже создáлъ еси́ ругáтися емý. 
28.Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. 
Mindenek Tereád várnak, hogy megadd eledelüket alkalmas időben; 
Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. 
Вся́ къ тебѣ ́ чáютъ, дáти пи́щу и́мъ во блáго врéмя. 
29.Dîndu-le Tu lor, vor aduna;  
amikor megadod nekik, ők összegyűlnek. 
Adsz nékik és ők takarnak; 
deschizînd Tu mîna Ta, toate se vor umplea de bunătăţi. 
Amikor megnyitod kezedet, a mindenség megtelik jósággal; 
megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. 
Дáвшу тебѣ ́ и́мъ, соберýтъ: отвéрзшу тебѣ ́ рýку, вся́ческая испóлнятся 
блáгости: 
30.Dar întorcîndu-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; 
amikor elfordítod orcádat, megrendülnek. 
Elfordítod orczádat, megháborodnak; 
lua-vei duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor întoarce. 
Elveszed lelküket, és kimúlnak, és visszatérnek a porba. 
elveszed a lelköket, kimulnak és porrá lesznek újra. 
отврáщшу же тебѣ ́ лицé, возмятýтся: оти́меши дýхъ и́хъ, и изчéзнутъ и въ 
пéрсть свою́ возвратя́тся: 
31.Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 
Kibocsátod a Te Lelkedet, és megújulnak, és újjá teszed a föld színét. 
Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét. 
пóслеши Дýха твоегó, и сози́ждутся, и обнови́ши лицé земли́. 
32.Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. 
Legyen az Úrnak dicsősége mindörökké; örvendezzék az Úr az Ő műveiben. 
Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben; 
Бýди слáва Госпóдня во вѣ ́ки: возвесели́тся Госпóдь о дѣ ́лѣхъ свои́хъ: 
33.Cel ce caută spre pămînt şi-l face pe el de se cutremură;  
Aki letekint a földre és megremegteti azt; 
A ki, ha rátekint e földre, megrendül az; 
Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. 
aki megérinti a hegyeket és füstölögnek azok. 
megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok. 
призирáяй на зéмлю и творя́й ю́ трясти́ся: прикасáяйся горáмъ, и дымя́тся. 
34.Cînta-voi Domnului în viaţa mea, cînta-voi Dumnezeului meu cît voi fi. 
Énekelek az Úrnak életemben, zengedezek az én Istenemhez, amig csak vagyok. 
Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a mig 
vagyok! 
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Воспою́ Гóсподеви въ животѣ ́ моéмъ, пою́ Бóгу моемý, дóндеже éсмь: 
35.Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.  
Kedves legyen Őelőtte az én beszédem, én pedig örvendezem az Úrban. 
Legyen kedves néki az én rebegésem; örvendezem én az Úrban. 
да услади́тся емý бесѣ ́да моя́, áзъ же возвеселю́ся о Гóсподѣ. 
36.Piară păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. 
Vesszenek el a földről a bűnösök és a törvényszegők, hogy ne legyenek többé. 
Veszszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé! 
Binecuvîntează, suflete al meu, pe Domnul. 
Áldjad én lelkem az Urat! 
Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat! 
Да изчéзнутъ грѣ ́шницы от земли́, и беззакóнницы, я́коже не бы́ти и́мъ. 
Благослови́, душé моя́, Гóспода. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
104/105. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
A régi idők hálás emlegetése.  
 
1.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви и призывáйте и́мя егó, возвѣсти́те во язы́цѣхъ 
дѣлá егó: 
Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui. 
Valljátok meg az Urat, és hívjátok az Ő nevét, hirdessétek a nemzetek között az 
Ő műveit. 
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek 
között az ő cselekedeteit! 
2.воспóйте емý и пóйте емý, повѣ ́дите вся́ чудесá егó. 
Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui. 
Énekeljetek Néki és zengedezzetek Néki, mondjátok el minden csodálatos 
dolgait. 
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. 
3.Хвали́теся о и́мени святѣ ́мъ егó: да возвесели́тся сéрдце и́щущихъ 
Гóспода: 
Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe 
Domnul. 
Dicsekedjetek az Ő szent nevével. Örvendezzék a szíve azoknak, akik keresik az 
Urat. 
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Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak szívök, akik keresik az 
Urat. 
4.взыщи́те Гóспода и утверди́теся, взыщи́те лицá егó вы́ну. 
Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi faţa Lui, pururea. 
Keressétek az Urat és legyetek szilárdak, keressétek az Ő orcáját mindenkor. 
Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. 
5.Помяни́те чудесá егó, я́же сотвори́, чудесá егó и судьбы́ ýстъ егó, 
Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de 
judecăţile gurii Lui. 
Emlékezzetek csodálatos dolgaira, amelyeket cselekedett, csodajeleire és 
szájának ítéleteire,  
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő 
szájának ítéleteiről. 
6.сѣ ́мя Авраáмле раби́ егó, сы́нове Иáковли избрáннiи егó. 
Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui. 
szolgájának Ábrahámnak magva, Jákob fiai, Ő választottai. 
Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai! 
7.Тóй Госпóдь Бóгъ нáшъ: по всéй земли́ судьбы́ егó. 
Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui. 
Ő a mi Urunk Istenünk, az egész földre kihatnak az Ő ítéletei.  
Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete. 
8.Помянý въ вѣ ́къ завѣ ́тъ свóй, слóво, éже заповѣ ́да въ ты́сящы родóвъ, 
Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit 
într-o mie de neamuri, 
Megemlékezik Ő mindörökké az Ő szövetségéről, az igéről, melyet parancsolt 
ezer nemzedéknek, 
Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, amelyet 
megszabott ezer nemzetségiglen; 
9.éже завѣщá Авраáму, и кля́тву свою́ Исаáку: 
Pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac. 
s amelyet Ábrahámnak adott, és Izsáknak tett esküjéről. 
Amelyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről. 
10.и постáви ю́ Иáкову въ повелѣ ́нiе и Изрáилю въ завѣ ́тъ вѣ ́ченъ, 
Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură veşnică, 
Rendelésül állította azt Jákobnak, és örök szövetségül Izráelnek,  
És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül, 
11.глагóля: тебѣ ́ дáмъ зéмлю Ханаáню, ýже достоя́нiя вáшего. 
Zicând: "Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale". 
mondván: néked adom Kánaán földjét, örökségetek kimért osztályrészét.  
Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül. 
12.Внегдá бы́ти и́мъ мáлымъ числóмъ, малѣ ́йшымъ и пришéлцемъ въ нéй, 
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Atunci când erau ei puţini la număr, şi străini în pământul lor, 
Amikor még csekély számmal voltak, igen kevesen, és még jövevények azon,  
Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban, 
13.и преидóша от язы́ка въ язы́къ и от цáрствiя въ лю́ди и́ны: 
Şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor, 
és nemzettöl nemzethez vándoroltak, egyik királyságtól a másik néphez, 
És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez: 
14.не остáви человѣ ́ка оби́дѣти и́хъ и обличи́ о ни́хъ цари́: 
N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le: 
nem engedte, hogy bárki is elnyomja őket, és királyokat fenyített meg miattuk:  
Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített 
miattok, mondván: 
15.не прикасáйтеся помáзаннымъ мои́мъ, и во прорóцѣхъ мои́хъ не 
лукáвнуйте. 
"Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei". 
ne nyúljatok az Én felkentemhez, és prófétáimat ne bántsátok.  
Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok! 
16.И призвá глáдъ на зéмлю: вся́ко утверждéнiе хлѣ ́бное сотры́. 
Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu. 
És éhínséget hívott a földre, a kenyér minden támasztékát összetörte; 
Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré, 
17.Послá предъ ни́ми человѣ ́ка: въ рабá прóданъ бы́сть Иóсифъ. 
Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif. 
akkor egy embert küldött el előttük, rabszolgának adatott el József. 
Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el; 
18.Смири́ша во окóвахъ нóзѣ егó, желѣ ́зо прóйде душá егó, 
A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala, 
19.дóндеже прiи́де слóво егó: слóво Госпóдне разжжé егó. 
Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până 
ce a venit cuvântul Lui. 
Bilincsekkel sanyargatták lábait, vasra került a lelke, míg csak be nem 
teljesedett a beszéde,  
Mindazideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt. 
20.Послá цáрь и разрѣши́ егó: кня́зь людíй, и остáви {отпусти́} егó.  
Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia 
poporului şi l-a liberat pe el. 
és az Úr szava át nem tüzesítette őt. Elküldött a király és feloldozta őt, a népek 
uralkodója szabadon bocsátotta őt.   
Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt; 
21.Постáви егó господи́на дóму своемý и кня́зя всемý стяжáнiю своемý, 
Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui, 
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Úrrá tette meg őt a tulajdon házán, parancsolóvá minden vagyona fölött, 
Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán; 
22.наказáти кня́зи егó я́ко себé и стáрцы егó умудри́ти. 
Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i 
înţelepţească. 
hogy kedve szerint nevelhesse vezéreit és bölcseségre taníthassa véneit. 
Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre 
taníthatá. 
23.И вни́де Изрáиль во Еги́петъ, и Иáковъ пришéлствова въ зéмлю Хáмову. 
Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham. 
És bement Izráel Egyiptomba, és Jákob jövevény volt Hám földjén. 
És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. 
24.И возрасти́ лю́ди своя́ зѣлó и укрѣпи́ я́ пáче врагóвъ и́хъ. 
Şi a înmulţit pe poporul lui foarte şi l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmaşii 
lui. 
És szerfölött megszaporította az Ő népét, erősebbé tette ellenségeinél. 
És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. 
25.Преврати́ сéрдце и́хъ возненави́дѣти лю́ди егó, лéсть сотвори́ти въ 
рабѣ ́хъ егó. 
Întors-a inima lor, ca să urască pe poporul Său, ca să viclenească împotriva 
robilor Săi. 
Rávette azok szívét, hogy gyűlöljék az Ő népét, és álnok módon bánjanak az Ő 
szolgáival. 
Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek 
az ő szolgáival. 
26.Послá Моисéа рабá своегó, Аарóна, егóже избрá себѣ ́: 
Trimis-a pe Moise robul Său, pe Aaron, pe care l-a ales. 
Elküldte Mózest, az Ő szolgáját, és Áront, akit kiválasztott. 
Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, akit választott vala. 
27.положи́ въ ни́хъ словесá знáменiй свои́хъ и чудéсъ свои́хъ въ земли́ 
Хáмовѣ. 
Pus-a întru ei cuvintele semnelor Lui şi ale minunilor Lui în pământul lui Ham. 
Beléjük helyezte csodajeleinek és csodadolgainak igéit Hám földjén. 
Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén. 
28.Послá тмý и помрачи́, я́ко преогорчи́ша словесá егó. 
Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui; 
Sötétséget küldött és sötét lett, és zúgolódtak igéi ellen. 
Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő 
rendeleteinek. 
29.Преложи́ вóды и́хъ въ крóвь и измори́ ры́бы и́хъ. 
Prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor; 
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Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. 
Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat. 
30.Воскипѣ ́ земля́ и́хъ жáбами въ сокрóвищницахъ царéй и́хъ. 
Scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor. 
Békák hemzsegtek a földjükön, még a királyok belső szobáiban is. 
Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is. 
31.Речé, и прiидóша пéсiя мýхи и скни́пы во вся́ предѣ ́лы и́хъ. 
Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor. 
Szólott, és jöttek pusztító rovarok és szúnyogok minden határukra. 
Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon. 
32.Положи́ дожди́ и́хъ грáды, óгнь попаля́ющь въ земли́ и́хъ: 
Pus-a în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor; 
Eső helyett jégesőt adott nekik, és perzselő tüzet a földjükre; 
Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre. 
33.и порази́ виногрáды и́хъ и смóквы и́хъ, и сотры́ вся́кое дрéво предѣ ́лъ 
и́хъ. 
Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor. 
és elverte szöllőjüket és fügefáikat, és összetört minden fát a határukban. 
És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit. 
34.Речé, и прiидóша прýзи и гýсеницы, и́мже не бѣ ́ числá, 
Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă fără număr. 
Szólott, és jött a sáska és a szöcske, melynek nem volt száma,  
Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár. 
35.и снѣдóша вся́ку травý въ земли́ и́хъ, и поядóша вся́къ плóдъ земли́ и́хъ. 
Şi a mâncat toată iarba în pământul lor şi a mâncat rodul pământului lor, 
s az megevett minden növényt a földjükön, és felfalta termőföldjük gyümölcsét. 
És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek 
gyümölcsét megemészté. 
36.И порази́ вся́каго пéрвенца въ земли́ и́хъ, начáтокъ вся́каго трудá и́хъ: 
Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din pământul lor, pârga întregii lor osteneli. 
És megölt minden elsőszülöttet a földjükön, minden fáradozásuk zsengéjét. 
És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét. 
37.и изведé я́ съ сребрóмъ и злáтомъ: и не бѣ ́ въ колѣ ́нѣхъ и́хъ боля́й. 
Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav. 
Őket pedig kihozta ezüsttel és arannyal, és törzseikben nem akadt erőtelen. 
És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. 
38.Возвесели́ся Еги́петъ во исхождéнiи и́хъ: я́ко нападé стрáхъ и́хъ на ня́. 
Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. 
Örvendezett Egyiptom az ő kimenetelükön, mert miattuk félelem szállta meg. 
Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket. 
39.Распрострé о́блакъ въ покрóвъ и́мъ, и óгнь, éже просвѣти́ти и́мъ нóщiю. 
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Întins-a nor spre acoperirea lor şi foc ca să le lumineze noaptea. 
Felhőt feszített föléjük takaróul, és tüzet rendelt, hogy világítson nekik éjjel. 
Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel. 
40.Проси́ша, и прiидóша крáстели, и хлѣ ́ба небéснаго насы́ти я́: 
Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei. 
Kérték, és jöttek a fürjek, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. 
Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket. 
41.развéрзе кáмень, и потекóша вóды, потекóша въ безвóдныхъ рѣ ́ки: 
Despicat-a piatră şi au curs ape şi au curs râuri în pământ fără de apă. 
Sziklát hasított szét, és ömlöttek a vizek, a kiszikkadt földön patakok folytak. 
Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. 
42.я́ко помянý слóво святóе своé, éже ко Авраáму рабý своемý. 
Că şi-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui. 
Mert megemlékezett szent ígéretéről, amelyet szolgájának, Ábrahámnak tett,  
Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, amelyet tőn Ábrahámnak, az ő 
szolgájának. 
43.И изведé лю́ди своя́ въ рáдости и избрáнныя своя́ въ весéлiи. 
Şi a scos pe poporul Său, întru bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru veselie. 
és kivezette az Ő népét örvendezéssel, és az Ő választottait vigadozással. 
Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal. 
44.И дадé и́мъ страны́ язы́къ, и труды́ людíй наслѣ ́доваша: 
Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi ostenelile popoarelor au moştenit, 
Pogány nemzetek országait adta nekik, népek fáradságos szerzeményét 
örökölték,  
És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. 
45.я́ко да сохраня́тъ оправдáнiя егó и закóна егó взы́щутъ. 
Ca să păzească dreptăţile Lui şi legea Lui s-o ţină. 
hogy megőrizzék az Ő rendeléseit, és az Ő törvényét keressék. 
Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek 
az Urat! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 15 
15. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
105/106. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Isten régi dolgairól és hosszútűréséről való emlékezes.  
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1.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви, я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma. 
Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő 
kegyelme. 
2.Ктó возглагóлетъ си́лы Госпóдни, слы́шаны сотвори́тъ вся́ хвалы́ егó? 
Cine va grăi puterile Domnului şi cine va face auzite toate laudele Lui? 
Kicsoda mondhatná el az Úr hatalmát, és kicsoda hallathatná minden dicséretét? 
Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét? 
3.Блажéни храня́щiи сýдъ и творя́щiи прáвду во вся́кое врéмя. 
Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate, în toată vremea. 
Boldogok, akik megőrzik a jogot, és igazságot cselekesznek minden időben. 
Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. 
4.Помяни́ нáсъ, Гóсподи, во благоволéнiи людíй твои́хъ, посѣти́ нáсъ 
спасéнiемъ твои́мъ, 
Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; 
cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, 
Emlékezz meg rólunk, Urunk, a népedhez való jóakaratoddal, látogass meg 
minket szabadításoddal, 
Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért; jőjj el hozzám 
szabadításoddal, 
5.ви́дѣти во блáгости избрáнныя твоя́, возвесели́тися въ весéлiи язы́ка тво-
егó, хвали́тися съ достоя́нiемъ твои́мъ. 
Ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău 
şi să ne lăudăm cu moştenirea Ta. 
hogy lássam választottaid jólétét, örvendezzem néped örömén, büszkélkedjem a 
Te örökségeddel együtt. 
Hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped 
örömében; hogy dicsekedjem a te örökségeddel! 
6.Согрѣши́хомъ со отцы́ нáшими, беззакóнновахомъ, непрáвдовахомъ: 
Păcătuit-am cu părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate. 
Vétkeztünk atyáinkkal együtt, törvénytelenségbe estünk, igaztalanul 
cselekedtünk. 
Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bűnösök, gonoszok valánk. 
7.отцы́ нáши во Еги́птѣ не разумѣ ́ша чудéсъ твои́хъ, ни помянýша мнóже-
ства ми́лости твоея́: и преогорчи́ша восходя́ще въ чермнóе мóре. 
Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile Tale, nu şi-au adus aminte de 
mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie. 
Atyáink Egyiptomban nem értették meg csodálatos dolgaidat, nem emlékeztek 
meg irgalmadnak sokaságáról, és zúgolódtak, midőn a Vörös Tengerhez 
érkeztek. 
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Atyáink nem értették meg Égyiptomban csodáidat, nem emlegették meg 
kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. 
8.И спасé и́хъ и́мене своегó рáди, сказáти си́лу свою́: 
Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. 
Mégis megmentette őket az Ő nevéért, hogy megismertesse hatalmát, De ő 
megsegíté őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. 
9.и запрети́ чермнóму мóрю, и изся́че: и настáви {преведé} я́ въ бéзднѣ я́ко 
въ пусты́ни. 
Şi a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin 
pustie; 
és ráparancsolt a Vörös Tengerre, és kiszáradt az, és úgy vezette őket a 
mélységen át, mint a pusztában. 
Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vivé őket a mélységeken, mint egy 
síkon. 
10.И спасé я́ изъ руки́ ненави́дящихъ и избáви я́ изъ руки́ врагóвъ. 
El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna 
vrăjmaşului; 
Megszabadította őket az ellenség kezéből,  
És kisegíté őket a gyűlölő kezéből; kimentette őket ellenség kezéből. 
11.Покры́ водá стужáющыя и́мъ: ни еди́нъ от ни́хъ избы́сть. 
Şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. 
és elborította a víz szorongatóikat, egy sem maradt meg közülük. 
Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük. 
12.И вѣ ́роваша словеси́ егó и воспѣ ́ша хвалý егó. 
Şi au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudă Lui; 
Akkor hittek szavainak és énekelték az Ő dicséretét. 
És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. 
13.Ускори́ша, забы́ша дѣлá егó, не стерпѣ ́ша совѣ ́та егó: 
Dar degrab au uitat lucrurile Lui şi n-au suferit sfatul Lui; 
De hamarosan elfeledték cselekedeteit, nem tűrték az Ő akaratát; 
Hirtelen elfeledék cselekedeteit; nem várák az ő tanácsát! 
14.и похотѣ ́ша желáнiю въ пусты́ни и искуси́ша Бóга въ безвóднѣй. 
Ci au fost cuprinşi de mare poftă, în pustie, şi au ispitit pe Dumnezeu, în loc fără 
de apă. 
kívánságot kívántak a pusztában, és kísértették Istent a sivatagban. 
Epekedés epeszté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. 
15.И дадé и́мъ прошéнiе и́хъ, послá сы́тость въ дýшы и́хъ. 
Şi le-a împlinit cererea lor şi a săturat sufletele lor. 
De Ő megadta nekik kérésüket, és jóllakatta lelküket. 
És megadá nékik, amit kivántak; és ösztövérséget bocsáta lelkökbe. 
16.И прогнѣ ́ваша Моисéа въ станý, Аарóна святáго Госпóдня. 
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Şi au mâniat pe Moise în tabără şi pe Aaron, sfântul Domnului. 
És megharagították Mózest a táborban, és Áront, az Úr szentjét. 
És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje, Áron ellen. 
17.Отвéрзеся земля́ и пожрé даѳáна и покры́ на сóнмищи Авирóна: 
S-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan şi a acoperit adunarea lui Aviron. 
Megnyílt a föld, és elnyelte Dáthánt, és elborította Abiron közösségét;  
Megnyilt a föld és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. 
18.и разжжéся óгнь въ сóнмѣ и́хъ, плáмень попали́ грѣ ́шники. 
Şi s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoşi. 
tűz gyulladt ki gyülekezetükben, láng emésztette el a bűnösöket. 
És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeté el a gonoszokat. 
19.И сотвори́ша телцá въ Хори́вѣ и поклони́шася истукáнному: 
Şi au făcut viţel în Horeb şi s-au închinat idolului. 
Borjút készítettek Hóreben, és hódoltak a bálványnak,  
Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. 
20.и измѣни́ша слáву егó въ подóбiе телцá ядýщаго травý. 
Şi au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel, care mănâncă iarbă. 
és fölcserélték dicsőségüket fűevő borjú nevére. 
Felcserélték az ő dicsőségöket: ökörnek képével, amely füvet eszik. 
21.И забы́ша Бóга спасáющаго и́хъ, сотвóршаго вéлiя во Еги́птѣ, 
Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a mîntuit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt, 
Elfeledték az Istent, aki megszabadította őket, aki nagy dolgokat cselekedett 
Egyiptomban, 
Elfeledkezének Istenről, szabadítójokról, aki nagy dolgokat művelt 
Égyiptomban, 
22.чудесá въ земли́ Хáмовѣ, стрáшная въ мóри чермнѣ ́мъ. 
Lucruri minunate în pământul lui Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie. 
csodálatosakat Hám földjén, félelmeteseket a Vörös Tengernél. 
Csodákat a Khám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. 
23.И речé потреби́ти и́хъ, áще не бы́ Моисéй избрáнный егó стáлъ въ 
сокрушéнiи предъ ни́мъ, возврати́ти я́рость егó, да не погуби́тъ и́хъ. 
Şi a zis să-i piardă pe dânşii, şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat 
înaintea feţei Lui ca să întoarcă mânia Lui şi să nu-i piardă. 
És már azt is mondta, hogy elpusztítja őket, azonban Mózes, az Ő választottja, 
odaált a törésbe az Ő színe elé, hogy elfordítsa a haragját és el ne pusztítsa őket. 
Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, 
hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. 
24.И уничижи́ша зéмлю желáнную, не я́ша вѣ ́ры словеси́ егó: 
Şi au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui, 
Megvetették a kivánatos földet, nem hittek a szavának; 
És becsmérelték a kivánatos földet, nem hittek az ő igéretének. 
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25.и пороптáша въ селéнiихъ свои́хъ, не услы́шаша глáса Госпóдня. 
Şi au cârtit în corturile lor, n-au ascultat glasul Domnului. 
és zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr hangjára. 
És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. 
26.И воздви́же рýку свою́ на ня́, низложи́ти я́ въ пусты́ни, 
Şi a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustie. 
Ezért fölemelte reájuk a kezét, hogy elhullassa őket a pusztában,  
De ő felemelé kezét reájok, hogy lesújtsa őket a pusztában; 
27.и низложи́ти сѣ ́мя и́хъ во язы́цѣхъ, и расточи́ти я́ въ страны́. 
Şi să doboare sămânţa lor întru neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile. 
és pogány nemzetek közé hullassa magvukat, és szétszórja őket az országokban.  
S hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. 
28.И причасти́шася веельфегóру и снѣдóша жéртвы мéртвыхъ: 
Şi au jertfit lui Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor. 
Akkor Beelfegorhoz szegődtek, és a halottak áldozatait ették,  
Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. 
29.и раздражи́ша егó въ начинáнiихъ свои́хъ, и умнóжися въ ни́хъ падéнiе. 
Şi L-au întărâtat pe El cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei. 
és haragították Őt cselekedeteikkel, és megsokasodott rajtuk a csapás. 
És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás. 
30.И стá Финеéсъ и уми́лостиви, и престá сѣ ́чь: 
Şi a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia. 
De felállt Fineás és kiengesztelte, és megszűnt a törés; 
Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a csapásnak vége lőn. 
31.и вмѣни́ся емý въ прáвду, въ рóдъ и рóдъ до вѣ ́ка. 
Şi i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac. 
és igazságául számíttatott az néki nemzedékről nemzedékre, mindörökre. 
És igazságul tulajdoníttaték néki firól-fira mindörökké. 
32.И прогнѣ ́ваша егó на водѣ ́ прерѣкáнiя, и озлóбленъ бы́сть Моисéй и́хъ 
рáди: 
Şi L-au mâniat pe El la apa certării şi Moise a suferit pentru ei, 
De megharagították Őt az ellenmondás vizénél is, és rosszul járt Mózes is 
miattuk,  
Megharagíták a Meribáh vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattok, 
33.я́ко преогорчи́ша дýхъ егó и рáзнствова устнáма свои́ма. 
Că au amărât duhul lui şi a grăit nesocotit cu buzele lui. 
mert megkeserítette a lelkét, és meghasonlott ajkaiban. 
Mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. 
34.Не потреби́ша язы́ки, я́же речé Госпóдь и́мъ. 
N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul; 
Nem irtották ki a pogány nemzeteket, amelyeket mondott nekik az Úr,  
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Nem irtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr. 
35.И смѣси́шася во язы́цѣхъ и навыкóша дѣлóмъ и́хъ: 
Ci s-au amestecat cu neamurile şi au deprins lucrurile lor; 
hanem elvegyültek a nemzetek között, és eltanulták azok cselekedeteit; 
Sőt összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. 
36.и порабóташа истукáннымъ и́хъ, и бы́сть и́мъ въ соблáзнъ. 
Şi au slujit idolilor lor şi s-au smintit. 
szolgáltak bálványaiknak, s ez lett nekik csapdává; 
És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok. 
37.И пожрóша сы́ны своя́ и дщéри своя́ бѣсовóмъ, 
Şi au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor, 
feláldozták fiaikat és leányaikat a démonoknak,  
És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, 
38.и пролiя́ша крóвь непови́нную, крóвь сынóвъ свои́хъ и дщéрей, я́же 
пожрóша истукáннымъ ханаáнскимъ: и убiéна бы́сть земля́ и́хъ кровьми́ 
Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit 
idolilor din Canaan şi s-a spurcat pământul de sânge. 
ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak 
áldoztak fel; és megfertőződött a föld a vérontástól, 
És ártatlan vért ontának: fiaik és leányaik vérét, akiket Kanaán bálványainak 
áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. 
39.и оскверни́ся въ дѣ ́лѣхъ и́хъ: и соблуди́ша въ начинáнiихъ свои́хъ. 
Şi s-au pângărit de lucrurile lor şi s-au desfrânat cu faptele lor. 
és tisztátalanná lett cselekedeteiktől, és paráználkodtak gaztetteikkel. 
És tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. 
40.И разгнѣ ́вася я́ростiю Госпóдь на лю́ди своя́ и омерзи́ достоя́нiе своé: 
Şi S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Sa; 
Akkor haragra gerjedt az Úr az Ő népe ellen, és megutálta az Ő örökségét; 
De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megútálta az ő örökségét. 
41.и предадé я́ въ рýки врагóвъ, и обладáша и́ми ненави́дящiи и́хъ. 
Şi i-a dat pe ei în mâinile neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. 
pogány nemzetek kezébe adta őket, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. 
És odaadá őket pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtok. 
42.И стужи́ша и́мъ врази́ и́хъ: и смири́шася подъ рукáми и́хъ. 
Şi i-au asuprit pe ei vrăjmaşii lor şi au fost nefericiţi sub mâinile lor. 
Sanyargatták őket ellenségeik, és megaláztattak azok keze által. 
És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt! 
43.Мнóжицею избáви я́: тíи же преогорчи́ша егó совѣ ́томъ свои́мъ, и 
смири́шася въ беззакóнiихъ свои́хъ. 
De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei L-au amărât pe El, cu sfatul lor şi i-
a umilit pentru fărădelegile lor. 
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Sokszor mentette meg őket, de ők keserítették Őt szándékukkal, és 
megaláztattak törvénytelenségeik miatt. 
Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és 
mélyebben merültek bűneikbe. 
44.И ви́дѣ Госпóдь, внегдá скорбѣ ́ти и́мъ, внегдá услы́шаше молéнiе и́хъ: 
Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor; 
Mégis reájuk tekintett, amikor gyötrődtek, meghallgatva könyörgésüket; 
De reájok tekintett a nyomorúság napján, mikor meghallgatá rimánkodásukat; 
45.и помянý завѣ ́тъ свóй, и раскáяся по мнóжеству ми́лости своея́: 
Şi şi-a adus aminte de legământul Lui şi S-a căit după mulţimea milei Sale; 
és megemlékezett szövetségéről, és meggondolta magát irgalmának sokasága 
szerint,  
És megemlékezett velök kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint 
megengesztelődék. 
46.и дадé я́ въ щедрóты предъ всѣ ́ми плѣни́вшими я́. 
Şi le-a dat să găsească milă, înaintea celor ce i-au robit pe ei. 
és könyörületet ébresztett irántuk mindazokban, akik fogságba ejtették őket. 
És könyörületességre indítá irántok mindazokat, akik őket fogva elvivék. 
47.Спаси́ ны, Гóсподи, Бóже нáшъ, и собери́ ны от язы́къ, исповѣ ́датися 
и́мени твоемý святóму, хвали́тися во хвалѣ ́ твоéй. 
Mîntuieşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să 
lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta. 
Szabadíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze bennünket a pogány 
nemzetek közül, hogy magasztaljuk a Te szent nevedet, és dicsekedjünk a Te 
dicséretedben. 
Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, 
hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. 
48.Благословéнъ Госпóдь Бóгъ Изрáилевъ от вѣ ́ка и до вѣ ́ка. И рекýтъ вси́ 
лю́дiе: бýди, бýди. 
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în veac. Tot 
poporul să zică: Amin. Amin. 
Áldott az Úr, Izráelnek Istene, öröktől fogva és mindörökké. És mondja az egész 
nép: úgy legyen, úgy legyen! 
Áldott legyen az Úr, Izráel Istene örökkön örökké, és minden nép mondja: 
Ámen. Dicsérjétek az Urat. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
106/107. Zsoltár 
Аллилýiа. 
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Aliluia. 
Isten szabadító munkáinak felsorolása.  
 
1.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви, я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. 
2.Да рекýтъ избáвленнiи Гóсподемъ, и́хже избáви изъ руки́ врагá, 
Să spună cei izbăviţi de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului. 
Ezt mondják az Úr által megváltottak, akiket kiváltott az ellenség kezéből. 
Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből; 
3.и от стрáнъ собрá и́хъ, от востóкъ и зáпадъ, и сѣ ́вера и мóря: 
Din ţări i-a adunat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la 
miazăzi. 
Az országokból gyűjtötte egybe őket, keletről és nyugatról, északról és a tenger 
felől. 
És akiket összegyűjtött a különböző földekről: napkelet és napnyugot felől, 
északról és a tenger felől. 
4.заблуди́ша въ пусты́ни безвóднѣй, пути́ грáда оби́телнаго не обрѣтóша: 
Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea de locuit n-au 
găsit. 
Bolyongtak a puszta sivatagban, lakott város útját nem találták,  
Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala. 
5.áлчуще и жáждуще, душá и́хъ въ ни́хъ изчезé. 
Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se sfârşea;  
éheztek és szomjúhoztak, lelkük megfogyatkozott bennük. 
Éhesek és szomjasok valának; lelkök is elepedt bennök. 
6.И воззвáша ко Гóсподу, внегдá скорбѣ ́ти и́мъ, и от нýждъ и́хъ избáви я́: 
Dar au strigat către Domnul, în necazurile lor, şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei.  
De az Úrhoz kiáltottak gyötrődésükben, és kimentette őket szorultságukból. 
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket. 
7.и настáви я́ на пýть прáвъ, вни́ти во грáдъ оби́телный. 
Şi i-a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit.  
Helyes útra vezette őket, hogy lakott városba mehessenek. 
És vezeté őket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak. 
8.Да исповѣ ́дятся {да исповѣ ́дятъ} Гóсподеви ми́лости егó и чудесá егó 
сыновóмъ человѣ ́ческимъ: 
Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut 
fiilor oamenilor.  
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Vallják meg az Úrnak irgalmát és csodatetteit az emberek fiain,  
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 
csodadolgaiért, 
9.я́ко насы́тилъ éсть дýшу тщý, и дýшу áлчущу испóлни блáгъ: 
Că a săturat suflet deşert/însetat, şi suflet flămând a umplut de bunătăţi.  
mert megelégítette az elepedt lelket s az éhező lelket eltöltötte jóval.  
Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket betölté jóval! 
10.сѣдя́щыя во тмѣ ́ и сѣ ́ни смéртнѣй, оковáнныя нищетóю и желѣ ́зомъ, 
Şedeau în întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi de sărăcie şi de fier, 
Vannak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, megkötözötten, 
nyomoruságban és vasban, 
Akik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén 
nyomorúsággal és vassal; 
11.я́ко преогорчи́ша словесá Бóжiя, и совѣ ́тъ вы́шняго раздражи́ша. 
Pentru că au amărât cuvintele Domnului şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.  
mert zúgolódtak Isten igéi ellen, és a Magasságos szándékát megvetették. 
Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták; 
12.И смири́ся въ трудѣ ́хъ сéрдце и́хъ, и изнемогóша, и не бѣ ́ помагáяй. 
El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit-au şi nu era cine să le ajute;  
Ezért gyötrelmekkel alázta meg szívüket, elerőtlenedtek, és nem volt segítőjük. 
Azért megalázta az ő szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. 
13.И воззвáша ко Гóсподу, внегдá скорбѣ ́ти и́мъ, и от нýждъ и́хъ спасé я́: 
Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a mîntuit pe ei.  
De az Úrhoz kiáltottak gyötrődésükben, és kimentette őket szorultságukból. 
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá őket. 
14.и изведé я́ изъ тмы́ и сѣ ́ни смéртныя, и ýзы и́хъ растерзá. 
Şi i-a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-a rupt.  
Kivezette őket a sötétségből és a halál árnyékából, és bilincseiket széttörte. 
Kihozá őket a setétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá. 
15.Да исповѣ ́дятся {да исповѣ ́дятъ} Гóсподеви ми́лости егó и чудесá егó 
сыновóмъ человѣ ́ческимъ: 
Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut 
fiilor oamenilor! 
Vallják meg az Úrnak irgalmát és csodatételeit az emberek fiain,  
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 
csodadolgaiért, 
16.я́ко сокруши́ вратá мѣ ́дная, и вереи́ желѣ ́зныя сломи́. 
Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt.  
mert szétzuzta az érckapukat, és letörte vasreteszeket. 
Hogy összetöré az érc-kapukat, és a vas-zárakat letördelé! 
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17.Воспрiя́тъ я́ от пути́ беззакóнiя и́хъ: беззакóнiй бо рáди свои́хъ  
смири́шася. 
Şi i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost 
umiliţi.  
Vannak, akiket kiemelt törvénytelen útjukról, mert törvénytelenségeik miatt 
megaláztattak; 
A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért 
nyomorgattattak. 
18.Вся́каго брáшна возгнушáся душá и́хъ, и прибли́жишася до врáтъ 
смéртныхъ. 
Urât-a sufletul lor orice mâncare şi s-au apropiat de porţile morţii.  
minden ételt megutált a lelkük, és a halál kapuihoz értek. 
Minden étket útála az ő lelkök, és a halál kapujához közelgetének. 
19.И воззвáша ко Гóсподу, внегдá скорбѣ ́ти и́мъ, и от нýждъ и́хъ спасé я́: 
Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a mîntuit.  
De az Úrhoz kiáltottak gyötrődésükben, és kimentette őket szorultságukból. 
De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. 
20.послá слóво своé, и изцѣли́ я́, и избáви я́ от растлѣ ́нiй и́хъ. 
Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a izbăvit pe ei din stricăciunile 
lor.  
Elküldte igéjét és meggyógyította őket, és megmentette őket romlásukból. 
Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből. 
21.Да исповѣ ́дятся {да исповѣ ́дятъ} Гóсподеви ми́лости егó и чудесá егó 
сыновóмъ человѣ ́ческимъ: 
Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut 
fiilor oamenilor!  
Vallják meg az Úrnak irgalmát és csodatetteit az emberek fiain,  
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 
csodadolgaiért, 
22.и да пожрýтъ емý жéртву хвалы́ и да возвѣстя́тъ дѣлá егó въ рáдости. 
Şi să-I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui, întru bucurie. 
és áldozzák a dicséret áldozatát, és hirdessék az Ő műveit örvendezéssel. 
És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit 
örvendezéssel! 
23.Сходя́щiи въ мóре въ кораблéхъ, творя́щiи дѣ ́ланiя въ водáхъ мнóгихъ, 
Cei ce se pogoară la mare în corăbii, cei ce-şi fac lucrarea lor în ape multe,  
Vannak, akik tengerre szállnak hajókon, és munkájukat a nagy vizeken végzik;  
Akik hajókon tengerre szállnak, és a nagy vizeken kalmárkodnak, 
24.тíи ви́дѣша дѣлá Госпóдня и чудесá егó во глубинѣ ́. 
Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc.  
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azok látták az Úrnak műveit és az Ő csodálatos dolgait a mélységben;  
Azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben. 
25.Речé, и стá дýхъ бýренъ, и вознесóшася вóлны егó: 
El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării.  
mert szólott, és vihar szele támadt, és magasra csapták a hullámok; 
Szólott ugyanis és szélvészt támaszta, amely felduzzasztá a habokat. 
26.восхóдятъ до небéсъ и низхóдятъ до бéзднъ: душá и́хъ въ злы́хъ тáяше: 
Se urcau până la ceruri şi se pogorau până în adâncuri, iar sufletul lor întru 
primejdii încremenea.  
fölszállnak az égig és lehullanak a mélységig, lelkük elemésztődött a bajban; 
Az égig emelkedének, a fenékig sülyedének; lelkök elolvada az inségben. 
27.смятóшася, подвигóшася я́ко пiя́ный, и вся́ мýдрость и́хъ поглощенá 
бы́сть. 
Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit. 
megrendültek, meginogtak mint a részeg, és minden bölcseségük elenyészett. 
Szédülének és tántorgának, mint a részeg, és minden bölcsességöknek esze vész 
vala. 
28.И воззвáша ко Гóсподу, внегдá скорбѣ ́ти и́мъ, и от нýждъ и́хъ изведé я́: 
Dar au strigat către Domnul în necazurile lor, şi din nevoile lor i-a izbăvit.  
De az Úrhoz kiáltottak gyötrődésükben, és kimentette őket szorultságukból. 
De az Úrhoz kiáltának az ő szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté őket. 
29.и повелѣ ́ бýри, и стá въ тишинý, и умолкóша вóлны егó. 
Şi i-a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării.  
Parancsolt a viharnak, s az fuvallattá változott, és elhallgattak a tenger hullámai. 
Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. 
30.И возвесели́шася, я́ко умолкóша, и настáви я́ въ пристáнище хотѣ ́нiя 
своегó. 
Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul 
dorit de ei. 
És örültek, hogy azok elcsöndesedtek, Ő pedig a kívánt kikötőbe vezette őket.  
És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé őket az ő kivánságuknak 
partjára. 
31.Да исповѣ ́дятся {да исповѣ ́дятъ} Гóсподеви ми́лости егó и чудесá егó 
сыновóмъ человѣ ́ческимъ: 
Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut 
fiilor oamenilor! 
Vallják meg az Úrnak irgalmát és csodatetteit az emberek fiain; 
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való 
csodadolgaiért! 
32.да вознесýтъ егó въ цéркви людстѣ ́й, и на сѣдáлищи стáрецъ восхвáлятъ 
егó. 
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Înălţaţi-L pe El în adunarea poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi-L pe El,  
magasztalják Őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában dicsérjék Őt. 
És magasztalják fel őt a népnek gyülekezetében, és dicsérjék őt a vének 
ülésében! 
33.Положи́лъ éсть рѣ ́ки въ пусты́ню и исхóдиша воднáя въ жáжду, 
Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat.  
Folyokat pusztasággá tett, és a vizek forrásait szomjú homokká,   
Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; 
34.зéмлю плодонóсную въ слáность, от злóбы живýщихъ на нéй. 
Şi pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe dînsul.  
termékeny földet szikes talajjá a rajta lakók gonoszsága miatt. 
Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. 
35.Положи́лъ éсть пусты́ню во езéра воднáя и зéмлю безвóдную во 
исхóдища воднáя. 
Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape,  
Pusztaságot bővizű tavakká változtatott, és kiaszott földet vizek forrásává. 
Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. 
36.И насели́ тáмо áлчущыя, и состáвиша грáды оби́телны: 
Şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit  
Éhezőket telepített oda, és azok lakott várost építettek,   
És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek. 
37.и насѣ ́яша сéла, и насади́ша виногрáды, и сотвори́ша плóдъ жи́тенъ. 
Şi au semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade.  
bevetették a mezőket és szöllőt ültettek, s ezek termésül gyümölcsöt hoztak; 
És mezőket vetének be és szőlőket plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt 
szerezzenek. 
38.И благослови́ я́, и умнóжишася зѣлó: и скоты́ и́хъ не умáли. 
Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi vitele lor nu le-a împuţinat.  
megáldotta őket, és igen megsokasodtak, és állataikat nem csökentette. 
És megáldá őket és igen megszaporodának, és barmaikat sem kevesbítette meg. 
39.И умáлишася и озлóбишася от скóрби зóлъ и болѣ ́зни: 
Şi iarăşi au fost împuţinaţi şi chinuiţi de apăsarea necazurilor şi a durerii.  
Azután mégis megfogyatkoztak és gyötrődtek a bajok és a gondok szorongatása 
miatt. 
De megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserűség 
miatt. 
40.излiя́ся уничижéнiе на кня́зи и́хъ, и облазни́ {заблуждáти сотвори́} я́ по 
непрохóднѣй, а не по пути́. 
Aruncat-a dispreţ asupra căpeteniilor lor şi i-a rătăcit pe ei în loc neumblat şi 
fără de cale.  
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Megvetést zúdított a fejedelmekre, és bolyongani hagyta őket úttalan utakon; 
Gyalázatot zúdított a fejedelmekre, és bujdostatta őket út nélkül való kietlenben. 
41.И помóже убóгу от нищеты́ и положи́ я́ко óвцы отéчествiя. 
Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie şi i-a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire.  
de a szegényt kisegítette a nyomoruságából, és olyanná tett nemzetségeket, mint 
a juhok.  
De felemelé a nyomorultat az ínségből, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a 
juhnyájhoz. 
42.У́зрятъ прáвiи и возвеселя́тся, и вся́кое беззакóнiе загради́тъ устá своя́. 
Vedea-vor drepţii şi se vor veseli şi toată fărădelegea îşi va astupa gura ei.  
Látják ezt az igazak és örvendeznek, és minden törvénytelenség befogja a száját. 
Látják az igazak és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő 
száját. 
43.Ктó премýдръ и сохрани́тъ сiя́? и уразумѣ ́ютъ ми́лости Госпóдни. 
Cine este înţelept va păzi acestea şi va pricepe milele Domnului. 
Kicsoda bölcs, hogy mindezeket megőrizze, és megértse az Úrnak irgalmát? 
Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
107/108. Zsoltár 
1.Пѣ ́снь, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David. 
Isten jóságának háladatos elismerése és kegyelmének várása. Ének. Dávid 
zsoltára. 
 
2.Готóво сéрдце моé, Бóже, готóво сéрдце моé: воспою́ и пою́ во слáвѣ мо-
éй. 
Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea; cânta-voi şi voi lăuda 
întru inima mea.  
Készséges az én szívem, oh Isten, készséges az én szívem; énekelek és 
zengedezek a lelkemben. 
Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem 
is kész. 
3.Востáни, слáва моя́, востáни, псалти́рю и гýсли: востáну рáно. 
Deşteaptă-te slava mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi 
dimineaţa.  
Serkenj föl, lant és citera, hadd költsem föl a hajnalt!  
Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt! 
4.Исповѣ ́мся тебѣ ́ въ лю́дехъ, Гóсподи, пою́ тебѣ ́ во язы́цѣхъ: 
Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi Ţie între neamuri, 
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Vallomast teszek Rólad a népek közt, Uram, és énekelek Néked a nemzetek 
közott; 
Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között! 
5.я́ко вéлiя верхý небéсъ ми́лость твоя́ и до о́блакъ и́стина твоя́. 
Că mai mare decât cerurile este mila Ta şi până la nori adevărul Tău.  
mert nagyobb az egeknél a Te irgalmad, és a fellegekig ér a Te igazságod. 
Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod! 
6.Вознеси́ся на небесá, Бóже, и по всéй земли́ слáва твоя́, 
Emelkedj az egek fölé, Isten, és az egész föld fölé a Te dicsőséged. 
Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész 
földön! 
7.я́ко да избáвятся возлю́бленнiи твои́: спаси́ десни́цею твоéю и услы́ши 
мя́. 
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta, ca să se 
izbăvească cei iubiţi/plăcuţi ai Tăi.  
Hogy megmeneküljenek a Te kedvelteid, szabadíts meg a Te jobboddal, és 
hallgass meg engem. 
Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass 
meg engem! 
8.Бóгъ возглагóла во святѣ ́мъ своéмъ: вознесýся и раздѣлю́ Сики́му, и 
удóль селéнiй размѣ ́рю. 
Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al 
Lui: 
Înălţa-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi Valea Sucot o voi măsura.  
Isten szólott az Ő szent helyén: fölemelkedem és felosztom Sikimát, és 
felmérem a sátorok völgyét. 
Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és 
felmérhetem Sukkothnak völgyét. 
9.Мóй éсть Галаáдъ, и мóй éсть Манассíй, и Ефрéмъ заступлéнiе главы́ мо-
ея́: Иýда цáрь мóй, 
Al Meu este Galaad şi al Meu este Manase şi Efraim sprijinul capului Meu,  
Enyém Gileád és enyém Manassé, és Efráim az én fejemnek erőssége, Júda az 
én királyom,  
Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én 
törvényrendelőm. 
10.Моáвъ конóбъ уповáнiя моегó: на Идумéю наложý сапóгъ мóй: мнѣ ́ 
иноплемéнницы покори́шася. 
Iuda, legiuitorul Meu; Moab, vas al spălării Mele;  
Spre Idumeea voi arunca încălţămintea Mea. Mie cei de alt neam Mi s-au 
supus". 
Moáb az én reménységem edénye. Kinyújtom sarumat Idumeára, s az idegenek 
behódolnak nékem. 
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Moáb az én mosdómedencém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett 
kacagok. 
11.Ктó введéтъ мя́ во грáдъ ограждéнiя? или́ ктó настáвитъ мя́ до Идумéи? 
Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până în Idumeea?  
Ki ragad el engem az erős városba? Ki vezet el engem Idumeáig? 
Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig? 
12.Не ты́ ли, Бóже, отри́нувый нáсъ, и не изы́деши, Бóже, въ си́лахъ 
нáшихъ? 
Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi, 
Dumnezeule, cu oştirile noastre?  
Nem Te leszel-é az, óh Isten, aki elvetettél minket, és nem vonulsz-e ki, óh 
Isten, a mi seregeinkkel? 
Nem te vagy-é, oh Isten, aki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi 
seregeinkkel? 
13.Дáждь нáмъ пóмощь от скóрби: и сýетно спасéнiе человѣ ́ческо. 
Dă-ne nouă ajutor, ca să ieşim din necaz, că deşartă este mîntuirea cea de la 
oameni.  
Segíts ki minket gyötrelmünkből, mert hiábavaló az emberi segítség. 
Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség! 
14.О Бóзѣ сотвори́мъ си́лу, и тóй уничижи́тъ враги́ нáшя. 
Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe vrăjmaşii noştri. 
Istenben hatalmas dolgokat cselekszünk, és Ő megsemmisíti ellenségeinket. 
Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket. 
 
108/109. Zsoltár 
Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. 
Az ellenség ellen való segélykérés. Az éneklőmesternek, Dávidé; zsoltár. 
 
1.Бóже, хвалы́ моея́ не премолчи́: 
Istenem, ne hallgasd el az én dicséretemet, 
Én dicséretemnek Istene, ne hallgass! 
2.я́ко устá грѣ ́шнича и устá льсти́ваго на мя́ отверзóшася, глагóлаша на мя́ 
язы́комъ льсти́вымъ, 
Dumnezeule, lauda mea n-o ţine sub tăcere. Că gura păcătosului şi gura 
vicleanului asupra mea s-au deschis.  
mert a bűnösnek szája és az álnoknak szája ellenem nyílt ki. 
Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyilt ellenem, hazug nyelvvel 
beszélnek én velem. 
3.и словесы́ ненави́стными обыдóша мя́, и брáшася со мнóю тýне. 
Grăit-au împotriva mea cu limbă vicleană şi cu cuvinte de ură m-au înconjurat şi 
s-au luptat cu mine în zadar.  
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Álnok nyelvvel szólottak ellenem, és a gyűlölség szavaival vettek engem körül, 
és ok nélkül támadtak reám.  
És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok 
nélkül. 
4.Вмѣ ́сто éже люби́ти мя́, оболгáху мя́, áзъ же моля́хся: 
În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. 
Ahelyett, hogy szeretnének, rágalmaztak engem, én pedig imádkoztam. 
Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. 
5.и положи́ша на мя́ злáя за благáя, и нéнависть за возлюблéнiе моé. 
Pus-au împotriva mea rele în loc de bune şi ură în locul iubirii mele.  
Rosszal viszonozták nékem a jót, és gyűlölettel szeretetemet. 
Rosszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért. 
6.Постáви на негó грѣ ́шника, и дiáволъ да стáнетъ одеснýю егó: 
Pune peste dânsul pe cel păcătos şi diavolul să stea de-a dreapta lui.  
Állíts föléjük bűnöst, és vádló álljon az ő jobbja felől. 
Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől. 
7.внегдá суди́тися емý, да изы́детъ осуждéнъ, и моли́тва егó да бýдетъ въ 
грѣ ́хъ. 
Când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. 
Midőn ítéltetik, vétkesként távozzék, és imádsága bűnévé váljék neki. 
Mikor törvénykezik, mint gonosz jőjjön ki; még az imádsága is bűnné legyen. 
8.Да бýдутъ днíе егó мáли, и епи́скопство егó да прiи́метъ и́нъ: 
Să fie zilele lui puţine şi dregătoria lui să o ia altul;  
Legyenek az ő napjai kevesek, és tisztségét más nyerje el. 
Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el. 
9.да бýдутъ сы́нове егó си́ри, и женá егó вдовá: 
Să ajungă copiii lui orfani şi femeia lui văduvă;  
Árvákká legyenek az ő fiai, és felesége özveggyé. 
Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé. 
10.дви́жущеся да преселя́тся сы́нове егó и воспрóсятъ, да изгнáни бýдутъ 
изъ домóвъ свои́хъ. 
Să fie strămutaţi copiii lui şi să cerşească, să fie scoşi din curţile caselor lor; 
Bolyongva bújdossanak az ő fiai és kolduljanak; vettessenek ki lakóhelyeikből. 
És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek 
eledelt. 
11.Да взы́щетъ заимодáвецъ вся́, ели́ка сýть егó: и да восхи́тятъ чуждíи 
труды́ егó. 
Să smulgă cămătarul toată averea lui; să răpească străinii ostenelile lui;  
Kutassa át a hitelező minden vagyonát, és idegenek ragadják el fáradságának 
gyümölcseit. 
Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét. 
12.Да не бýдетъ емý застýпника, нижé да бýдетъ ущедря́яй сироты́ егó: 
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Să nu aibă sprijinitor şi nici orfanii lui miluitor;  
Ne legyen néki oltalmazója, és ne legyen senki, aki árváin megkönyörülne. 
Ne legyen néki, aki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, aki könyörüljön az 
ő árváin! 
13.да бýдутъ чáда егó въ погублéнiе, въ рóдѣ еди́нѣмъ да потреби́тся и́мя 
егó. 
Să piară copiii lui şi într-un neam să se stingă numele lui; 
Pusztuljanak el gyermekei, egyetlen nemzedékben töröltessék el az ő neve. 
Vesszen ki az ő maradéka; a második nemzedékben töröltessék el a nevök! 
14.Да воспомянéтся беззакóнiе отéцъ егó предъ Гóсподемъ, и грѣ ́хъ мáтере 
егó да не очи́стится: 
Să se pomenească fărădelegea părinţilor lui înaintea Domnului şi păcatul maicii 
lui să nu se şteargă;  
Emlékezetes legyen atyáinak törvényszegése az Úr elött, és anyjának bűne el ne 
töröltessék. 
Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne 
töröltessék! 
15.да бýдутъ предъ Гóсподемъ вы́ну, и да потреби́тся от земли́ пáмять и́хъ: 
Să fie înaintea Domnului pururea şi să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru 
că nu şi-a adus aminte să facă milă.  
Legyenek ezek az Úr előtt mindenkor, és irtassék ki a földről az ő emlékezetük. 
Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetök is vesszen ki e földről, 
16.занéже не помянý сотвори́ти ми́лость, и погнá человѣ ́ка ни́ща и убóга, и 
умилéна сéрдцемъ умертви́ти. 
Şi a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac şi pe cel smerit cu inima, ca să-l 
omoare. 
Mert nem gondolt arra, hogy irgalmasságot cselekedjék, hanem üldözte a 
nincstelen és szegény embert, és a töredelmes szívűt, hogy halálra adja őt. 
Amiatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a 
szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. 
17.И возлюби́ кля́тву, и прiи́детъ емý: и не восхотѣ ́ благословéнiя, и 
удали́тся от негó. 
Şi a iubit blestemul şi va veni asupra lui; şi n-a voit binecuvântarea şi se va 
îndepărta de la el.  
És szerette az átkot, szálljon hát reá; és nem akarta az áldást, távozzék hát tőle. 
Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt; és mivel nem volt kedve az 
áldáshoz, azért távozék az el ő tőle. 
18.И облечéся въ кля́тву я́ко въ ри́зу, и вни́де я́ко водá во утрóбу егó и я́ко 
елéй въ кóсти егó: 
Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină şi a intrat ca apa înlăuntrul lui şi ca 
untdelemnul în oasele lui.  
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És átokba öltözött mint köntösbe, és az, mint a víz, behatolt belsejébe, és mint az 
olaj, az ő csontjaiba. 
Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő 
csontjaiba, mint az olaj. 
19.да бýдетъ емý я́ко ри́за, въ ню́же облачи́тся, и я́ко пóясъ, и́мже вы́ну 
опоясýется. 
Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă şi ca un brâu cu care pururea se 
încinge. 
Legyen az néki mint a köntös, amelybe öltözik, és mint az öv, amellyel 
mindenkor felövezi magát. 
Legyen az néki palástul, amelybe beburkolódzik, és övül, amelylyel mindenkor 
övezze magát. 
20.Сié дѣ ́ло оболгáющихъ мя́ у Гóспода и глагóлющихъ лукáвая на дýшу 
мою́. 
Aceasta să fie răsplata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului şi 
grăiesc rele împotriva sufletului meu.  
Ez legyen a fizetségük  az Úrtól az én rágalmazóimnak, és azoknak, akik 
gonoszságokat szólottak az én lelkem ellen. 
Ez legyen jutalmok az Úrtól az én vádolóimnak, és akik rosszat beszélnek az én 
lelkemre. 
21.И ты́, Гóсподи, Гóсподи, сотвори́ со мнóю и́мене рáди твоегó, я́ко блáга 
ми́лость твоя́:  
Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta.  
Te pedig, Uram, cselekedj énvelem irgalmasságot a Te nevedért, mert jó a Te 
irgalmad. 
De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te 
kegyelmed, szabadíts meg engem! 
22.избáви мя́, я́ко ни́щъ и убóгъ éсмь áзъ, и сéрдце моé смятéся внýтрь 
менé. 
Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman sunt eu şi inima mea s-a tulburat înlăuntrul 
meu. 
Szabadíts meg engem, mert szegény és nyomorult vagyok én, és szívem 
megrendült bensőmben. 
Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett én 
bennem. 
23.Я́ко сѣ ́нь, внегдá уклони́тися éй, отъя́хся: стрясóхся я́ко прýзи. 
Ca umbra ce se înclină m-am trecut; ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur.  
Mint az árnyék, midőn elhanyatlik, úgy elenyésztem, elűzettem, miként a 
sáskák; 
Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor; ide s tova hányattatom, 
mint a sáska. 
24.Колѣ ́на моя́ изнемóгоста от постá, и плóть моя́ измѣни́ся елéа рáди. 
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Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului. 
térdeim elgyöngültek a böjtöléstől, testem elapadt olaj hiányában. 
Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől. 
25.И áзъ бы́хъ поношéнiе и́мъ: ви́дѣша мя́, покивáша главáми свои́ми. 
Şi eu am ajuns lor ocară. M-au văzut şi au clătinat cu capetele lor. 
És én gyalázattá lettem nekik, néztek engem, és fejüket csóválták. 
Sőt gyalázatossá lettem előttök; ha látnak engem, fejöket csóválják. 
26.Помози́ ми, Гóсподи Бóже мóй, и спаси́ мя по ми́лости твоéй: 
Ajută-mă, Doamne Dumnezeul meu, mântuieşte-mă, după mila Ta. 
Segíts meg engem, Uram Istenem, és ments meg engem a Te irgalmasságod 
szerint. 
Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 
27.и да разумѣ ́ютъ, я́ко рукá твоя́ сiя́, и ты́, Гóсподи, сотвори́лъ еси́ ю́. 
Şi să cunoască ei că mâna Ta este aceasta şi Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea.  
Hadd tudják meg, hogy a Te kezed az, és hogy Te cselekedted azt, Uram. 
Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram! 
28.Прокленýтъ тíи, и ты́ благослови́ши: востаю́щiи на мя́ да постыдя́тся, 
рáбъ же твóй возвесели́тся. 
Ei vor blestema şi Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se 
ruşineze, iar robul Tău să se veselească. 
Átkozódni fognak ők, de Te megáldasz; szégyenüljenek meg támadóim, a Te 
szolgád pedig örvendezik majd.  
Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg és 
örvendezzen a te szolgád. 
29.Да облекýтся оболгáющiи мя́ въ срамотý и одéждутся я́ко одéждою 
студóмъ свои́мъ. 
Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară şi cu ruşinea lor ca şi cu un 
veşmânt să se învelească.  
Szégyenbe öltözzenek rágalmazóim, és mint a palást, úgy vegye őket körül 
gyalázatuk. 
Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenökbe, mint egy 
köpenybe! 
30.Исповѣ ́мся Гóсподеви зѣлó усты́ мои́ми и посредѣ ́ мнóгихъ восхвалю́ 
егó: 
Lăuda-voi pe Domnul foarte, cu gura mea, şi în mijlocul multora Îl voi preaslăvi 
pe El.  
Erős vallomást teszek szájammal az Úrról, és sokak között dicsérem majd Őt. 
Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság 
közepette! 
31.я́ко престá одеснýю убóгаго, éже спасти́ от гоня́щихъ дýшу мою́. 
Că a stat de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l 
prigonesc. 
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Mert megállt a szegények jobbja felöl, hogy megszabadítsa az üldözőktől az én 
lelkemet. 
Mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, akik elítélik 
annak lelkét. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 16 
16. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
109/110. Zsoltár 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David. 
A Messiás királysága és örök papsága. Dávidé; zsoltár. 
 
1.Речé Госпóдь Гóсподеви моемý: сѣди́ одеснýю менé, дóндеже положý 
враги́ твоя́ поднóжiе нóгъ твои́хъ. 
Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe 
vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale". 
Mondá az Úr az én uramnak: ülj az Én jobbom felől, mígnem alávetem 
ellenségeidet zsámolyul a te lábaid alá. 
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul 
vetem a te lábaid alá. 
2.Жéзлъ си́лы пóслетъ ти́ Госпóдь от Сióна, и Гóсподствуй посредѣ ́ 
врагóвъ твои́хъ. 
Toiagul puterii Tale Ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: Stăpâneşte în 
mijlocul vrăjmaşilor Tăi. 
A hatalom pálcáját küldi le néked az Úr a Sionról, és uralkodj a te ellenségeid 
között. 
A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid 
között! 
3.Съ тобóю начáло въ дéнь си́лы твоея́, во свѣ ́тлостехъ святы́хъ твои́хъ: изъ 
чрéва прéжде денни́цы роди́хъ тя́. 
Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din 
pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.  
Veled lesz a hatalom a te uralmad napján, a te szenteid tündöklésében.  
Méhemből a hajnalcsillag előtt szültelek téged.  
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; 
hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja. 
4.Кля́тся Госпóдь и не раскáется: ты́ иерéй во вѣ ́къ по чи́ну 
Мелхиседéкову. 
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Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău. Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui 
Melchisedec.  
Megesküdött az Úr, és meg nem másítja esküvését: pap vagy te mindörokké 
Melkhisédek rendje szerint. 
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje 
szerint. 
5.Госпóдь одеснýю тебé сокруши́лъ éсть въ дéнь гнѣ ́ва своегó цари́: 
Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. 
Az Úr van a jobbodon, összezúzza az Ő haragja napján a királyokat; 
Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat; 
6.сýдитъ во язы́цѣхъ, испóлнитъ падéнiя, сокруши́тъ главы́ на земли́ 
мнóгихъ. 
Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe 
pământ.  
ítélkezik a népek fölött, elborítja holttestekkel a földet, és sokaknak fejét 
összezuzza. 
Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön 
minden főt. 
7.От потóка на пути́ пiéтъ: сегó рáди вознесéтъ главý.  
Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul. 
A patakból iszik útközben, ezért emeli föl a fejét. 
Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét. 
 
110/111. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Scris pe vremea lui Neemia. Aliluia. 
Hálaadás Isten sok rendbéli jóvoltáért. 
 
1.Исповѣ ́мся тебѣ ́, Гóсподи, всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ въ совѣ ́тѣ прáвыхъ и 
сóнмѣ. 
Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.  
Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből, az igazak tanácsában és 
gyülekezetében. 
Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és 
a gyülekezetben. 
2.Вéлiя дѣлá Госпóдня, изы́скана во всѣ ́хъ вóляхъ егó: 
Mari sunt lucrurile Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui.  
Nagyok az Úrnak művei, kívánatos mindenkinek az Ő akarata; 
Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek 
azokban. 
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3.исповѣ ́данiе и великолѣ ́пiе дѣ ́ло егó, и прáвда егó пребывáетъ въ вѣ ́къ 
вѣ ́ка. 
Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.  
megvallás és magasztosság az Ő műve, és az Ő igazsága megmarad mindörökön 
örökké. 
Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig. 
4.Пáмять сотвори́лъ éсть чудéсъ свои́хъ: ми́лостивъ и щéдръ Госпóдь. 
Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul. 
Emléket alkotott az Ő csódáinak; irgalmas és könyörületes az Úr, 
Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr. 
5.Пи́щу дадé боя́щымся егó: помянéтъ въ вѣ ́къ завѣ ́тъ свóй.  
Hrană a dat celor ce se tem de Dânsul; aduceţi-vă aminte în veac de legământul 
Lui.  
eledelt adott azoknak, akik félik Őt; mindörökké megemlékezik az Ő 
szövetségéről. 
Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké. 
6.Крѣ ́пость дѣ ́лъ свои́хъ возвѣсти́ лю́демъ свои́мъ, дáти и́мъ достоя́нiе 
язы́къ. 
Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moştenirea 
neamurilor. 
Megmutatatta cselekedeteinek erejét az Ő népének, hogy nekik adja a nemzetek 
örökségét.  
Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok 
örökségét. 
7.Дѣлá рýкъ егó и́стина и сýдъ, вѣ ́рны вся́ зáповѣди егó, 
Lucrurile mâinilor Lui adevăr şi judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui, 
Az Ő kezeinek művei igazság és ítélet, bizonyság minden parancsolatai; 
Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. 
8.утвержéны въ вѣ ́къ вѣ ́ка, сотворéны во и́стинѣ и правотѣ ́. 
Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr şi dreptate. 
mindörökre megerősíttettek, igazságban és egyenességben lettek.  
Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből 
származottak. 
9.Избавлéнiе послá лю́демъ свои́мъ: заповѣ ́да въ вѣ ́къ завѣ ́тъ свóй: свято и 
стрáшно и́мя егó. 
Izbăvire a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt şi 
înfricoşător este numele Lui.  
Megváltást küldött az Ő népének, örökkévalónak rendelte az Ő szövetségét; 
szent és félelmetes az Ő neve. 
Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes 
az ő neve. 
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10.Начáло премýдрости стрáхъ Госпóдень, рáзумъ же блáгъ всѣ ́мъ 
творя́щымъ и́: хвалá егó пребывáетъ въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor 
ce o fac pe dînsa. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. 
Bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó értelmük van mindazoknak, akik azt 
cselekszik. Az Ő dicsérete mindörökké megmarad. 
A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt 
gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig. 
 
111/112. Zsoltár 
Аллилýiа, псалóмъ. 
Scris pe vremea lui Neemia. Aliluia. 
Az istenfélők boldogsága. Dicsérjétek az Urat.          
 
1.Блажéнъ мýжъ боя́йся Гóспода, въ зáповѣдехъ егó восхóщетъ зѣлó. 
Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.  
Boldog az a férfiú, aki féli az Urat, és az Ő parancsolatait nagyon megtartja. 
Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. 
2.Си́льно на земли́ бýдетъ сѣ ́мя егó, рóдъ прáвыхъ благослови́тся: 
Puternică va fi pe pământ seminţia Lui; neamul drepţilor se va binecuvânta.  
Erős lesz a földön az ő magja, az igazak nemzedéke megáldatik. 
Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. 
3.слáва и богáтство въ домý егó, и прáвда егó пребывáетъ въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Slavă şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.  
Dicsőség és bőség az ő házában, és az ő igazsága megmarad mindörökön 
örökké. 
Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. 
4.Возсiя́ во тмѣ ́ свѣ ́тъ прáвымъ: ми́лостивъ и щéдръ и прáведенъ. 
Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept. 
Felragyogott a sötétségben világosság az igazakra Attól, aki irgalmas, 
könyörületes és igazságos. 
Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 
5.Блáгъ мýжъ щéдря и дая́: устрóитъ словесá своя́ на судѣ ́, я́ко въ вѣ ́къ не 
подви́жится. 
Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu 
judecată, că în veac nu se va clăti/clinti.  
Jó az ember, aki könyörül és kölcsönad, aki beszédét igazsággal használja. Mert 
meg nem rendül mindörökké,  
Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi. 
6.Въ пáмять вѣ ́чную бýдетъ прáведникъ. 
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Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz. 
örök emlékezetben lesz az igaz. 
7.От слýха злá не убои́тся: 
Întru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme.  
Nem fél a rossz hírtől,  
Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó. 
8.готóво сéрдце егó уповáти на Гóспода: утверди́ся сéрдце егó, не убои́тся, 
дóндеже воззри́тъ на враги́ своя́. 
Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme, 
până ce va ajunge să dispreţuiască pe vrăjmaşii săi.  
készséges a szíve arra, hogy az Úrban reménykedjék. Rendületlen a szíve, nem 
fél, míg szemléli ellenségeit.  
Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz. 
9.Расточи́, дадé убóгимъ: прáвда егó пребывáетъ во вѣ ́къ вѣ ́ка: рóгъ егó воз-
несéтся въ слáвѣ. 
Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului.  
Puterea lui se va înălţa întru slavă.  
Osztogat, adatozik a szegényeknek, az ő igazsága megmarad mindörökön 
örökké. Az ő ereje megnövekedik dicsőségben.  
Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az ő szarva 
felemeltetik dicsőséggel. 
10.Грѣ ́шникъ ýзритъ и прогнѣ ́вается зубы́ свои́ми поскрежéщетъ и 
растáетъ: желáнiе грѣ ́шника поги́бнетъ. 
Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta 
păcătoşilor va pieri. 
Látja ezt a bűnös és fölgerjed, fogait csikorgatja és emészti magát; de a bűnösök 
kívánsága elvész. 
Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága 
semmivé lesz. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
112/113. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Istent dicsőítő ének. Dicsérjétek az Urat. 
 
1.Хвали́те, óтроцы, Гóспода, хвали́те и́мя Госпóдне. 
Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului.  
Dicsérjétek, szolgák, az Urat, dicsérjétek az Úr nevét. 
Dicsérjétek Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét, 
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2.Бýди и́мя Госпóдне благословéно отны́нѣ и до вѣ ́ка. 
Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac.  
Legyen áldott az Úr neve mostantól és mindörökké. 
Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! 
3.От востóкъ сóлнца до зáпадъ хвáльно и́мя Госпóдне. 
De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului.  
Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét. 
Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! 
4.Высóкъ надъ всѣ ́ми язы́ки Госпóдь: надъ небесы́ слáва егó. 
Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. 
Kimagaslik minden népek fölé az Úr, az egek fölött van az Ő dicsősége. 
Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken. 
5.Ктó я́ко Госпóдь Бóгъ нáшъ? на высóкихъ живы́й, 
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? Cel ce locuieşte întru cele înalte.  
Kicsoda olyan, mint a mi Istenünk, aki a magasságban lakozik  
Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? 
6.и на смирéнныя призирáяй на небеси́ и на земли́: 
Şi spre cele smerite priveşte, în cer şi pe pământ.  
és mélyen letekint az égre és a földre? 
Aki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; 
7.воздвизáяй от земли́ ни́ща, и от гнóища возвышáяй убóга: 
Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman,  
Aki fölemeli a földről a szegényt, és kiemeli a szemétből a nyomorultat, 
Aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonssza a sárból, 
8.посади́ти егó съ кня́зи, съ кня́зи людíй свои́хъ: 
Ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.  
hogy fejedelmek közé ültesse, az Ő népének fejedelmei közé. 
Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé; 
9.вселя́я неплóдовь въ дóмъ, мáтерь о чáдѣхъ веселя́щуся. 
Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii. 
Aki beköltözteti a házba a meddő asszonyt, és gyermekek örvendező anyjává 
teszi őt. 
Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. 
Dicsérjétek az Urat! 
 
113/114. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Izráel népének Égyiptomból való megszabadítása. 
 
1.Во исхóдѣ Изрáилевѣ от Еги́пта, дóму Иáковля изъ людíй вáрваръ, 
La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar,  
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Midőn kijött Izráel Egyiptomból, Jákobnak házanépe a barbár nép köréből,  
Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: 
2.бы́сть Иудéа святы́ня егó, Изрáиль о́бласть егó. 
Ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui.  
Júdea lett az ő megszentelése, Izráel az ő hatalma.  
Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága. 
3.Мóре ви́дѣ и побѣжé, Иордáнъ возврати́ся вспя́ть: 
Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.  
A tenger látta és megfutamodott, a Jordán visszafordult. 
A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula. 
4.гóры взыгрáшася я́ко овни́, и хóлми я́ко áгнцы óвчiи. 
Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.  
A hegyek ugrándoztak, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai. 
A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. 
5.Чтó ти éсть, мóре, я́ко побѣ ́гло еси́, и тебѣ ́, Иордáне, я́ко возврати́лся еси́ 
вспя́ть: 
Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie, Iordane, că te-ai întors înapoi? 
Mi történt véled, tenger, hogy megfutamodtál, és véled, Jordán, hogy 
visszafordultál? 
Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? 
6.гóры, я́ко взыгрáстеся я́ко овни́, и хóлми я́ко áгнцы óвчiи. 
Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor?  
És veletek, hegyek, hogy ugrándoztatok, mint a kosok, és ti halmok, mint a 
juhok bárányai? 
Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak 
bárányai? 
7.От лицá Госпóдня подви́жеся земля́, от лицá Бóга Иáковля: 
De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob,  
Az Úr orcájától megrendült a föld, Jákob Istenének orcájától,  
Indulj meg te föld az Úr orcája előtt, a Jákób Istene előtt, 
8.обрáщшаго кáмень во езéра воднáя и несѣкóмый во истóчники водны́я. 
Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă.  
aki a sziklát bővizű tóvá változtatta, és a kőszálat vizek forrásává.  
Aki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává. 
9.Не нáмъ, Гóсподи, не нáмъ, но и́мени твоемý дáждь слáву о ми́лости тво-
éй и и́стинѣ твоéй: 
Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi 
pentru adevărul Tău,  
Ne nekünk, Urunk, ne nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget irgalmadért 
és igazságodért. 
/115. Zsoltár. A bálványokat megútálva, egyedűl az Urat dicsérjétek. 
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Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te 
kegyelmedért és hívségedért! 
10.да не когдá рекýтъ язы́цы: гдѣ ́ éсть Бóгъ и́хъ? 
Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?" 
Nehogy azt mondják majd a pogány nemzetek: hol van az ő Istenük? 
Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az ő Istenök? 
11.Бóгъ же нáшъ на небеси́ и на земли́, вся́ ели́ка восхотѣ ́, сотвори́. 
Dar Dumnezeul nostru este în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut.  
Mert a mi Istenünk a mennyben és a földön, amit akart, mindent megalkotott. 
Pedig a mi Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. 
12.И́доли язы́къ сребрó и злáто, дѣлá рýкъ человѣ ́ческихъ: 
Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti;  
A pogányok bálványai: ezüst és arany, emberek kezemunkája.  
Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája. 
13.устá и́мутъ, и не возглагóлютъ: óчи и́мутъ, и не ýзрятъ: 
Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea;  
Szájuk van, de nem beszélnek, szemük van, de nem látnak; 
Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak; 
14.ýшы и́мутъ, и не услы́шатъ: нóздри и́мутъ, и не обоня́ютъ: 
Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;  
fülük van, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak; 
Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak; 
15.рýцѣ и́мутъ, и не ося́жутъ: нóзѣ и́мутъ, и не пóйдутъ: не возглася́тъ 
гортáнемъ свои́мъ. 
Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul 
lor. 
kezük van, de nem tapintanak, lábuk van, de nem járnak; nem jön ki hang a 
torkukon. 
Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak 
az ő torkukkal. 
16.Подóбни и́мъ да бýдутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ ́ющiися на ня́. 
Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.  
Legyenek hasonlók hozzájuk, akik alkották őket, és mindazok, akik bíznak 
bennük. 
Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennök! 
17.Дóмъ Изрáилевъ уповá на Гóспода: помóщникъ и защи́титель и́мъ éсть. 
Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.  
Izráel házanépe pedig az Úrba vetette reménységét, Ő a segítője és védelmezője. 
Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
18.Дóмъ Аарóнь уповá на Гóспода: помóщникъ и защи́титель и́мъ éсть. 
Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.  
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… 
Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
19.Боя́щiися Гóспода уповáша на Гóспода: помóщникъ и защи́титель и́мъ 
éсть. 
Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor 
este.  
Akik félik az Urat, az Úrba vetették reménységüket, Ő a segítőjük és 
védelmezőjük.  
Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
20.Госпóдь помянýвъ ны́ благослови́лъ éсть нáсъ: благослови́лъ éсть дóмъ 
Изрáилевъ, благослови́лъ éсть дóмъ Аарóнь, 
Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa 
lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, 
Az Úr megemlékezett rólunk és megáldott minket;megáldotta Izráel házanépét, 
megáldotta Áron házanépét, 
Az Úr megemlékezik mi rólunk és megáld minket; megáldja Izráel házát, 
megáldja Áronnak házát. 
21.благослови́лъ éсть боя́щыяся Гóспода, мáлыя съ вели́кими. 
A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.  
megáldotta azokat, akik félik az Urat, kicsinyeket a nagyokkal együtt. 
Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat. 
22.Да приложи́тъ Госпóдь на вы́, на вы́ и на сы́ны вáшя: 
Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!  
Szaporítson meg benneteket az Úr, titeket és fiaitokat.  
Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat. 
23.благословéни вы́ Гóсподеви, сотвóршему небо и зéмлю. 
Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.  
Áldottak vagytok ti az Úrban, aki alkotta a mennyet és a földet. 
Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. 
24.Нéбо небесé Гóсподеви, зéмлю же дадé сыновóмъ человѣ ́ческимъ. 
Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.  
A mennyég az Úré, de a földet az emberek fiainak adta. 
Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta. 
25.Не мéртвiи восхвáлятъ тя́, Гóсподи, нижé вси́ низходя́щiи во áдъ: 
Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad,  
Nem a halottak dicsérnek Téged, Urunk, sem azok, akik az alvilágba szállnak 
alá,  
Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a 
csendességbe. 
26.но мы́ живíи благослови́мъ Гóспода отны́нѣ и до вѣ ́ка. 
Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac. 
hanem mi, élők áldjuk az Urat, mostantól és mindörökké. 
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De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat! 
 
114/116,1-9. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Életünkben és halálunkban egyedüli vigasztalónk az Úr. 
 
1.Возлюби́хъ, я́ко услы́шитъ Госпóдь глáсъ молéнiя моегó, 
Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele, 
Szerettem, hogy meghallgatja az Úr az én könyörgésemnek hangját; 
Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 
2.я́ко приклони́ ýхо своé мнѣ ́: и во дни́ моя́ призовý. 
Că a plecat urechea Lui spre mine şi în zilele mele Îl voi chema.  
mert felém hajtotta az Ő fülét, és minden napjaimon segítségül hívom Őt. 
Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. 
3.Объя́ша мя́ болѣ ́зни смéртныя, бѣды́ áдовы обрѣтóша мя́: скóрбь и 
болѣ ́знь обрѣтóхъ– 
Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere 
am aflat.  
Körülfogtak engem a halál fájdalmai, az alvilág veszedelmei rámtaláltak; 
gyötrelmet és fájdalmat találtam,  
Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg 
engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam. 
4.–и и́мя Госпóдне призвáхъ: 4о, Гóсподи, избáви дýшу мою́:– 
Şi numele Domnului am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!"  
és az Úr nevét hívtam. Óh Uram, mentsd meg az én lelkemet! 
És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én 
lelkemet! 
5.–ми́лостивъ Госпóдь и прáведенъ, и Бóгъ нáшъ ми́луетъ. 
Milostiv este Domnul şi drept şi Dumnezeul nostru miluieşte. 
Irgalmas és igazságos az Úr, és irgalmaz a mi Istenünk. 
Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. 
6.5Храня́й младéнцы Госпóдь: смири́хся, и спасé мя. 
Cel ce păzeşte pe prunci este Domnul; umilit am fost şi m-a mîntuit/m-am 
izbăvit.  
Megőrzi a gyöngéket az Úr; megaláztattam és megszabadított engem. 
Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam és megszabadított 
engem. 
7.6Обрати́ся, душé моя́, въ покóй твóй, я́ко Госпóдь благодѣ ́йствова тя́: 
Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine;  
Térj vissza, én lelkem, nyugadalmadba, mert az Úr jót cselekedett véled. 
Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. 
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8.7я́ко изъя́тъ дýшу мою́ от смéрти, óчи мои́ от слéзъ и нóзѣ мои́ от 
поползновéнiя. 
Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi picioarele mele de la 
cădere.  
Mert elragadta lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyektől, lábaimat a botlástól. 
Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könyhullatástól és 
lábamat az eséstől: 
9.8Благоугождý предъ Гóсподемъ во странѣ ́ живы́хъ. 
Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii. 
Az Úr színe előtt fogok járni az élőknek földjén. 
Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földén. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
115/116,10-19. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
 
1.Вѣ ́ровахъ, тѣ ́мже возглагóлахъ: áзъ же смири́хся зѣлó. 
Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.  
Hittem, ezért szólottam; pedig megaláztattam nagyon. 
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék. 
2.А́зъ же рѣ ́хъ во изступлéнiи моéмъ: вся́къ человѣ ́къ лóжъ. 
Eu am zis întru uimirea mea: "Tot omul este mincinos!"  
Mondottam pedig önkívületemben: minden ember hazug. 
Csüggedezésemben ezt mondtam én: Minden ember hazug. 
3.Чтó воздáмъ Гóсподеви о всѣ ́хъ, я́же воздадé ми? 
Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?  
Mivel viszonozhatom az Úrnak mindazt, amit énvelem cselekedett? 
Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? 
4.Чáшу спасéнiя прiимý и и́мя Госпóдне призовý: 
Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.  
Az üdvösség kelyhét veszem magamhoz, és az Úr nevét szólítom. 
A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. 
5.моли́твы моя́ Гóсподеви воздáмъ предъ всѣ ́ми людьми́ егó. 
Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său. 
Az Úr iránt való fogadalmaimat megtartom az Ő egész népe előtt. 
Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. 
6.Честнá предъ Гóсподемъ смéрть преподóбныхъ егó. 
Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.  
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Drága az Úr előtt az Ő kegyeltjeinek halála. 
Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála. 
7.О, Гóсподи, áзъ рáбъ твóй, áзъ рáбъ твóй и сы́нъ рабы́ни твоея́: 
растерзáлъ еси́ ýзы моя́. 
O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai 
legăturile mele.  
Óh Uram, én a Te szolgád vagyok, és a Te szolgálóleányod fia. Széttörted az én 
bilincseimet, 
Uram! én bizonyára a te szolgád vagyok; szolgád vagyok én, a te szolgáló 
leányodnak fia, te oldoztad ki az én köteleimet. 
8.Тебѣ ́ пожрý жéртву хвалы́, и во и́мя Госпóдне призовý. 
Ţie-ţi voi jertfi/aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema. 
Néked mutatom be a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül.  
Néked áldozom hálaadásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül. 
9.Моли́твы моя́ Гóсподеви воздáмъ предъ всѣ ́ми людьми́ егó, 
Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Lui,  
Az Úr iránt való fogadalmaimat megtartom az Ő egész népe előtt,  
Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt, 
10.во двóрѣхъ дóму Госпóдня, посредѣ ́ тебé, Иерусали́ме. 
În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. 
az Úr házának tornácaiban, tebenned Jeruzsálem. 
Az Úr házának tornácaiban, te benned, oh Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat! 
 
116/117. Zsoltár 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Istent dicsérő ének. 
 
1.Хвали́те Гóспода, вси́ язы́цы, похвали́те егó, вси́ лю́дiе: 
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele;  
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek; magasztaljátok Őt minden népek. 
Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek! 
2.я́ко утверди́ся ми́лость егó на нáсъ, и и́стина Госпóдня пребывáетъ во 
вѣ ́къ. 
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac. 
Mert nagy volt az Ő irgalma mirajtunk, és az Úr igazsága mindörökké 
megmarad. 
Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad 
örökké. Dicsérjétek az Urat! 
 
117/118. Zsoltár 
Аллилýiа. 
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Aliluia. 
Hálaadó ének. 
 
1.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви, я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.  
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma.  
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 
2.Да речéтъ ýбо дóмъ Изрáилевъ: я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.  
Mondja Izráel házanépe, hogy jóságos, hogy örökkévaló az Ő irgalma. 
Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
3.Да речéтъ ýбо дóмъ Аарóнь: я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.  
Mondja Áron házanépe, hogy jóságos, hogy örökkévaló az Ő irgalma. 
Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
4.Да рекýтъ ýбо вси́ боя́щiися Гóспода: я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui. 
Mondják pedig mindazok, akik félik az Urat, hogy jóságos, hogy örökkévaló az 
Ő irgalma. 
Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökkévaló az ő kegyelme! 
5.От скóрби призвáхъ Гóспода, и услы́ша мя́ въ прострáнство. 
În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.  
Szorongattatásomban segítségül hívtam az Urat, és meghallgatott engem 
bőségesen. 
Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem 
az Úr. 
6.Госпóдь мнѣ ́ помóщникъ, и не убою́ся: чтó сотвори́тъ мнѣ ́ человѣ ́къ? 
Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.  
Az Úr az én segítőm, nem félek attól, hogy ember mit tesz énvelem. 
Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? 
7.Госпóдь мнѣ ́ помóщникъ, и áзъ воззрю́ на враги́ моя́. 
Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.  
Az Úr az én segítőm, és én felülnézem ellenségeimet.  
Velem van az Úr az én segítőim közt, és nézni fogok az én gyűlölőimre. 
8.Благо éсть надѣ ́ятися на Гóспода, нéжели надѣ ́ятися на человѣ ́ка: 
Mai bine este a te încrede în Domnul, decât a te încrede în om.  
Jobb az Úrban bízni, mintsem emberben bizakodni. 
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 
9.благо éсть уповáти на Гóспода, нéжели уповáти на кня́зи. 
Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.  
Jobb az Úrban reménykedni, mintsem a főemberekben reménykedni. 



 309

Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. 
10.Вси́ язы́цы обыдóша мя́, и и́менемъ Госпóднимъ противля́хся и́мъ: 
Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. 
Minden nemzetek körülvettek engem, és az Úr nevével álltam ellen nékik; 
Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém őket. 
11.обышéдше обыдóша мя́, и и́менемъ Госпóднимъ противля́хся и́мъ: 
Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.  
körülvéve körülvettek engem, és az Úr nevével álltam ellen nékik; 
Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém őket. 
12.обыдóша мя́ я́ко пчéлы сóтъ, и разгорѣ ́шася я́ко óгнь въ тéрнiи: и 
и́менемъ Госпóднимъ противля́хся и́мъ. 
Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în 
numele Domnului i-am înfrânt pe ei.  
körülvettek engem, mint a méhek a viaszt, és felgerjedtek, mint a tűz a tövisben, 
és az Úr nevével álltam ellen nékik. 
Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tűz, mert az Úr nevében 
elvesztém őket. 
13.Отриновéнъ преврати́хся пáсти, и Госпóдь прiя́тъ мя́. 
Împingându-mă m-au împins să cad şi/dar Domnul m-a sprijinit.  
Megtaszíttatván megtántorodtam, hogy elessem, és az Úr megoltalmazott 
engem. 
Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. 
14.Крѣ ́пость моя́ и пѣ ́нiе моé Госпóдь, и бы́сть ми́ во спасéнiе. 
Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre mîntuire. 
Erősségem és dicséretem az Úr, és Ő lett nékem üdvösségemre. 
Erősségem és énekem az Úr, és ő lőn nékem szabadulásul. 
15.Глáсъ рáдости и спасéнiя въ селéнiихъ прáведныхъ: десни́ца Госпóдня 
сотвори́ си́лу. 
Glas de bucurie şi de mîntuire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut 
putere,  
Örvendezés és szabadulas hangja az igazak sátoraiban: az Úr jobbja hatalmas 
dolgot cselekedett; 
Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak 
jobbkeze hatalmasan cselekedett! 
16.Десни́ца Госпóдня вознесé мя, десни́ца Госпóдня сотвори́ си́лу. 
Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"  
az Úr jobbja felmagasztalt engem, az Úr jobbja hatalmas dolgot cselekedett. 
Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan 
cselekedett! 
17.Не умрý, но жи́въ бýду и повѣ ́мъ дѣлá Госпóдня. 
Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.  
Nem halok meg, hanem élni fogok, és elmondom az Úrnak műveit. 



 310

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 
18.Наказýя наказá мя Госпóдь, смéрти же не предадé мя. 
Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat. 
Büntetve büntetett engem az Úr, de a halálnak át nem adott engem. 
Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 
19.Отвéрзите мнѣ ́ вратá прáвды: вшéдъ въ ня́, исповѣ ́мся Гóсподеви. 
Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.  
Nyissátok meg nékem az igazságosság kapuit, hogy bemenvén rajtuk, 
megvalljam az Urat. 
Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és 
dicsérjem az Urat! 
20.Сiя́ вратá Госпóдня: прáведнiи вни́дутъ въ ня́. 
Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.  
Ez az Úrnak kapuja, igazak léphetnek be rajta. 
Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 
21.Исповѣ ́мся тебѣ ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ ́ во спасéнiе. 
Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre mîntuire.  
Vallomást teszek Rólad, mert meghallgattál engem és szabadulásomra lettél. 
Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! 
22.Кáмень, егóже небрегóша зи́ждущiи, сéй бы́сть во главý ýгла: 
Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul 
unghiului.  
A kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a szeglet fejévé: 
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett! 
23.от Гóспода бы́сть сéй, и éсть ди́венъ во очесѣ ́хъ нáшихъ. 
De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.  
az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeinkben. 
Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! 
24.Сéй дéнь, егóже сотвори́ Госпóдь, возрáдуемся и возвесели́мся въ óнь. 
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru 
ea. 
Ez a nap, amelyet alkotott az Úr: vigadjunk és örvendezzünk benne. 
Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 
25.О, Гóсподи, спаси́ же, о, Гóсподи, поспѣши́ же. 
O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! 
Óh Uram, üdvözíts hát; óh Uram, adj hát jó szerencsét. 
Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! 
26.Благословéнъ гряды́й во и́мя Госпóдне: благослови́хомъ вы́ изъ дóму 
Госпóдня. 
Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe 
voi, din casa Domnului. 
Áldott, aki az Úr nevében jő; megáldottunk titeket az Úrnak házából. 
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Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók 
vagytok! 
27.Бóгъ Госпóдь, и яви́ся нáмъ: состáвите прáздникъ во учащáющихъ до 
рóгъ олтарéвыхъ. 
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri 
umbroase, până la coarnele altarului.  
Isten az Úr, és megjelent nékünk.tartsatok ünnepséget sűrű tömegekben, egészen 
az oltár szarváig. 
Isten az Úr és ő világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi 
áldozatot az oltár szarvához. 
28.Бóгъ мóй еси́ ты́, и исповѣ ́мся тебѣ ́: Бóгъ мóй еси́ ты́, и вознесý тя: 
исповѣ ́мся тебѣ ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́ и бы́лъ еси́ мнѣ ́ во спасéнiе. 
Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. 
Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.  
Istenem vagy Te, és vallomást teszek Rólad; Istenem vagy Te, és 
felmagasztallak Téged. Vallomást teszek Rólad, mert meghallgattál engem és 
szabadulásomra lettél. 
Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. 
29.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви, я́ко блáгъ, я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. 
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 17 
17. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
118/119. Zsoltár 
Aliluia. 
Az Isten törvényéhez ragaszkodás és abba vetett bizodalom. 
Аллилýiа. 
 
1.Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului. 
Boldogok, akiknek útja feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. 
Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak. 
Блажéни непорóчнiи въ пýть {въ пути́}, ходя́щiи въ закóнѣ Госпóдни. 
2.Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor. 
Boldogok, akik kutatják az Ő bizonyságait, teljes szívvel keresik Őt. 
Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. 
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Блажéни испытáющiи свидѣ ́нiя егó, всѣ ́мъ сéрдцемъ взы́щутъ егó. 
3.Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea. 
Mert akik nem cselekesznek törvénytelenséget, az Ő útjain jártak. 
És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak. 
Не дѣ ́лающiи бо беззакóнiя въ путéхъ егó ходи́ша. 
4.Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. 
Te rendelted parancsolataidat, hogy buzgón megőrizzük. 
Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat  jól megőrizzük. 
Ты́ заповѣ ́далъ еси́ зáповѣди твоя́ сохрани́ти зѣлó: 
5.O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale! 
Bárcsak jóra igazodnának  utaim, hogy megőrizzem rendeléseidet. 
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megörzésére! 
дабы́ испрáвилися путié мои́, сохрани́ти оправдáнiя твоя́. 
6.Atunci nu mă voi ruşina cînd voi căuta spre toate poruncile Tale. 
Akkor nem szégyenülök meg, ha minden parancsolataidra figyelek. 
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra! 
Тогдá не постыжýся, внегдá призрѣ ́ти ми́ на вся́ зáповѣди твоя́. 
7.Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale. 
Vallomást teszek Rólad, Uram, szívem egyenességével, midőn tanulom 
igazságod ítéleteit. 
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod 
ítéleteire. 
Исповѣ ́мся тебѣ ́ въ прáвости сéрдца, внегдá научи́тимися судбáмъ прáвды 
твоея́. 
8.Îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi pînă în sfîrşit. 
Rendeléseidet megőrzöm, ne hagyj el engem végképen. 
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem! 
Оправдáнiя твоя́ сохраню́: не остáви менé до зѣлá. 
9.Prin ce îşi va îndrepta tînărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. 
Hogyan követheti az ifjú helyesen az ő útját? Ha megörzi a Te igéidet. 
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek 
megtartása által? 
Въ чесóмъ испрáвитъ юнѣ ́йшiй пýть свóй? внегдá сохрани́ти словесá твоя́. 
10.Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale. 
Teljes szívemmel kerestelek Téged, ne távolíts el engem parancsolataidtól. 
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! 
Всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ взыскáхъ тебé: не отри́ни менé от зáповѣдiй тво-
и́хъ. 
11.În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie. 
Szívembe rejtettem igéidet, hogy ne vétkezzem Ellened. 
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Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 
Въ сéрдцы моéмъ скры́хъ словесá твоя́, я́ко да не согрѣшý тебѣ ́. 
12.Binecuvîntat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. 
Áldott vagy, Uram, taníts meg engem a Te igazságaidra. 
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. 
Благословéнъ еси́, Гóсподи: научи́ мя оправдáниемъ твои́мъ. 
13.Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. 
Ajkaimmal hirdettem szájadnak minden ítéleteit. 
Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 
Устнáма мои́ма возвѣсти́хъ вся́ судбы́ ýстъ твои́хъ. 
14.În calea mărturiilor Tale m-am desfătat, ca de toată bogăţia. 
Bizonyságaid útjában gyönyörködtem, akárcsak minden gazdagságban. 
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden 
gazdagságban. 
На пути́ свидѣ ́нiй твои́хъ наслади́хся, я́ко о вся́комъ богáтствѣ. 
15.La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale. 
Parancsolataidat fontolgatom, és megértem a Te utaidat. 
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 
Въ зáповѣдехъ твои́хъ поглумлю́ся, и уразумѣ ́ю пути́ твоя́. 
16.La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale. 
Rendeléseiden elmélkedem, nem feledkezem meg igéidről. 
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. 
Во оправдáнiихъ твои́хъ поучýся: не забýду словéсъ твои́хъ. 
17.Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale. 
Jutalmazd meg a Te szolgádat, hogy éljek és megőrizzem igéidet. 
Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 
Воздáждь рабý твоемý: живи́ мя, и сохраню́ словесá твоя́. 
18.Descoperă ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta. 
Nyisd meg szemeimet, hogy megértsem csodálatos dolgaidat a Te törvényedből. 
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos 
voltát. 
Откры́й óчи мои́, и уразумѣ ́ю чудесá от закóна твоегó. 
19.Străin sînt eu pe pămînt, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale. 
Jövevény vagyok én a földön, ne rejtsd el tőlem parancsolataidat. 
Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. 
Пришлéцъ áзъ éсмь на земли́: не скры́й от менé зáповѣди твоя́. 
20.Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea. 
Sóvárgott az én lelkem a Te ítéleteidnek óhajtásában minden időben. 
Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt. 
Возлюби́ душá моя́ возжелáти судбы́ твоя́ на вся́кое врéмя. 
21.Certat-ai pe cei mîndri: blestemaţi sînt cei ce se abat de la poruncile Tale. 
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Megfeddted a kevélyeket, átkozottak, kik eltévelyednek a Te parancsolataidtól. 
Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak , a kik elhajolnak parancsolataidtól. 
Запрети́лъ еси́ гóрдымъ: прóкляти уклоня́ющiися от зáповѣдiй твои́хъ. 
22.Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am păzit. 
Fordítsd el tőlem a megvetést és a gyalázatot, mert a Te bizonyságaidat 
kerestem. 
Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te 
bizonyságaidat! 
Отими́ от менé понóсъ {поношéнiе} и уничижéнiе, я́ко свидѣ ́нiй твои́хъ 
взыскáхъ. 
23.Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta 
la îndreptările Tale. 
Mert bár összeültek a főemberek és ellenem beszéltek, szolgád a Te 
igazságaidon elmélkedett. 
Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te 
rendeléseidről gondolkodik. 
И́бо сѣдóша кня́зи и на мя́ клеветáху, рáбъ же твóй глумля́шеся во 
оправдáнiихъ твои́хъ: 
24.Că mărturiile Tale sînt cugetarea mea, iar îndreptările Tale sfatul meu. 
Mert a Te bizonyságaid az én igyekvésem, és a Te rendeléseid a tanácsadóim. 
A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. 
и́бо свидѣ ́нiя твоя́ поучéнiе моé éсть, и совѣ ́ти мои́ оправдáнiя твоя́. 
25.Lipitu-s-a de pămînt sufletul meu; viază-mă, după cuvîntul Tău. 
Földhöz tapadt az én lelkem, éltess engem a Te igéd szerint. 
Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint. 
Прильпé земли́ душá моя́: живи́ мя по словеси́ твоемý. 
26.Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale. 
Utaimat elmondottam, és meghallgattál engem; taníts meg engem a Te 
igazságaidra. 
Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te 
rendeléseidre! 
Пути́ моя́ возвѣсти́хъ, и услы́шалъ мя́ еси́: научи́ мя оправдáниемъ твои́мъ. 
27.Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale. 
Rendeléseid útját értesd meg velem, hogy elmélkedjem csodálatos dolgaidon. 
Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos 
dolgaidról! 
Пýть оправдáнiй твои́хъ вразуми́ ми, и поглумлю́ся въ чудесѣ ́хъ твои́хъ. 
28.Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale. 
Elernyedt az én lelkem a szomorúságtól, erősíts meg engem a Te igéiddel. 
Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint! 
Воздремá душá моя́ от уны́нiя: утверди́ мя въ словесѣ ́хъ твои́хъ. 



 315

29.Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu legea Ta mă miluieşte. 
Az igaztalanság útját tartsd távol tőlem, és törvényeddel irgalmazz nékem. 
A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg 
engem! 
Пýть непрáвды отстáви от менé и закóномъ твои́мъ поми́луй мя́. 
30.Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat. 
Az igazság útját választottam, ítéleteidről meg nem feledkeztem. 
Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak elöttem. 
Пýть и́стины извóлихъ и судбы́ твоя́ не забы́хъ. 
31.Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă ruşinezi. 
Ragaszkodtam bizonyságaidhoz, Uram, ne szégyeníts meg engem. 
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni! 
Прилѣпи́хся свидѣ ́ниемъ твои́мъ, Гóсподи, не посрами́ менé. 
32.Pe calea poruncilor Tale am alergat, cînd ai lărgit inima mea. 
Parancsolataid útján jártam, midőn kitártad szívemet. 
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet! 
Пýть зáповѣдiй твои́хъ текóхъ, егдá разшири́лъ еси́ сéрдце моé. 
33.Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea. 
Taníts meg, Uram, rendeléseid útjára, hogy azt keressem mindenkor. 
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. 
Законоположи́ мнѣ ́, Гóсподи, пýть оправдáнiй твои́хъ, и взыщý и́ вы́ну: 
34.Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea. 
Tégy értelmessé, hogy kutassam a Te törvényedet, és megőrizzem azt teljes 
szívemmel. 
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. 
вразуми́ мя, и испытáю закóнъ твóй и сохраню́ и́ всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ. 
35.Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit. 
Vezess engem a Te parancsolataid ösvényén, mert arra kívánkozom. 
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. 
Настáви мя́ на стезю́ зáповѣдiй твои́хъ, я́ко тýю восхотѣ ́хъ. 
36.Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie. 
Hajtsd az én szívemet a Te bizonyságaidhoz, ne pedig telhetetlenségre. 
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. 
Приклони́ сéрдце моé во свидѣ ́нiя твоя́, а не въ лихои́мство. 
37.Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea; în calea Ta viază-mă. 
Fordítsd el szemeimet, hogy ne nézzenek hiábavalóságokra; a Te utadon éltess 
engem. 
Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess 
engemet. 
Отврати́ óчи мои́ éже не ви́дѣти суеты́: въ пути́ твоéмъ живи́ мя. 
38.Împlineşte robului Tău, cuvîntul Tău, care este pentru cei ce se tem de Tine. 
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Állítsd szolgád elé a Te igédet, hogy féljelek Téged. 
Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged. 
Постáви рабý твоемý слóво твоé въ стрáхъ твóй. 
39.Îndepărtează ocara, de care mă tem, căci judecăţile Tale sînt bune. 
Vedd el gyalázatomat, amelytől borzadok, mert jók a te ítéleteid. 
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek; hiszen jók a te ítéleteid. 
Отими́ поношéнiе моé, éже непщевáхъ: я́ко судбы́ твоя́ блáги. 
40.Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta viază-mă. 
Íme kivántam parancsolataidat, igazságosságoddal éltess engem. 
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által. 
Сé, возжелáхъ зáповѣди твоя́: въ прáвдѣ твоéй живи́ мя. 
41.Şi să vină peste mine mila Ta, Doamne, mîntuirea Ta, după cuvîntul Tău. 
És szálljon reám a Te irgalmad, Uram, üdvözítésed a Te igéd szerint. 
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted. 
И да прiи́детъ на мя́ ми́лость твоя́, Гóсподи, спасéнiе твоé по словеси́ тво-
емý: 
42.Şi voi răspunde cuvînt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele Tale. 
Hadd válaszoljak szóval a gyalázóimnak, mert bíztam a Te igéidben. 
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak; hiszen bizodalmam van a te 
igédben!  
и отвѣщáю поношáющымъ ми́ слóво, я́ко уповáхъ на словесá твоя́. 
43.Să nu îndepărtezi din gura mea cuvîntul adevărului, pînă în sfîrşit, că întru 
judecăţile Tale am nădăjduit. 
Ne ragadd ki számból az igazság beszédjét végleg, mert a Te ítéleteidben 
reménykedem. 
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te 
ítéleteidet! 
И не отими́ от ýстъ мои́хъ словесé и́стинна до зѣлá, я́ко на судбы́ твоя́ 
уповáхъ: 
44.Şi voi păzi legea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului. 
És megörzöm a Te törvényedet örökre és mindörökön örökké. 
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké. 
и сохраню́ закóнъ твóй вы́ну, въ вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
45.Şi am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat. 
És tágas téren járok, mert a Te parancsolataidat kerestem. 
És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. 
И хождáхъ въ широтѣ ́, я́ко зáповѣди твоя́ взыскáхъ: 
46.Şi am grăit întru mărturiile Tale, înaintea împăraţilor, şi nu m-am ruşinat. 
Királyok előtt szóltam bizonyságaidról, és nem szégyenültem meg. 
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg. 
и глагóлахъ о свидѣ ́нiихъ твои́хъ предъ цари́ и не стыдя́хся: 
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47.Şi am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. 
És elmélkedtem parancsolataidon, amelyeket nagyon megszerettem. 
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek. 
и поучáхся въ зáповѣдехъ твои́хъ, я́же возлюби́хъ зѣлó: 
48.Şi am ridicat mîinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit şi am cugetat 
la îndreptările Tale. 
Fölemeltem kezeimet parancsolataidhoz, amelyeket megszerettem, és 
gyönyörködtem igazságaidban. 
És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és 
gondolkodom a te rendeléseidről. 
и воздвигóхъ рýцѣ мои́ къ зáповѣдемъ твои́мъ, я́же возлюби́хъ, и 
глумля́хся во оправдáнiихъ твои́хъ. 
49.Adu-ţi aminte de cuvîntul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde. 
Emlékezz meg a szolgádnak mondott igédről, amellyel reménységet adtál nékem 
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, a melyhez nékem reménységet 
adtál! 
Помяни́ словесá твоя́ рабý твоемý, и́хже уповáнiе дáлъ ми́ еси́. 
50.Aceasta m-a mîngîiat întru smerenia mea, că cuvîntul Tău m-a viat. 
Az vigasztalt engem megaláztatásomban, mert a Te igéd éltetett engem. 
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenit engem. 
Тó мя утѣ ́ши во смирéнiи моéмъ, я́ко слóво твоé живи́ мя. 
51.Cei mîndri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea Ta nu m-am abătut. 
A kevélyek nagy törvénytelenségeket cselekedtek, de én nem tértem el a Te 
törvényedtől. 
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől. 
Гóрдiи законопреступовáху до зѣлá: от закóна же твоегó не уклони́хся. 
52.Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac, Doamne, şi m-am 
mîngîiat. 
Megemlékeztem öröktől való ítéleteidről, Uram,  és megvigasztalódtam. 
Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom. 
Помянýхъ судбы́ твоя́ от вѣ ́ка, Гóсподи, и утѣ ́шихся. 
53.Mîhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc legea Ta. 
Csüggedés vett rajtam erőt a bűnösök miatt, akik elhagyták a Te törvényedet. 
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet. 
Печáль прiя́тъ мя́ от грѣ ́шникъ, оставля́ющихъ закóнъ твóй. 
54.Cîntate erau de mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele. 
Énekké lettek számomra a Te igazságaid bujdosásom helyén. 
Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. 
Пѣ ́та бя́ху мнѣ ́ оправдáнiя твоя́ на мѣ ́стѣ пришéлствiя моегó. 
55.Adusu-mi-am aminte de numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta. 
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Megemlékeztem az éjszakában a Te nevedről, Uram, és megőriztem 
törvényedet. 
Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet. 
Помянýхъ въ нощи́ и́мя твоé, Гóсподи, и сохрани́хъ закóнъ твóй. 
56.Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările Tale am căutat. 
Ez történt velem, mert a Te igazságaidat kerestem. 
Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem. 
Сéй бы́сть мнѣ ́, я́ко оправдáнiй твои́хъ взыскáхъ. 
57.Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea Ta. 
Azt mondtam: az én osztályrészem, Uram, a Te törvényed megőrzése. 
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása. 
Чáсть моя́ еси́, Гóсподи: рѣ ́хъ сохрани́ти закóнъ твóй. 
58.Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea,  
Könyörögtem a Te orcád előtt teljes szívemből, 
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: 
miluieşte-mă după  cuvîntul Tău. 
irgalmazz nékem a Te igéd szerint. 
könyörülj rajtam a te igéreted szerint! 
Помоли́хся лицý твоемý всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ: поми́луй мя́ по словеси́ 
твоемý. 
59.Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. 
Elgondolkodtam utaidon, és lábaimat visszafordítottam a Te bizonyságaidhoz. 
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom. 
Помы́слихъ пути́ твоя́ и возврати́хъ нóзѣ мои́ во свидѣ ́нiя твоя́. 
60.Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale. 
Felkészültem és nem tétováztam megőrizni parancsolataidat. 
Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat. 
Уготóвихся и не смути́хся сохрани́ти зáповѣди твоя́. 
61.Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar legea Ta n-am uitat. 
A bűnösök kötelei körülfogtak engem, de törvényedről el nem feledkeztem. 
Az istentelenek kötelei körűlkerítettek engem; de a te törvényedről el nem 
feledkezem. 
У́жя грѣ ́шникъ обязáшася мнѣ ́, и закóна твоегó не забы́хъ. 
62.La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru judecăţile 
dreptăţii Tale. 
Éjfélkor is fölkeltem, hogy magasztaljalak Téged igazságod ítéleteiért. 
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod itéleteiért. 
Полýнощи востáхъ исповѣ ́датися тебѣ ́ о судбáхъ прáвды твоея́. 
63.Părtaş sînt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. 
Társa vagyok mindazoknak, akik félnek Téged, és megtartják parancsolataidat. 
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Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat 
megtartják. 
Причáстникъ áзъ éсмь всѣ ́мъ боя́щымся тебé и храня́щымъ зáповѣди твоя́. 
64.De mila Ta, Doamne, este plin pămîntul; îndreptările Tale mă învaţă. 
A Te irgalmaddal, Uram, eltelt a föld, igazságaidra taníts meg engem. 
A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre! 
Ми́лости твоея́, Гóсподи, испóлнь земля́: оправдáниемъ твои́мъ научи́ мя. 
65.Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvîntul Tău. 
Jót cselekedtél szolgáddal, Uram, a Te igéd szerint. 
Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint. 
Блáгость сотвори́лъ еси́ съ рабóмъ твои́мъ, Гóсподи, по словеси́ твоемý: 
66.Învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Tale am crezut. 
Jóságra és tudományra és ismeretre taníts engem, mert hittem parancsolataidban. 
Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a 
te parancsolataidnak. 
блáгости и наказáнiю и рáзуму научи́ мя, я́ко зáповѣдемъ твои́мъ вѣ ́ровахъ. 
67.Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta cuvîntul Tău am păzit. 
Mielőtt megaláztattam, vétkeztem én, ezért megőrzöm igédet. 
Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra. 
Прéжде дáже не смири́тимися, áзъ прегрѣши́хъ: сегó рáди слóво твоé 
сохрани́хъ. 
68.Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndreptările Tale. 
Jóságos vagy Te, Uram, jóságodban taníts meg engem a Te igazságaidra. 
Jó vagy te és jóltevő: taníts meg engem a te rendeléseidre. 
Блáгъ еси́ ты́, Гóсподи: и блáгостiю твоéю научи́ мя оправдáниемъ твои́мъ. 
69.Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mîndri [2005: mîndrilor],  
Megsokasodott ellenem a kevélyek igaztalansága, 
A kevélyek hazugságot költöttek reám, 
iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. 
de én egész szívemmel a Te parancsolataidat keresem. 
de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat. 
Умнóжися на мя́ непрáвда гóрдыхъ: áзъ же всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ 
испытáю зáповѣди твоя́. 
70.Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat. 
Megalvadt mint a tej az ő szívük, én pedig a Te törvényeden elmélkedem. 
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm. 
Усыри́ся я́ко млекó сéрдце и́хъ: áзъ же закóну твоемý поучи́хся. 
71.Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale. 
Jó nékem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam a Te igazságaidat. 
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. 
Благо мнѣ ́, я́ко смири́лъ мя́ еси́, я́ко да научýся оправдáниемъ твои́мъ. 
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72.Bună-mi este mie legea gurii Tale, mai mult decît mii de comori de aur şi 
argint. 
Jobb nékem szájadnak törvénye, mint ezernyi arany és ezüst. 
A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst. 
Блáгъ мнѣ ́ закóнъ ýстъ твои́хъ пáче ты́сящъ злáта и сребрá. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 

Starea 1 
73.Mîinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile 
Tale. 
A Te kezeid teremtettek és alkottak engem, tégy értelmessé, és megtanulom a Te 
parancsolataidat. 
A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam 
parancsolataidat. 
Рýце твои́ сотвори́стѣ мя́ и создáстѣ мя́: вразуми́ мя, и научýся зáповѣдемъ 
твои́мъ. 
74.Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în cuvintele Tale am 
nădăjduit. 
Akik félnek Téged, látnak engem, és örvendeznek, mert a Te igéidben 
reménykedtem. 
A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én 
reménységem. 
Боя́щiися тебé ýзрятъ мя́ и возвеселя́тся, я́ко на словесá твоя́ уповáхъ. 
75.Cunoscut-am, Doamne, că drepte sînt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai 
smerit. 
Tudom, Uram, hogy igazságosak a Te ítéleteid, és igazságosan aláztál meg  
engem. 
Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem. 
Разумѣ ́хъ, Гóсподи, я́ко прáвда судбы́ твоя́, и вои́стинну смири́лъ мя́ еси́. 
76.Facă-se dar, mila Ta, ca să mă mîngîie, după cuvîntul Tău, către robul Tău. 
Legyen hát a Te irgalmad vígasztalásomra, a szolgádnak adott szavad szerint. 
Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett 
igéreted szerint. 
Бýди же ми́лость твоя́, да утѣ ́шитъ мя́, по словеси́ твоемý рабý твоемý: 
77.Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi, că legea Ta cugetarea mea este. 
Jöjjön hozzám a Te könyörületed, és élni fogok, mert a törvényed az én 
igyekvésem. 
Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben 
gyönyörködöm. 
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да прiи́дутъ мнѣ ́ щедрóты твоя́, и жи́въ бýду, я́ко закóнъ твóй поучéнiе моé 
éсть. 
78.Să se ruşineze cei mîndri, că pe nedrept m-au nedreptăţit;  
Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert igaztalanul tettek rosszat nékem;  
Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, 
iar eu voi cugeta la poruncile Tale. 
én pedig a Te parancsolataidban gyönyörködöm. 
holott én a te határozataidról gondolkodom. 
Да постыдя́тся гóрдiи, я́ко непрáведно беззакóнноваша на мя́: áзъ же 
поглумлю́ся {размышля́ти бýду} въ зáповѣдехъ твои́хъ. 
79.Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile 
Tale. 
Forduljanak vissza hozzám, akik félnek Téged és ismerik bizonyságaidat. 
Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat! 
Да обратя́тъ мя́ боя́щiися тебé и вѣ ́дящiи свидѣ ́нiя твоя́. 
80.Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez. 
Legyen a szívem feddhetetlen a Te igazságaidban, hogy meg ne szégyenüljek. 
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne 
szégyenüljek. 
Бýди сéрдце моé непорóчно во оправдáнiихъ твои́хъ, я́ко да не постыжýся. 
81.Se topeşte sufletul meu după mîntuirea Ta; în cuvîntul Tău am nădăjduit. 
Epekedik lelkem a Te üdvözítésedért, és a Te igédben reménykedem. 
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az 
én reménységem. 
Изчезáетъ во спасéнiе твоé душá моя́, на словесá твоя́ уповáхъ: 
82.Sfîrşitu-s-au ochii mei după cuvîntul Tău, zicînd: „Cînd mă vei mîngîia?” 
Elepedtek szemeim a Te igédért, mondván: mikor vigasztalsz meg engem? 
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor 
vígasztalsz meg engem? 
изчезóша óчи мои́ въ слóво твоé, глагóлюще: когдá утѣ ́шиши мя́? 
83.Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. 
Mivel olyanná lettem, mint tömlő a dérben; a Te igazságaidról meg nem 
feledkezem. 
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tőmlő; a te rendeléseidről el nem 
feledkezem. 
занé бы́хъ я́ко мѣ ́хъ на слáнѣ: оправдáнiй твои́хъ не забы́хъ. 
84.Cîte sînt zilele robului Tău? Cînd vei judeca pe cei ce mă prigonesc? 
Hány napja van még a Te szolgádnak? Mikor hozol nékem ítéletet üldözőim 
ellen? 
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett? 
Коли́ко éсть днíй рабá твоегó? когдá сотвори́ши ми́ от гоня́щихъ мя́ сýдъ? 
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85.Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sînt ca legea Ta, Doamne. 
Mondtak nékem szép szavakat a törvénytelenek, de nem olyan az, mint a Te 
törvényed, Uram. 
Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint élnek. 
Повѣ ́даша мнѣ ́ законопрестýпницы глумлéнiя, но не я́ко закóнъ твóй, 
Гóсподи. 
86.Toate poruncile Tale sînt adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! 
Minden parancsolatod igazság; igaztalanul üldöznek, segíts meg engem. 
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem! 
Вся́ зáповѣди твоя́ и́стина: непрáведно погнáша мя́, помози́ ми. 
87.Puţin a fost de nu m-am sfîrşit pe pămînt, dar eu n-am părăsit poruncile Tale. 
Majdhogy nem végeztek velem a földön, de én nem hagytam el 
parancsolataidat. 
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te 
határozataidat. 
Вмáлѣ не скончáша менé на земли́: áзъ же не остáвихъ зáповѣдiй твои́хъ. 
88.După mila Ta, viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii mele. 
Irgalmad szerint éltess engem, és megőrzöm szájadnak bizonyságait. 
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak 
bizonyságait. 
По ми́лости твоéй живи́ мя, и сохраню́ свидѣ ́нiя ýстъ твои́хъ. 
89.În veac, Doamne, cuvîntul Tău rămîne în cer;  
Örökké megmarad, Uram,  a Te igéd a mennyben. 
Uram! Örökké megmarad a te igéd a mennyben. 
Во вѣ ́къ, Гóсподи, слóво твоé пребывáетъ на небеси́. 
90.În neam şi în neam adevărul Tău. Întemeiat-ai pămîntul şi rămîne. 
Nemzedékről nemzedékre tart a Te igazságod; megalapoztad a földet és 
megmarad az. 
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll 
az. 
Въ рóдъ и рóдъ и́стина твоя́: основáлъ еси́ зéмлю, и пребывáетъ. 
91.După rînduiala Ta rămîne ziua, că toate sînt slujitoare Ţie. 
A Te végzésed szerint marad meg a nap is, mert mindezek a Te szolgáid. 
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden a mi van, te néked szolgál. 
Учинéнiемъ твои́мъ пребывáетъ дéнь: я́ко вся́ческая рабóтна тебѣ ́. 
92.De n-ar fi fost legea Ta gîndirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu. 
Ha nem a törvényed lett volna az én igyekvésem, elvesztem volna 
megaláztatásomban. 
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna 
az én nyomorúságomban. 
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Я́ко áще бы не закóнъ твóй поучéнiе моé бы́лъ, тогдá ýбо поги́блъ бы́хъ во 
смирéнiи моéмъ: 
93.În veac nu voi uita îndreptările Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne. 
Sohasem felejtem el igazságaidat, mert azokkal éltettél engem, Uram. 
Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg 
engem. 
во вѣ ́къ не забýду оправдáнiй твои́хъ, я́ко въ ни́хъ оживи́лъ мя́ еси́. 
 
                                                  Starea 2 
94.Al Tău sunt eu, mîntuieşte-mă, că îndreptările Tale am căutat. 
Tied vagyok, üdvözíts engem, mert a Te igazságaidat kerestem. 
Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. 
Твóй éсмь áзъ, спаси́ мя: я́ко оправдáнiй твои́хъ взыскáхъ. 
95.Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Mărturiile Tale am priceput. 
Lestek reám a bűnösök, hogy elpusztítsanak, de én a Te bizonyságaidra 
figyeltem. 
Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek. 
Менé ждáша грѣ ́шницы погуби́ти мя́: свидѣ ́нiя твоя́ разумѣ ́хъ. 
96.La tot lucrul desăvîrşit am văzut sfîrşit, dar porunca Ta este fără de sfîrşit. 
Minden tökéletes dolognak láttam a végét, de a Te parancsolatod határtalan. 
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs 
határa. 
Вся́кiя кончи́ны ви́дѣхъ конéцъ: широкá зáповѣдь твоя́ зѣлó. 
97.Că am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. 
Mennyire megszerettem törvényedet, Uram! Egész nap az az elmélkedésem. 
Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom! 
Кóль возлюби́хъ закóнъ твóй, Гóсподи: вéсь дéнь поучéнiе моé éсть. 
98.Mai mult decît pe vrăjmaşii mei m-ai înţelepţit, cu porunca Ta, că în veac a 
mea este. 
Ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem parancsolatoddal, mert örökké enyém 
az. 
Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert 
mindenkor velem vannak azok. 
Пáче врáгъ мои́хъ умудри́лъ мя́ еси́ зáповѣдiю твоéю, я́ко въ вѣ ́къ моя́ éсть. 
99.Mai mult decît învăţătorii mei am priceput, că la mărturiile Tale gîndirea mea 
este. 
Minden tanítóimnál értelmesebb lettem, mert a Te bizonyságaidon elmélkedem. 
Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én 
gondolataim. 
Пáче всѣ ́хъ учáщихъ мя́ разумѣ ́хъ, я́ко свидѣ ́нiя твоя́ поучéнiе моé éсть. 
100.Mai mult decît bătrînii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. 



 324

A véneknél is értelmesebb lettem, mert a Te parancsolataidat kerestem. 
Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. 
Пáче стáрецъ разумѣ ́хъ, я́ко зáповѣди твоя́ взыскáхъ. 
101.De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele 
Tale. 
Minden rossz úttól visszatartottam lábaimat, hogy megőrizzem igéidet. 
Minden gonosz ösvénytől visszatartoztattam lábaimat, hogy megtartsam a te 
beszédedet. 
От вся́каго пути́ лукáва возбрани́хъ ногáмъ мои́мъ, я́ко да сохраню́ словесá 
твоя́: 
102.De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie lege. 
A Te ítéleteidtől el nem hajoltam, mert Te adtál törvényt nékem. 
Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem. 
от судéбъ твои́хъ не уклони́хся, я́ко ты́ законоположи́лъ ми́ еси́. 
103.Cît sînt de dulci gîtlejului meu [2005: limbii mele], cuvintele Tale, mai mult 
decît mierea, în gura mea. 
Mily édesek torkomnak a Te igéid, lépesméznél édesebbek az én számnak! 
Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak! 
Кóль сладкá гортáни моемý словесá твоя́: пáче мéда устóмъ мои́мъ. 
104.Din poruncile Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urît toată calea 
nedreptăţii. 
A Te parancsolataidtól lettem értelmessé, azért meggyűlöltem az igaztalanság 
minden útját. 
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden 
ösvényét. 
От зáповѣдiй твои́хъ разумѣ ́хъ: сегó рáди возненави́дѣхъ вся́къ пýть 
непрáвды. 
105.Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. 
Szövétnek a lábaimnak a Te beszéded, és világosság ösvényeimen. 
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. 
Свѣти́лникъ ногáма мои́ма закóнъ твóй, и свѣ ́тъ стезя́мъ мои́мъ. 
106.Juratu-m-am şi m-am hotărît să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. 
Megesküdtem és állom esküvésemet, hogy megőrzöm igazságod ítéleteit. 
Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. 
Кля́хся и постáвихъ сохрани́ти судбы́ прáвды твоея́. 
107.Umilit am fost pînă în sfîrşit, Doamne, viază-mă, după cuvîntul Tău. 
Megaláztattam nagyon, Uram, éltess engem a Te igéd szerint.  
Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint. 
Смири́хся до зѣлá: Гóсподи, живи́ мя по словеси́ твоемý. 
108.Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoieşte-le, Doamne, şi judecăţile Tale 
mă învaţă. 
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Szájamnak önkéntes áldozatait fogadd kegyesen, Uram, és ítéleteidre taníts meg 
engem. 
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek elötted Uram! és taníts meg a 
te ítéleteidre. 
Вóльная ýстъ мои́хъ благоволи́ же, Гóсподи, и судбáмъ твои́мъ научи́ мя. 
109.Sufletul meu în mîinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat. 
Lelkem kezeimben van mindenkor, de a Te törvényedről meg nem feledkeztem. 
Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem 
feledkezem. 
Душá моя́ въ рукý твоéю {Алекс.: моéю} вы́ну, и закóна твоегó не забы́хъ. 
110.Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. 
Tőrt vetettek nékem a bűnösök,  de a Te parancsolataidtól el nem tévelyedtem. 
Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem. 
Положи́ша грѣ ́шницы сѣ ́ть мнѣ ́: и от зáповѣдiй твои́хъ не заблуди́хъ. 
111.Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sînt ele. 
Bizonyságaidat  örökségül nyertem el mindörökre, mert azok szívemnek 
örvendezése. 
A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok. 
Наслѣ ́довахъ свидѣ ́нiя твоя́ во вѣ ́къ, я́ко рáдованiе сéрдца моегó сýть: 
112.Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac, spre răsplătire. 
Szívemet a Te igazságaidnak teljesítésére hajlítottam, mindörökre való 
viszonzásul. 
Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és minvégig. 
приклони́хъ сéрдце моé сотвори́ти оправдáнiя твоя́ въ вѣ ́къ за воздая́нiе. 
113.Pe călcătorii de lege am urît şi legea Ta am iubit. 
A törvényszegőket gyűlöltem, de a Te törvényedet szerettem. 
Az álhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem. 
Законопрестýпныя возненави́дѣхъ, закóнъ же твóй возлюби́хъ. 
114.Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvîntul Tău am nădăjduit. 
Segítőm és oltalmazóm vagy Te, a Te igédben reménykedtem. 
Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem. 
Помóщникъ мóй и застýпникъ мóй еси́ ты́: на словесá твоя́ уповáхъ. 
115.Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile 
Dumnezeului meu. 
Távozzatok tőlem, ti rosszat cselekvők, hogy kutassam Istennek parancsolatait. 
Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait. 
Уклони́теся от менé, лукáвнующiи, и испытáю зáповѣди Бóга моегó. 
116.Apără-mă, după cuvîntul Tău, şi mă viază şi să nu-mi dai de ruşine 
aşteptarea mea. 
Oltalmazz engem a Te igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg 
várakozásomban. 



 326

Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy 
megszégyenüljek reménységemben. 
Заступи́ мя по словеси́ твоемý, и жи́въ бýду: и не посрами́ менé от чáянiя 
моегó: 
117.Ajută-mă şi mă voi mîntui şi voi cugeta la îndreptările Tale, pururea. 
Segíts meg engem és megszabadulok, és igyekszem igazságaidra mindenkor. 
Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. 
помози́ ми, и спасýся, и поучýся во оправдáнiихъ твои́хъ вы́ну. 
118.Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că 
nedrept este gîndul lor. 
Elvetetted mindazokat, akik elpártolnak igazságaidtól, mert igaztalan az ő 
szándékuk. 
Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk  
hazugság. 
Уничижи́лъ еси́ вся́ отступáющыя от оправдáнiй твои́хъ: я́ко непрáведно 
помышлéнiе и́хъ. 
119.Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pămîntului; pentru aceasta am 
iubit mărturiile Tale, pururea. 
Gonosztevőknek tekintettem a föld minden bűnöseit, azért szerettem 
bizonyságaidat mindenkor. 
Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te 
bizonyságaidat. 
Преступáющыя непщевáхъ вся́ грѣ ́шныя земли́: сегó рáди возлюби́хъ 
свидѣ ́нiя твоя́. 
120.Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. 
A Te félelmeddel szegezd le testemet, mert féltem ítéleteidtől. 
Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől. 
Пригвозди́ стрáху твоемý плóти моя́: от судéбъ бо твои́хъ убоя́хся. 
121.Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mîna celor ce-mi fac strîmbătate. 
Törvényes és igazságos dolgot cselekedtem; ne adj át engem elnyomóimnak. 
Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak! 
Сотвори́хъ сýдъ и прáвду: не предáждь менé оби́дящымъ мя́. 
122.Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mîndri. 
Légy kezes a Te szolgádért, hogy meg ne rágalmazzanak engem a kevélyek. 
Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem. 
Воспрiими́ рабá твоегó во благо, да не оклеветáютъ менé гóрдiи. 
123.Sfîrşitu-s-au ochii mei după mîntuirea Ta şi după cuvîntul dreptăţii Tale. 
Szemeim elepedtek szabadításodért és igazságod igéjéért. 
Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után. 
О́чи мои́ изчезóстѣ во спасéнiе твоé и въ слóво прáвды твоея́: 
124.Fă cu robul Tău, după mila Ta, şi îndreptările Tale mă învaţă. 
Cselekedj szolgáddal a Te irgalmad szerint, és igazságaidra taníts meg engem. 
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Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre 
taníts meg engem! 
сотвори́ съ рабóмъ твои́мъ по ми́лости твоéй, и оправдáниемъ твои́мъ 
научи́ мя. 
125.Robul Tău sînt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. 
A Te szolgád vagyok én; tégy értelmessé hogy megismerjem bizonyságaidat. 
Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat! 
Рáбъ твóй éсмь áзъ: вразуми́ мя, и увѣ ́мъ свидѣ ́нiя твоя́. 
126. Vremea este a face Domnului, stricat-au legea Ta. [2005: 126.Vremea este 
să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea Ta.] 
Itt az idő, hogy cselekedjék az Úr; kiforgatták a Te törvényedet. 
Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet. 
Врéмя сотвори́ти Гóсподеви: разори́ша закóнъ твóй. 
127.Pentru aceasta am iubit poruncile Tale, mai mult decît aurul şi topazul. 
Azért szerettem parancsolataidat, jobban az aranynál és a topáznál. 
Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább 
aranyat. 
Сегó рáди возлюби́хъ зáповѣди твоя́ пáче злáта и топáзiа. 
128.Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea 
nedreaptă am urît. 
Azért igazodtam minden parancsolataidhoz, minden igaztalan utat gyűlöltem. 
Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét 
gyűlölöm. 
Сегó рáди ко всѣ ́мъ зáповѣдемъ твои́мъ направля́хся, вся́къ пýть непрáвды 
возненави́дѣхъ. 
129.Minunate sînt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul 
meu. 
Csodálatosak a Te bizonyságaid, azért kutatta azokat az én lelkem. 
Csodálatosok a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. 
Ди́вна свидѣ ́нiя твоя́: сегó рáди испытá я́ душá моя́. 
130.Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci. 
Igéid kinyilatkozása világosságot ad, és értelmessé teszi az együgyűeket. 
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. 
Явлéнiе словéсъ твои́хъ просвѣщáетъ и вразумля́етъ младéнцы. 
131.Gura mea am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit. 
Szájamat kitártam és lihegtem, mert vágyódtam parancsolataid után. 
Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat. 
Устá моя́ отверзóхъ и привлекóхъ дýхъ, я́ко зáповѣдiй твои́хъ желáхъ. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
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                                                  Starea 3 
132.Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc 
numele Tău. 
Tekints reám és irgalmazz nékem, amiként azokkal cselekszel, akik szeretik a 
Te nevedet. 
Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelőin. 
При́зри на мя́ и поми́луй мя́, по судý лю́бящихъ и́мя твоé. 
133.Paşii mei îndreptează-i, după cuvîntul Tău, şi să nu mă stăpînească nici o 
fărădelege. 
Lépteimet irányítsd a Te beszéded szerint, és ne kerítsen engem hatalmába 
semmiféle törvénytelenség. 
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság 
uralkodjék rajtam! 
Стопы́ моя́ напрáви по словеси́ твоемý, и да не обладáетъ мнóю вся́кое 
беззакóнiе: 
134.Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. 
Ments meg engem az emberek rágalmaitól, és megőrzöm parancsolataidat. 
Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te 
határozataidat! 
избáви мя́ от клеветы́ человѣ ́ческiя, и сохраню́ зáповѣди твоя́. 
135.Faţa Ta arată-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale. 
Világosítsd meg orcádat a Te szolgádon, és taníts meg engem a Te igazságaidra. 
A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre! 
Лицé твоé просвѣти́ на рабá твоегó и научи́ мя оправдáниемъ твои́мъ. 
136.Izvoare de apă s-au pogorît din ochii mei, pentru că n-am păzit legea Ta. 
[- - - nincs] 
 
Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, a kik nem tartják meg  a 
te törvényedet. 
Исхóдища воднáя изведóстѣ óчи мои́, понéже не сохрани́хъ закóна твоегó. 
137.Drept eşti, Doamne, şi drepte sînt judecăţile Tale. 
Igazságos vagy, Uram, és egyenes a Te ítéleted. 
Igaz vagy Uram, és a te itéleted igazságos. 
Прáведнъ еси́, Гóсподи, и прáви суди́ твои́: 
138.Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul. 
Igazságot parancsoltál bizonyságaiddal, és igen nagy igazságot. 
A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett 
való egyenességben. 
заповѣ ́далъ еси́ прáвду свидѣ ́нiя твоя́, и и́стину зѣлó. 
139.Topitu-m-a rîvna casei Tale, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei. 
Elemésztett engem a Te házadért való féltékenység, mert elfelejtették igéidet az 
én ellenségeim. 
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Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én 
ellenségeim. 
Истáяла мя́ éсть рéвность твоя́: я́ко забы́ша словесá твоя́ врази́ мои́. 
140.Lămurit cu foc este cuvîntul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el. 
Nagyon tüzes a Te igéd, és szolgád megszerette azt. 
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.  
Разжжéно слóво твоé зѣлó, и рáбъ твóй возлюби́ é. 
141.Tînăr sînt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. 
Kicsiny vagyok én és megvetett, de a Te igazságaidról meg nem feledkeztem. 
Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem. 
Юнѣ ́йшiй áзъ éсмь и уничижéнъ: оправдáнiй твои́хъ не забы́хъ. 
142.Dreptatea Ta este dreptate în veac şi legea Ta adevărul. 
A Te igazságosságod örökkévaló igazságosság, és a Te igéd igazság. 
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. 
Прáвда твоя́ прáвда во вѣ ́къ, и закóнъ твóй и́стина. 
143.Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sînt gîndirea mea. 
Gyötrelem és szükség ért engem, de parancsolataid az én igyekvésem. 
Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim 
nékem. 
Скóрби и нýжди обрѣтóша мя́: зáповѣди твоя́ поучéнiе моé. 
144.Dreptate [2005: Drepte] sînt mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi 
fi viu. 
Igazak a Te bizonyságaid mindörökké; tégy értelmessé engem, és élni fogok. 
A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek! 
Прáвда свидѣ ́нiя твоя́ въ вѣ ́къ: вразуми́ мя, и жи́въ бýду. 
145.Strigat-am cu toată inima mea: auzi-mă, Doamne! Îndreptările Tale voi 
căuta. 
Teljes szívvel kiáltottam, hallgass meg engem, Uram, a Te igazságaidat 
keresem.  
Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg Uram! megtartom a te rendeléseidet. 
Воззвáхъ всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ, услы́ши мя́, Гóсподи: оправдáнiя твоя́ 
взыщý. 
146.Strigat-am către Tine: „Mîntuieşte-mă, şi voi păzi mărturiile Tale”. 
Kiáltottam Hozzád, szabadíts meg engem, és megőrzöm bizonyságaidat. 
Segítségül hivlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat. 
Воззвáхъ ти́, спаси́ мя, и сохраню́ свидѣ ́нiя твоя́. 
147.Din zori m-am sculat şi am strigat: „Întru cuvintele Tale am nădăjduit”. 
Megelőztem a virradatot és kiáltottam, a Te igéidben reménykedtem. 
Hajnal elött felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem. 
Предвари́хъ въ безгóдiи и воззвáхъ: на словесá твоя́ уповáхъ. 
148.Deschis-am ochii mei dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale. 
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Megelőzték szemeim a hajnalt, hogy elmélkedjem a Te igéidről. 
Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam. 
Предвари́стѣ óчи мои́ ко ýтру, поучи́тися словесéмъ твои́мъ. 
149.Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. 
Hallgasd meg az én hangomat, Uram, a Te irgalmasságod szerint, a Te ítéleted 
szerint éltess engem. 
Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a 
te jóvoltod szerint! 
Глáсъ мóй услы́ши, Гóсподи, по ми́лости твоéй: по судбѣ ́ твоéй живи́ мя. 
150.Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege, dar de la legea Ta s-au 
îndepărtat. 
Megközelítettek akik üldöznek engem törvénytelenségükkel, s a törvényedtől 
eltávolodtak. 
Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtől messze 
távoztak. 
Прибли́жишася гоня́щiи мя́ беззакóнiемъ: от закóна же твоегó удали́шася. 
151.Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sînt adevărul. 
Közel vagy Te, Uram, és minden parancsolatod igazság. 
Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság. 
Бли́зъ еси́ ты́, Гóсподи, и вси́ путié твои́ и́стина. 
152.Din început am cunoscut, din mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe 
ele. 
Kezdettől fogva tudom bizonyságaidról, hogy örökre alapoztad meg azokat. 
Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká 
tetted. 
Испéрва познáхъ от свидѣ ́нiй твои́хъ, я́ко въ вѣ ́къ основáлъ я́ еси́. 
153.Vezi smerenia mea şi mă scoate, că legea Ta n-am uitat. 
Lásd megaláztatásomat, és ragadj ki engem abból, mert a törvényedről meg nem 
feledkeztem. 
Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te 
törvényedről nem felejtkezem el! 
Ви́ждь смирéнiе моé и изми́ мя: я́ко закóна твоегó не забы́хъ. 
154.Judecă pricina mea şi mă izbăveşte; după cuvîntul Tău, fă-mă viu. 
Ítélj nékem igazságot és válts meg engem; a Te igédért éltess engem. 
Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem! 
Суди́ сýдъ мóй и избáви мя́: словесé рáди твоегó живи́ мя. 
155.Departe de păcătoşi este mîntuirea, că îndreptările Tale n-au căutat. 
Távol van a bűnösöktől az üdvösség, mert nem keresték igazságaidat. 
Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel. 
Далéче от грѣ ́шникъ спасéнiе, я́ко оправдáнiй твои́хъ не взыскáша. 
156.Îndurările Tale multe sînt, Doamne, după judecata Ta mă viază. 
Nagy a Te könyörületességed, Uram; ítéleted szerint éltess engem. 
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Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem. 
Щедрóты твоя́ мнóги, Гóсподи: по судбѣ ́ твоéй живи́ мя. 
157.Mulţi sînt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu 
m-am abătut. 
Sokan vannak üldözőim és szorongatóim, de bizonyságaidtól el nem hajoltam. 
Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te 
bizonyságaidtól. 
Мнóзи изгоня́щiи мя́ и стужáющiи ми́: от свидѣ ́нiй твои́хъ не уклони́хся. 
158.Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfîrşeam, că n-au păzit cuvintele Tale. 
Láttam hűtlenkedőket és megundorodtam, mert nem őrizték meg a Te igéidet. 
Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem 
tartják. 
Ви́дѣхъ неразумѣвáющыя и истáяхъ: я́ко словéсъ твои́хъ не сохрани́ша. 
159.Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, întru mila Ta mă viază. 
Lásd, hogy szerettem parancsolataidat; Uram, irgalmadban éltess engem. 
Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint 
eleveníts meg engem! 
Ви́ждь, я́ко зáповѣди твоя́ возлюби́хъ: Гóсподи, по ми́лости твоéй живи́ мя. 
160.Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii 
Tale. 
A Te igéid kezdete igazság, és örökkévalók a Te igazságod minden ítéletei. 
A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló. 
Начáло словéсъ твои́хъ и́стина, и во вѣ ́къ вся́ судбы́ прáвды твоея́. 
161.Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima 
mea. 
A főemberek ok nélkül üldöztek engem, de a Te igédtől félemedett meg az én 
szívem. 
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem. 
Кня́зи погнáша мя́ тýне: и от словéсъ твои́хъ убоя́ся сéрдце моé. 
162.Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoară mare. 
Örvendezem én a Te igéiden, mint aki nagy zsákmányra talál. 
Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált. 
Возрáдуюся áзъ о словесѣ ́хъ твои́хъ, я́ко обрѣтáяй коры́сть мнóгу. 
163.Nedreptatea am urît şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit. 
Az igaztalanságot gyűlöltem és utáltam, de a Te törvényedet szerettem. 
A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem. 
Непрáвду возненави́дѣхъ и омерзи́хъ: закóнъ же твóй возлюби́хъ. 
164.De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale. 
Naponta hétszer dicsérlek Téged, igazságod ítéleteiért. 
Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért. 
Седмери́цею днéмъ хвали́хъ тя́ о судбáхъ прáвды твоея́. 
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165.Pace multă au cei ce iubesc legea Ta şi nu se smintesc. 
Nagy békeségük van azoknak, akik szeretik a Te törvényedet, és botránkozás 
nem fenyegeti őket. 
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk. 
Ми́ръ мнóгъ лю́бящымъ закóнъ твóй, и нѣ ́сть и́мъ соблáзна. 
166.Aşteptat-am mîntuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit. 
A Te üdvözítésedet vártam, Uram, és szerettem parancsolataidat. 
Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem. 
Чáяхъ спасéнiя твоегó, Гóсподи, и зáповѣди твоя́ возлюби́хъ. 
167.Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale, şi le-a iubit foarte. 
Lelkem megőrizte bizonyságaidat, és nagyon szerette azokat. 
Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem. 
Сохрани́ душá моя́ свидѣ ́нiя твоя́ и возлюби́ я́ зѣлó. 
168.Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile mele înaintea Ta 
sînt, Doamne. 
Megőriztem parancsolataidat és bizonyságaidat, mert minden utaim Előtted 
vannak. 
Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van 
előtted. 
Сохрани́хъ зáповѣди твоя́ и свидѣ ́нiя твоя́, я́ко вси́ путié мои́ предъ тобóю, 
Гóсподи. 
169.Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvîntul Tău mă 
înţelepţeşte. 
Jusson el könyörgésem a te színed elé, Uram, igéd szerint tégy értelmessé 
engem. 
Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem 
a te igéd szerint. 
Да прибли́жится молéнiе моé предъ тя́, Гóсподи: по словеси́ твоемý 
вразуми́ мя. 
170.Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău mă 
izbăveşte. 
Érjen el Hozzád az én hódolásom; igéd szerint üdvözíts engem. 
Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem! 
Да вни́детъ прошéнiе моé предъ тя́: Гóсподи, по словеси́ твоемý избáви мя́. 
171.Să răspîndească buzele mele laudă, că m-ai învăţat îndreptările Tale. 
Törjön elő ajkaimról dicséret, midőn megtanítasz a Te igazságaidra. 
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. 
Отры́гнутъ устнѣ ́ мои́ пѣ ́нiе, егдá научи́ши мя́ оправдáниемъ твои́мъ. 
172.Rosti-va limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sînt drepte. 
Hadd kiáltsa nyelvem a Te igédet, mert minden parancsolatod igazság. 
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. 
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Провѣщáетъ язы́къ мóй словесá твоя́, я́ко вся́ зáповѣди твоя́ прáвда. 
173.Mîna Ta să mă mîntuiască, că poruncile Tale am ales. 
Legyen a Te kezed segítségemre, mert a Te parancsolataidat választottam. 
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam! 
Да бýдетъ рукá твоя́ éже спасти́ мя, я́ко зáповѣди твоя́ извóлихъ. 
174.Dorit-am mîntuirea Ta, Doamne, şi legea Ta cugetarea mea este. 
Vágyódtam üdvözítésedre, Uram, és a Te törvényed az én igyekvésem. 
Uram! vágyodom a te szabadításod után, és e te törvényed nékem 
gyönyörűségem. 
Возжелáхъ спасéнiе твоé, Гóсподи, и закóнъ твóй поучéнiе моé éсть. 
175.Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie. 
Élni fog az én lelkem, és dicsérni fog Téged, és e Te ítéleteid lesznek nékem 
segítségül. 
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam! 
Живá бýдетъ душá моя́ и восхвáлитъ тя́: и судбы́ твоя́ помóгутъ мнѣ ́. 
176.Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-
am uitat. 
Eltévedtem, mint az elveszett bárány, keresd meg a Te szolgádat, mert 
parancsolataidról meg nem feledkeztem. 
Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te 
parancsolataidat nem felejtettem el! 
Заблуди́хъ я́ко овчá поги́бшее: взыщи́ рабá твоегó, я́ко зáповѣдiй твои́хъ не 
забы́хъ. 
 
Slavă... 
Dicsőség… 

CATISMA 18 
18. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
119/120. Zsoltár. 
Пѣ ́снь степéней. 
Cântarea treptelor. 
A békességszerető ember panasza a gyűlölködök ellen. Grádicsok éneke. 
 
1.Ко Гóсподу, внегдá скорбѣ ́ти ми́, воззвáхъ, и услы́ша мя́. 
Către Domnul am strigat când m-am necăjit şi m-a auzit.  
Az Úrhoz kiáltottam gyötrődésemben, és meghallgatott engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. 
2.Гóсподи, избáви дýшу мою́ от устéнъ непрáведныхъ и от язы́ка льсти́ва. 
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Doamne, izbăveşte sufletul meu de buzele nedrepte şi de limba vicleană.  
Uram, szabadítsd meg az én lelkemet az igaztalan ajkaktól és a csalárdság 
nyelvétől. 
Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől! 
3.Чтó дáстся тебѣ ́, или́ чтó приложи́тся тебѣ ́ къ язы́ку льсти́ву? 
Ce se va da ţie şi ce vei câştiga de la limba vicleană?  
Mi adassék néked, é mi nyújtassék néked a csalárd nyelvhez? 
Mit adjanak néked, vagy mit nyujtsanak néked, te csalárd nyelv?! 
4.Стрѣ ́лы си́льнаго изощрéны, со ýгльми пусты́нными. 
Săgeţi ascuţite cu cărbuni aprinşi trase de Cel puternic. 
Az erősnek hegyes nyilai a pusztai parázzsal. 
Vitéznek hegyes nyilait fenyőfa parázsával. 
5.Увы́ мнѣ ́, я́ко пришéлствiе моé продолжи́ся, всели́хся съ селéнiи 
Кидáрскими: 
Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, locuit-am/că locuiesc în corturile lui 
Chedar. 
Jaj nékem, mert lakhelyem messzire esett: Kédár sátrai között táborozom. 
Jaj nékem, hogy Mésekben bujdosom és a Kédár sátrai közt lakom! 
6.мнóго пришéлствова душá моя́: съ ненави́дящими ми́ра бѣ ́хъ ми́ренъ: 
Régóta lakozik itt az én lelkem. Békeséges voltam azokhoz, akik gyűlölik a 
békeséget; 
Mult a pribegit sufletul meu.  
Sok ideje lakozik az én lelkem a békességnek gyűlölőivel! 
7.егдá глагóлахъ и́мъ, боря́ху мя́ тýне. 
amikor szólottam hozzájuk, igaztalanul támadtak meg engem. 
Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram; când grăiam lor, se luptau cu mine 
în zadar. 
Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek. 
 
120/121. Zsoltár.  
Cîntarea treptelor. 
Az Istenben bízó lélek reménysége. Grádicsok éneke. 
Пѣ ́снь степéней. 
 
1.Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. 
A hegyekre emeltem szemeimet, ahonnan eljő az én segítségem. 
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. 
Возведóхъ óчи мои́ въ гóры, отню́дуже прiи́детъ пóмощь моя́. 
2.Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pămîntul. 
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. 
Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet. 
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Пóмощь моя́ от Гóспода, сотвóршаго нéбо и зéмлю. 
3.Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzeşte. 
Ne engedd, hogy lábad meginogjon, és nem szunnyad el a te őriződ. 
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. 
Не дáждь во смятéнiе ноги́ твоея́, нижé воздрéмлетъ храня́й тя́: 
4.Iată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce păzeşte pe Israil. 
Íme nem szunnyad el és nem alszik el Izráelnek Őrizője. 
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! 
сé, не воздрéмлетъ, нижé ýснетъ храня́й Изрáиля. 
5.Domnul te va păzi pe tine; Domnul este acoperămîntul tău, de-a dreapta ta. 
Az Úr őriz téged, az Úr a te jobbkezednek védelmezője. 
Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. 
Госпóдь сохрани́тъ тя́, Госпóдь покрóвъ твóй на рýку деснýю твою́. 
6.Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. 
Nappal a nap meg nem éget téged, sem éjjel a hold. 
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. 
Во дни́ сóлнце не ожжéтъ тебé, нижé лунá нóщiю. 
7.Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău. 
Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi a te lelkedet az Úr. 
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 
Госпóдь сохрани́тъ тя́ от вся́каго злá, сохрани́тъ дýшу твою́ Госпóдь: 
8.Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi pînă în veac. 
Az Úr megőrzi a te bejöveteledet és kimeneteledet mostantól és mindörökké. 
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! 
Госпóдь сохрани́тъ вхождéнiе твоé и исхождéнiе твоé, отны́нѣ и до вѣ ́ка. 
 
121/122. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
A helyreállított Jeruzsálem magasztalása és megáldása. Grádicsok éneke, 
Dávidtól. 
 
1.Возвесели́хся о рéкшихъ мнѣ ́: въ дóмъ Госпóдень пóйдемъ. 
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: "În casa Domnului vom merge!"  
Örvendeztem, midőn mondották nékem: az Úr házába megyünk. 
Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába! 
2.Стоя́ще бя́ху нóги нáшя во двóрѣхъ твои́хъ, Иерусали́ме. 
Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime!  
Ott álltak lábaink tornácaidban, Jeruzsálem. 
Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem! 
3.Иерусали́мъ зи́ждемый я́ко грáдъ, емýже причáстiе егó вкýпѣ. 
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Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns unite.  
Jeruzsálem, mely ugy épült, mint jól egybeszerkesztett város. 
Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város! 
4.Тáмо бо взыдóша колѣ ́на, колѣ ́на Госпóдня, свидѣ ́нiе Изрáилево, 
исповѣ ́датися и́мени Госпóдню: 
Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să 
laude numele Domnului. 
Oda mentek fel a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az 
Úr nevének megvallására. 
Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, 
az Úr nevének tiszteletére. 
5.я́ко тáмо сѣдóша престóли на сýдъ, престóли въ домý Дави́довѣ. 
Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. 
Mert ott ültek az ítélőszékek, Dávid házának székei. 
Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei. 
6.Вопроси́те же я́же о ми́рѣ Иерусали́ма: и оби́лiе лю́бящымъ тя́. 
Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe 
tine.  
Békeséget kérjetek Jeruzsálemre, és boldogok legyenek, akik szeretnek téged. 
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők! 
7.Бýди же ми́ръ въ си́лѣ твоéй, и оби́лiе въ столпостѣнáхъ твои́хъ. 
Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în turnurile tale.  
Békeség legyen a te erődítményeidben, és bőség a te palotáidban. 
Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. 
8.Рáди брáтiй мои́хъ и бли́жнихъ мои́хъ глагóлахъ ýбо ми́ръ о тебѣ ́. 
Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam, despre tine, pace.  
Testvéreimért  és felebarátaimért szólottam: békeség veled. 
Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled! 
9.Дóму рáди Гóспода Бóга нáшего взыскáхъ благáя тебѣ ́. 
Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie. 
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért kívántam számodra jókat. 
Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked! 
 
122/123. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
A nyomorúságban veszteglők esedezese. Grádicsok éneke. 
 
1.Къ тебѣ ́ возведóхъ óчи мои́, живýщему на небеси́. 
Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei.  
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Tehozzád emeltem szemeimet, aki a mennyben lakozol. 
Hozzád emelem szemeimet, oh te egekben lakozó! 
2.Сé, я́ко óчи рáбъ въ рукý госпóдiй свои́хъ, я́ко óчи рабы́ни въ рукý 
госпожи́ своея́: тáко óчи нáши ко Гóсподу Бóгу нáшему, дóндеже ущéдритъ 
ны́. 
Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii 
slujnicei la mâinile stăpânei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul 
nostru, până ce Se va milostivi spre noi. 
Íme, mint a szolgák szemei az ő uruknak kezein, mint a szolgálóleány szemei 
asszonyának kezein, ugy néznek a mi szemeink a mi Urunkra Istenünkre, 
mígnem megkönyörül mirajtunk. 
Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya 
kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül 
rajtunk! 
3.Поми́луй нáсъ, Гóсподи, поми́луй нáсъ, я́ко помнóгу испóлнихомся 
уничижéнiя: 
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de 
defăimare,  
Irgalmazz nekünk, Urunk, irgalmazz nekünk; mert igen elteltünk gyalázattal,  
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! Mert igen elteltünk gyalázattal. 
4.наипáче напóлнися душá нáша поношéнiя гобзýющихъ и уничижéнiя 
гóрдыхъ. 
Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulaţi şi de 
defăimarea celor mândri. 
igen eltelt a mi lelkünk. Szégyen a bővelkedőkre és gyalázat a kevélyekre. 
Lelkünk igen eltelt a gazdagok csúfolkodásával, és a kevélyek gyalázkodásával. 
 
123/124. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
Hálaadás a nagy veszedelemből való megszabadításért. Grádicsok éneke, 
Dávidtól. 
 
1.Я́ко áще не Госпóдь бы бы́лъ въ нáсъ, да речéтъ ýбо Изрáиль: 
De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel!  
Ha az Úr nem lett volna közöttünk, - így szóljon Izráel, - 
Ha nem az Úr az, aki velünk volt, így szóljon Izráel, 
2.я́ко áще не Госпóдь бы бы́лъ въ нáсъ, внегдá востáти человѣ ́комъ на ны́, 
ýбо живы́хъ пожéрли бы́ша нáсъ: 
De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,  
ha az Úr nem lett volna közöttünk, amikor reánk támadtak az emberek, elevenen 
nyeltek volna el minket, 
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Ha nem az Úr az, aki velünk volt, mikor ránk támadtak az emberek: 
3.внегдá прогнѣ ́ватися я́рости и́хъ на ны́, ýбо водá потопи́ла бы нáсъ. 
De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră.  
midőn felgerjedt haragjuk miellenünk. Bizony elborított volna a víz minket, 
Akkor elevenen nyeltek volna el minket, amint felgerjedt haragjok ellenünk; 
4.Потóкъ прéйде душá нáша: 
Apa ne-ar fi înecat pe noi, şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru.  
zajló vizen ment volna átal a mi lelkünk, 
Akkor elborítottak volna minket a vizek, patak futott volna át felettünk; 
5.ýбо прéйде душá нáша вóду непостоя́нную. 
Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. 
bizony átalment volna a mi lelkünk a feneketlen vizen.  
Akkor átfutottak volna rajtunk a felbőszült vizek. 
6.Благословéнъ Госпóдь, и́же не дадé нáсъ въ лови́тву зубóмъ и́хъ. 
Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor.  
Áldott az Úr, aki nem adott minket prédául az ő fogaiknak. 
Áldott az Úr, aki nem adott minket fogaik prédájául! 
7.Душá нáша я́ко пти́ца избáвися от сѣ ́ти ловя́щихъ: сѣ ́ть сокруши́ся, и мы́ 
избáвлени бы́хомъ. 
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor; cursa s-a sfărâmat şi 
noi ne-am izbăvit.  
Lelkünk, mint a madár, megszabadult a vadászok hálójából. A háló elszakadt, és 
mi megszabadultunk. 
Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak tőréből. A tőr elszakadt, 
mi pedig megszabadultunk. 
8.Пóмощь нáша во и́мя Гóспода, сотвóршаго нéбо и зéмлю. 
Ajutorul nostru este în numele Domnului Celui ce a făcut cerul şi pământul. 
A mi segtségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette az eget és a földet. 
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és földet. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
124/125. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
Istennek erős és örökkévaló oltalmáról. Grádicsok éneke. 
 
1.Надѣ ́ющiися на Гóспода, я́ко горá Сióнъ: не подви́жится въ вѣ ́къ живы́й 
во Иерусали́мѣ. 
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Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului; nu se va clătina în veac cel 
ce locuieşte în Ierusalim. 
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye: meg sem rendül 
mindörokké, aki Jeruzsálemben lakozik. 
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, 
örökké megáll. 
2.Гóры о́крестъ егó, и Госпóдь о́крестъ людíй свои́хъ, отны́нѣ и до вѣ ́ка. 
Munţi sunt împrejurul lui şi Domnul împrejurul poporului Său, de acum şi până 
în veac.  
Hegyek veszik azt körül, és az Úr veszi körul az Ő népét mostantól és 
mindörökké. 
Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól 
fogva mindörökké. 
3.Я́ко не остáвитъ Госпóдь жезлá грѣ ́шныхъ на жрéбiй прáведныхъ, я́ко да 
не прóструтъ прáведнiи въ беззакóнiя рýкъ свои́хъ. 
Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi 
întindă drepţii întru fărădelege/fărădelegi mâinile lor.  
Mert nem hagyja az Úr a bűnösök vesszejét az igazak osztályrészén, nehogy 
törvényszegésre nyújtsák ki az igazak az ő kezeiket. 
Mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne 
nyújtsák ki kezeiket az igazak. 
4.Ублажи́, Гóсподи, благíя и прáвыя сéрдцемъ. 
Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi cu inima;  
Tégy jót, Urunk, a jókkal és tiszta szívűekkel;  
Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívök szerint igazakkal! 
5.Уклоня́ющыяся же въ развращéнiя отведéтъ Госпóдь съ дѣ ́лающими 
беззакóнiе: ми́ръ на Изрáиля. 
Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează 
fărădelegea. Pace peste Israel. 
a görbe utakra tévedőket pedig ragadja el az Úr, a törvényszegőkkel együtt. 
Békeség legyen Izráelen! 
A görbe utakra tévedezőket pedig ragadtassa el az Úr, együtt a gonosztevőkkel; 
békesség legyen Izráelen! 
 
125/126. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
A fogságból megszabadultak hálája és reménye. Grádicsok éneke. 
 
1.Внегдá возврати́ти Гóсподу плѣ ́нъ Сióнь, бы́хомъ я́ко утѣ ́шени. 
Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere.  
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Amikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 
Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 
2.Тогдá испóлнишася рáдости устá нáша, и язы́къ нáшъ весéлiя: тогдá 
рекýтъ во язы́цѣхъ: возвели́чилъ éсть Госпóдь сотвори́ти съ ни́ми. 
Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se 
zicea între neamuri: "Mari lucruri a făcut Domnul cu ei!"  
Akkor megtelt a szánk örömmel és nyelvünk örvendezéssel. Akkor így szóltak a 
pogányok egymás között: hatalmasat cselekedett ezekkel az Úr.  
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így 
szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr! 
3.Возвели́чилъ éсть Госпóдь сотвори́ти съ нáми: бы́хомъ веселя́щеся. 
Mari lucruri a făcut Domnul cu noi: ne-a umplut de bucurie. 
Hatalmasat cselekedett velünk az Úr, azért örvendeztünk. 
Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. 
4.Возврати́, Гóсподи, плѣнéнiе нáше, я́ко потóки ю́гомъ. 
Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miazăzi.  
Hozd vissza, Urunk, foglyainkat, mint a patakokat délen. 
Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön! 
5.Сѣ ́ющiи слезáми, рáдостiю пóжнутъ. 
Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera.  
Akik könnyek között vetnek, örvendezéssel aratnak majd. 
Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. 
6.Ходя́щiи хождáху и плáкахуся, метáюще сѣ ́мена своя́: грядýще же 
прiи́дутъ рáдостiю, взéмлюще рукоя́ти своя́. 
Mergând, mergeau şi plângeau, aruncând seminţele lor, dar venind vor veni cu 
bucurie, ridicând snopii lor. 
Járva jártak és sírtak magjaikat szórva, visszatérve pedig örvendezéssel jönnek, 
emelgetve kévéiket. 
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve. 
 
126/127. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
Istentől van minden földi javunk. Grádicsok éneke Salamontól. 
 
1.А́ще не Госпóдь сози́ждетъ дóмъ, всýе труди́шася зи́ждущiи: áще не 
Госпóдь сохрани́тъ грáдъ, всýе бдѣ ́ стрегíй. 
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi 
Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte.  
Ha az Úr fel nem építi a házat, hiába fáradoztak annak építői; ha az Úr meg nem 
őrzi a várost, hiába virrasztott annak őrizője.  
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Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem 
őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. 
2.Всýе вáмъ éсть ýтреневати: востáнете по сѣдѣ ́нiи ядýщiи хлѣ ́бъ болѣ ́зни, 
егдá дáстъ возлю́бленнымъ свои́мъ сóнъ. 
În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi târziu, voi care mâncaţi 
pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. 
Hiába keltek korán, kik a fájdalom kenyerét eszitek, hiába keltek lenyugvás 
után, amikor az Ő kedveltjeinek álmot ad.  
Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret 
ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget. 
3.Сé, достоя́нiе Госпóдне сы́нове, мздá плодá чрéвняго. 
Iată, fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui.  
Íme az Úrnak öröksége: a fiak az anyaméh gyümölcsének jutalma. 
Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom. 
4.Я́ко стрѣ ́лы въ руцѣ ́ си́льнаго, тáко сы́нове оттрясéнныхъ. 
Precum sunt săgeţile în mâna celui viteaz, aşa sunt copiii părinţilor tineri.  
Mint a nyilak az erősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. 
Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. 
5.Блажéнъ, и́же испóлнитъ желáнiе своé от ни́хъ: не постыдя́тся, егдá 
глагóлютъ врагóмъ свои́мъ во вратѣ ́хъ. 
Fericit este omul care-şi va umple casa de copii; nu se va ruşina când va grăi cu 
vrăjmaşii săi în poartă. 
Boldog, aki velük tölti meg az ő tegezét; nem szégyenülnek meg, amikor az 
ellenségekkel szólnak a kapukban. 
Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha 
ellenséggel szólnak a kapuban. 
 
127/128. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
Az istenfélők megjutalmaztatnak. Grádicsok éneke. 
 
1.Блажéни вси́ боя́щiися Гóспода, ходя́щiи въ путéхъ егó: 
Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. 
Boldogok mindazok, akik félik az Úrat és akik az Ő útjaiban járnak. 
Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár! 
2.труды́ плодóвъ {рýкъ} твои́хъ снѣ ́си: блажéнъ еси́, и добрó тебѣ ́ бýдетъ. 
Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti; bine-ţi va fi!  
Munkádnak gyümölcsét eszed; boldog vagy és jól van dolgod. 
Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod. 
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3.Женá твоя́ я́ко лозá плодови́та въ странáхъ дóму твоегó: 4сы́нове твои́ я́ко 
новосаждéнiя мáсличная о́крестъ трапéзы твоея́. 
Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile casei tale; fiii tăi ca nişte vlăstare tinere 
de măslin, împrejurul mesei tale.  
Feleséged mint a termő szöllő házad belsejében, fiaid mint olajfa csemeték 
asztalod körül. 
Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték 
asztalod körül. 
4.5Сé, тáко благослови́тся человѣ ́къ боя́йся Гóспода. 
Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. 
Íme így áldatik meg az ember, aki féli az Urat. 
Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat! 
5.6Благослови́тъ тя́ Госпóдь от Сióна, и ýзриши благáя Иерусали́ма вся́ дни́ 
животá твоегó, 
Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în 
toate zilele vieţii tale.  
Megáld téged az Úr a Sionról, és látni fogod Jeruzsálem gazdagságát életednek 
minden napjain; 
Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek 
minden idejében; 
6.7и ýзриши сы́ны сынóвъ твои́хъ: ми́ръ на Изрáиля. 
Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel! 
és meglátod fiaidnak fiait. Békeség legyen Izráelen! 
És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen! 
 
128/129. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
A nagy nyomoruságból is kiszabadít Isten. Grádicsok éneke. 
 
1.Мнóжицею брáшася со мнóю от ю́ности моея́, да речéтъ ýбо Изрáиль: 
De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună Israel!  
Sokszor támadtak meg engem ifjúságom óta, - mondja Izráel, - 
Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel. 
2.мнóжицею брáшася со мнóю от ю́ности моея́, и́бо не премогóша мя́. 
De multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele şi nu m-au biruit.  
sokszor támadtak meg engem ifjúságom óta, és mégsem vettek erőt énrajtam. 
Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. 
3.На хребтѣ ́ моéмъ дѣ ́лаша грѣ ́шницы, продолжи́ша беззакóнiе своé. 
Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au nelegiuirea lor;  
Hátamon szántottak a bűnösök, elnyújtották az ő törvénytelenségüget. 
Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat. 
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4.Госпóдь прáведенъ ссѣчé вы́я грѣ ́шниковъ. 
Dar Domnul, cel drept, a tăiat grumajii păcătoşilor. 
Az igazságos Úr megtörte a bűnösök nyakát. 
Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét. 
5.Да постыдя́тся и возвратя́тся вспя́ть вси́ ненави́дящiи Сióна: 
Să se ruşineze şi să se întoarcă înapoi toţi cei ce urăsc Sionul.  
Szégyenüljenek meg és fordíttassanak hátra mindazok, akik gyűlölik Siont. 
Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont. 
6.да бýдутъ я́ко травá на здѣ ́хъ {на крóвѣхъ}, я́же прéжде восторжéнiя 
и́зсше: 
Facă-se ca iarba de pe acoperişuri, care mai înainte de a fi smulsă, s-a uscat, 
Olyanok legyenek, mint a háztetők füve, amely kiszárad mielőtt megérne,   
Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, amely kiszárad, mielőtt letépnék. 
7.éюже не испóлни руки́ своея́ жня́й, и нѣ ́дра своегó рукоя́ти собирáяй: 
Cu/Din care nu şi-a umplut mâna lui secerătorul şi sânul său, cel ce adună 
snopii,  
amellyel nem telik meg az arató keze, sem a kévekötő öle; 
Amelyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe. 
8.и не рѣ ́ша мимоходя́щiи: благословéнiе Госпóдне на вы́, благослови́хомъ 
вы́ во и́мя Госпóдне. 
8. Şi n-au zis cei ce treierau: "Binecuvântarea Domnului peste voi! V-am 
binecuvântat pe voi întru numele Domnului!" / Şi trecătorii nu vor zice: 
"Binecuvântarea Domnului fie peste voi!" sau: "Vă binecuvântăm în numele 
Domnului!" 
és ne mondják nékik az átalmenők: az Úr áldása reátok, megáldunk benneteket 
az Úrnak nevében. 
Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak 
nevében! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
129/130. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней.–  
Cîntarea treptelor. 
A bűnbe merült ember esdeklése és bizodalma. Grádicsok éneke. 
 
1.–Изъ глубины́ воззвáхъ къ тебѣ ́, Гóсподи:–  
Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu!  
A mélységből kiáltottam hozzád, Uram. 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram! 
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2.–Гóсподи, услы́ши глáсъ мóй. 2Да бýдутъ ýши твои́ внéмлющѣ глáсу 
молéнiя моегó. 
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.  
Uram, hallgasd meg az én hangomat; legyenek füleid figyelmesek könyörgésem 
hangjára. 
Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgő 
szavamra! 
3.А́ще беззакóнiя нáзриши, Гóсподи, Гóсподи, ктó постои́тъ?–  
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?  
Ha számbaveszed a törvényszegéseket, Uram, Uram, ki állhat meg Előtted? 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?! 
4.–я́ко у тебé очищéнiе éсть. 
Că la Tine este milostivirea.  
De Tenálad van a könyörület. 
Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! 
5.4И́мене рáди твоегó потерпѣ ́хъ тя́, Гóсподи, потерпѣ ́ душá моя́ въ слóво 
твоé: уповá душá моя́ на Гóспода. 
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre 
cuvântul Tău,  
A Te nevedért vártalak, Uram; várta a lelkem a Te igédet. Reménykedett az én 
lelkem az Úrban  
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében. 
6.5От стрáжи ýтреннiя до нóщи, от стрáжи ýтреннiя да уповáетъ Изрáиль на 
Гóспода: 
Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul, din straja dimineţii până în noapte. Din 
straja dimineţii să nădăjduiască Israel spre Domnul.  
a reggeli őrségváltástól az éjszakáig; a reggeli őrségváltástól reménykedjék 
Izráel az Úrban. 
Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. 
7.6я́ко у Гóспода ми́лость, и мнóгое у негó избавлéнiе:–  
Că la Domnul este mila şi multă mântuire la El  
Mert az Úrnál van az irgalom, és nagy Őnála a szabaditás,  
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a 
szabadítás! 
8.–и тóй избáвитъ Изрáиля от всѣ ́хъ беззакóнiй егó. 
Şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui. 
és Ő szabadítja meg Izráelt annak minden vétkeitől. 
Meg is szabadítja ő Izráelt minden ő bűnéből. 
 
130/131. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
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Az alázatos lélek tüköre. Grádicsok éneke; Dávidtól. 
 
1.Гóсподи, не вознесéся сéрдце моé, нижé вознесóстѣся óчи мои́: нижé 
ходи́хъ въ вели́кихъ, нижé въ ди́вныхъ пáче менé. 
Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am 
umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. 
Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, sem a szemeim nem tekintettek 
magasra, sem a nagyok között nem jártam, sem a fölöttem való csodadolgokban. 
Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem 
jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; 
anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. 
2.А́ще не смиреномýдрствовахъ, но вознесóхъ дýшу мою́, я́ко отдоéное на 
мáтерь свою́, тáко воздáси на дýшу мою́. 
Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înţărcat 
de mama lui, ca răsplată a sufletului meu.  
Hanem ahogy alázatos voltam és fölemeltem az én lelkemet, mint az elválasztott 
gyermek az ő anyjához, úgy jutalmazd meg az én lelkemet. 
Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az 
3.Да уповáетъ Изрáиль на Гóспода отны́нѣ и до вѣ ́ка. 
Să nădăjduiască Israel în Domnul, de acum şi până în veac! 
Reménykedjék Izráel az Úrban mostantól és mindörökké. 
Bízzál Izráel az Úrban mostantól fogva mindörökké! 
 
131/132. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Cîntarea treptelor. 
Könyörgés a Dávid házának megtartásáért és dicsőségéért. Grádicsok éneke. 
 
1.Помяни́, Гóсподи, Дави́да и всю́ крóтость егó: 
Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui.  
mele,  
Emlékezz meg, Uram, Dávidról és annak minden szelídségéről,  
Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról; 
2.я́ко кля́тся Гóсподеви, обѣщáся Бóгу Иáковлю: 
Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob:  
amint megesküdött az Úrnak, imádkozott Jákob Istenéhez:  
Aki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének: 
3.áще вни́ду въ селéнiе дóму моегó, или́ взы́ду на óдръ постéли моея́: 
Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă,  
nem megyek be házam hajlékába, nem hágok fel háló nyoszolyámra,  
Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba; 
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4.áще дáмъ сóнъ очи́ма мои́ма, и вѣ ́ждома мои́ма дремáнiе, и покóй 
скранiáма мои́ма: 
Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor nem 
bocsájtok álmot szemeimre, sem pilláimra álmosságot, sem halántékaimra 
nyugodalmat,  
Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; 
5.дóндеже обря́щу мѣ ́сто Гóсподеви, селéнiе Бóгу Иáковлю. 
Până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob. 
amíg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob Istenének. 
Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot! 
6.Сé, слы́шахомъ я́ во Евфрáѳѣ, обрѣтóхомъ я́ въ поля́хъ дубрáвы: 
Iată am auzit de chivotul legii; în Efrata l-am găsit, în ţarina lui Iaar. 
Íme, hallottunk róla Efratában; megtaláltuk a tölgyerdő térségein. 
Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein: 
7.вни́демъ въ селéнiя егó, поклони́мся на мѣ ́сто, идѣ ́же стоя́стѣ нóзѣ егó. 
Intra-vom în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.  
Menjünk be az Ő hajlékába, hódoljunk a helynek, ahol megálltak az Ő lábai. 
Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! 
8.Воскрéсни́, Гóсподи, въ покóй твóй, ты́ и кивóтъ святы́ни твоея́. 
Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul sfinţirii Tale.  
Kelj, Uram, a Te nyugvóhelyedre, Te és a Te Szentséged szekrénye. 
Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája! 
9.Свящéнницы твои́ облекýтся прáвдою, и преподóбнiи твои́ возрáдуются.  
Preoţii Tăi se vor îmbrăca cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.  
Papjaid igazságba öltözködjenek, kegyelteid pedig örvendve örvendezzenek. 
Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek! 
10.Дави́да рáди рабá твоегó, не отврати́ лицé помáзаннаго твоегó. 
Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci faţa unsului Tău. 
Dávidért, a Te szolgádért, ne fordítsd el orcádat a Te felkentedtől. 
Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől! 
11.Кля́тся Госпóдь Дави́ду и́стиною, и не отвéржется ея́: от плодá чрéва 
твоегó посаждý на престóлѣ твоéмъ. 
Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: "Din rodul pântecelui 
tău voi pune pe scaunul tău. 
Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, és nem tér el attól: ágyékod gyümölcséből 
valót ültetek a trónodra. 
Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem 
székedbe; 
12.А́ще сохраня́тъ сы́нове твои́ завѣ ́тъ мóй и свидѣ ́нiя моя́ сiя́, и́мже научý 
я́, и сы́нове и́хъ до вѣ ́ка ся́дутъ на престóлѣ твоéмъ. 
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De vor păzi fiii tăi legământul Meu şi mărturiile acestea ale Mele, în care îi voi 
învăţa pe ei, şi fiii lor vor şedea până în veac pe scaunul tău".  
Ha megtartják fiaid az Én szövetségemet, ezeket a bizonyságaimat, amelyekre 
megtanítom őket, az ő fiaik is mindörökké a te trónodon ülnek. 
Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom 
őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek. 
13.Я́ко избрá Госпóдь Сióна, извóли и́ въ жили́ще себѣ ́. 
Că a ales Domnul Sionul şi l-a ales ca locuinţă Lui.  
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg lakhelyül magának. 
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül: 
14.Сéй покóй мóй во вѣ ́къ вѣ ́ка, здѣ ́ вселю́ся, я́ко извóлихъ и́. 
"Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am ales pe el. 
Ez lesz nyugvóhelyem mindörökké, itt lakozom majd, mert kedvemre való. 
Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem; 
15.Лови́тву егó благословля́яй благословлю́, ни́щыя егó насы́щу хлѣ ́бы: 
Roadele lui le voi binecuvânta foarte; pe săracii lui îi voi sătura cu pâine.  
Megáldva áldom meg annak eleségét, szegényeit jóllakatom kenyérrel. 
Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel; 
16.свящéнники егó облекý во спасéнiе, и преподóбнiи егó рáдостiю воз-
рáдуются. 
Pe preoţii lui îi voi îmbrăca cu mîntuire şi cuvioşii lui cu bucurie se vor bucura.  
Papjait üdvösségbe öltöztetem, kegyeltjei pedig örvendve örvendeznek. 
Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei. 
17.Тáмо возращý рóгъ Дави́дови, уготóвахъ свѣти́лникъ помáзанному мо-
емý. 
Acolo voi face să răsară puterea lui David, gătit-am făclie unsului Meu.  
Ott megnövesztem Dávidnak erejét, szövétneket szereztem az Én felkentemnek. 
Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek. 
18.Враги́ егó облекý студóмъ, на нéмъ же процвѣтéтъ святы́ня моя́. 
Pe vrăjmaşii lui îi voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dânsul va înflori sfinţenia Mea". 
Az ő ellenségeit szégyenbe öltöztetem, őrája pedig kivirágzik az én 
megszentelésem. 
Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog. 
 
132/133. Zsoltár.  
Пѣ ́снь степéней. 
Un psalm al lui David. Cîntarea treptelor. 
Az egyetértés ajánlása. Grádicsok éneke Dávidtól. 
 
1.Сé, чтó добрó, или́ чтó краснó, но éже жи́ти брáтiи вкýпѣ? 
Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună!  
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Íme mily jó és mily gyönyörűséges együtt lakozni a testvéreknek! 
Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! 
2.Я́ко ми́ро на главѣ ́, сходя́щее на брадý, брадý Аарóню, сходя́щее на 
омéты одéжды егó: 
Ca mirul pe cap, care se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se pogoară 
pe marginea veşmintelor lui.  
Mint illóolaj a fejen, amely aláfolyik a szakállon, Áron szakállán, amely lefolyik 
a ruhája szélére. 
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely 
lefoly köntöse prémjére; 
3.я́ко росá аермóнская сходя́щая на гóры Сióнскiя: я́ко тáмо заповѣ ́да 
Госпóдь благословéнiе и живóтъ до вѣ ́ка. 
Ca roua Ermonului, ce se pogoară pe munţii Sionului, că acolo a poruncit 
Domnul binecuvântarea şi viaţa, până în veac. 
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Mert ott árasztja az Úr az 
áldást és az életet mindörökké. 
Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az 
Úr és életet örökké! 
 
133/134. Zsoltár. 
Cîntarea treptelor. 
Az Úr szolgáinak Isten-imádásra való serkentése. Grádicsok éneke. 
Пѣ ́снь степéней. 
 
1.Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul toate slugile Domnului,  
Íme áldjátok az Urat az Úrnak minden szolgái, 
Nosza, áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak,  
care staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru. 
akik az Úrnak házában álltok, a mi Istenünk házának tornácaiban. 
a kik az Úr házában álltok éjjelente! 
Сé, ны́нѣ благослови́те Гóспода, вси́ раби́ Госпóдни, стоя́щiи въ хрáмѣ 
Госпóдни, во двóрѣхъ дóму Бóга нáшего. 
2.Noaptea ridicaţi mîinile voastre spre cele sfinte şi binecuvîntaţi pe Domnul. 
Az éjszakában emeljétek föl kezeiteket a Szentségekhez, és áldjátok az Urat. 
Emeljétek fel kezeiteket a szent-helyen, és áldjátok az Urat! 
Въ нóщехъ воздѣжи́те рýки вáшя во святáя и благослови́те Гóспода. 
3.Te va binecuvînta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul şi pămîntul. 
Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet. 
Áldjon meg téged az Úr a Sionról, a ki teremtette az eget és a földet. 
Благослови́тъ тя́ Госпóдь от Сióна, сотвори́вый нéбо и зéмлю. 
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Slavă… 
Dicsőség… 
 

CATISMA 19 
19. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
134/135. Zsoltár. 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Buzdítás az istenek Istenének dicséretére. Dicsérjétek az Urat! 
 
1.Хвали́те и́мя Госпóдне, хвали́те, раби́ Гóспода, 
Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul. 
Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek, szolgák, az Urat, 
Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! 
2.стоя́щiи во хрáмѣ Госпóдни, во двóрѣхъ дóму Бóга нáшего. 
Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru.  
akik az Úrnak házában álltok, a mi Istenünk házának tornácaiban. 
Akik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. 
3.Хвали́те Гóспода, я́ко блáгъ Госпóдь: пóйте и́мени егó, я́ко добрó: 
Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cântaţi numele Lui, că este bun.  
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; énekeljetek az Ő nevének, mert szépséges az. 
Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! 
4.я́ко Иáкова избрá себѣ ́ Госпóдь, Изрáиля въ достоя́нiе себѣ ́: 
Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre moştenire Lui.  
Mert Jákobot választotta magának az Úr, Izráelt az Ő tulajdonának. 
Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. 
5.я́ко áзъ познáхъ, я́ко вéлiй Госпóдь, и Госпóдь нáшъ надъ всѣ ́ми бóги: 
Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii. 
Mert én tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk nagyobb minden isteneknél. 
Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. 
6.вся́, ели́ка восхотѣ ́ Госпóдь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, въ моря́хъ и во 
всѣ ́хъ бéзднахъ. 
Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pământ, în mări şi în toate 
adâncurile.  
Mindent, amit akart, megalkotott az Úr a mennyben és a földön, a tengerekben 
és minden mélységekben. 
Mind megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden 
mélységben. 
7.Возводя́ о́блаки от послѣ ́днихъ земли́, мóлнiи въ дóждь сотвори́, изводя́й 
вѣ ́тры от сокрóвищъ свои́хъ. 
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A ridicat nori de la marginea pământului; fulgerele spre ploaie le-a făcut, Cel ce 
scoate vânturile din vistieriile Sale.  
Ő hozott föl felhőket a föld széleiről, és Ő alkotott villámokat az esőhöz, Ő 
bocsájtotta ki a szeleket tárházaiból. 
Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s 
szelet hoz elő tárházaiból. 
8.И́же порази́ пéрвенцы Еги́петскiя от человѣ ́ка до скотá: 
Cel ce a bătut pe cei întâi-născuţi ai Egiptului, de la om până la dobitoc.  
Ő verte meg Egyiptom elsőszülötteit, az embertől a barmokig;  
Aki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig. 
9.послá знáменiя и чудесá посредѣ ́ тебé, Еги́пте, на фараóна и на вся́ рабы́ 
егó. 
Trimis-a semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor 
lui. 
jeleket és csodajeleket küldött reád, óh Egyiptom, a fáraóra és annak minden 
szolgáira. 
Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira. 
10.И́же порази́ язы́ки мнóги и изби́ цари́ крѣ ́пки: 
Cel ce a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici. 
Ő vert le sok pogány nemzetett és ölt meg hatalmas királyokat:  
Aki megvert sok népet, és megölt erős királyokat: 
11.сиóна царя́ Аморрéйска и о́га царя́ Васáнска, и вся́ цáрствiя ханаáнска: 
Szihónt, az amorreusok királyát, és Ógot, Básán királyát, és Kánaán minden 
királyságát, 
Pe Sihon, împăratul Amoreilor şi pe Og, împăratul Vasanului şi toate 
împărăţiile/stăpânirile Canaanului.  
Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak 
minden királyát. 
12.и дадé зéмлю и́хъ достоя́нiе, достоя́нiе Изрáилю лю́демъ свои́мъ. 
Şi a dat pământul lor moştenire, moştenire lui Israel, poporului Său.  
és földjüket örökségül adta, örökségül Izráelnek, az Ő népének. 
És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. 
13.Гóсподи, и́мя твоé въ вѣ ́къ, и пáмять твоя́ въ рóдъ и рóдъ: 
Doamne, numele Tău este în veac şi pomenirea Ta în neam şi în neam.  
Uram, a Te neved örökkévaló, Uram, a Te emlékezeted nemzedékről 
nemzedékre megmarad. 
Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. 
14.я́ко суди́ти и́мать Госпóдь лю́демъ свои́мъ, и о рабѣ ́хъ свои́хъ умóлится. 
Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de slugile Sale se va milostivi.  
Mert igazságot szolgáltat az Úr az Ő népének, és megkönyörül az Ő szolgáin. 
Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. 
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15.И́доли язы́къ сребрó и злáто, дѣлá рýкъ человѣ ́ческихъ: 
Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti. 
A pogányok bálványai: ezüst és arany, emberek kezemunkája. 
A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. 
16.устá и́мутъ, и не возглагóлютъ: óчи и́мутъ, и не ýзрятъ: 
Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea.  
Szájuk van, de nem beszélnek, szemük van, de nem látnak; 
Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak; 
17.ýши и́мутъ, и не услы́шатъ: нижé бо éсть дýхъ во устѣ ́хъ и́хъ. 
Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura lor.  
fülük van, de nem hallanak, orruk van, de nem szagolnak; kezük van, de nem 
tapintanak, lábuk van, de nem járnak; nem jön ki hang a torkukon, mert lehellet 
sincs a szájukban. 
Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban! 
18.Подóбни и́мъ да бýдутъ творя́щiи я́ и вси́ надѣ ́ющiися на ня́. 
Asemenea lor să fie toţi cei ce-i fac pe dînşii şi toţi cei ce se încred în ei.  
Legyenek hasonlók hozzájuk, akik alkották őket, és mindazok, akik bíznak 
bennük.  
Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennök. 
19.Дóме Изрáилевъ, благослови́те Гóспода: дóме Аарóнь, благослови́те 
Гóспода: дóме Левíинъ, благослови́те Гóспода: 
Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvântaţi pe 
Domnul;  
Izráel házanépe, áldjátok az Urat; Áron házanépe, áldjátok az Urat; Lévi 
házanépe, áldjátok az Urat! 
Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 
20.боя́щiися Гóспода, благослови́те Гóспода. 
Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul, 
binecuvântaţi pe Domnul.  
Akik félitek az Urat, áldjátok az Urat! 
Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 
21.Благословéнъ Госпóдь от Сióна, живы́й во Иерусали́мѣ. 
Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuieşte în Ierusalim. 
Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik. 
Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat! 
 
135/136. Zsoltár. 
Аллилýiа. 
Aliluia. 
Az örökké kegyelmes Isten magasztalásra méltó voltának felsorolása. 
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1.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви, я́ко блáгъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.  
Valljátok meg az Urat, mert jóságos, mert örökkévaló az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
2.Исповѣ ́дайтеся Бóгу богóвъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.  
Valljátok meg azistenek Istenét, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
3.Исповѣ ́дайтеся Гóсподеви господéй: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.  
Valljátok meg az urak Urát, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
4.Сотвóршему чудесá вéлiя еди́ному: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui. 
Aki egyedül cselekszik nagy csodadolgogat, mert örökkévaló az Ő irgalma. 
Aki nagy csodákat művel egyedül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
5.Сотвóршему небесá рáзумомъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.  
Aki az eget értelemmel alkotta, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
6.Утверди́вшему зéмлю на водáхъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.  
Aki megerősítette a földet a vizek fölött, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
7.Сотвóршему свѣти́ла вéлiя еди́ному: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.  
Aki egyedül alkotta a nagy világító testeket, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
8.сóлнце во о́бласть днé: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.  
A napot a nappal uralására, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
9.лунý и звѣ ́зды во о́бласть нóщи: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui. 
A holdat és a csillagokat az éjszaka uralására, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az ő 
kegyelme. 
10.Порази́вшему Еги́пта съ пéрвенцы егó: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui.  
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Aki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel együtt, mert örökkévaló  az Ő 
irgalma. 
Aki megverte az égyiptomiakat elsőszülötteikben; mert örökkévaló az ő 
kegyelme. 
11.и извéдшему Изрáиля от среды́ и́хъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.  
És kivezette Izráelt közülük, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
12.рукóю крѣ ́пкою и мы́шцею высóкою: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.  
Erős kezével és magasztos karjával, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
13.Раздѣ ́льшему чермнóе мóре въ раздѣлéнiя: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Cel ce a despărţit Marea Roşie în două, că în veac este mila Lui.  
Aki kettéválasztotta a Vörös Tengert, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
14.и провéдшему Изрáиля посредѣ ́ егó: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.  
És átvezette Izráelt annak közepén, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
15.и истря́сшему фараóна и си́лу егó въ мóре Чермнóе: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость 
егó. 
Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui. 
A fáraót és annak seregét pedig a Vörös tengerbe szórta, mert örökkévaló  az Ő 
irgalma. 
Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
16.Провéдшему лю́ди своя́ въ пусты́ни: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustie, că în veac este mila Lui.  
Aki átvezette a pusztán az Ő népét, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
17.Порази́вшему цари́ вéлiя: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui.  
Aki nagy királyokat vert meg, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Aki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
18.И уби́вшему цари́ крѣ ́пкiя: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Cel ce a omorât împăraţi tari, că în veac este mila Lui.  
És hatalmas királyokat ölt meg, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
19.сиóна царя́ Аморрéйска: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
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Pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.  
Szihónt, az amorreusok királyát, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
20.и о́га царя́ Васáнска: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Şi pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.  
És Ógot, Básán királyát, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
21.И дáвшему зéмлю и́хъ достоя́нiе: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui.És földjüket 
örökségül adta, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
És örökségül adta az ő földjüket; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
22.достоя́нiе Изрáилю рабý своемý: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.  
Örökségül Izráelnek, az Ő szolgájának, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
23.Я́ко во смирéнiи нáшемъ помянý ны Госпóдь: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Că în smerenia noastră Şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila 
Lui.  
Mivel megaláztatásunkban megemlékezett rólunk az Úr, mert örökkévaló  az Ő 
irgalma. 
Aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
24.И избáвилъ ны́ éсть от врагóвъ нáшихъ: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó: 
Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.  
És megváltott minket ellenségeinktől, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
És megszabadított minket elleneinktől; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
25.дая́й пи́щу вся́кой плóти: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.  
Aki eledelt ad minden testnek, mert örökkévaló  az Ő irgalma.  
Aki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az ő kegyelme. 
26.Исповѣ ́дайтеся Бóгу небéсному: я́ко въ вѣ ́къ ми́лость егó. 
Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui. 
Valljátok meg az égnek Istenét, mert örökkévaló  az Ő irgalma. 
Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme! 
 
136/137. Zsoltár. 
Дави́ду иеремíемъ. 
Un psalm al lui David. Aliluia. 
Visszaemlékezés a babiloni fogságra. 
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1.На рѣкáхъ Вавилóнскихъ, тáмо сѣдóхомъ и плáкахомъ, внегдá помянýти 
нáмъ Сióна: 
La râul Babilonului, acolo am şezut şi am plâns, când ne-am adus aminte de 
Sion.  
Babylon folyóinál ott ültünk és zokogtunk, midőn emlékeztünk Sionra. 
Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, mikor a Sionról megemlékezénk. 
2.на вéрбiихъ посредѣ ́ егó обѣ ́сихомъ оргáны нáшя. 
În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre.  
A fűzfákra, melyek ott voltak, akasztottuk hangszereinket. 
A fűzfákra, közepette, oda függesztettük hárfáinkat, 
3.Я́ко тáмо вопроси́ша ны́ плѣ ́ншiи нáсъ о словесѣ ́хъ пѣ ́сней, и вéдшiи нáсъ 
о пѣ ́нiи: воспóйте нáмъ от пѣ ́сней Сióнскихъ. 
Că acolo cei ce ne-au robit pe noi, ne-au cerut nouă cântare, zicând: "Cântaţi-ne 
nouă din cântările Sionului!"  
Mert kik foglyul ejtettek bennünket, énekszót követeltek ott tőlünk, és kik 
elhurcoltak, dicsérőéneket: daloljatok nekünk Sion énekeiből. 
Mert énekszóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig víg dalra, mondván: 
Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül! 
4.Кáко воспоéмъ пѣ ́снь Госпóдню на земли́ чуждéй? 
Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? 
De hogyan énekelnők az Úr énekét idegen földön? 
Hogyan énekelnők az Úrnak énekét idegen földön?! 
5.А́ще забýду тебé, Иерусали́ме, забвéна бýди десни́ца моя́. 
De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!  
Ha elfeledlek téged, Jeruzsálem, feledtessék el az én jobbkezem. 
Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobbkezem! 
6.Прильпни́ язы́къ мóй гортáни моемý, áще не помянý тебé, áще не 
предложý Иерусали́ма, я́ко въ начáлѣ весéлiя моегó. 
Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, 
de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele.  
Tapadjon a nyelvem a torkomhoz, ha nem emlékezem reád, ha nem emelem 
Jeruzsálemet örömömnek tetőfokára. 
Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem 
Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének! 
7.Помяни́, Гóсподи, сы́ны Едóмскiя въ дéнь Иерусали́мль глагóлющыя: 
истощáйте, истощáйте до основáнiй егó. 
Adu-ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărâmării Ierusalimului, când 
ziceau: "Stricaţi-l, stricaţi-l până la temeliile lui!"  
Emlékezz, Urunk, Edom fiaira, akik Jeruzsálem napján ezt mondták: rontsátok 
le, rontsátok le egészen az alapjáig. 
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Emlékezzél meg, Uram, az Edom fiairól, akik azt mondták Jeruzsálem napján: 
Rontsátok le, rontsátok le fenékig! 
8.Дщи́ Вавилóня окая́нная, блажéнъ, и́же воздáстъ тебѣ ́ воздая́нiе твоé, éже 
воздалá еси́ нáмъ: 
Fiica Babilonului, ticăloasă! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai 
făcut-o nouă.  
Babylon nyomorult leánya, boldog, aki megfizet néked tetteidért, amelyeket 
velünk cselekedtél. 
Babilon leánya, te pusztulóra vált! Áldott legyen aki megfizet néked 
gonoszságodért, amelylyel te fizettél nékünk! 
9.блажéнъ, и́же и́метъ и разбiéтъ младéнцы твоя́ о кáмень. 
Fericit este cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră. 
Boldog, aki megragadja és sziklához veri csecsemőidet. 
Áldott legyen, aki megragadja és sziklához paskolja kisdedeidet! 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
137/138. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, Аггéа и захáрiи. 
Un psalm al lui David. 
A kegyelmes és hűséges Isten magasztalása. Dávidé. 
 
1.Исповѣ ́мся тебѣ ́, Гóсподи, всѣ ́мъ сéрдцемъ мои́мъ, и предъ áнгелы 
воспою́ тебѣ ́, я́ко услы́шалъ еси́ вся́ глагóлы ýстъ мои́хъ: 
Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele, şi 
înaintea îngerilor Îţi voi cânta.  
Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből, és az angyalok színe előtt 
énekelek Néked, mert meghallgattad szájamnak beszédeit. 
Magasztallak téged teljes szívemből; énekkel áldlak az istenek előtt. 
2.поклоню́ся ко хрáму святóму твоемý и исповѣ ́мся и́мени твоемý о 
ми́лости твоéй и и́стинѣ твоéй, я́ко возвели́чилъ еси́ надъ всѣ ́мъ и́мя твоé 
святóе. 
Închina-mă-voi spre biserica Ta cea sfîntă [în locaşul Tău cel sfânt] şi voi lăuda 
numele Tău, pentru mila Ta şi adevărul Tău; că ai mărit peste tot numele cel 
sfânt al Tău.  
Leborulok szent templomod felé, és magasztalom a Te nevedet irgalmadért és 
igazságodért; mert naggyá tetted minden név fölé a Te igédet. 
Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és 
igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. 
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3.Въ óньже áще дéнь призовý тя, скóро услы́ши мя́: умнóжиши мя́ въ души́ 
моéй си́лою твоéю. 
În orice zi Te voi chema, degrabă mă auzi! Sporeşte în sufletul meu puterea. 
Bármely napon segítségül hívlak, hamar hallgass meg engem. Viselj gondot 
lelkemről a Te erőddel. 
Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő 
támadt. 
4.Да исповѣ ́дятся тебѣ ́, Гóсподи, вси́ цáрiе зéмстiи, я́ко услы́шаша вся́ 
глагóлы ýстъ твои́хъ: 
Să Te laude pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului, când vor auzi toate 
graiurile gurii Tale. 
Valljanak meg Téged, Uram, a föld minden királyai, mert halloták szájadnak 
minden igéit; 
Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak 
beszédeit, 
5.и да воспою́тъ въ путéхъ Госпóднихъ, я́ко вéлiя слáва Госпóдня: 
Şi să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului.  
és énekeljenek az Úr útjain, mert nagy az Úr dicsősége. 
És énekelnek az Úrnak útairól, mert nagy az Úr dicsősége! 
6.я́ко высóкъ Госпóдь, и смирéнныя призирáетъ, и высóкая издалéча вѣ ́сть. 
Că înalt este Domnul şi spre cele smerite priveşte şi pe cele înalte de departe le 
cunoaşte.  
Mert magasságos az Úr, és letekint a gyarlóságokra, és a kevélységet messziről 
ismeri. 
Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról 
ismeri. 
7.А́ще пойдý посредѣ ́ скóрби, живи́ши мя́: на гнѣ ́въ врáгъ мои́хъ простéрлъ 
еси́ рýку твою́, и спасé мя десни́ца твоя́. 
De ajung la necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmaşilor mei ai întins mâna Ta şi m-a 
mîntuit dreapta Ta.  
Ha szorongatás közepette járok, Te éltetsz engem; ellenségeim haragja ellen 
kinyújtod kezedet, és megszabadít engem a Te jobbod. 
Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen 
kinyújtod kezedet, és a te jobbkezed megment engemet. 
8.Госпóдь воздáстъ за мя́: Гóсподи, ми́лость твоя́ во вѣ ́къ: дѣ ́лъ рукý твоéю 
не прéзри. 
Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile 
mâinilor Tale nu le trece cu vederea. 
Az Úr megfizet érettem. Uram, a Te irgalmad örökkévaló; ne vesd meg 
kezeidnek alkotásait. 
Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te 
kezeidnek alkotásait! 
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138/139. Zsoltár. 
Въ конéцъ Дави́ду, псалóмъ захáрiинъ, въ разсѣ ́янiи. 
Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. 
Az Isten mindentudásának és mindenütt jelenvalóságának háládatos emlegetése. 
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. 
 
1.Гóсподи, искуси́лъ мя́ еси́ и познáлъ мя́ еси́: ты́ познáлъ еси́ сѣдáнiе моé и 
востáнiе моé. 
Doamne, cercetatu-m-ai şi m-ai cunoscut.  
Uram, megpróbáltál és ismersz engem; Te tudod ültömet és keltemet,  
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 
2.Ты́ разумѣ ́лъ еси́ помышлéнiя моя́ издалéча: 
2. Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de 
departe. 
Te messziről érted gondolataimat. 
Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. 
3.стезю́ мою́ и ýже моé ты́ еси́ изслѣ ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́. 
Cărarea mea şi firul vieţii mele Tu le-ai cercetat, şi toate căile mele mai dinainte 
le-ai văzut.  
Ösvényeimet és pályámat kifürkészted, és minden utaimat előre láttad. 
Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. 
4.Я́ко нѣ ́сть льсти́ въ язы́цѣ моéмъ: сé, Гóсподи, ты́ познáлъ еси́ 
Că încă nu este cuvânt pe limba mea,  
Még nyelvemen sincs a szó, és íme Te mindent tudsz, Uram,  
Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! 
5.вся́ послѣ ́дняя и дрéвняя: ты́ создáлъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ ́ рýку 
твою́. 
Şi iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate şi pe cele din urmă şi pe cele de 
demult; Tu m-ai zidit şi ai pus peste mine mâna Ta.  
az új és a régi dolgaimat; Te alkottál engem, és reám helyezted kezedet. 
Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. 
6.Удиви́ся рáзумъ твóй от менé, утверди́ся, не возмогý къ немý. 
Minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine; este înaltă şi n-o pot ajunge.  
Csodálatos nékem ez a tudásod, olyan hatalmas, hogy nem érhetek fel hozzá. 
Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. 
7.Кáмо пойдý от Дýха твоегó? и от лицá твоегó кáмо бѣжý? 
Unde mă voi duce de la Duhul Tău şi de la faţa Ta unde voi fugi? 
Hová menjek a Te Lelked elől, és orcád elől hová meneküljek? 
Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak? 
8.А́ще взы́ду на небо, ты́ тáмо еси́: áще сни́ду во áдъ, тáмо еси́. 
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De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti.  
Ha a mennybe szállok, Te ott vagy. Ha az alvilágba ereszkedem, jelen vagy ott 
is. 
Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 
9.А́ще возмý крилѣ ́ мои́ рáно и вселю́ся въ послѣ ́днихъ мóря, 
De voi lua aripile mele de dimineaţă, şi de mă voi aşeza la marginea/marginile 
mării,  
Ha szárnyakat vennék fel, mint a hajnal, és a tenger végére mennék lakozni,  
Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: 
10.и тáмо бо рукá твоя́ настáвитъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́. 
Şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţine dreapta Ta.  
oda is a Te kezed vezet, és a Te jobbod tart engem. 
Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. 
11.И рѣ ́хъ: едá тмá поперéтъ мя́? и нóщь просвѣщéнiе въ слáдости моéй. 
Şi am zis: "Poate întunericul mă va acoperi." Şi se va face noapte lumina 
dimprejurul meu.  
És ezt mondtam: a sötétség elnyel engem. És az éjszaka világossággá lett az én 
gyönyörűségemre; 
Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság 
körülöttem éjszaka lesz, 
12.Я́ко тмá не помрачи́тся от тебé, и нóщь я́ко дéнь просвѣти́тся: я́ко тмá 
ея́, тáко и свѣ ́тъ ея́. 
Dar întunericul nu este întuneric la Tine şi noaptea ca ziua va lumina. Cum este 
întunericul ei, aşa este şi lumina ei. 
mert a sötétség Tőled nem sötétlik, s az éjszaka mint a nappal világít; amilyen 
annak sötétje, olyan ennek világossága. 
A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség 
olyan, mint a világosság. 
13.Я́ко ты́ создáлъ {стяжáлъ} еси́ утрóбы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чрéва 
мáтере моея́. 
Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele.  
Mert Te alkottad veséimet, Te karoltál fel engem anyám méhéből. 
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. 
14.Исповѣ ́мся тебѣ ́, я́ко стрáшно удиви́лся еси́: чýдна дѣлá твоя́, и душá 
моя́ знáетъ зѣлó. 
Te voi lăuda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi 
sufletul meu le cunoaşte foarte.  
Magasztallak Téged, mert félelmetesen csodálatossá tettél; csodálatosak a Te 
műveid, és lelkem nagyon jól tudja azt. 
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te 
cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. 
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15.Не утаи́ся кóсть моя́ от тебé, ю́же сотвори́лъ еси́ въ тáйнѣ, и состáвъ мóй 
въ преиспóднихъ земли́. 
Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa 
mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului.  
Nem voltak rejtve Előtted csontjaim, melyeket titkon alkottál, midőn lényem a 
föld legmélyén volt. 
Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és 
idomíttattam, mintegy a föld mélyében. 
16.Несодѣ ́ланное моé ви́дѣстѣ óчи твои́, и въ кни́зѣ твоéй вси́ напи́шутся: 
во днéхъ сози́ждутся, и никтóже въ ни́хъ. 
Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor 
scrie; zi de zi se vor săvârşi şi nici una din ele nu va fi nescrisă. 
Alaktalanságomat látták szemeid, és könyvedben megíratnak mindenek; meg 
vannak formálva a napok, bár még egy sem volt még közülük. 
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak 
írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg 
közülök. 
17.Мнѣ ́ же зѣлó чéстни бы́ша дрýзи твои́, Бóже, зѣлó утверди́шася 
влады́чествiя и́хъ: 
Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit 
stăpânirea lor.  
Mily drágák nékem a Te szándékaid, óh Isten, igen hatalmas azoknak kezdete. 
És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak 
summája! 
18.изочтý и́хъ, и пáче пескá умнóжатся: востáхъ, и ещé éсмь съ тобóю. 
Şi-i voi număra pe ei, şi mai mult decât nisipul se vor înmulţi. M-am sculat şi 
încă sunt cu Tine.  
Számlálni akarnám őket, de többek azok a fövenynél; felocsúdok, és még 
mindig Nálad vagyok. 
Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok. 
19.А́ще избiéши грѣ ́шники, Бóже: мýжiе кровéй, уклони́теся от менé. 
O, de ai ucide pe păcătoşi, Dumnezeule! Bărbaţi vărsători de sânge, depărtaţi-vă 
de la mine!  
Bárcsak megölnéd a bűnösöket, óh Isten! Ti vérontó férfiak, távozzatok tőlem! 
Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem! 
20.Я́ко ревни́ви естé въ помышлéнiихъ, прiи́мутъ въ суетý грáды твоя́. 
Aceştia Te grăiesc de rău, Doamne, şi vrăjmaşii Îţi hulesc numele. 
Mert megfontolásra szólasz; hiába foglalják el városaidat. 
Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid. 
21.Не ненави́дящыя ли тя́, Гóсподи, возненави́дѣхъ, и о вразѣ ́хъ твои́хъ 
истáяхъ? 
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Oare, nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât şi asupra vrăjmaşilor Tăi 
m-am mâhnit?  
Nem gyűlöltem-é meg gyűlölőidet, Uram, és ellenségeid miatt nem 
emésztődtem-é? 
Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? 
22.Совершéнною нéнавистiю возненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́. 
Cu ură desăvârşită i-am urât pe ei şi mi s-au făcut duşmani.  
Teljes gyűlölettel gyűlöltem őket, nékem is ellenségeimmé lettek. 
Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek! 
23.Искуси́ мя, Бóже, и увѣ ́ждь сéрдце моé: истяжи́ мя и разумѣ ́й стези́ моя́: 
Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea, încearcă-mă şi cunoaşte 
cărările mele.  
Próbálj meg engem, óh Isten, és ismerd meg szívemet; vizsgálj meg és ismerd 
meg ösvényeimet. 
Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és 
ismerd meg gondolataimat! 
24.и ви́ждь, áще пýть беззакóнiя во мнѣ ́, и настáви мя́ на пýть вѣ ́ченъ. 
Şi vezi de este calea fărădelegii în mine şi mă îndreptează pe calea cea veşnică. 
Lásd, bennem van-e a törvénytelenség útja, és vezess engem az örökkévaló útra. 
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem 
az örökkévalóság útján! 
 
139/140. Zsoltár. 
1.Въ конéцъ, псалóмъ Дави́ду.– 

Un psalm al lui David; mai marelui cîntăreţilor. 
Az ellenségektől háborgatott ember imádsága. Az éneklőmesternek, Dávid 
zsoltára. 
 
2.–Изми́ мя, Гóсподи, от человѣ ́ка лукáва, от мýжа непрáведна избáви мя́: 
Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte.  
Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől, az igaztalan férfiútól szabadíts 
meg engem; 
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg 
engemet! 
3.2и́же помы́слиша непрáвду въ сéрдцы, вéсь дéнь ополчáху брáни: 
Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.  
akik igaztalanságot gondoltak a szívükben, egész napon át háborúságot szítottak 
ellenem. 
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek. 
4.3изостри́ша язы́къ свóй я́ко змiи́нъ: я́дъ áспидовъ подъ устнáми и́хъ. 
Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui, venin de aspidă sub buzele lor.  
Nyelvüket élesítették, mint a kígyó, áspiskígyó mérge van ajkaik mögött. 
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Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela. 
5.4Сохрани́ мя, Гóсподи, изъ руки́ грѣ ́шничи, от человѣ ́къ непрáведныхъ 
изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. 
Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului, de la oamenii nedrepţi scoate-mă, 
care au gândit să împiedice paşii mei. 
Őrizz meg engem, Uram, a bűnösök kezétől, ments meg engem az igaztalan 
emberektől, akik el akarják gáncsolni lépteimet. 
Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétől; a zsarnok férfitól védj meg engemet! 
Akik megejteni szándékoznak lépéseimet. 
6.5Скры́ша гóрдiи сѣ ́ть мнѣ ́ и ýжы, препя́ша сѣ ́ть ногáма мои́ма:  
> 6при стези́ соблáзны положи́ша ми́. 
Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii au întins, curse picioarelor mele, pe 
cărare mi-au pus pietre de poticneală.  
Tőrt rejtettek nékem a kevélyek, és kötelekkel csapdát feszítettek lábaimnak, az 
út mentén kelepcét állítottak nékem. 
Tőrt hánytak elém titkon a kevélyek és köteleket; hálót terítettek ösvényem 
szélére, hurkokat vetettek elém! Szela. 
7.Рѣ ́хъ Гóсподеви: Бóгъ мóй еси́ ты́, внуши́, Гóсподи, глáсъ молéнiя моегó. 
Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii 
mele".  
Mondottam az Úrnak: Istenem vagy Te, hallgasd meg, Uram, könyörgésem 
hangját. 
Mondám az Úrnak: Istenem vagy te! Hallgasd meg Uram könyörgésem szavát! 
8.Гóсподи, Гóсподи, си́ло спасéнiя моегó, осѣни́лъ еси́ надъ главóю моéю 
въ дéнь брáни. 
Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război. 
Uram, Uram, üdvösségemnek ereje, beárnyékoztad fejemet a küzdelem napján. 
Én Uram, Istenem, szabadításom ereje: fedezd be fejemet a háború napján! 
9.Не предáждь менé, Гóсподи, от желáнiя моегó грѣ ́шнику: помы́слиша на 
мя́, не остáви менé, да не когдá вознесýтся. 
Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mîna păcătosului; 
viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.  
Ne adj át engem, Uram, kívánságom ellen a bűnösnek; ellenemre törtek, ne 
hagyj el engem, nehogy felülkerekedjenek. 
Ne add meg Uram, amit a gonosz kíván; rossz szándékát ne segítsd elő, mert 
felfuvalkodik! Szela. 
10.Главá окружéнiя и́хъ, трýдъ устéнъ и́хъ покры́етъ я́. 
Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!  
Ármánykodás szándéka, ajkaiknak kívánsága borítja el őket. 
A körültem ólálkodóknak fejét borítsa be ajkaiknak átka. 
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11.Падýтъ на ни́хъ ýглiя óгненная, низложи́ши я́ во страстéхъ, и не 
постоя́тъ. 
Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu 
le poată răbda. 
Parázs hull reájuk, tűzbe veted őket, a gyötrelmeket nem állják ki. 
Eleven szenek hulljanak reájok; tűzbe vesse őket, örvényekbe, fel ne keljenek! 
12.Мýжъ язы́ченъ не испрáвится на земли́: мýжа непрáведна злáя уловя́тъ 
во истлѣ ́нiе. 
Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce 
la pieire.  
A nyelveskedő férfiú nem áll meg a földön, az igaztalan férfiút a bajok 
pusztulásba kergetik. 
A nyelves ember meg ne maradjon e földön; a zsarnok embert űzze a 
veszedelem, míg nyaka szakad. 
13.Познáхъ, я́ко сотвори́тъ Госпóдь сýдъ ни́щымъ и мéсть убóгимъ. 
Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani.  
Tudom, hogy az Úr ítéletet tesz a szegényeknek, és igazságot szolgáltat a 
nyomorgónak. 
Tudom, hogy felfogja az Úr a szegények ügyét, a nyomorultaknak jogát. 
14.Обáче прáведнiи исповѣ ́дятся и́мени твоемý, и вселя́тся прáвiи съ 
лицéмъ твои́мъ. 
Dar/Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta. 
Csak az igazak vallják meg a Te nevedet, és az egyenes szívűek a te színed előtt 
lakoznak. 
Csak az igazak magasztalják a te nevedet, s orcád előtt lakoznak az igazságosak. 
 
Slavă… 
Dicsőség… 
 
140/141. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду. 
Un psalm al lui David. 
Könyorgés a bűnből és a gonoszoktól való szabadulásért. Dávid zsoltára. 
 
1.Гóсподи, воззвáхъ къ тебѣ ́, услы́ши мя́: вонми́ глáсу молéнiя моегó, 
внегдá воззвáти ми́ къ тебѣ ́. 
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, 
când strig către Tine.  
Uram, Tehozzád kiáltottam, hallgass meg engem; figyely föl könyörgésem 
hangjára, midőn Tehozzád kiáltok. 
Uram! hívlak téged: siess én hozzám; figyelmezz szavamra, mikor hívlak téged. 
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2.Да испрáвится моли́тва моя́ я́ко кади́ло предъ тобóю: воздѣя́нiе рукý 
моéю, жéртва вечéрняя. 
Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, 
jertfă de seară.  
Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst, a Te színed elé; kezeimnek 
fölemelése esti áldozat legyen. 
Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat 
legyen. 
3.Положи́, Гóсподи, хранéнiе устóмъ мои́мъ и двéрь ограждéнiя о устнáхъ 
мои́хъ. 
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele.  
Tégy, Uram, őrizetet az én számra, és zárat ajkaim köré. 
Tégy Uram závárt az én szájamra; őriztessed az én ajkaim nyílását! 
4.Не уклони́ сéрдце моé въ словесá лукáвствiя, непщевáти вины́ о грѣсѣ ́хъ 
съ человѣ ́ки дѣ ́лающими беззакóнiе: и не сочтýся со избрáнными и́хъ. 
Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele 
mele; cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu aleşii lor. 
Ne hajtsd az én szívemet a gonoszság beszédeire, nehogy bűnben tegyek 
elhatározásokat, a törvénytelenséget cselekvő emberekkel együtt, és nehogy 
egyezségre jussak az ő választottaikkal. 
Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a 
gonosztevő emberekkel egybe; és ne egyem azoknak kedvelt ételéből! 
5.Накáжетъ мя́ прáведникъ ми́лостiю и обличи́тъ мя́, елéй же грѣ ́шнаго да 
не намáститъ главы́ моея́: я́ко ещé и моли́тва моя́ во благоволéнiихъ и́хъ. 
Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu 
ungă capul meu; că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. 
Hadd büntessen engem irgalmában az igaz, és hadd dorgáljon engem, de a 
bűnösnek olaja ne hulljon a fejemre. Mert még az imádságom is kedvükre való. 
Ha igaz fedd engem: jól van az; ha dorgál engem: mintha fejem kenné. Nem 
vonakodik fejem, sőt még imádkozom is értök nyavalyájokban. 
6.Пожéрты бы́ша при кáмени судiи́ и́хъ: услы́шатся глагóли мои́, я́ко воз-
могóша {услади́шася}. 
Prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au 
îndulcit,  
Ha majd bíráikat elnyelte a sziklaszakadék, akkor meghallják szavaimat, mert 
édesek azok. 
Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert 
gyönyörűségesek. 
7.Я́ко тóлща земли́ просѣ ́деся на земли́, расточи́шася кóсти и́хъ при áдѣ. 
Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.  
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Amint a föld kérge széthasadt a földön, szétszóródtak csontjaink az alvilág 
mellé. 
Mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában. 
8.Я́ко къ тебѣ ́, Гóсподи, Гóсподи, óчи мои́: на тя́ уповáхъ, не отими́ дýшу 
мою́: 
Căci către Tine Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei 
sufletul meu.  
Bizony Feléd fordulnak szemeim, Uram; óh Uram, Benned reménykedem, ne 
oltsd ki lelkemet.  
De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd 
el életemet! 
9.сохрани́ мя от сѣ ́ти, ю́же состáвиша ми́, и от соблáзнъ дѣ ́лающихъ 
беззакóнiе. 
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.  
Őrizz meg engem a kelepcétől, melyet nékem állítottak, és a törvénytelenséget 
cselekvők csapdáitól. 
Őrizz meg a tőrtől, amit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól! 
10.Падýтъ во мрéжу свою́ грѣ ́шницы: еди́нъ éсмъ áзъ, дóндеже прейдý. 
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sunt eu până ce voi trece. 
Beleesnek a bűnösök a tulajdon hálójukba, én pedig egymagamban átalmegyek. 
Essenek az álnokok saját tőreikbe; míg én egyben általmegyek! 
 
141/142. Zsoltár. 
1.Рáзума Дави́ду, внегдá бы́ти емý въ вертéпѣ моля́щемуся. 
Un psalm al lui David: al priceperii; cînd era el în peşteră. 
Az üldözött és bajokkal terhelt ember esdeklése a szabadulásért. Dávid tanítása; 
imádság a barlangban létekor. 
 
2.Глáсомъ мои́мъ ко Гóсподу воззвáхъ, глáсомъ мои́мъ ко Гóсподу 
помоли́хся. 
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am 
rugat.  
Hangommal az Úrhoz kiáltottam, hangommal az Úrhoz könyörögtem.  
Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz. 
3.Пролiю́ предъ ни́мъ молéнiе моé, печáль мою́ предъ ни́мъ возвѣщý. 
Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune.  
Kiöntöm Előtte könyörgésemet, elmondom Előtte gyötrelmemet. 
Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, 
4.Внегдá изчезáти от менé дýху моемý, и ты́ познáлъ еси́ стези́ моя́: на пути́ 
сéмъ, по немýже хождáхъ, скры́ша сѣ ́ть мнѣ ́. 
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Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea 
aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie. 
Midőn elcsüggedt bennem a lelkem, Te akkor is ismerted ösvényeimet. Az úton, 
amelyen jártam, kelepcét rejtettek nékem. 
Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az 
úton, amelyen járok, tőrt hánytak elém. 
5.Сматря́хъ одеснýю и возгля́дахъ, и не бѣ ́ знáяй менé: поги́бе бѣ ́гство от 
менé, и нѣ ́сть взыскáяй дýшу мою́. 
Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a 
fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu.  
Jobbra tekintettem és láttam, hogy nem volt, aki felismert volna engem. 
Elveszett előlem a menedékem, és nincs senki, aki keresné lelkemet. 
Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, aki ismerne; nincsen számomra 
menedék; senki sem tudakozódik felőlem. 
6.Воззвáхъ къ тебѣ ́, Гóсподи, рѣ ́хъ: ты́ еси́ уповáнiе моé, чáсть моя́ еси́ на 
земли́ живы́хъ. 
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: "Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti 
în pământul celor vii".  
Hozzád kiáltottam, Uram, és mondottam: Te vagy az én reménységem, 
osztályrészem az élőknek földjén. 
Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az 
élőknek földén; 
7.Вонми́ молéнiю моемý, я́ко смири́хся зѣлó: избáви мя́ от гоня́щихъ мя́, 
я́ко укрепи́шася пáче менé. 
Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă 
prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.  
Figyelj könyörgésemre, mert nagyon megaláztattam. Szabadíts meg 
üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. 
Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem 
üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál! 
8.Изведи́ изъ темни́цы дýшу мою́, исповѣ ́датися и́мени твоемý: менé ждýтъ 
прáведницы, дóндеже воздáси мнѣ ́. 
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă 
aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie. 
Vezesd ki a tömlöcből lelkemet, hogy magasztaljam a Te nevedet, Uram. 
Körülvesznek engem az igazak, midőn majd jót teszel velem. 
Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak 
vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem. 
 
142/143. Zsoltár. 
Un psalm al lui David: al priceperii; cînd îl prigonea pe el fiul lui. 



 367

A jobb napokat látott ember panasza és könyörgése. Dávid zsoltára. 
Псалóмъ Дави́ду, егдá гоня́ше егó Авессалóмъ сы́нъ егó. 
 
1.Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta;  
Uram, hallgasd meg imádságomat, halld meg könyörgésemet a Te 
igazságodban, 
Uram, hallgasd meg könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra; 
auzi-mă, întru dreptatea Ta. 
hallgass meg engem a Te igazságosságodban; 
hűséged és igazságod szerint hallgass meg engemet. 
Гóсподи, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ молéнiе моé во и́стинѣ твоéй, 
услы́ши мя́ въ прáвдѣ твоéй: 
2.Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea 
Ta. 
és ne szállj perbe a te szolgáddal, hiszen senki élő meg nem igazulhat Teelőtted. 
Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted! 
и не вни́ди въ сýдъ съ рабóмъ твои́мъ, я́ко не оправди́тся предъ тобóю 
вся́къ живы́й. 
3.Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare;  
Íme az ellenség üldözi az én lelkemet, a földig alázta meg életemet; 
Ímé, ellenség üldözi lelkemet, a földhöz paskolja éltemet; 
făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. 
a sötétségbe ültetett engem, mint a régi holtakat; 
betaszít engem a sötétségbe, a milyen a régen megholtaké! 
Я́ко погнá врáгъ дýшу мою́: смири́лъ éсть въ зéмлю живóтъ мóй: посади́лъ 
мя́ éсть въ тéмныхъ, я́ко мéртвыя вѣ ́ка. 
4.Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul [Ceaslov: 
înlăuntrul] meu. 
elcsügged a lelkem énbennem, megretten bennem az én szívem. 
Elcsügged bennem a lelkem, felháborodik bennem a szívem! 
И уны́ во мнѣ ́ дýхъ мóй, во мнѣ ́ смятéся сéрдце моé. 
5.Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult;  
Megemlékeztem a régmúlt napokról, 
Megemlékezem a régi időkről, 
cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. 
elmélkedtem minden dolgaidról, kezednek műveiről elmélkedtem. 
elgondolom minden te dolgodat; kezed munkáiról elmélkedem. 
Помянýхъ дни́ дрéвнiя, поучи́хся во всѣ ́хъ дѣ ́лѣхъ твои́хъ, въ творéнiихъ 
рукý твоéю поучáхся. 
6.Tins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. 
Kitárom Tefeléd karjaimat, olyan a lelkem Tehozzád, mint a szikkadt föld. 
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Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela. 
Воздѣ ́хъ къ тебѣ ́ рýцѣ мои́: душá моя́ я́ко земля́ безвóдная тебѣ ́. 
7.Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. 
Hamar hallgass meg engem, Uram, megfogyatkozott az én lelkem. 
Siess, hallgass meg engem Uram! Elfogyatkozik az én lelkem. 
Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în 
mormînt. 
Ne fordítsd el orcádat éntőlem, mert hasonló lennék a sírba menőkhöz. 
Ne rejtsd el orczádat előlem, hogy ne legyek hasonló a sírba szállókhoz. 
Скóро услы́ши мя́, Гóсподи, изчезé дýхъ мóй: не отврати́ лицá твоегó от 
менé, и уподóблюся низходя́щымъ въ рóвъ. 
8.Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e [2005: mi-i] nădejdea. 
Hamar hallasd velem kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem. 
Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! 
Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 
Mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak, mert Hozzád emelem lelkemet. 
Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet! 
Слы́шану сотвори́ мнѣ ́ заýтра ми́лость твою́, я́ко на тя́ уповáхъ: скажи́ мнѣ ́, 
Гóсподи, пýть, въ óньже пойдý, я́ко къ тебѣ ́ взя́хъ дýшу мою́. 
9.Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. 
Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram, mert Hozzád menekedtem; 
Szabadíts meg engem ellenségeimtől, Uram; hozzád menekülök! 
Изми́ мя от врáгъ мои́хъ, Гóсподи, къ тебѣ ́ прибѣгóхъ. 
10.Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. 
taníts meg cselekedni a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem; 
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! 
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. 
A Te jóságos Lelked vezessen engem az egyenes földön. 
A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. 
Научи́ мя твори́ти вóлю твою́, я́ко ты́ еси́ Бóгъ мóй: Дýхъ твóй благíй 
настáвитъ мя́ на зéмлю прáву. 
11.Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. 
A Te nevedért, Uram, éltess engem, 
Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért; 
Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. 
a Te igazságosságodért vezesd ki lelkemet a bánkodásból, 
vidd ki lelkemet a nyomorúságból a te igazságodért! 
И́мене твоегó рáди, Гóсподи, живи́ши мя́ прáвдою твоéю: изведéши от 
печáли дýшу мою́: 
12.Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc 
sufletul meu, că eu sînt robul Tău. 
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és a Te irgalmadért rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik 
szorongatják lelkemet; mert én a te szolgád vagyok. 
És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, a kik 
szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok. 
и ми́лостiю твоéю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужáющыя души́ 
моéй: я́ко áзъ рáбъ твóй éсмь. 
 
 

CATISMA 20 
20. ZSOLTÁRI KATHIZMA 

 
143/144. Zsoltár. 
Псалóмъ Дави́ду, къ голiáѳу. 
Un psalm al lui David, împotriva lui Goliat. 
Hálaadás és szabadulásért való könyörgés. Davidé. 
 
1.Благословéнъ Госпóдь Бóгъ мóй, научáяй рýцѣ мои́ на ополчéнiе, пéрсты 
моя́ на брáнь. 
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învaţă mâinile mele la luptă 
şi degetele mele la război.  
Áldott az én Uram Istenem, aki harcra tanítja kezeimet, és ujjaimat háborúra. 
Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én 
ujjaimat. 
2.Ми́лость моя́ и прибѣ ́жище моé, застýпникъ мóй и избáвитель мóй, 
защи́титель мóй, и на негó уповáхъ: повинýяй лю́ди моя́ подъ мя́. 
Mila mea şi Scăparea mea, Sprijinitorul meu şi Izbăvitorul meu, Apărătorul 
meu, şi în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.  
Irgalmam és menedékem, oltalmazóm és szabadítóm és védelmezőm Ő, és 
Őbenne reménykedem, aki alámveti népemet.  
Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, 
akiben én bízom: ő veti alám népemet. 
3.Гóсподи, чтó éсть человѣ ́къ, я́ко познáлся еси́ емý? или́ сы́нъ человѣ ́чь, 
я́ко вмѣня́еши егó? 
Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că-l socoteşti 
pe el?  
Uram, micsoda az ember, hogy megismertetted vele magadat, és micsoda az 
embernek fia, hogy gondolsz reá? 
Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod 
van reá? 
4.Человѣ ́къ суетѣ ́ уподóбися: днíе егó я́ко сѣ ́нь прехóдятъ. 
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Omul cu deşertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec.  
Az ember a hiábavalósághoz hasonló, napjai mint az árnyék tovatűnnek. 
Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék. 
5.Гóсподи, преклони́ небесá, и сни́ди: косни́ся горáмъ, и воздымя́тся: 
Doamne, pleacă cerurile şi Te pogoară, atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege. 
Uram, hajtsd le egeidet és szállj alá; érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek. 
Uram, hajlítsd meg egeidet és szállj alá; illesd meg a hegyeket, hogy 
füstölögjenek! 
6.блесни́ мóлнiю, и разженéши я́: посли́ стрѣ ́лы твоя́, и смятéши я́. 
Cu fulger fulgeră-i şi-i risipeşte! Trimite săgeţile Tale şi tulbură-i!  
Villogtasd meg a villámokat, és szórd széjjel őket, lődd ki nyilaidat, és zavard 
meg őket. 
Lövelj villámot és hányd szerte őket; bocsásd ki nyilaidat és vedd el eszöket. 
7.Посли́ рýку твою́ съ высоты́, изми́ мя и избáви мя́ от вóдъ мнóгихъ, изъ 
руки́ сынóвъ чужди́хъ, 
Trimite mâna Ta dintru înălţime; scoate-mă şi mă izbăveşte de ape multe, din 
mâna străinilor,  
Nyújtsd ki kezedet a magasból, ragadj ki és szabadíts ki engem a nagy vizekből, 
az idegenek fiainak kezéből,  
Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, 
az idegen-fiak kezéből; 
8.и́хже устá глагóлаша суетý, и десни́ца и́хъ десни́ца непрáвды. 
A căror gură a grăit deşertăciune şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii.  
kiknek szája hiábavalóságot beszél, és jobbjuk az igaztalanság jobbja. 
Akiknek szájok hazugságot beszél, s jobb kezök a hamisság jobb keze. 
9.Бóже, пѣ ́снь нóву воспою́ тебѣ ́, во псалти́ри десятострýннѣмъ пою́ тебѣ ́: 
Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta Ţie; în psaltire cu zece strune Îţi voi 
cânta Ţie,  
Óh Isten, új éneket énekelek majd Néked, tízhúrú hárfán zengedezek Néked,  
Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú hangszerrel zengedezlek téged; 
10.даю́щему спасéнiе царéмъ, избавля́ющему Дави́да рабá своегó от мечá 
лю́та. 
Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşti pe David, robul Tău, din 
robia cea cumplită. 
aki szabadulást adsz a királyoknak, aki megváltottad Dávidot, a Te szolgádat a 
gonosz kardtól. 
Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az ő szolgáját a gonosz 
szablyától. 
11.Избáви мя́ и изми́ мя изъ руки́ сынóвъ чужди́хъ, и́хже устá глагóлаша 
суетý, и десни́ца и́хъ десни́ца непрáвды: 
Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deşertăciune 
şi dreapta lor e dreapta nedreptăţii,  
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Szabadíts meg és ragadj ki engem az idegenek fiainak kezéből, kiknek szája 
hiábavalóságokat beszél, és jobbjuk az igaztalanság jobbja. 
Ragadj ki és ments meg engem az idegen-fiak kezéből, akiknek szájok 
hazugságot beszél, s jobbkezök a hamisság jobbkeze. 
12.и́хже сы́нове и́хъ я́ко новосаждéнiя водружéная въ ю́ности своéй, дщéри 
и́хъ удóбрены, преукрáшены я́ко подóбiе хрáма: 
Ai căror fii sunt ca nişte odrasle tinere, crescute în tinereţile lor; fiicele lor 
înfrumuseţate şi împodobite ca chipurile templului.  
Kiknek fiai ifjúságukban olyanok, mint a nagyranőtt palánták, leányaik szépek 
és ékesek, mint a templom hasonmása.  
Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; 
leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. 
13.храни́лища и́хъ испóлнена, отрыгáющая от сегó въ сié: óвцы и́хъ 
многоплóдны, мнóжащыяся во исхóдищихъ свои́хъ: волóве и́хъ тóлсти: 
Cămările lor pline, vărsându-se din una în alta. Oile lor cu mulţi miei, umplând 
drumurile când ies;  
Csűrjeik tele vannak, egyik a másikba ömlik; juhaik szaporák, sokasodnak 
karámjaikban, barmaik kövérek. 
Legyenek telve tárházaink, eledelt eledelre szolgáltassanak; juhaink 
százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőinken. 
14.нѣ ́сть падéнiя оплóту, нижé прохóда, нижé вóпля въ стóгнахъ и́хъ. 
Boii lor sunt graşi. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în uliţele lor.  
Nincs náluk sáncnak leomlása, sem hadak kivonulása, sem jajveszékelés nincs a 
tereiken. 
Ökreink megrakodva legyenek; sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás ne 
legyen a mi utcáinkon. 
15.Ублажи́ша лю́ди, и́мже сiя́ сýть: блажéни лю́дiе, и́мже Госпóдь Бóгъ 
и́хъ. 
Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care 
are pe Domnul ca Dumnezeu al său. 
Boldognak mondják a népet, melynek mindezek megvannak. Boldog az a nép, 
melynek az Úr az Istene. 
Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr az ő 
Istene. 
 
144/145. Zsoltár. 
Хвалá Дави́ду. 
Un psalm de laudă al lui David. 
Istennek háládatos dicsőítése és az ő magasztalására való buzdítás. Dávid 
dicsérő éneke. 
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1.Вознесý тя, Бóже мóй, Царю́ мóй, и благословлю́ и́мя твоé въ вѣ ́къ и въ 
вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în 
veac şi în veacul veacului.  
Magasztallak Téged, én Istenem Királyom, és áldom a Te nevedet örökké és 
mindörökön örökké. 
Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké! 
2.На вся́къ дéнь благословлю́ тя, и восхвалю́ и́мя твоé въ вѣ ́къ и въ вѣ ́къ 
вѣ ́ка. 
În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul 
veacului.  
Minden napon áldalak Téged, és dicsérem a Te nevedet minden időkben, és 
mindörökön örökké.  
Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké! 
3.Вéлiй Госпóдь и хвáленъ зѣлó, и вели́чiю егó нѣ ́сть концá. 
Mare este Domnul şi lăudat foarte şi măreţia Lui nu are sfârşit.  
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az Ő nagyságának nincsen határa. 
Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan. 
4.Рóдъ и рóдъ восхвáлятъ дѣлá твоя́ и си́лу твою́ возвѣстя́тъ: 
Neam şi neam vor lăuda lucrurile Tale şi puterea Ta o vor vesti. 
Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet és hirdeti hatalmadat. 
Nemzedék nemzedéknek dícséri műveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat. 
5.великолѣ ́пiе слáвы святы́ни твоея́ возглагóлютъ и чудесá твоя́ повѣ ́дятъ: 
Măreţia slavei sfinţeniei Tale vor grăi şi minunile Tale vor povesti/istorisi.  
Szentséged dicsőségének magasztosságát beszélik, és elmondják csodálatos 
dolgaidat. 
A te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról elmélkedem. 
6.и си́лу стрáшныхъ твои́хъ рекýтъ и вели́чiе твоé повѣ ́дятъ: 
Şi puterea lucrurilor Tale înfricoşătoare vor spune şi slava Ta vor povesti.  
Félelmetes tetteid erejéről szólnak, és elmondják nagyságodat. 
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. 
7.пáмять мнóжества блáгости твоея́ отры́гнутъ и прáвдою твоéю воз-
рáдуются. 
Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti şi de dreptatea Ta se vor bucura.  
Jóságod sokaságának emlékét kiáltják, és igazságodnak örvendeznek. 
A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak, és a te igazságodnak örvendeznek. 
8.Щéдръ и ми́лостивъ Госпóдь, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ. 
Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.  
Könyörületes és irgalmas az Úr, hosszantűrő és nagyirgalmú. 
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. 



 373

9.Блáгъ Госпóдь вся́ческимъ, и щедрóты егó на всѣ ́хъ дѣ ́лѣхъ егó. 
Jó az Úr mindenekhez, és könyörülete rajta van minden művein. 
Bun este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. 
Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 
10.Да исповѣ ́дятся тебѣ ́, Гóсподи, вся́ дѣлá твоя́, и преподóбнiи твои́ да 
благословя́тъ тя́: 
Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te 
binecuvânteze.  
Valljanak meg, Uram, minden műveid, és áldjanak Téged a Te kegyelteid. 
Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. 
11.слáву цáрствiя твоегó рекýтъ и си́лу твою́ возглагóлютъ, 
Slava împărăţiei Tale vor spune şi de puterea Ta vor grăi.  
Országod dicsőségéről szólnak, és hatalmadról beszélnek,  
Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. 
12.сказáти сыновóмъ человѣ ́ческимъ си́лу твою́ и слáву великолѣ ́пiя цáрст-
вiя твоегó.  
Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta şi slava măreţiei împărăţiei 
Tale.  
hogy megismertessék az emberek fiaival a Te hatalmadat, és Országod 
magasztosságának dicsőségét.    
Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes 
dicsőségét. 
13.Цáрство твоé цáрство всѣ ́хъ вѣкóвъ, и Влады́чество твоé во вся́комъ 
рóдѣ и рóдѣ. *Вѣ ́ренъ Госпóдь во всѣ ́хъ словесѣ ́хъ свои́хъ и преподóбенъ 
во всѣ ́хъ дѣ ́лѣхъ свои́хъ. 
Împărăţia Ta este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în 
neam. Credincios este Domnul întru cuvintele Sale şi cuvios întru toate lucrurile 
Sale. 
A Te Országod örök időknek országa, és uralmad minden nemzedékről 
nemzedékre való. Hűséges az Úr az Ő igéiben, és szent Ő minden 
cselekedeteiben. 
A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről 
nemzedékre. 
14.Утверждáетъ Госпóдь вся́ низпáдающыя и возставля́етъ вся́ низвéржен-
ныя. 
Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gârboviţi.  
Támogat az Úr minden botladozót, és fölemel minden elesettet. 
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 
15.О́чи всѣ ́хъ на тя́ уповáютъ, и ты́ даéши и́мъ пи́щу во благоврéменiи: 
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Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme.  
Mindenek szemei Benned reménykednek, és Te megadod eledelüket alkalmas 
időben. 
Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. 
16.отверзáеши ты́ рýку твою́ и исполня́еши вся́кое живóтно благоволéнiя. 
Deschizi Tu mâna Ta şi saturi pe toţi cei vii de bunăvoinţă.  
Megnyitod kezedet, és minden élőt eltöltesz jóakarattal. 
Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen. 
17.Прáведнъ Госпóдь во всѣ ́хъ путéхъ свои́хъ и преподóбенъ во всѣ ́хъ 
дѣ ́лѣхъ свои́хъ. 
Drept este Domnul în toate căile Lui şi cuvios în toate lucrurile Lui.  
Igaz az Úr minden útjaiban, és szent Ő minden cselekedeteiben. 
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes. 
18.Бли́зъ Госпóдь всѣ ́мъ призывáющымъ егó, всѣ ́мъ призывáющымъ егó во 
и́стинѣ: 
Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe 
El întru adevăr. 
Közel van az Úr mindazokhoz , akik hívják Őt, mindazokhoz, akik igazságban 
hívják Őt. 
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. 
19.вóлю боя́щихся егó сотвори́тъ, и моли́тву и́хъ услы́шитъ, и спасéтъ я́. 
Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe 
dânşii.  
Teljesíti azok kívánságát, akik félik Őt; meghallgatja könyörgésüket és üdvözíti 
őket. 
Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. 
20.Храни́тъ Госпóдь вся́ лю́бящыя егó, и вся́ грѣ ́шники потреби́тъ. 
Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc pe El şi pe toţi păcătoşii îi va pierde.  
Megőrzi az Úr mindazokat, akik szeretik Őt, de a bűnösöket elpusztítja. 
Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik; de a gonoszokat mind 
megsemmisíti. 
21.Хвалý Госпóдню возглагóлютъ устá моя́: и да благослови́тъ вся́ка плóть 
и́мя святóе егó въ вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка. 
Lauda Domnului va grăi gura mea şi să binecuvînteze tot trupul numele cel sfânt 
al Lui, în veac şi în veacul veacului. 
Az Úr dicséretét hirdeti a szám, és minden test áldja az Ő szent nevét örökké és 
mindörökön örökké. 
Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön 
örökké! 
 
Slavă... 
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Dicsőség… 
 
145/146. Zsoltár. 
Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia. 
A teremtő, igaz és kegyelmes Istenről való hálás bizonyságtétel. Dicsérjétek az 
Urat! 
Аллилýiа, Аггéа и захáрiи. 
 
1.Laudă, suflete al meu, pe Domnul. 
Dicsérd én lelkem az Urat;  
Dicsérd én lelkem az Urat! 
Хвали́, душé моя́, Гóспода: 
2.Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cînta-voi Dumnezeului meu cît voi trăi. 
dicsérem az Urat életemben, zengedezek az én Istenemhez, amíg csak vagyok. 
Dicsérem az Urat a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok. 
восхвалю́ Гóспода въ животѣ ́ моéмъ, пою́ Бóгу моемý, дóндеже éсмь. 
3.Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este mîntuire. 
Ne bízzatok az előkelőekben és az emberek fiaiban, akiknél nincs szabadítás. 
Ne bizzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet! 
Не надѣ ́йтеся на кня́зи, на сы́ны человѣ ́ческiя, въ ни́хже нѣ ́сть спасéнiя. 
4.Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pămînt. 
Kimegy a lelke, és ő visszatér a földjébe; 
Kimegyen a lelke; visszatér földébe, 
În ziua aceea vor pieri toate gîndurile lor. 
azon a napon szertefoszlanak minden tervei. 
és aznapon elvesznek az ő tervei. 
Изы́детъ дýхъ егó, и возврати́тся въ зéмлю свою́: въ тóй дéнь поги́бнутъ вся́ 
помышлéнiя егó. 
5.Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui, în Domnul 
Dumnezeului lui, 
Boldog az, akinek Jákob Istene a segítője, és reménysége az ő Úrában Istenében 
van,  
Boldog, a kinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő 
Istenében; 
Блажéнъ, емýже Бóгъ Иáковль помóщникъ егó, уповáнiе егó на Гóспода 
Бóга своегó, 
6.Cel ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte 
adevărul în veac; 
aki alkotta a mennyet és a földet, és a tengert és mindazt, ami azokban van; aki 
megőrzi igazságát mindörökre; 
A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki 
megtartja hűségét örökké; 
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сотвóршаго нéбо и зéмлю, мóре, и вся́, я́же въ ни́хъ: храня́щаго и́стину въ 
вѣ ́къ, 
7.Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămînzi. 
aki igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, és eledelt ad az éhezőknek. 
Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. 
Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi;  
Az Úr feloldozza a megkötözötteket, 
Az Úr megszabadítja az elfogottakat. 
творя́щаго сýдъ оби́димымъ, даю́щаго пи́щу áлчущымъ. Госпóдь рѣши́тъ 
оковáнныя: 
8.Domnul îndreaptă pe cei gîrboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte 
pe cei drepţi; 
az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a meggörnyedteket, az Úr 
szereti az igazakat, 
Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; 
szereti az Úr az igazakat. 
Госпóдь умудря́етъ слѣпцы́: Госпóдь возвóдитъ низвéрженныя: Госпóдь 
лю́битъ прáведники. 
9.Domnul păzeşte pe cei străini: pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea 
păcătoşilor o va pierde. 
Az Úr oltalmazza a jövevényeket, pártfogolja az árvát és az özvegyet, de a 
bűnösök útját elpusztítja. 
Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok 
útját elfordítja. 
Госпóдь храни́тъ пришéлцы, си́ра и вдовý прiи́метъ, и пýть грѣ ́шныхъ 
погуби́тъ. 
10.Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam. 
Uralkodik az Úr mindörökké, a te Istened, Sion, nemzedékről nemzedékre. 
Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! 
Dicsérjétek az Urat! 
ВоЦари́тся Госпóдь во вѣ ́къ, Бóгъ твóй, Сióне, въ рóдъ и рóдъ. 
 
146/147,1-11. Zsoltár. 
Аллилýiа. 
Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia. 
Isten dicséretére való serkentés és hálaadás.  
 
1.Хвали́те Гóспода, я́ко блáгъ псалóмъ: богови нáшему да услади́тся 
хвалéнiе. 
Lăudaţi pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este 
cântarea.  
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Dicsérjétek az Urat, mert jó az ének; kedves legyen ami Istenünknek a dicséret. 
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni 
gyönyörűséges és illendő dolog! 
2.Зи́ждай Иерусали́ма Госпóдь: разсѣ ́янiя Изрáилева соберéтъ: 
Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna şi pe cei risipiţi ai lui Israel;  
Felépíti Jeruzsálemet az Úr, és Izráel szórványait egybegyűjti. 
Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izráelnek elűzötteit; 
3.изцѣля́яй сокрушéнныя сéрдцемъ и обязýяй сокрушéнiя и́хъ: 
Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima şi leagă rănile lor , 
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. 
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. 
4.изчитáяй мнóжество звѣ ́здъ, и всѣ ́мъ и́мъ именá нарицáяй. 
Cel ce numără mulţimea stelelor şi dă tuturor numele lor.  
Megszámlálja a csillagok sokaságát, és megadja mindegyiknek nevét. 
Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevéről nevezi. 
5.Вéлiй Госпóдь нáшъ, и вéлiя крѣ ́пость егó, и рáзума егó нѣ ́сть числá. 
Mare este Domnul nostru şi mare este tăria Lui şi priceperea Lui nu are hotar. 
Nagy a mi Urunk és nagy az Ő ereje, és az Ő bölcseségének nincsen határa. 
Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa. 
6.Прiéмляй крóткiя Госпóдь, смиря́яй же грѣ ́шники до земли́. 
Domnul înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi, până la pământ.  
Felkarolja az Úr a szelídeket, a bűnösöket pedig földig alázza. 
Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza. 
7.Начни́те Гóсподеви во исповѣ ́данiи, пóйте богови нáшему въ гýслехъ: 
Cântaţi Domnului cu cântare de laudă; cântaţi Dumnezeului nostru în alăută;  
Kezdjétek meg a magasztalást az Úrnak, zendezzetek citerával a mi 
Istenünknek,  
Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek! 
8.одѣвáющему нéбо о́блаки, уготовля́ющему земли́ дóждь: прозябáющему 
на горáхъ травý и злáкъ на слýжбу человѣ ́комъ: 
Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce găteşte pământului ploaie, Celui ce 
răsare în munţi iarbă şi verdeaţă spre slujba oamenilor;  
aki az eget fellegekkel borítja el, esőt készít a földnek, füvet sarjaszt a hegyeken, 
és növényeket az emberek szolgálatára;  
Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a 
hegyeken; 
9.даю́щему скотóмъ пи́щу и́хъ, и птенцéмъ врáновымъ призывáющымъ егó. 
Celui ce dă animalelor hrana lor şi puilor de corb, care Îl cheamă pe El.  
aki táplálékot ad az állatoknak, a hollófiókáknak is, amikor Őhozzá kiáltoznak. 
Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, amelyek kárognak. 
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10.Не въ си́лѣ кóнстѣй восхóщетъ, нижé въ лы́стѣхъ мýжескихъ 
благоволи́тъ: 
Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.  
Nem a paripa erejében leli kedvét, sem pedig a harcos lábszárában telik 
gyönyörűsége. 
Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik; 
11.благоволи́тъ Госпóдь въ боя́щихся егó и во уповáющихъ на ми́лость егó. 
Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila 
Lui. 
Azokban gyönyörködik az Úr, akik félik Őt, és akik az Ő irgalmában 
reménykednek. 
Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. 
 
147/147,12-20. Zsoltár. 
Аллилýiа, Аггéа и захáрiи. 
Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia. 
Isten dicséretére való serkentés és hálaadás.  
 
1.Похвали́, Иерусали́ме, Гóспода, хвали́ Бóга твоегó, Сióне: 
Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane; 
Dicsőítsed Jeruzsálem az Urat, dicsérd Sion a Te Istenedet! 
Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet! 
2.я́ко укрѣпи́ вереи́ врáтъ твои́хъ, благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ ́. 
Că a întărit stâlpii porţilor tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine.  
Mert megerősítette kapuidnak reteszeit, megáldotta benned fiaidat. 
Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat. 
3.Полагáяй предѣ ́лы твоя́ ми́ръ, и тýка пшени́чна насыщáяй тя́: 
Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat. 
Békességet szerzett határaidnak, és megelégít téged a búza javával. 
Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. 
4.посылáяй слóво своé земли́, до скóрости течéтъ слóво егó, 
Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui; 
Elküldi igéjét a földre, gyorsan száguld az Ő beszéde. 
Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete! 
5.даю́щаго снѣ ́гъ свóй я́ко вóлну, мглý я́ко пéпелъ посыпáющаго, 
Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca cenuşa,  
Havat ad, amely olyan, mint a gyapjú; olyan ködöt terít szét, mint a hamu. 
Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. 
6.метáющаго гóлоть свóй я́ко хлѣ ́бы: проти́ву лицá мрáза егó ктó постои́тъ? 
Cel ce aruncă gheaţa Lui, ca bucăţelele de pâine; gerul Lui cine-l va suferi?  
Úgy szórja jegét, mint a kenyérmorzsákat; ki állhatná ki a hidegét? 
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Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az ő fagya előtt? 
7.Пóслетъ слóво своé, и истáетъ я́: дхнéтъ дýхъ егó, и потекýтъ вóды. 
Va trimite cuvântul Lui şi le va topi; va sufla Duhul Lui şi vor curge apele.  
Elküldi igéjét és megolvasztja azokat, kibocsátja lehelletét és megindulnak a 
vizek. 
Kibocsátja szavát s szétolvasztja őket; megindítja szelét s vizek folydogálnak. 
8.Возвѣщáяй слóво своé Иáкову, оправдáнiя и судьбы́ своя́ Изрáилеви: 
Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob, îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.  
Tudtul adta Jákobnak az Ő ígéretét, rendeléseit és ítéleteit Izráelnek. 
Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel. 
9.не сотвори́ тáко вся́кому язы́ку, и судьбы́ своя́ не яви́ и́мъ. 
N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor. 
Egyetlen más néppel nem cselekedett így, és az Ő ítéleteit nem nyilvánította ki 
nekik. 
Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az 
Urat! 
 
Slavă... 
Dicsőség… 
 
 
148. Zsoltár. 
Un psalm al lui Agheu şi al lui Zaharia. Aliluia.  
Az egész világ dicsérje a világalkotó és egyedül imádandó Istent. Dicsérjétek az 
Urat! 
Аллилýiа, Аггéа и захáрiи. 
 
1.Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 
Dicsérjétek az Urat a mennyekből, dicsérjétek Őt a magasságban. 
Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken! 
Хвали́те Гóспода съ небéсъ, хвали́те егó въ вы́шнихъ. 
2.Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. 
Dicsérjétek Őt minden Ő angyalai. Dicsérjétek Őt minden Ő seregei. 
Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege! 
Хвали́те егó вси́ áнгели егó: хвали́те егó, вся́ си́лы егó. 
3.Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. 
Dicsérjétek Őt nap és hold; dicsérjétek Őt minden csillagok és világosság. 
Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai! 
Хвали́те егó, сóлнце и лунá: хвали́те егó вся́ звѣ ́зды и свѣ ́тъ. 
4.Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, 
Dicsérjétek Őt egeknek egei és az egek fölött való vizek. 
Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok! 
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Хвали́те егó, небесá небéсъ и водá, я́же превы́ше небéсъ. 
5.Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. 
Dicsérjék az Úr nevét, mert szólott és lettek. Ő parancsolt és keletkeztek. 
Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. 
Да восхвáлятъ и́мя Госпóдне: я́ко тóй речé, и бы́ша: тóй повелѣ ́, и 
создáшася. 
6.Pusu-le-ai [2005: Pusu-le-a] pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus 
şi nu o vor trece. 
Odaállította őket mindenkorra és mindörökön örökre. Törvényt szabott, és az el 
nem múlik. 
Örök időre állitotta fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól. 
Постáви я́ въ вѣ ́къ и въ вѣ ́къ вѣ ́ка: повелѣ ́нiе положи́, и не ми́мо и́детъ. 
7.Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 
Dicsérjétek Őt a földről sárkánykígyók és minden mélységek, 
Dicsérjétek az Urat a földről: viziszörnyek és mély vizek ti mind! 
Хвали́те Гóспода от земли́, змíеве и вся́ бéздны: 
8.Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvîntul Lui. 
tűz, jégeső, hó, jég, viharnak szele, melyek az Ő igéjét cselekszitek, 
Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik; 
óгнь, грáдъ, снѣ ́гъ, гóлоть, дýхъ бýренъ, творя́щая слóво егó: 
9.Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; 
hegyek és minden halmok, gyümölcsfák és minden cédrusok 
Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti czédrusok; 
гóры и вси́ хóлми, древá плодонóсна и вси́ кéдри: 
10.Fiarele şi toate animalele, tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 
vadállatok és minden állatok, csúszómászok és szárnyas madarak, 
Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok; 
звѣ ́рiе и вси́ скóти, гáди и пти́цы пернáты 
11.Împăraţii pămîntului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii 
pămîntului; 
a föld királyai és minden népek, fejedelmek és a földnek minden bírái, 
Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák! 
цáрiе зéмстiи и вси́ лю́дiе, кня́зи и вси́ судiи́ зéмстiи: 
12.Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tinerii, 
ifjak és szüzek, öregek a fiatalokkal együtt. 
Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel: 
ю́ноши и дѣ ́вы, стáрцы съ ю́нотами. 
13.Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe 
pămînt şi în cer. 
Dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az Ő neve magasztaltatott fel. Az Ő 
megvallása zengjen a földön és az égen. 
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Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-
földre kihat! 
Да восхвáлятъ и́мя Госпóдне: я́ко вознесéся и́мя тогó еди́наго, исповѣ ́данiе 
егó на земли́ и на небеси́. 
14.Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui 
Israil, poporului ce se apropie de El. 
És fölemeli az Ő népének erejét. Dicséret minden Ő kegyeseinek, Izráel fiainak, 
a népnek, mely Őhozzá igyekszik. 
És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőitse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a 
hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat! 
И вознесéтъ рóгъ людíй свои́хъ: пѣ ́снь всѣ ́мъ преподóбнымъ егó, сыновóмъ 
Изрáилевымъ, лю́демъ приближáющымся емý. 
 
149. Zsoltár. 
Aliluia 
Isten-dicsőitésre és az ellenség megbosszulására való intés. Dicsérjétek az Urat! 
Аллилýiа. 
 
1.Cîntaţi Domnului cîntare nouă, lauda Lui în adunarea [2005: biserica] celor 
cuvioşi. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket; az Ő dicsérete a szentek gyülekezetében van. 
Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! 
Воспóйте Гóсподеви пѣ ́снь нóву: хвалéнiе егó въ цéркви преподóбныхъ. 
2.Să se veselească Israil de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de 
împăratul lor. 
Örvendezzék Izráel az Ő Teremtőjében, és a Sionnak fiai vigadjanak az ő 
Királyukban. 
Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében; Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! 
Да возвесели́тся Изрáиль о сотвóршемъ егó, и сы́нове Сióни возрáдуются о 
Цари́ своéмъ. 
3.Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte Lui. 
Dicsérjék az Ő nevét körtánccal; dobbal és hárfával énekeljenek Néki. 
Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. 
Да восхвáлятъ и́мя егó въ ли́цѣ, въ тимпáнѣ и псалти́ри да пою́тъ емý. 
4.Că iubeşte Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blînzi şi-i va mîntui. 
Mert gyönyörködik az Úr az Ő népében, és a szelídeket üdvösségre emeli. 
Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőiti meg. 
Я́ко благоволи́тъ Госпóдь въ лю́дехъ свои́хъ, и вознесéтъ крóткiя во 
спасéнiе. 
5.Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor. 
Büszkélkednek az igazak a dicsőségben, és örvendeznek az ő nyugvóhelyeiken. 
Vigadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. 
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Восхвáлятся преподóбнiи во слáвѣ и возрáдуются на лóжахъ свои́хъ. 
6.Laudele Domnului în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mîinile lor. 
Istennek magasztalása van az ő torkukban, és kétélű kard az ő kezükben, 
Isten-dicsőités legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; 
Возношéнiя Бóжiя въ гортáни и́хъ, и мечи́ обою́ду остры́ въ рукáхъ и́хъ: 
7.Ca să se răzbune pe neamuri şi să se pedepsească pe popoare; 
hogy bosszút álljanak a nemzeteken és megfeddjék a népeket; 
Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! 
сотвори́ти отмщéнiе во язы́цѣхъ, обличéнiя въ лю́дехъ: 
8.Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier; 
hogy vasra verjék azok királyait, és bilincsbe a főembereit; 
Hogy lánczra füzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. 
связáти цари́ и́хъ пýты, и слáвныя и́хъ ручны́ми окóвы желѣ ́зными: 
9.Ca să facă între dînşii judecată scrisă.  
Hogy a megírt ítéletet végrehajtsák rajtuk. 
Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. 
Slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. 
Ez a dicsősége minden Ő kegyeltjeinek. 
Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat! 
сотвори́ти въ ни́хъ сýдъ напи́санъ. Слáва сiя́ бýдетъ всѣ ́мъ преподóбнымъ 
егó. 
 
150. Zsoltár. 
Az Isten általános dicsőítése. Dicsérjétek az Urat! 
Аллилýiа. 
 
1.Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui. 
Dicsérjétek az Istent az Ő szentjeiben, dicsérjétek Őt az Ő hatalmának  
erősségében; 
Dicsérjétek Istent az ő szent helyén; dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! 
Хвали́те Бóга во святы́хъ егó, хвали́те егó во утвержéнiи си́лы егó: 
2.Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui. 
dicsérjétek Őt az Ő hatalmas cselekedeteiért, dicsérjétek Őt az Ő nagyságának 
sokasága szerint. 
Dicsérjétek őt hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! 
хвали́те егó на си́лахъ {въ си́лахъ} егó, хвали́те егó по мнóжеству вели́чест-
вiя егó: 
3.Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. 
Dicsérjétek Őt a harsona szavával, dicsérjétek Őt hárfával és citerával; 
Dicsérjétek őt kürt-zengéssel; dicsérjétek őt hárfán és cziterán; 
хвали́те егó во глáсѣ трýбнѣмъ, хвали́те егó во псалти́ри и гýслехъ: 
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4.Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi organe. 
dicsérjétek Őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek Őt hegedűvel és fuvolával; 
Dicsérjétek őt dobbal és tánczczal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával; 
хвали́те егó въ тимпáнѣ и ли́цѣ, хвали́те егó во стрýнахъ и оргáнѣ: 
5.Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare;  
dicsérjétek Őt zengő cimbalmokkal,  
Dicsérjétek őt hangos czimbalommal, 
lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. 
dicsérjétek Őt ujjongó cimbalmokkal 
dicsérjétek őt harsogó czimbalommal. 
хвали́те егó въ кимвáлѣхъ доброглáсныхъ, хвали́те егó въ кимвáлѣхъ 
восклицáнiя. 
6.Toată suflarea să laude pe Domnul. 
Minden lehellet dicsérje az Urat! 
Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! 
Вся́кое дыхáнiе да хвáлитъ Гóспода. 
 
Slavă... 
Dicsőség... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	PSALTIREA - rom, magh, slavon
	Veşnică pomenire roabei lui Dumnezeu Elisabeta, care s-a ostenit cu bucurie în această lucrare 
	CATISMA 1, Psalmii 1-8
	Psalm 1
	2
	3
	Slavă
	4
	5
	6
	Slavă
	7
	8
	Slavă
	CATISMA 2, Psalmii 9-16
	9
	Slavă
	10
	11
	12
	13
	Slavă
	14
	15
	16
	Slavă
	CATISMA 3, Psalmii 17-23
	17
	Slavă
	18
	19
	20
	Slavă
	21
	22
	23
	Slavă
	CATISMA 4, Psalmii 24-31
	24
	25
	26
	Slavă
	27
	28
	29
	Slavă
	30
	31
	Slavă
	CATISMA 5, Psalmii 32-36
	32
	33
	Slavă
	34
	35
	Slavă
	36
	Slavă
	CATISMA 6, Psalmii 37-45
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	Slavă
	43
	44
	45
	Slavă
	CATISMA 7, Psalmii 46-54
	46
	47
	48
	Slavă
	49
	50
	Slavă
	51
	52
	53
	54
	Slavă
	CATISMA 8, Psalmii 55-63
	55
	56
	57
	Slavă
	58
	59
	60
	Slavă
	61
	62
	63
	Slavă
	CATISMA 9, Psalmii 64-69
	64
	65
	66
	Slavă
	67
	Slavă
	68
	69
	Slavă
	CATISMA 10, Psalmii 70-76
	70
	71
	Slavă
	72
	73
	Slavă
	74
	75
	76
	Slavă 
	CATISMA 11, Psalmii 77-84
	77
	Slavă
	78
	79
	80
	Slavă
	81
	82
	83
	84
	Slavă
	CATISMA 12, Psalmii 85-
	85
	86
	87
	88
	Slavă
	89
	90
	Slavă
	CATISMA 13, Psalmii 91-100
	91
	92
	93
	Slavă
	94
	95
	96
	Slavă
	97
	98
	99
	100
	Slavă
	CATISMA 14, Psalmii 101-104
	101
	102
	Slavă
	103
	Slavă
	104
	Slavă
	CATISMA 15, Psalmii 105-108
	105
	Slavă
	106
	Slavă
	107
	108
	Slavă
	CATISMA 16, Psalmii 109-117
	109
	110
	111
	Slavă
	112
	113
	114
	Slavă
	115
	116
	117
	Slavă
	CATISMA 17, Psalmul 118
	118
	Slavă
	Starea 1
	Starea 2
	Slavă
	Starea 3
	Slavă
	CATISMA 18, Psalmii 119-133
	119
	120
	121
	122
	123
	Slavă
	124
	125
	126
	127
	128
	Slavă
	129
	130
	131
	132
	133
	Slavă
	CATISMA 19, Psalmii 134-142
	134
	135
	136
	Slavă
	137
	138
	139
	Slavă
	140
	141
	142
	Slavă
	CATISMA 20, Psalmii 143-150
	143
	144
	Slavă
	145
	146
	147
	Slavă
	148
	149
	150
	Slavă

