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90. Zsoltár
Aki a Magasságbelinek oltalmában /lakozik, * s a Mindenható árnyékában
/marad,
Mondja az Úrnak: menedékem vagy és /váram, * Istenem, kiben /bízom én.
Mert ő szabadít meg a vadászok /tőrétől, * és a rosszakaró /beszédtől.
Vállaival beárnyékoz /téged, * és biztos helyed lesz az ő szárnyai /alatt.
Pajzs és páncél az Úrnak hűsége * ne félj hát attól, ami éjszaka /rettent.
Sem a nappal repülő nyíltól, † sem a sötétben járó /gonosztól, *
sem a délidőben pusztító /ragálytól.
Ezren hulljanak el bár oldalad mellől, † és tízezren jobb kezed /felől, *
tehozzád pedig nem kö/zelget!
Bizony meg fogod látni szeme/iddel, * meglátod a bűnösök fizet/ségét.
Mivelhogy az Úr a te mene/déked, * és a Magasságbelit választottad
oltal/madul.
Azért veszedelem nem érhet /téged, * és csapás nem közelíthet a te
hajlé/kodhoz.
Mert angyalainak parancsolt /felőled, * hogy megőrizzenek téged minden
uta/idon.
Kezükben hordoznak /téged, * hogy netalán kőbe ne üssed lába/idat.
Kígyókon és skorpión /járhatsz, * eltiprod az oroszlánt és a /sárkányt.
Mivel hozzám ragaszkodik megmentem őt * fölemelem őt, mert ismeri az én
/nevemet.
Hozzám kiált, és én meghallgatom, őt, † vele vagyok a szoronga/tásban, *
megmentem őt és megdicsőí/tem őt.
Hosszú napokkal betöl/töm őt, * és megmutatom neki az én üdvössé/gemet.
Ant.
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Mindenki letérdel és énekli. Nagycsütörtökön az ,, ad mortem ’’ szavakig haladunk, Nagypénteken végig énekeljük.
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Christus factus est pro no

ad

-
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P: Tekints le, kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát
az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Christus factus est pro no

ad

-

mor-tem, mor-tem au - tem

bis o- be

-

di -ens

us -que

cru -cis.

P: Tekints le, kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus nem habozott magát
az ártóknak kezébe adni, s a keresztnek kínzóeszközét magára venni. (Magában folytatja:) Ki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

