
 

 

Börtönbreviárium 

Introitus. 
Szemeimet a hegyekre emelem, 
Onnan jön az én segítségem. 
Az én segítségem az Úrtól van, 
Aki teremtette az eget és a földet. (Zsolt 121,1.2) 

Az Isten könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket. Világosítsa 
meg az Ő orcáját rajtunk. Hogy megismerjék a földön a Te uta- 
dat, minden nép közt a Te szabadításodat. Dicsérnek Téged a né- 
pek, oh Isten, dicsérnek téged a népek mindnyájan. Örvendnek 
és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket és a 
nemzeteket e földön Te igazgatod. Dicsérnek téged a népek 
mindnyájan. A föld megadta az ő gyümölcsét: megáld minket az 
Isten, a mi Istenünk, megáld minket az Isten és féli őt a földnek 
minden határa! (Zsolt 67) 

Ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, bízzatok mindnyájan, akik az 
Úréi vagytok! 

Ige. 
Szólj, Uram, mert ha néma maradnál, a sírba szállókhoz len- 

nék hasonló! 
Íme, az én igéimet adom a te szádba: (ide jön a napi ige) 

Elmélkedés. 
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Bűnvallás. 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az 

én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! Ha 
a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg?! 
Hiszen tenálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! Várom az 
Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem 
az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál 
Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála 
a szabadítás! Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. (Zsolt 
130.) 

Feloldozás 
Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jé- 

zus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül 
első vagyok én. (1Tim 1,15) – Krisztussal együtt megfeszíttettem. 
Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely 
életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, 
aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. (Gal 2,20) – Né- 
kem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk 
Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a vi- 
lág és én is a világnak. (Gal 6,14) – Mindaz, ami Istentől szüle- 
tett, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, 
a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, 
hogy Jézus az Isten Fia. (1Jn 5,4.5) 

Hitvallás 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és 

földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiá- 
ban, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz 
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszíttetett, meghalt 
és eltemettetett, szállott alá poklokra, harmadnapon halottaiból 
feltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten- 
nek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holta- 
kat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztyén 
anyaszentegyházat, szenteknek egyességet, bűneinknek bocsána- 
tát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. 

Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigaszta- 
lásod? Az, hogy mind testestül, mind lelkestül, úgy életemben, 

 
138 



mint halálomban nem önmagámé, hanem az én hűséges Uram- 
nak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki 
az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és 
engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és ügy meg- 
őriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy haj- 
szál sem eshetik le az én fejemről, sőt inkább szükséges, hogy 
minden az én üdvösségemre szolgáljon. Azért ő, Szentlelke által 
az örök élet felől engem is biztosít és szív szerint késszé és haj- 
landóvá tesz, hogy ezután őnéki éljek. (Heidelbergi Káté. 1. Kér- 
dés és felelet.) 

Hálaadás 
Igéit közlé Jákobbal, akaratát Izraellel: 
Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged 

Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked 
idegen isteneid énelőttem. 

Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azok- 
hoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy 
amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld 
azokat; mert én, az Úr, a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, 
aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyed- 
íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem 
ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsola- 
timat megtartják. 

Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem 
hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. 

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a he- 
tedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se 
tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló- 
leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van; 
mert hat napon teremte az Úr az eget és a földet, a tengert és 
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. 
Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. 

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a föl- 
dön, amelyet az Úr, a te Istened ád te néked. 

Ne ölj. 
Ne paráználkodjál. 
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Ne lopj. 
Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 
Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te feleba- 

rátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se 
szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. 

Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr: Szeresd azért az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 
Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos eh- 
hez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mt 22,37–39; 5Móz 
6,4) 

Miért hívnak téged keresztyénnek? 
Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő felkenetésé- 

nek részese vagyok, azért, hogy 
az ő nevét valljam, 
magamat neki élő hálaáldozatul adjam, 
és hogy ebben az életben a bűn és a Sátán ellen szabad lel- 

kiismerettel harcoljak, az élet után pedig minden teremtmény fe- 
lett örökké uralkodjam. (Heidelbergi Káté. 32. Kérdés és felelet.) 

Imádság 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; 

mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. (Mt 26,41) 
Uram, taníts minket imádkozni! (Lk 11,1) 
Istenem, mindenem, Istenem, mindenem, Istenem, minde- 

nem. (Assisi Ferenc) 
Istenben mindent, magamban semmit, Istennek mindent, ma- 

gamnak semmit, Istenért mindent, magamért semmit. (Alaquoque 
Margit) 

Ó, Uram, Teremtőm, add, hogy a te magvetőd legyek. Ahol 
civódás van, ott az egyetértés, ahol gyűlölet van, ott a szeretet, 
ahol békételenség van, ott a békesség magját vethessem el. 
Uram, nem azt kérem, hogy engem szeressenek, hanem hogy én 
szeressek, nem azt kérem, hogy engem értsenek, hanem hogy én 
értsek, nem azt kérem, hogy nékem szolgáljanak, hanem hogy én 
szolgáljak. Mert aki szeret, megért, szolgál, az dicsőít téged, és 
örökéletre születik az, aki meghal. (Assisi Ferenc) 
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Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, 
a tengert és minden azokban levő dolgot, ki Dávidnak, a te szol- 
gádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, 
és gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, 
és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. 
Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit fel- 
kentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izrael né- 
pével, hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod 
eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, te- 
kints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes 
bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyó- 
gyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, 
a Jézusnak neve által. (ApCsel 4,24–30) 

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Vedd elmémet, gon- 
dolatomat és egész akaratomat. Mindazt, amim van s amivel bí- 
rok, tedd bővölködővé rajtam, s azt tenéked visszaadom, hogy 
akaratoddal kormányozd. Szerelmedet és kegyelmedet add né- 
kem, s én elég gazdag leszek, mást rajtad kívül nem kívánok. 
(Loyolai Ignác) 

Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj 
dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért! 

Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa ő. 
Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa 

ő. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, az ilyenek segítsége és 
paizsa ő. 

Az Úr megemlékezik mirólunk és megáld minket; megáldja 
Izráel házát, megáldja Áronnak házát. 

Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyo- 
kat. (Zsolt 115,1.9–13) 

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 
Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész 

életemben. 
Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett 

teveled. 
Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a 

könyhufiatástól és lábamat az eséstől: 
Az Úr orczája előtt fogok járni az élőknek földén. 
Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? 
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A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét 
hívom segítségül. 

Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe 
előtt. (Zsolt 116,1.2.8.9.12–14) 

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vi- 
gadjunk ezen! 

Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt! 
(Zsolt 118,24.25) 

Annak pedig, aki véghetetlen kegyelmével mindeneket megcse- 
lekedhetik, feljebb, hogymint azt kérjük a bennünk munkálkodó 
erő szerint, annak légyen dicsőség az anyaszentegyházban nem- 
zetségről nemzetségre mindörökkön örökké. Ámen. 

Drága Pacimnak szeretettel hatéves távol- és mégis közellétünk 
emlékére. Józsefháza, 1964. szept. 6. Api 

 


