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(néhol egyes szám első személyre áttéve, hogy a hit felszabaduljon)

 Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.
 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az Ő nevéért.
 Ha a halál árnyékában járok is, nem félek a gonosztól, mert az Úr velem van, a te botod, a te vessződ, 

azok vígasztalnak engem. 
 Asztalt terít nekem az Úr az én ellenségeim előtt.
 Elárasztja fejem olajjal, csordultig van a poharam.
 Isten jósága és kegyelme követnek életem minden napján.
 Mind jobb, mind balkézre kiterjedek. Tágas térre visz engem az Úr.
 Magom népeket vesz örökségbe, puszta városokat megnépesít. 
 Mert örömmel jövök ki és békességben vezéreltetem, a hegyek és halmok újjongva énekelnek előttem, 

a mező minden fái tapsolnak.
 Az életemben tövis helyén ciprus, bogáncs helyett mirtusz növekedik.
 És ad az Úr nekem az Ő házában és falain belül helyet és oly nevet, mely jobb, mint a fiakban és 

lányokban élő név. Örök nevet ad nekem, mely soha el nem vész.
 Az Úr az Ő szent hegyére visz fel engem és megvidámít engem imádsága házában, egészen égő és 

véres áldozataim kedvesek lesznek előtte.
 Felhasad, mint hajnal az én világosságom, gyógyulásom hamar kivirágzik. Igazságom előttem jár, az 

Úr dicsősége követ. Kiáltok és az Úr meghallgat, jajgatok és azt mondja: itt vagyok.
 Vezet engem az Úr szüntelen, megelégíti lelkemet nagy szárazságban.
 Megépítik fiaim a régi romokat, emberöltők talapzatait felrakom és neveztetek romlás építőjének, 

ösvények megújítójának.
 Gyönyörűségem lesz az Úrban és Ő hordoz a föld magaslatain és azt teszi, hogy atyáim örökségével 

éljek. Mert az Úr szája szólt.
 Mindnyájan egybegyűlnek, hozzám jönnek, fiaim messziről jönnek, lányaim ölben hozatnak.
 Akkor meglátom és ragyogok örömtől és remeg és kiterjed a szívem.
 Idegenek megépítik kőfalaimat és királyaik szolgálnak nekem.
 És meghajolva hozzám jönnek az én nyomorgatómnak fiai és leborulnak lábam talpainál minden 

megutálóim és neveznek engem az Úr városának.
 Idegenek legeltetik juhaimat és jövevények szántóim lesznek.
 Én pedig az Úr papjának hivatok, Istenem szolgájának neveztetek.
 Meglátják a népek igazságomat, minden királyok dicsőségemet.
 És leszek dicsőség koronája az Úr kezében és királyi fejdísz Istenem kezében.
 Az Úr megváltott engem, nevemen hívott el.
 Kedves vagyok az Úr szemében, becses vagyok és Ő szeret engem.
 Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségben Jézus Krisztus által.
 Az ördög elmenekül tőlem, mert ellene állok.
 Az igazság szelleme lakik bennem és megtanít mindenre.
 A fiak kenyere a szabadulás és gyógyulás.
 Amibe csak belefogok felvirágzik, minden munkámban jószerencsés leszek.
 Szeret engem az ÚR, még az ellenségeim előtt is kedvessé tesz.
 A nemes nemes dolgokat tervez és jó előmenetelem lesz.
 Virágzom, mint a pálmafa, növekedek, mint cédrus a libanonon.
 Olyan vagyok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami idejében megadja gyümölcsét, leveleim a 

szárazságban sem hervadnak el, mert a folyóvíz felé fordítom gyökereim. Gyümölcseim enni jók, 
leveleim orvosságra valók.

 Az az elhívásom, hogy király és pap legyek Isten előtt és ebben gyakorlom magam.
 Isten szelleme által el vagyok pecsételve a váltság napjára.
 Senki nem vehet ki Isten kezéből, mert örök életem van. 

1


