
 1 

 

 

ADVENTI ÉNEKEK 

1 Harmatozzatok égi magasok 
 Szepesi Imre, Tárkányi Béla Hozsanna 2, Éneklő Egyház 3 

Harmatozzatok égi magasok!  

Téged vár epedve a halandók 

lelke, jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

Mert az emberek ott tévelyeg-

nek, hol Te égi fényed Útján nem 

vezérled őket, édes Üdvözítőnk! 

Áldás, dícséret és hála néked: 

Mert fényes világunk s legfőbb 

boldogságunk Te vagy, édes 

Üdvözítőnk! 

A prófétáknak lelkei láttak szent 

jelenésekben s téged békes-

ségben vártak, édes Üdvözítőnk! 

Te ember lettél, s új tant hirdet-

tél. A jövendölések beteljesedé-

nek Rólad, édes Üdvözítőnk! 

Hiszünk Tebenned, égi szent 

Követ: Út, igazság, élet hittel 

vallunk Téged Istenünknek, 

Üdvözítőnk! 

Ím, az áldozat, melyet bemutat 

szolgád Fölségednek: jöjj el és 

szenteld meg, ó kegyelmes 

Üdvözítőnk!  

Nyújtsd malasztodat, hogy ez 

áldozat bánatot gerjesszen bű-

nös szíveinkben. Ó segíts meg, 

Üdvözítőnk! 

Szent az egy Isten három sze-

mélyben. Az Atyaistennel és a 

Szentlélekkel szent vagy, édes 

Üdvözítőnk!
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2 Ébredj, ember, mély álmodból 
 Zsasskovszky: Énektár (1874), Simon Jukundián Hozsanna 9, Éneklő Egyház 7 

Ébredj, ember, mély álmodból, 

Megszabadulsz rabságodból. 

Közelít már üdvösséged, 

Eltörlik már minden vétked. 

Elküldé az Úr angyalát, 

Hogy köszöntse Szűz Máriát, 

Kinek tiszta, szűz méhébe 

Alászállt az örök Ige. 

A Szűzhöz így szólt az angyal: 

Üdvözlégy, teljes malaszttal! 

A Szentlélek megárnyékoz, 

S áldott méhed gyümölcsöt hoz. 

Fiad Jézus néven hívod, 

Ő váltja meg a világot, 

Melyet oly rég tart a Sátán 

Fogságban a bűnnek láncán. 

3 Ó fényességes szép hajnal 
 Kisdi: Cantus Catholici (1651) Hozsanna 11 

Ó fényességes szép hajnal! 

Kit így köszöntött az Angyal: 

Üdvözlégy, teljes malaszttal! 

Dicsőséges Szűz Mária, 

Atyaistennek szép lánya, 

Szentlélek áldott mátkája! 

Fiat fogansz majd méhedben, 

Ki Isten s ember lesz egyben, 

Megmaradsz szűzességedben. 

Ó boldogságos Szűzanya, 

Kérünk nagy méltóságodra, 

Végy minket pártfogásodba!

4 Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő 
 Tárkányi, Zsasskovszky Éneklő Egyház 6 

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! 

Beteljesűlt már az idő. 

Törd át az ég zárt ajtaját, 

Vár a világ sóvárgva rád. 

Megnyílt az ég harmatozva, 

Megváltónkat hogy lehozza; 

Ég felhői, nyíljatok szét, 

Hozva Jákob fejedelmét! 

Föld virulj ki, völgyön-halmon 

Viruló zöld had fakadjon; 

Nyílj ki, földnek szép Virága: 

Dávid házának Királya! 

Ó fényes Nap, ó szép Csillag, 

Téged vágyunk mi látni csak: 

Kelj fel Napunk, fényességed 

Űzze el a sötétséget!
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5 Csillagoknak Teremtője 
 Erdélyi népi gyűjtésből Éneklő Egyház 9 

Csillagoknak Teremtője 

És híveknek Fényessége: 

Krisztus minden Megváltója, 

Légy kérésünk hallgatója! 

Ki világon könyörülvén 

Örök halált eltérítvén, 

Meggyógyítád e világot 

Hozván neki orvosságot. 

E világnak alkonyatán, 

Idejének végét látván 

Dicsőséges Szentlélektől 

Szűz méhében testet öltél. 

A Te erős hatalmadnak 

Minden térdek meghajolnak, 

Mennyeiek és földiek 

Úrnak vallják fölségedet. 

A Nap felkél és elnyugszik, 

A Hold szépen fényeskedik, 

Csillagok is világolnak, 

Híven tartják ő útjukat. 

Szentséges Úr, téged kérünk, 

Jövő Bíránk és Életünk! 

E napokban őrizz minket, 

Védd Sátántól híveidet! 

Hálát adjunk az Istennek, 

Atya, Fiú, Szentléleknek, 

Három személy fölségének, 

Egymivoltú Istenségnek. 

 

 

6 Sötét fenn az ég 
 Borka Zsolt Énekelj az Úrnak 14 

Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég, az arcomra álmos köd szitál; 

Süket, sűrű csönd, némaság köszönt, és senki nincs, ki fénylő jelet 

gyújtson az éjszakán. 

Refrén: Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen, élő irgalmadat 

terjeszd ki fölénk. Jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen, jöjj el 

gyermekarcú Isten, szállj közénk. 

Földünk puszta rom, jöjj el Irgalom, jöttöd reményt, megváltást ígér; 

minden elveszett, ne hagyd népedet, hiányod a szívekben már a 

földtől az égig ér. R. 
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7 Tüzed, uram Jézus 
 Héber dal, Gocam Énekelj az Úrnak 264, Szentjánosbogár Új Énekeskönyv 136.o. 

Tüzed, uram Jézus szítsd a szívemben, 

Lángja lobogjon elevenebben. 

Ami vagyok és mind, ami az enyém, 

Tartsd a kezedben, igazi helyén.  

Refrén: Életem kútja örök örömem. 

Fény a sötétben csak Te vagy nekem. 

Hallod imám, és bármi fenyeget, 

Nem hagy el engem, tart a Te kezed! 

Szorongat a sátán, de Te velem vagy 

Hű szabadítom, aki el nem hagy. 

Ennek a világnak fekete egén, 

Lényed a csillag, sugarad a fény. R.  

Jön az örök nap, már közeledik ő, 

Mennyei honban hazavinni jő. 

Röpke pillanat, míg tart a keserű, 

Jézus elém jön, örök a derű. R. 
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KARÁCSONYI ÉNEKEK 

8 Az Ige megtestesült 
 Zsasskovszky: Énektár (1855, Simon Jukundián Hozsanna 18, Éneklő Egyház 37 

Az Ige megtestesült Názáretben, 

Kit Mária szűzen szült Betlehemben. 

Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, 

Imádjuk mindnyájan egyetemben. 

Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége 

Mindeneknek javára cselekedte.  

E dolgon angyalok csodálkoznak, 

Emberek, állatok álmélkodnak. 

Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk 

Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk.  

Mert szívünk, ha tiszta és ártatlan, 

Kedvesebb az neki, mint az arany. 

Dicsőség és dícséret az Atyának, 

E világra született szent Fiának, 

És vele a kegyes Szentléleknek, 

Szentháromságban az egy Istennek. 

9 A szép szűz Mária szent Fiának 
 Bozóki: Énekeskönyv (1797) Hozsanna 19, Éneklő Egyház 47 

A szép szűz Mária szent Fiának, 

Imigyen énekelt kis Jézusnak:  

Refrén: Örömest ringatlak, 

Szívemből óhajtlak, Aludj, aludj.  

Aludj el, magzatom, napom 

fénye, Életem egyetlen szép 

reménye. R.  

Aludj el, fiacskám, rózsaszálam, 

Aludj el, violám, én zöld ágam. R. 

10 Csordapásztorok  
  Deák: Énekgyűjtemény, Kisdi: Cantus Catholici Hozsanna 20, Éneklő Egyház 41 

Csordapásztorok midőn Betlehemben 

Csordát őriznek éjjel a mezőben. x2 
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Isten angyali jövének melléjük, 

Nagy félelemmel telék meg ő szívük. x2 

Örömet mondok, nagy örömet néktek, 

Mert ma született a ti üdvösségtek. x2 

Menjetek el csak gyorsan a városba, 

Ott találjátok Jézust a jászolba'. x2 

Elindulának és el is jutának, 

Szűz Máriának jónapot mondának. x2 

11 Dicsőség mennyben az Istennek 
  Zsasskovszky: Énektár (1855), Simon Jukundián Hozsanna 21, Éneklő Egyház 26 

Dicsőség mennyben az Istennek! 

x2 

Az angyali seregek vígan így 

énekelnek: dicsőség, dicsőség 

Istennek.  

Békesség földön az embernek! 

x2 

Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz 

vezet, békesség, békesség 

embernek. 

12 Istengyermek, kit irgalmad  
  Kapossy: Egyházi Énekek (1877), Pakocs Károly Hozsanna 23, Éneklő Egyház 39 

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

Angyaloknak énekével Néked áldozok, 

Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet 

Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén.  

Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, 

Hiszem mégis rendületlen: hogy már Te vagy itt.  

És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok 

Ajándékul jászolodnak trónusához én.  

Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:  

Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt, 

Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen 

Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.  

Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, 

Ki e sötét lelki éjben jászlod' keresem!  

Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, 

S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.  
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13 Mennyből az angyal 
  Gimesi gyűjtemény, Szentmihályi: Énekeskönyv Hozsanna 25, Éneklő Egyház 43 

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!  

Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.  

Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, 

Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.  

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; 

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.  

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal 

Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.  

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,  

A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.  

14 Ó gyönyörű szép, titokzatos éj  
  Gimesi gyűjtemény (1844), Czikéné Lovich Ilona Hozsanna 29, Éneklő Egyház 40 

Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!  

Égszemű gyermek, csöpp 

rózsalevél.  

Kisdedként az édes Úr 

Jászolában megsimul 

Szent karácsony éjjel!  

Ó fogyhatatlan csodálatos ér!  

Hópehely ostya, csöpp 

búzakenyér. 

Benne, lásd: az édes Úr 

Téged szomjaz, rád borul,  

Egy világgal ér fel.  
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15 Pásztorok, pásztorok örvendezve 
  Zsasskovszky: Énektár (1855), Tárkányi Béla Hozsanna 32, Éneklő Egyház 44

Pásztorok, pásztorok örvendezve 

Sietnek Jézushoz Betlehembe; 

Köszöntést mondanak a kisdednek, 

Ki váltságot hozott az embernek.  

Angyalok szózata minket is hív,  

Értse meg ezt tehát minden hű szív;  

A kisded Jézuskát mi is áldjuk,  

Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.  

Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk, 

Aki ma váltságot hoztál nékünk.  

Meghoztad az igaz hit világát, 

Megnyitád szent Atyád mennyországát.  

Dicsőség, imádás az Atyának, 

Érettünk született szent Fiának, 

És a vigasztaló Szentléleknek, 

Szentháromságban az egy Istennek. 

16 Krisztus Jézus született, örvendezzünk 
    Szent Vagy Uram 16/b 

Krisztus Jézus született, örvendezzünk, 

Néki öröméneket zengedezzünk! 

Dávidnak véréből, tiszta szűz méhéből 

Született Krisztus nekünk. 

A szüzesség lilioma kivirágzott, 

Megtermé a mennyei szép virágot.  

A kegyes Jézuska, minekünk meghozta 

Születvén, a váltságot! 
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17 Jöjjetek, ó hívek - Adeste, fideles  
  Adeste fideles, Babits Mihály fordítása Éneklő Egyház 33 

Jöjjetek, ó hívek, Diadalmaskod-

va, a jászolhoz Betlehembe jöjje-

tek! Megszületett az angyalok 

Királya!  

Refrén: Ó jöjjetek, imádjuk, ó 

jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, 

imádjuk az Úr Krisztust!  

Nyájukat elhagyva, szerény 

bölcsőjéhez a hívásra jönnek 

már a pásztorok. Most mi is 

vidám lépéssel siessünk! R. 

Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust 

imádva tömjént, mirrhát és 

aranyat áldoznak. Mi a 

Gyermeknek szíveinket adjuk! R. 

Adeste, fideles, laeti triumphan-

tes; venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelo-

rum. 

Refrén: Venite adoremus, venite 

adoremus, venite adoremus, 

Dominum. 

En grege relicto, humiles ad 

cunas vocati pastores 

approperant: Et nos ovanti 

gradu festinemus. R. 

Stella duce, Magi Christum 

adorantes, Aurum, thus, et 

myrrham dant munera. Jesu 

infanti corda praebeamus. R.

18 Fel nagy örömre 
  Gárdonyi Géza Éneklő Egyház 45 

Fel nagy örömre, ma született, 

Aki után a föld epedett; Mária 

karján égi a lény, isteni kisded 

szűznek ölén. 

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 

Nézd a te édes Istenedet! 

Nem ragyogó fény közt nyugo-

szik, bársonyos ágya nincs neki 

itt; csak ez a szalma, koldusi hely, 

rá meleget a marha lehel.  

Egyszerű pásztor, térdeden állj, 

Mert ez az égi s földi Király!
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ÚJÉVI ÉNEKEK 

19 Szép kelet, szép nap 
  Kovács: Énekeskönyv (1842) Hozsanna 39, Éneklő Egyház 56 

Szép kelet, szép nap!  

Nincs benned homály, 

Mert az örök nap 

Benned a király. 

Új esztendőben új szívekkel, 

Dícsérünk Jézus énekekkel.  

Már a bölcsőnél 

Törlöd bűnünket, 

Szűz Anyád keblén 

Mosod lelkünket.  

Új esztendőben új szívekkel, 

Dícsérünk Jézus énekekkel.  

20 Ó szép Jézus 
  Magyar Cantionale (XVII.sz.), Bozóki: Énekeskönyv Hozsanna 41, Éneklő Egyház 55 

Ó szép Jézus! 

Ez új esztendőben 

Légy híveidben.  

Ó Mária!  

Esedezzél értünk, 

Édes reményünk!  

Hogy ez új esztendőben 

Minden ügyeinkben 

Lehessünk Jézus 

Drága kedvében.  

Ó szép Jézus!  

Drága szent nevedért 

Kelj föl népedért.  

Ó Mária!  

Tekints híveidre 

Te szent Fiadért, 

Hogy ez új esztendőben 

minden ügyeinkben 

Lehessünk Jézus 

Drága kedvében.  

Ó szép Jézus!  

Tartsd meg híveidet, 

Mint tieidet.  

Ó Mária!  

Jézusnak szent Anyja!  

Országunk tornya!  

Adjad, kérünk, hogy ebben 

Az új esztendőben  

Lehessünk épek  

Testben, lélekben.  
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21 János áll a part felett 
  Szepesi: Áhitat Gyakorlatai (1857), Sík Sándor Hozsanna 45, Éneklő Egyház 61 

János áll a part felett, 

Véle hívő nagy sereg.  

S íme Jézus lép oda, 

Mint a hajnal csillaga.  

Nincs homály, itt a nap, 

Minden új fényt kap.  

János ujjal rámutat,  

Készít néki tört utat,  

„Ím a Bárány, ím aki  

Bűneinket elveszi.”  

Nincs homály, itt a nap,  

Minden új fényt kap.  

És az Úr a vízbe lép, 

Bűnös ember másakép 

És meghajtva szent fejét, 

Kéri a kereszt jelét.  

Nincs homály, itt a nap, 

Minden új fényt kap.  

Ámul a Keresztelő,  

Ám Urának enged ő  

És a Krisztus szent jelül  

A Jordánban megmerül.  

Nincs homály, itt a nap, 

Minden új fényt kap.  
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22 Múlnak az évek 
  Sillye Jenő Énekelj az Úrnak 1/C 

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már, lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. 

Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. x2 

Békesség Istene adj békét minden nap nekünk, Vigasztaló, élj mindig, minden nap velünk. 

Szerető, jó Atyánk országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel! x2 

Szeretet fénye, lángja áradjon ránk, ne szűnjön kérni az Istent a szívünk, a szánk.  

Jöjjön a földre igazi béke! x2 

Imából, áldozatból országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között az ég és föld 

között. Jöjjön már végre igazi béke! Jöjjön a földre igazi béke! 

Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már, lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. 

Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. x2 

 


