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Zenés esti istentisztelet (Vespera) 

 

I. Prelúdium: Giralomo Frescobaldi (1583-1643): Capriccio Pastorale 

Az élete nagy részében a római Szent Péter bazilikában szolgáló zeneszerző a korai barokk 

orgonazene egyik legfontosabb alakja. Felcsendülő műve a pásztorok egymást kiegészítő 

ritmikájú vidám zenéjét, örömét festi le nekünk szabad és tréfás módon. Karácsonyi utalás 

benne a basszus (pedál) hosszú egy helyen tartása, mellyel a zeneszerzők a betlehemi ház 

felett megálló csillagot szimbolizálták. Egyszerre örömteli és az elő-elő bújó zenei 

feszültségek sejtetik Jézus Krisztus földi szolgálatának gyötrelmeit is.  

II. Invokáció: KÖZÖSEN: 

 

III. Igeolvasás: Lukács evangéliuma 1,5-25 

IV. Veni, veni, Emmanuel! 

Az ének a 15. századból származik, de csak a 18. században találtak rá és írtak szöveget 

hozzá. Ezek az ősi imádságok Jézus Krisztust ószövetségi előképeken, próféciák adta 

neveken szólítják meg. Ő a Megváltó, aki egyben a Sapientia – Bölcsesség; Adonai – 

Urunk; Radix Jesse – Jesse vesszeje; Clavis David – Dávid kulcsa; Oriens – Napkelet; Rex 

gentium – Népek Királya; és Emmanuel – Velünk az Isten. A latin nevek kezdőbetűi 

visszafelé olvasva különleges üzenetet rejtenek: ero cras, azaz: holnap leszek. E gazdag 

imádságsorozat a 18–19. században nyert verses feldolgozást, melyben a versszakok 

sorrendje némileg megváltozott.   

KÖZÖSEN:
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2. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Bölcsesség, Ó, Egyszülött, kit ád az ég, / Te, gyöngédség és 

őserő: Amit tudnunk kell, tárd elő! / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend 

Immánuel! 

3. FÉRFIAK: Ó, jöjj, ó, jöjj el, Adonáj, Ki forgószélből szólalál, / Így adtál törvényt 

népednek, Jöjj, fenségedben jelenj meg! / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert 

eljövend Immánuel! 

4. KÓRUS: Ó, jöjj el, Jesse vesszeje, És állj a Rossznak ellene: / A mélyből, mely már 

eltemet, A sírból hozd ki népedet! / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel! 

5. HÖLGYEK: Jöjj, Dávid kulcsa, nyisd ki hát Az égi honnak ajtaját, / A 

mennyországba tárj utat, És rekeszd el a poklokat! / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, 

Mert eljövend Immánuel! 

6. KÖZÖS: Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet, Hogy megvigasztald népedet: / Törd át a 

sűrű éj ködét, És oszlasd gyászát szerteszét! / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert 

eljövend Immánuel! 

7. KÖZÖS: Ó, jöjj, ó, jöjj el, Nagy Király, Kit minden nemzet várva vár. / A bűnből 

mentsd ki hívedet, Kit sárból formált szent kezed. / Örvendj, örvendj, ó, Izráel, 

Mert eljövend Immánuel! 

 

V. Igeolvasás: Lukács evangéliuma 26-46a. 

[…] Mária pedig ezt mondta: 

VI. Magnificat 

 

A latin bibliafordítás kezdőszava után Magnificatnak nevezett magasztaló ének 

„mondataiban lépten-nyomon az Ószövetség zsoltárainak megfogalmazásaival 

találkozunk. A beteljesedés küszöbén a hálás lelkek az ígéretek szavait szólaltatják meg: 

így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot az ígéretek Istenének 

hűségéről.” – írja a Jubileumi kommentár. A keresztyén egyház hagyományában a 

Magnificat az alkonyati, esti imaórában kapott állandó helyet, ez magyarázza a szöveg 

számtalan zenei feldolgozását. 

 

1-3. vsz.: HÖLGYEK 

 
2. Mert kegyesen megtekinté ő szolgáló leányát, / Jóvoltából meg nem veté Hű, 

alázatos voltát, / Mert íme, minden nemzet Boldognak mond engemet. 

3. Mert énvelem nagy dolgokat Tőn a hatalmas Isten, / Midőn egyszerű voltomat 

Felemelé kegyesen, / Szent azért az Ő neve, Áldandó dicsősége. 
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4. KÓRUS: És az Ő irgalma vagyon Nemzetségről nemzetre, / Örökké néz irgalmason 

Minden istenfélőre, / Hatalmas dolgot szerze Ő karjának ereje. 

FÉRFIAK: 

 5. A kevély gondolatúknak Menten eszeket veszté,/ Dühös szándékát azoknak A 

jókra nem ereszté, / Engem is nagy irgalma, Megtarta nagy hatalma. 

6. A hatalmas gonoszokat Ő székükből levoná, / És az alázatosokat Híven 

felmagasztalá, / Mert szeret szelídeket, És gyűlöl kevélyeket. 

KÖZÖSEN:  

7. A nyomorult éhezőket Minden jókkal bétölté, / A gazdagsággal tölteket Üresen 

elereszté, / Mert Őtőle mindenek Bölcsen vezéreltetnek. 

8. Izráelt, az ő szolgáját Híven hozzá fogadá, / Említvén irgalmasságát, Népét 

meglátogatá, / Rájok nyújtván kegyelmét, Betölté ígéretét. 

9. Amiképpen szólott vala Mi első atyáinknak, / Ábrahámnak mit megmonda És ő 

maradékinak, / Ím, mind megteljesíté, Áldjuk ezért örökké. 

 

VII. Igeolvasás: Lukács evangéliuma 1,56-67 

[… és így prófétált:] 

VIII. Benedictus 

 

Keresztelő János születése is a karácsony előtörténeteihez tartozik. Zakariás, János apja 

prófétai szavakkal tesz tanúságot arról, hogy a Messiás (Krisztus) az ószövetségi ígéretek 

beteljesítője. Énekünk 8-9. verse (Lk 1,76-77 alapján) Keresztelő János prófétai 

feladatáról szól, aki a Krisztusra mutató útkészítő. A keresztyén egyház hagyományában 

Zakariás éneke (latin kezdettel: Benedictus Dominus Deus) a hajnali imaórákban kapott 

állandó helyet. Ennek elsődleges alapja a bibliai 78. vers, mely Krisztust a felkelő naphoz 

hasonlítja, mely „meglátogat minket a magasságból, hogy világítson azoknak, akik 

sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” 

(Lk 1,78-79) 

 

FÉRFIAK: 

 
KÖZÖS: 

2. Dávidnak ezt megígérte, / Próféták által hirdette, / Ígéretét nem feledte, / Szent 

Fiát értünk elküldte. 

3. Hogy kimentsen a veszélyből, / Törvénynek nehéz átkából, / Kárhozatból és 

kétségből, / A rettenetes fogságból. 

4. HÖLGYEK: Megmutatta nagy jóvoltát, / Hozzánk való nagy irgalmát, 

Teljesítette mondását, / Esküvését, fogadását. 

KÓRUS:  

5. Ábrahámnak ezt fogadta, / Amikor neki azt mondta, / Hogy egykor tőle származik, 

/ Kiben minden megáldatik. 



4 
 

6. Hogy a békételenségből, / Megszabadulván a bűnből, / Kárhozattól és kétségtől, / 

Pokolbéli ellenségtől, 

7. Néki szentségben szolgáljunk, / Mert Krisztus a mi váltságunk, / Csak ő a mi 

igazságunk, / Akit hittel megragadunk. 

KÖZÖS: 

8. Téged, gyermek, pedig hívnak / Az Isten prófétájának, / Hogy utat készíts az 

Úrnak, / Ki ellene áll pokolnak. 

9. Vezérelsz minket hozzája, / Mert ő az üdvösség útja, / Kit jóvoltából az Atya / 

A tévelygőknek mutata. 

10. FÉRFIAK: Ily kegyelmes volt az Atya, / Tekintve romlott sorsunkra, Mert 

mennyországból meglátott, / Szent Fia vérén megváltott. 

11. HÖLGYEK: Azért nézz reánk Úr Isten, / Kik megvakultunk a bűnben, Gerjessz 

Szentlelket szívünkben, / Hogy élhessünk mi lelkünkben. 

12. KÖZÖSEN: 

Dicséret néked, szent Atyánk, / Ki uralkodol mennyekben, Szent Fiaddal 

mindörökké, / Szentlélekkel egyetemben. 

 

IX. Johannes de Maagt / Giovanni de Macque (kb. 1550-1614): 

Consonanze stragavanti (szabad fordításban: merész együtthangzás) 

A 15. századdal kezdődően számos németalföldi, a mai Hollandia és Belgium területén 

élő zenész és zeneszerző vándorolt délre, elsősorban Itália földjére, hogy fényes karriert 

futhasson be. Közéjük tartozott a Valenciennes-ből származó zeneszerzőnk is, aki már 

egész fiatalon a bécsi császári udvar kórusába kerül és mutálása után Rómában folytatja 

tanulmányait, ekkor már komponál is. 1585-től a spanyol koronához tartozó Nápolyban, 

a kor egyik nagy zenei újítójának, ekkor már egészen a hercegi címig eljutó Carlo 

Gesualdo tanácsában és zenei műhelyében működik és halálig e városban marad, ahol 

Gesualdo merész, új zenei hangzásokkal (pl. kromatika) festő kórusmuzsikáját a spanyol 

zeneszerzők hatásaival elegyítve elindítójává válik az évszázadokig híres nápolyi 

billentyűs hangszeres zene iskolájának. Felhangzó művében ezt a merész dallamkezelést 

hallhatjuk egy halkabb, meditatív, igehirdetésre hangoló formában.  

X. Meditáció: Felhősi Anna, váncsodi lelkipásztor 

XI. Imádság 

XII. KÓRUS+ORGONA: Samuel Scheidt: Hymnus. Veni Redemptor 

Gentium. 

A következő percekben egy szintén bevett gyakorlatot elevenítünk fel. A középkori adventi 

ének (Ó, népeknek Megváltója) Luther feldolgozásában is ismert (Jöjj, népek Megváltója).  

Samuel Scheidt (1584-1654) amsterdami tanulmányai után a németországi Halle 

városában orgonista és zeneszerző. Kora megbecsült zeneszerzője, de a harmincéves 

háborúban minden vagyonát elvesztve mélyszegénységben hal meg. Érdemeit jelzi, hogy 

egyike azon nagyon kevés korabeli zeneszerzőnek, akiknek a művei több, mint 90%-át 

kinyomtatták. 

 

A felcsendülő darab a jelzett énekre komponált 5 tételből álló variációsorozat, mely az 

alábbi sorrendben hangzik fel:  

1. vsz.: Ó népeknek Megváltója…  

 1. variáció – szabad, fantáziaszerű kompozíció 

2. vsz: Atyától lőn kijövése…  

 2. variáció: Dallam a szoprán szólamban. 

3. vsz: Ki Atyával vagy egyenlő…  

 3. variáció: Dallam az alt szólamban. 

4. vsz.: A te jászlad immár fénylik… 

 4. variáció: Dallam a tenor szólamban. 

5. vsz: Dicsőség légyen Atyának… 

 5. variáció: Dallam a basszusban. 

 

XIII. Igeolvasás: Lukács evangéliuma: 2,1-14 

XIV. KÖZÖS ÉNEK: In dulci jubilo… 

Késő középkori, eredetileg kétnyelvű - latin és anyanyelvű - karácsonyi ének, melyet 

világszerte, protestáns vidékeken ma is így használnak; ezt jelezzük szimbolikusan a latin 

kezdősor megtartásával.  

A mondanivaló mellett figyeljünk az ének tempójára is! A 6/4-es ütemmutató fölötti 

pontozott fél értékű kiskotta azt jelzi számunkra, hogy egy ütemben tulajdonképpen csak 

két mérőütés van. 
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2. Mint gyenge gyermek ő / E bűnös földre jő. / Várva várlak téged, / Te mennyből 

érkező. / Hozz vigaszt, békességet! / Úr Jézus, itt e szív: / Térj be, egyre hív, / 

Térj be, egyre hív. 

3. Ó, lelkem, áldva áldd / Megváltód irgalmát! / Vádolt bűnöd átka, / A poklok 

mélye várt, / De Jézus, ím, kitárta / A mennynek ajtaját, / S üdvösséget ád, / 

Üdvösséget ád. 

4. Új ének merre cseng? / Az égi fényben fent / Kél a halleluja, / És ujjong minden 

szent, / És szól a hárfa húrja, / Az angyalének zeng, / Bár ott lennék fent, / Bár ott 

lennék fent! 

XV. Igeolvasás: Lukács evangéliuma 2,1-14 

XVI. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Puer nobis nascitur… 

(Gyermek született nekünk…) 

Az amszterdami Öreg-templom orgonistájának szintén megkerülhetetlen személyisége 

kora zenéjének. Egyike az első virtuóz orgonistáknak és egy teljes (észak-német) stílus 

kialakítója. Scheidt is nála tanult. Mind orgonaművei, mind pedig a genfi zsoltárokra írt 

kompozíciói miatt a kálvini református zene kiemelkedő alakja. Felcsendülő műve egy 

középkori karácsonyi énekre írt 4 tételből álló variáció-sorozata. Az egyes tételek átszövik 

egymást és figyeljük meg a zeneszerző zsenialitását abban is, hogy olykor a „kevesebb 

több” elvén „csak” 2 vagy 3 szólamútételekben is nagyot alkotott.  

XVII. Úri imádság 

XVIII. Hirdetések 

 

XIX. KÖZÖS ÉNEK:  

1. Dicsőség mennyben az Istennek! / Dicsőség mennyben az Istennek! / Az angyali 

seregek vígan így énekelnek: / Dicsőség, dicsőség Istennek! 

2. Békesség földön az embernek! / Békesség földön az embernek! / Kit az igaz 

szeretet a Jézushoz elvezet, / Békesség, békesség embernek! 

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, / Imádjuk a hű pásztorokkal! / Az isteni 

Gyermeket, ki minket így szeretett, / Dicsérjük, imádjuk és áldjuk! 

4. Ó, Jézus! Ne vess meg bennünket, / Hallgasd meg buzgó kérésünket! / 

Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, / Ó, Jézus, ne vess meg: hallgass 

meg! 

5. Dicsőség az örök Atyának / És értünk született Fiának, / Mindkettő 

Szentlelkének, áldások kútfejének: / Dicsőség, dicsőség Istennek! 

 

XX. Áldás 

 

XXI. KÓRUS: Michael Praetorius (1571-1621): Szép rózsabimbó nyílt ki. 

A lelkészgyermekből lett zeneszerző kora egyik legtermékenyebb alkotója. Több, mint 

1200 műve maradt ránk és sokat köszönhetünk neki leíró műveiért, amelyek a korszak 

zenéjének kutatásában máig fontosak. Alkalmunkat közkedvelt karácsonyi énekével 

zárjuk. 
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XXII. Kivonulás alatt – Postludium. (kézfogás a kórus tagjaival a középső 

bejáratnál). 

 

Kántor: 

 

 
Dicsérjük Istent, Istennek adjunk hálát! 

 

Samuel Scheidt: Modus pleno Organo Pedaliter. Benedicamus a 6 voc.  

 

Köszönjük a részvételt! Áldás, békesség! 


