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Több, mint ötven év munkájának eredményét veszi kezébe, 
kedves Olvasó, ill. Használó. 1952. júniusában Weltler Jenő - a 
Deák - téri evangélikus templom Lutheránia énekkarának vezetője 
felkérésére kezdtem bele a János passió addig énekelt szövegének 
- amit Lichtenberg Emil készített - átdolgozásába.

A fordítás \nál elsősorban azt tartottam fontosnak, hogy 
lehetőség szerint megőrizve az eredeti mondanivalóját, prozódiailag 
a magyar nyelv hangsúly-rendszerének megfelelő, az eredeti rím- szer
kezetet megtartó, "énekelhető" követelménynek eleget tegyek.

Sok nehézséget okozott a két nyelv hangsúlyrendszerének 
eltérő volta. A magyar nyelvben főként a szavak első szótagja hang
súlyos, ugyanakkor gyakran három, sőt még több szótagos, ill. ösz- 
szetett szavak is előfordulnak, ezzel ellentétben a német nyelvben 
nagyon sokszor találkozunk hangsúlytalan kezdetű szavakkal (pl. a 
•elütéses ütemeknél), illetőleg igekötős és több szótagból álló 
szavak esetében azzal, hogy a második, harmadik, vagy még későbbi 
szótagra esik^. hangsúly.

További nehézséget jelentett álz, hogy a német nyelvben 
a határozott és határozatlan névelők és ragozott alakjaik alkalma
zása a fordításnál vagylagos, ill. eltérő szótagszámú. Fordítható- 
ság szempontjából az igeragozásban az igeidőknél meglevő összetett
ségbeli különbözőség az egyik okozója a hangok hosszúságát érintő 
kényszerű osztásoknak (pl. 1 nyolcad helyett 2 tizenhatod, stb.)
Az eredetitől eltérő ritmus-megoldásokat megfelelő szám-jelzéssel 
láttam el, amely láb-jegyzetben található.

Az eredeti rím-szerkezet (páros, kereszt, stb.) megtar
tását feltétlenül megtartottam, csak a hangzásbeliségben fordulnak 
lő - megfelelő magyar szóvégződések hiányában - asszonánc megoldá

sok .
A kantáta szövegek sorrendje Werner Neumann "J. S. Bach 

sámtliche Kantatentexte című műve szerint adott.
A kantátákon kívül találhatók a motetták (6 db), az ora

tóriumok (Karácsonyi, Húsvéti), és Máté, Márk, valamint János evan
géliuma szövegei alapján írt passiók.

Kívánom, hogy mind a kórusok vezetői, mind tagjai lelje
nek sok örömöt a művek tanulásában, és építsék előadásaikkal a gyü
lekezetek lelki életét Isten dicsőségére.

S O L I  D E O  G L Ó R I A  !
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J 0 H A N N S E B A S T I A N B A C H
KANTÁTÁINAK JEGYZÉKE

a Neumann - féle szövegkönyvben 
levő sorrend szerint

Mint fénylik hajnal-csillaga

Úristen, nézz a mennyből ránk 
Ó, Isten, mennyi fájdalom 
Krisztus halálra jutott 
Ó, hová futhatnék
Légy vélünk, mert ím az est leszállott 
A Jordánhoz ment Krisztusunk 
Áldott Úr, már jő-e végem?
Eljött az üdv már hozzánk rég 
Lelkem most az Urat áldja 
Áldjuk Istent országában 
Könnyel, jajjal, gonddal, bajjal 
Sóhajaim, sok bús könnyem 
Ha Isten vélünk nem volna
Mert Te nem fogod lelkemet poklok mélyén hagyni
Úristen, dicsérünk
Ki áld Engem, az hálát ad
Miként az eső és a hó mennyből hull
Akkor heves harc dúlt
Ó, öröklét, mennydörgő szó I.
Én rettentően bánkódtam 
Jézus most a tizenkettőhöz 
Te, égi Úr és földi lény 
A hű és tiszta lélek
A testemben sehol egy ép rész nincsen
Ó, mily múló, ó, mily semmi
Ki tudja, mily közel végórám
Áldd Istent, itt az ó-év vége
Mind áldunk itt most, mi Istenünk
Örvendj itt, megváltott nép
Örvend a menny, a Föld is ujjong, vigad
Drága Jézus, vágyom Hozzád
Csak Hozzád vágyom, Krisztusom
Ó, éltető tűzláng, ó, szeretet - forrás
Összezavar szívet, lelket
Szállj vígan égbe fel
Aki hisz itt s keresztelt lesz
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Mélységből hívlak, Istenem 
Jöjj, s az éhezőn segíts 
Az Istennek Fia jött el hozzánk 

Jézus, hadd áldjunk Téged 
A tanítványok meg szombaton este 
Felmegy az Úr a mennybe 
Rátok majd sok átkot szórnak I.
Már megmondta rég: "Tudd, mi jó, ember!" 
Nézzétek s lássátok van-e oly bánat 
Aki magát felmagasztalja
Én nyomorult lény, ki vált meg majd engem 

Csak Téged kíván s keres szívem 
Most lett az üdvösség 
Zengjük Istent, bárhl élünk 
Rút világ, úgy félek itt 
Jöjj már, üss, oly rég várt óra!
Mindig állj ellent a bűnnek 
Én földi lény, bűnt szolgálok 
Keresztfám én készséggel hordom 
Boldog ember az, ki ellenáll 
Ó, Isten, oly sok fájdalom 
Ki hisz Bennem, beszédem megtartja I.
Ó, öröklét, mennydörgő szó II.
Jöjj, népek Megváltója I.
Jöjj, népek Megváltója II.
Hívek, véssük e napot 
íme, lássátok mily szeretettel 
Mind Sábából jönnek, messzi földről 
Most örvendjen szívünk 
Tartsad észben: Jézus krisztus az 
Mert Istenünk úgy szeretett 
Áldd Uradat, ó, én lelkem 
Virrassz, virrassz!
Úr Ő, az Isten
Mind jó, amit Isten rendel
Mit jónak látsz, azt tedd velem
Ki hisz Bennem, beszédem megtartja II.
Esznek mind a nyomorultak
Az egek mind zengik az Úrnak hírét
Az Urat, Istenedet szeresd
Jézusom, ki bűnös lelkem
Nap és pajzs az Úristen
Erős vár a mi Istenünk
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Jézus alszik, van ok reményre?
Ez nékem elég
Mily boldogság új szövetségben
Az nékem jó, mit rám mér sorsom
Jó pásztor vagyok én
Bizony, azt mondom néktek most
Nem kértetek suha eddig nevemben semmit
íme, én számos halászért küldök
Mint adhatnálak oda, Efraim?
Mily szörnyű, itt a vég már közel 
Légy áldott, Jézus Krisztusunk 
Átadtam szívemet s lelkemet 
Ki dolgát mind az Úrra hagyja 
Mért vágynék, világ, rád?
Itt Krisztus élet nékem 
Ur Krisztus, Isten egy Fia 
A dolgom mind úgy végzem 
Mit Isten tesz, az jó nekem I.
Mit Isten tesz, az jó nekem II.
Mit Isten tesz, az jó nekem III.
Úristen, kérünk, űzz el vészt 
Ó, Uram, szemed csak a hitet nézi 
Ti majd mind jajgattok, sírtok 
Izráel pásztora, haidd meg 
Ne szállj perbe szolgáddal 
Hív az Úr, midőn végső óránk üt 
Nos, miért bánkódsz, lelkem?
Jobb néktek az, hogy én menjek el
Én vallom, hogy hiszek, ne hagyj kételkednem
Telve szánk nevetéssel
Mit Isten akar énvelem
Az Úr az én hű pásztorom
Úr Krisztusom, Te legfőbb kies
Leljetek vigaszt, hívek mind
Lelkem, készülj már elő
Te, békénk Ura, Krisztusunk
Dicséret annak, s tisztelet
Ó, Jézusom, drága fényem
Dicsérd Jeruzsálem, Őt áldd
ím a hódolat Tiéd, Isten
Csak Krisztust áldjuk mind itt lent
A kicsiny, gyönge újszülött
Áldott Immánuel, hívőknek fénye
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124. Jézusom el nem hagyom
125. Már megyek békén, örömmel
126. Urunk, tartsd nekünk igéd
127. Úr Krisztus, ember lettél Te
128. Csak mivel Krisztus mennybe ment
129. Légy áldott, Istenem, szent Úr
130. Úristen, Téged áldunk csak
131. Nagy mélységből szólítlak, Uram
132. Készítsetek utat az Úrnak, hol jár
133. Csak Néked örvendek
134. A szív, mely tudja azt, hogy Jézus él
135. Ó, Uram, engem, vétkest
136. Vizsgálj meg, ó, Isten és ismerd meg szívem
137. Áldjad én lelkem a szent, örök Istent
138. Mondd, miért búslakodsz, szívem?
139. Jó annak, aki gyermekként
140. Ébredj fel! zeng őrök hangja
141. Bizony, minden úgy történt
142. Született ma egy gyermek
143. Áldjad urad, az Istent, ó, én lelkem
144. Vedd azt, mi tied, s távozz el!
145. Ébredj szív! Felkelt a nap
146. Sorsunk itt bú és bánat
147. Szívem, ajkam, tettem, éltem
148. Jer, áldjuk mind szent nevét az Úrnak!
149. Hát zengjen a győztes dal most
150. Uram, Hozzád vágyom én
151. Drága hír, hogy Jé z u s jön
152. A hit útjára lépj!
153. Lásd, Istenem, hogy énnékem
154. Én drága Jézusomnak vége
155. Ó, meddig tart még, Uram?
156. Egy lábbal sírom szélén állok
157. Nem hagylak itt én, míg áldást nem adsz
158. Itt békéd legyen már
159. íme, jöjj lelkem, s gondold meg
160. Jól tudom: hű Megváltóm él
161. Jöjj, te áldott végső óra!
162. íme, látom: menyegzőre visz a lábom
163. Az kapja, kit illet
164. Ti, kik mind Krsiztusról nyertek nevet
165. Megszentelt lélek - fürdő, te
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166. ó, mondd, hová mégy?
167. Mind magasztaljátok Istent, népek!
168. Adj ma számot! Zúg a hang
169. Csak Istené legyen a szívem
170. Áhított csönd, te drága lelki vágy
171. Ó, Isten, neved szent, mint híred is
172. Hadd zengjen most ének, és pengjen sok hárfa
173. Magasztos hús és vér
174. Az ég Urát én szívből szeretem és áldom
175. Ő bárányait név szerint hívja
176. Oly nagyon gonosz és daccal telt
177. Úr Jézusom, kiáltásom
178. Ha Isten mellettünk nem áll
179. Jól vigyázz, ne képmutatás legyen
180. Ékítsd magad, kedves lélek
181. Akik szónak könnyen hisznek
182. Égi Fölség, üdv Teneked
183. Ki fognak titeket zárni II.
184. Ó, vágyott égi fény
185. Te irgalmas szívű vagy, végtelen jóság
186. Lelkem, ne botránkozz meg
187. Úgy vár itt minden Téged
188. Én bizodalmám szüntelen
189. Árva lelkem, zengve áldd
190. Zengjünk új dalt az Úrnak mind
191. Dicsőség az Istennek itt
192. Jer, áldjuk Istent mind
193. Most tárj kaput, Sión!
194. Rég' várt örömünnepünk
195. Minden igaz szívre itt
196. Az Úr gondol miránk
197. Bizodalmunk Istené
198. Add, úrnőnk, tündököljön ránk
199. A szívem vére hull
200. Szándékom vallani, míg élek
201. Tűnj, enyéssz, te pusztító szélvész!
202. Tűnjetek, bús árnyak
203. Te áruló vagy, Cupido
204. Én jókedvű vagyok
205. Tépjétek, törjétek, zúzzátok már szét!
206. Jöjj, játékos hullám
207. Sok zengő húr egymással feleselése
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208. Az tetszik csak, a víg, nagy vadászat
209. Hogy mi a kín, meglátod
210. ó, boldog nap, oly régen várt
211. Csend legyen, ne fecsegj!
212. Többeknek a kamrásainknál
213. Hadd aggódjunk, hadd őrködjünk
214. Döngjetek dobok, szóljatok trombiták!
215. Dicsérjed szerencséd, szász hon, te áldott



KANTATAK



V-7IE SCHÖN LEUCHTET DÉR M.ORGENSTERN
( Cantate BWV 1. )

. Chor.
Mint fénylik hajnal-csillaga 
Az Úrnak s árad irgalma:

Ő Jesssze ékes ága!
Szent rügyként Jákob/nak/ törzsökén,
Nagy Úr, te drága vőlegény

Itt vagy a szívembe zárva.
Kedves,
Ékes ,

Szép és fényes, nagy, fenséges, gazdagságod 
Pompájával ím ránk ragyog.

, Recitativo. (T)

Te, Isten s Márja drága, szent Fia,
Te, választottak dicső Ura,

Mint méz, oly édes szent Igéd!
Az ős-atyák már azóta 
Úgy vártak napról napra,

Kit Gábriel megígért rég
A betlehemi népeknek.

Ó, drága Úr, égi táplálék,
A szívünkből sem vész, sem vég

Már Téged ki nem téphet!

Arié. (S)

Ó, töltsétek be, isteni lángok
E szívet, mely értetek vágyódva ég!

A lelkek oly perzselőn érzik a vágyat, 
Mely bennük feltámad,

És már itt lenn ízlelik a menny örömét.

. Recitativo. (B)

Semmi földi fény, sem ragyogás 
Nem hat rám s csábítás;

Mert megjelent az Úrnak fénye nékem. 
Mindennél többet ér 
A drága test és vér,

Mely égi békét ad,
S ez ránk úgy hat,

Mint mérhetetlen áldás,
Mely örök üdvünkről meggyőz,
S e hitünk minket ösztönöz, 

Hogy zengjen hálaadás.

Arié. (T)

Zengjen ajkunk s pengjen hárfa 
A mennyben 
Szüntelen,

Hálatelje^n Téged áldva!
Szívünk, lelkünk angyalokkal 

Dícsér fent 
S Néked zeng 

Égi Fölség, hódolattal.



6. Choral.
Oly boldog az én szívem rég,
Hogy nekem Ő a kezdet s vég,

Nincs nála drágább kincsem.
Ő fogad országába majd,
Hol néki zengve háladalt 

Örökké dicsőítem.
Jöjj már!
Úgy vár

Szívem s kérlel: ékesíts fel koronáddal, 
Csak ezt várom, telve vággyal.

Budapest, 1965., 1997., Budakeszi, 2oo8.

ACH GOTT, VÖM HÍMMEL SIEH' DAREIN 
( Cantate BWV 2. )

1. Chor.
Úristen, nézz a mennyből ránk,

S végy irgalmadba, kérünk.
Mi, hívek, igen megfogyánk,

Elhagyva, árván élünk.
Szent igéd semmibe veszik, 
S a hit is kitöröltetik 

Az emberek szívéből.

2. Recitativo. (T)
A tanításuk csalárdság,
És Istennek igazát támadják;

Ez bölcsességük eredménye.
- így szenved szörnyű kínt az egyház népe 

Habár az Ige erőt ád.
Sokaknak szándéka nem egyezik,
Kit ez, kit más tév-eszme irányít,

S ők, miként sírjukban a holtak,
Kik, bár épek kívülről,

Mind porhüvelyként szétomolnak,
Míg végül rothadásra jutnak.

3. Arié. (A)
Irtsd a tév-tant, kérünk,
S Igédből hadd éljünk!

Hamis hittől oltalmazz,
Gonosztól ments meg minket;

Mivel bátran támad az,
Más rajtunk nem segíthet.

4. Recitativo. (B)
A szegény mind oly dúlt,

És csak panaszt, meg sóhajt hallat,
Kit kereszt terhe nyom,

S a lelkét gyötrő fájdalomtól jajgat,
Ami az égi Úr szent trónjához felér.
S az Isten szól: Segítem azt, ki kér,

S mert énhozzám fordult,
Meglátja hajnalom,

S az igazságnak napját tündöklőn,



Mely erővel tölt meg, 
Reményt hoz s életet 

Ad majd a mennyben fönn.
Sok szenvedésük szánom nagyon,
És Igémnek erejét nekik adom.

5. Arié. (T)
A fém a tűzben tisztul meg,

S a tett e szó értékét méri.
A Krisztus híve tudja s éli, 

Hogy kínt ha tűr, vesz győzelmet.

6. Choral.
Ó, kérünk, óvj meg, Istenünk

E gonosz nemzetségtől;
Te irányítsad életünk

És szabadíts meg bűntől, 
Mert körülvett a pogányság 
És népedet mind támadják,

Hogy Téged áldva élnek.

Budapest, 1977. szept., 1997. május

ACH GOTT, WIE MANCHES HERZELEID I.
'( Cantate BWV 3. )

1. Chor.
Ó, Isten, mennyi fájdalom 
Sújt engem itt, nem nyughatom!

A keskeny út könny-áztatott,
De rajta mennybe juthatok.

2. Recitativo + Choral. (T, A, S, B)

Ch. MÍLY GYARLÓ EZ A TEST ÉS VÉR,
T. Hogy inkább földi hívságokra vágyik,

S az Isten országa nem számít,
Ch. NEM BUZDÍTJA AZ ÉGI CÉL.

A. Ámbár, ó, Jézus, Te vagy mindenem,
A testem mégis lázad szüntelen,

Ch. KI MÁSHOZ FORDULHATNÉK HÁT?
S. A lélek kész, de erőtlen

A test, ó, segíts rajtam, Istenem! 
Ch. Ó, JÉZUS, VÁGYOM TEHOZZÁD!

B. Ki hallgat Rád és bízik Tebenned,
Homokra az sohasem épített,

Mert Te az egész világ üdvét hozva 
Öltöztél ember alakjába,

Hogy megments a haláltól,
A végső pusztulástól.

Hát fogadd el te hívő szívvel mindazt, 
Mit Üdvözítőd nyújt: a vigaszt.

3. Arié. (B)
Bár félek s poklok kínja sért,

Nagy béke árad már e szívbe,
És öröm tölt el mindezért.

Csak Őt kell, Jézus nevét hívnom 
Ő képes rá, hogy szerte űzze,

Mint könnyű párát, minden kínom.
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4. Recitativo. (T)
Eltikkad bár a testein, lelkem,

Ha Te vagy , Istenem,
Énmellettem,

Már nem bánt engem.
Te beszéded

És szereteted árad,
Ez változatlan mindig nálad, 

így tartod szövetségedet,
Mely szívemet nagy boldogsággsl tölti,
S a halálfélelmet énbennem csöndesíti.

Ha baj és szükség majd itt engem körülvesz,
A menedékem s kincsem Jézus lesz.

5. Arié (Duett). (S,A)
Ha gondok súlya terhel,

Én áldlak, Jézusom, 
örökké hálás szívvel.

Ő óv, keresztem hordva, 
így ajkam hittel vallja:

Ez szerez üdvöt egykoron.
c6. Choral.

Ó, tarts meg igaz hitemben,
Hogy Néked éljek idelenn!

Ó, Jézus, kérlek, hallgass meg:
A mennyben nálad lehessek!

Budapeet, 1977. okt., 1997. jún.

CHRIST LAG IN TODESBANDEN 
( Cantate BWV 4, )

1. Sinfonia.

2. Chor.
Krisztus halálra jutott,

Mert sok volt a mi vétkünk,
De immár feltámadott

S így üdvöt hozott nékünk. 
Örvendezzünk, vigadjunk,
Az Úrnak hálát így adjunk, 

És zengjük: Halleluja! 
Halleluj a !

3. Duett. (S, A)
A vég, mit nem győzött le 

■ Még soha senki földi,
Az lett éltünk végzete,

Nincs bűntől ment itt senki.
És ím jött a gyászos vég,
Ő vett erőt rajtunk rég

És bizton fogva tartott minket. 
Halleluja!

4. Arié. (T)
Jézus Krisztus, ég Ura,

Miértünk jött a földre, 
Hogy bűnünket megbocsátva 

A halált ím legyőzze.



Erejét és hatalmát,
A halál az ő nagyságát

így veszté el fullánkját. 
Halleluja!

Chor.
Ó, nézd e csodás küzdelmet,

Mit élet s halál vívott,
Az élet íme győztes lett,

A halál porba hullott.
Mint az írás jóslá rég,
A halál megrontaték,

És csúfság lett őbelőle.
Halleluja!

Arié. (B)
A Bárány Ő, ki hozzánk jő,

Kit Isten Ígért nékünk,
Hogy szörnyű kínnak fáján Ő 

Kiontsa vérét értünk.
Hulló vére lesz a jel,
Ki benne hisz, nem sírban lel

Majd véget s nem kell többé félnünk. 
Halleluja!

Duett. (S, T)
Nos, üljük meg ez ünnepet 

Mi, örvendező népe,
Hogy ránk virradt a kikelet,

Hisz' Ő a napnak fénye. 
Kegyelmének fényét ma 
A szívünkbe s ránk árasztja, 

így bűnnek éjét elűzi. 
Halleluj a !

Choral. * . .
Jer, vegyük lelkünk üdvére

A Krisztus testét, vérét,
S az ó-kovásznak helyébe 

A kegyelem igéjét.
Krisztus táplál bennünket,
Ő élteti lelkünket,

Ez hitünk biztos alapja. 
Halleluja!

Budapest, 1955., 1998.

WO SOLL ICH FLIEHEN HIN ? 
( Cantate BWV 5. )

Chor.
Ó, hová futhatnék,
Mert igen terhel rég

Sok szörnyű bűn és átok? 
Menekvést hol találok?

E világ bármit adhat, 
Félelmet el nem oszlat.
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2. Recitativo. (B)
A bűn-fertő nemcsak beszennyezett,
De bemocskolta egész telkemet,

így Isten engem elűzhetett volna;
Ám egyetlen csepp drága vér 
Tett csodát üdvömér1 

És nekem váltságomat hozta.
Mint tenger mélye rejti el 

Számtalan súlyos vétkem terhét,
Ha kérem Őt, a lelkem minden szennyét 

Lemossa rólam drága vérivel.

3. Arié. (T)
Ó, áradj hát gazdagon, mennyei forrás,

És zúdulj rám szent vérnek csöppjein át!
Mert érzi a szívem, hogy jön már az óra, 
S az bűneim terheit elveszi róla,

S lemossa majd tengernyi vétkem foltját.

4. Recitativo. (A)
Ha üdvözítőm vígasztal,

Hogy mind a sírba rejti mélyen 
Sok elkövetett vétkem,

És legyen az bár még oly nagy, 
Elveszni Ő nem hagy.

Ha bízom benne, Ő nyújt menedéket. 
Sem kín, sem gond 
Már többé meg nem ront,

És eltűnik majd végleg.
Mily drága kincs a legfőbb jó:
A yézus vére megváltó

Hű oltalom a bűn és halál ellen,
S kit véd, az győzhetetlen.

5. Arié (B)
Ne üvölts, sátán-had,

Már nem rémítesz el!
Az Úrnak vére téged 
Nagy némaságra késztet,

Nem küzdhetsz Istennel!

6. Recitativo. (S)
A Földön csak parányi rész vagyok.

De mégis értem drága vér,
Mely kincsnél többet ér, 

Megtarthatott.
S bár annak cseppje még oly kicsiny csak, 
Bennünket kimoshat 

Rút bűneinkből.
Hát ne engedd,

Hogy rajtam vesszen kárba,
De általa add meg,

Hogy jussak üdvnek országába.
7. Choral.

Életem irányítsd 
Szentlelked által itt,

Hogy elkerüljem mindazt, 
Mi Tetőled elválaszt,

És nálad fönn a mennyben 
Az üdvöt majd elnyerjem.

Budapest, 1977. nov., 2oo8. jan.



BLEIB BEI UNS, DENN ES WILL ABEND WERDEN 
( Cantate BWV 6. )

1. Chor.
Légy vélünk, mert ím az est leszállott 

és a nap már aláhanyatlott.

2. Arié. (A)
Isten egyszülött Fia,

Ne hagyj ellenedre törnünk,
S trónodhoz száll hő ima,

Urunk, halld meg, így könyörgünk: 
Légy, ó, légy szövétnekünk, 
Mert leszáll már esteiünk!

3. Choral.
Úr Jézus, maradj mivelünk,
Mert leszállt immár esteiünk.

Ne hagyd elveszni igédet, 
Az terjessze fényedet!

Ha eljő gyászos végnapunk,
Ó, add, hogy hívek maradjunk,

Szent igéd és a szentségek 
Éltessék bennünk a hitet.

4. Recitativo. (B)
Az alkony homálya

Már széjjeláradt mindnütt a tájon.
Hogy honnan jő? Azt én mér látom.

Onnan van, hogy kicsinyek s nagyok,
ifjak s vének

Nem járnak, ég Ura,
Te igazságod útján 
Ő tiszta, hívő éltüket elhagyván.

Ó, Urunk, ezért oltád ki a mécset.

5. Arié. (T)
Jézus, hagyjad, hogy Rád nézzünk,

Ne engedd,
Hogy a bűn útjára térjünk.

Ehelyett
igéd fénye tündököljék,
S hozzád hívek legyünk mindég.

6. Choral.
Te láttasd, Krisztus, hatalmad,
Ki minden úrnak Ura vagy;

Te óvjad árva népedet 
S vég nélkül hálát zeng Neked.

Budapest, 1956. nyarán, Budakeszi, 2oo9. szept.



CHRISTUS, UNSER HERR, ZUM JORDÁN RAM
( Cantate BWV 7. )

1. Chor.
A Jordánhoz ment Krisztusunk,

Mert oda Atyja küldte,
S megkeresztelkedett Urunk,

Hogy küldetését betöltse;
így akarja a bűn szennyét 

Lemosni rólunk végre,
Ne várjon ránk majd átkos vég, 

Tűr értünk kínt, hull vére 
Üdvünknek ez lettbére.

2. Arié. (B)
Nos, halld hát: a keresztséget 

Miként rendelé az Úr.
Legyen víz ott mindenképp',
Ámde csak víz nem elég, 

ige által szabadul 
Végleg bűntől minden lélek.

3. Recitativo. (T)
És szólt az Úr

ím kinyilatkoztatva önmagát 
A Jordán partján, midőn kitárul

Az ég a Krisztus keresztsége alatt 
S e hang: Ez szeretett Fiam, 

Őbenne gyönyörködöm mindég,
A trónja fönt a mennyben van,

De földre szállt, 
Lealacsonyította magát

S hús-vér emberré vált, 
Magára öltve szolga formát; 

Mégváitóként most fogadjátok; hát 
Megtartva mind a hallottakat!

4. Arié. (T)
Az égi Úrnak hangja hallik

Fia míg keresztelhetett,
S bűnökből véren váltott meg.

Galamb képében szállt a Lélek, 
Hogy kétség nélkül elhigyjétek: 

A Szentháromság egy Isten 
A vízben maga van jelen.

5. Recitativo. (B)
A szörnyű kín és halál után 

Az Úr feltámadott,
S mielőtt Ő Atyjához távozott,

Szólt tanítványaihoz:
Ti menjetek el mind a népeket tanítván, 

Hogy aki hisz és megkeresztelkedik,
Az nyer majd üdvöt lelkének itt.

6. Arié. (A)
Hívek, bízzunk kegyelmében,

Hogy ne haljunk bűnökben,
S kárhozat ne rettentsen!

Bármily tett és szó igaz, 
Istennél mind semmi az.
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Bűnben fogant mind, ki itt él, 
Puszta létünk már megítél;

Keresztség és hit óv csak, 
Ne nyeljen el kárhozat.

7. Choral.
A szem a vizet látja csak,

Mit ember önt fejére,
A hit erősít s üdvöt ad

Majd nékünk Krisztus vére. 
Ez váltság-díjul értünk hullt, 

Hogy mosson hófehérre, 
így kárhozatnak átka múlt 

Az Ádám öröksége,
Mely minket érne méltán.

Budapest, 1977. Husvét, 2oo8. jan.

LIEBSTER GOTT, WANN WERD' ICH STERBEN?
( Cantate BWV 8. )

1. Chor.
Áldott Úr, már jő-e végem?

Múlik perc s év szüntelen.
Ránk ezt hagyta Ádám régen 

Örökrészül idelenn
Arra, ki e földön él,
Míg az útja véget ér, 

ínség, gond és bánat vár itt,
Aztán végül porrá válik.

2. Arié. (T)
Mi rémít meg, ó, mondd, én lelkem,

Ha majd a végső órám üt?
E test naponta nyugszik földre,
S ott lel végül nyugvóhelyre,

Hol majd ezrekkel lesz együtt.

3. Recitativo. (A)
Én gyönge szívem fél 
S nagy gondban él:

Hogy hol lel nyugodalmat testem?
Jármától lelkemet,
Mit rám sok bűnöm helyezett,

Ki oldja el, hogy mentsen?
Eloszlik félelmem?

Vajon, kik hozzám közel álltak, 
Azoknak szívében 

Szűnik a bánat?

4. Arié. (B)
Ó, félre ti Őrült, ti észtvesztő gondok!

Hisz Jézusom szólít, ne induljak még?
Mi számomra kincs,
E világon nincs.

Hát ragyogj föl, üdv napja! Hadd legyek boldog, 
S majd dicsfényben álljak, Úr Jézus, eléd!
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5. Recitativo. (S)
Mi enyém volt, csak tartsd meg, világ!
E porhüvely: a testem marad itt rád,

De vedd el szegnységem is;
Elég, mit nékem Isten bőséggel 
Mint legfőbb kincset juttat el, 

Mert az az örök boldogságba visz.
Mit szívem örökségként adhat,

Csupán csak annyi: hű az Úr, 
Kegyelme mindig megújul,

És el nem múlhat.

6. Choral
Ura minden földi létnek,

Tedd a végem boldoggá,
Ha a lelkem elhagy végleg,

Bátoríts majd s készíts rá: 
Tisztes sírban fekhetem 
S jámbor hívek mellettem, 

És bár földben porrá válók,
Soha rothadást nem látok.

Budapest, 1977. nov. Budaör.s, 2ool. jún.,
2oo8. jan.

ES IST DAS HEIL UNS KOMMEN HER 
( Cantate BWV 9. )

1. Chor.
Eljött az üdv már hozzánk rég,

Mely irgalomból árad,
Nem használ jó tett semmiképp',

A végtől meg nem óvhat.
A hit csak Krisztusra néz fel,
Ki értünk hullott vérével

Lett közbenjárónk nékünk.

2. Recitativo. (B)
Bár Isten törvéyt ád, mi gyönge létünkre 

Aszerint nem is tudtunk élni, 
így tévelyegtünk bűnökbe,

És nem volt jámbor senki;
Itt lenn a húshoz tapadt lelkünk,
Nem tudott ellenállni bennünk.

A törvény minket arra int:
Ott fenn, mint tükörben meglátjuk mind

Hogy egész valónk milyen romlott rég,
De mégis így maradtunk még.

Mert nem volt még rá senki képes,
Hogy bűnét magától elvetné,
Bár minden erejét össze is szedné.

3. Arié. (T)
A lelkünk szörnyű mélyre süllyedt,

S a mélység elnyelt teljesen,
S bár ott lenn rémít már a vég,
Nem állt e bajban mellénk még,

Hogy mentsen minket, senki sem.
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4. Recitativo. (B)
Hogy beteljesedjék a törvény szava:
Eljött a világ Megváltója,

Az Isten szent Fia töltötte be 
S az Atyját megengesztelte, 

Mert ártatlan halála 
Lett üdvösségünk ára.

Ki benne bízik csak,
Az Őrá számíthat,

Mert immár el nem veszhet,
Sőt végül elnyeri a mennyet,

Ha igaz hitben jár itt lenn 
És őrzi Jézust szívében.

5. Arié / Duett. (S,A)
Ó, nagy Úr, tetteink helyett 
Csak a szívben buzgó hitet

Nézed s fogadod Te el.
Csak a hit nyújt üdvöt majd,
Minden más itt bűnbe hajt,

S nem juttat a mennybe fel.

6. Recitativo. (B)
Ha törvényből ismerjük meg a vétket,

Az bizony értelmünket sújtja;
Ám ebből minket vigasz érhet,

Mert nekünk örömhírt jelent 
És így új fent

Örvendhet szívünk:
Ez ád erőt a hitnek újra.

A remény éltet ma,
Hogy tart még irgalma, 

Mit nekünk ígért rég,
Ám arra int a bölcsesség, 

Hogy időnk, mint a pára,
De jó, ha elég nekünk mára 

Mit ád, mert tudja, hogy mi kell,
S nem ravasz cselekkel

Vonz Ő; Rá építhetünk bátran 
És bízhatunk mindnyájan.

7. Choral.
Úgy tűnik bár, nem akarja

Mit kívánsz, mégse rettegj,
Mert csak ez szolgál javadra,

Ha rejti is, ne kétkedj.
Tedd azt, mit rendel igéje, 
Bár szíved küzd is ellene,

Ne irtózz soha tőle!

Budapest, 197o. jan., Budaörs, 2oo3. jan.
Budakeszi, 2oo8. jan.
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MEINE SEEL' ERHEBT DEM HERREN 
( Cantate BWV lo. )

1. Chor.
"Lelkem most az Urat áldja, /lelkem most az 

Úrról zeng/, és bensőm örvendez /örvend/ meg
tartó /jó/ Istenemben; mert Ő rátekintett sze
gény /hű/ szolgáló leányára. Mert ím e perctől 
boldognak mond majd engem minden nemzetség."

2. Arié. (S)
Úr, Úr, Úr, erős, hatalmas ott fent,
Te, kinek neve mindig szent,

Mily csodás ím Te minden műved!
Rám, nyomorultra ránéztél,
Te velem oly sok jót tettél,

Hogy azt nem vélem mérhetőnek.

3. Recitativo. (T)
Oly jó és hű az Úr,
Hogy kegye megújul

És minden napon oltalmaz, 
így benne bízhat az,

Ki kegyelméből él,
Csak benne hisz és tőle fél;

Ám erős kézzel feddi meg 
Az életét

Annak, ki sem hideg,
Sem hév

A hitben, s önmagának él;
Ki dőrén s mint a vak 
Él büszkén, fennhéjázva csak, 

Úgy szórja szét, mint port a szél.

4. Arié. (B)
Sok gőgöset ledönt az Úr 
Trónjáról, s mind a porba hull;

A jámbor szívűt nagyra tartja,
S mint égen csillag, fényét szórja.

A gazdag nincstelen lesz majd,
Ki éhes, azt meg jóval laktat, 

Jóvolta minket itt így tart,
És tőle bárki bőven kaphat.

5. Duett + Choral. (A, T)
"Mert nagy volt irgalmassága, Ő segített 
szolgáján, Izráelen."

6. Recitativo. (T)
Mit Isten egykor réges-régen 

Az ősatyáknak megígért,
Azt valóra váltja népéért.

Mit Isten Ábrahám
Szolgája szerény sátrában járván

Ott esküvéssel mondott, 
Az, hogy az idő bételt már, megtörtént. 

Elterjedt ivadéka lenn,
Mint homokszem,

S mint csillag-sereg fönn az égen.
Megváltót égből adott, 

És testesült az örök ige önként,
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Hogy ember-nemünket a bűn átkától mentse, 
S a sátán szolgaságából 

Szabaddá szeretetből tegye;
Vésd észbe jól:
Az ige Isten kegyelméről szól.

7. Choral.
"Légyen dicsőség Atyának, Fiúnak,
És Szentlélek Istennek,
Úgy, mint kezdetben volt, most és mindenkor, 
Legyen mindörökkön örökké, Ámen."

Mogyoród, 196o., Budaörs, 2ool. jún.
Budakeszi, 2oo8. jan.

LOBÉT GOTT IN SEINEN REICHEN 
( Cantate BWV IX. )

1. Chor.
Áldjuk Istent országában,

Zengjük mind Ő dicsőségét,
Nagy jóvoltát hirdessük; 

Vegyünk részt most áldásában,
Mind egy karban dícséretét

ím szent dalban elzengjük.

2. Recitativo. (T)
"Jézus Urunk szent kezét kinyújtá és megáldá 
tanítványit, és miután megáldá híveit, elméne 

« tőlük."

3. Recitativo. (B)
Ó, Jézus, végső búcsúd már közel?
Tán ez az óra most jött el,

Hogy nékünk el kell válnunk Tőled?
Nézd, íme, bánatunkban hullat 

A szemünk érted forró könnyet,
S bár vágyunk el is múlhat,

Más semmi nem nyújt vigaszt rég, 
Csak Te ne távozz még!

4. Arié. (A)
Ó, várj még itt én drága éltem,

Ó, el ne hagyj már ily korán!
A búcsúd és a távozásod 
Nékem oly szörnyű, fájó átok,

Ó, kérlek várj még itt énrám,
Mert másként kínok közt kell élnem.

5. Recitativo. (T)
"És Ő felemelteték láttukra s fölszállt a 
mennybe. És egy felhő emelé föl szemük elől 
és az Istennek jobbjára ült Ö."

6. Choral.
Mindenek Úrnak vallanak

A földön és az égben,
Glóriát zeng az angyal-had

Az égi fényességben;
Mi pusztít s éltet itt lenn,
Szolgáljon Néked minden.
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7. Recitativo. (T, B)
(T) "És míg a mennybe távozó után néztek, íme 

most hozzájuk lépett két férfiú fehér ru
hában ekkép' szólván:

(T,R) Ti férfiak, Galileából, mit álltok itt az 
ég felé nézvén? Ez a Jézus, ki előttetek 
viteték föl a mennybe, s majd eljő, amint 
láttátok is Őt a mennybe menni."

8. Recitativo. (A)
Ó, jöjj, jöjj vissza, kérlek én,

És vigasztald meg az én lelkem,
Mert másképp' bizony gyűlölném,

Mi bánt itt évnyi hosszan bennem.

9. Arié. (S)
Jézus, áldott pillantásod

Itt lenn mindig láthatom.
Engem éltet hű szerelmed,

Míg csak végem el nem jő,
Akkor mennyben tündöklő 

Fényben látlak s nagy jóságod
Majd vég nélkül áldhatom.

10. Choral.
Ó, mikor lesz már végre,

Hogy eljő végórám,
Mert akkor színről színre 

Meglátom jó Atyám?
Ó nap, bár jönnél már,

Hogy drága Üdvözítőm 
Köszöntsem méltón, illőn!

Ó, jöjj el, szívem vár!

Budapest, 1959., Budakeszi, 2oo8.

WEINEN, KLAGEN, SORGEN, ZAGEN 
( Cantate BWV 12. )

1. Sinfonia.

2. Chor. Könnyel, jajjal,
Gonddal, bajjal

Küzd és fél,
Ki mint Krisztus híve él, 

Keresztfáját hordva kínnal.

3. Recitativo. (A)
" Sok szenvedésnek árán, /sok bú árán/ 
meglátjuk Isten országát."

4. Arié. (A)
Kín és dicsfény el nem válnak,

Harc és zsákmány együtt jár. 
Krisztus-hívőt folyton áthat

Gyötrő kín s rá ellen' vár,
Ámde vére vigaszt nyújt majd.
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5. Arié. (B)
Én Krisztust követem,

Nem hagyom el Őt többé,
Jó sorsban s ínségben,

S ha testem már a földdé.
Ő függött kereszten

S e rút vég üdvöm szerzé.
Én Krisztust követem,

Nem hagyom el őt többé.

6. Arié + Choral. (T)
Híven élj, s mind, mi fáj,
Múlik s holnap semmi már.

Zápor - hullás:
Gazdag áldás,

S felhőn áttűz majd a fény, 
Híven élj, híven élj!

7. Choral.
Mit Isten tesz, jó énnekem,

Ezt vallom, amíg élek,
Bár útam rögös, tűrhetem,

Míg rajta célba érek, 
Mert Istenem 
Jár énvelem

És karjával óv engem: 
így csak rá bízom éltem.

Budapest, 1977. okt., Budakeszi, 2oo8. febr.,
Budakeszi, 2oo9. szept.

MEINE SEUFZER, MEINE TRÓNÉN 
( Cantate BV7V 13. )

1. Arié. (T)
Sóhajaim, sok bús könnyem

MegszámláIhatatlanok.
Minden nap, ha sújt a bánat 
És a jajszók nem múlnának,

Tenger kínom akkor fog 
Végül sírba zárni engem.

2. Recitativo. (A)
Ő, Istenem, kiáltanom

Hiába ne hagyj, de sírásomra adjad 
Te drága vigaszodat.

Közelgő végső órám bármily távol volna, 
Én mégis imádkozom 

Tebenned bízva.

3. Choral. (A)
Isten megígérte nékem:

Engem soha el nem hagy,
Mégis, mindhiába kérem,

Bánatom itt igen nagy.
Nagy haragját örökké 
Vajon énrám töltené?

Ó, én árva, bűnös szívem,.
Irgalmat nyersz végül itt lenn?



16

4. Recitativo. (S)
Csak nő a fájdalmam 
És nincsen nyugalmam,

Mert szenvedésem kelyhe könnyekkel van telve 
S nem csitul szívem bús keserve,

Érzéketlenné váltam már.
A kínok éje vár 

S remegve szorul szívem össze,
Panaszos énekét hogy zengje.

Ám lelkem hagyd,
Hogy föltárt szörnyű kínodat 

Az Úr majd könnyedén örömitallá változtassa 
S így végül örök üdvöd biztosítsa.

5. Arié (B)
Jajgás és szánalmas sírás

Segítséget itt nem nyújt,
Ámde aki vigaszt várva 
Szemét sírva égre tárja,

Annak Isten új fényt gyújt 
Szíve mélyén s nincs több jajgás.

6. Choral.
Én lelkem, Benne bízzál,
Csak Őrá hagyatkozzál,

Ki téged alkotott.
E földön bármi érhet,
Bölcs tanácsot ad néked 

Atyád s majd ott fönn láthatod.

Budaörs, 1992. május 12.

w/r ' GOTT NICHT MIT UNS 
( Cantate BWV 14. )

1. Chor.
Ha Isten vélünk nem volna,

így vall erről Izrael,
Ha Isten velünk nem volna,

Úgy minket csüggedés tölt el,
Itt élő árva népedet,
Mert mások minket megvetnek 

S ránk törnek összefogva.

2. Arié. (S)
Erőnk jelentéktelen,

Hogy a bűnnek ellenálljunk, 
Mert ha nem óv ég Ura, 
Sátán zsarnok szándoka 

Győz s meg kell innen válnunk.

3. Recitativo. (T)
így,hogyha hagyta volna Isten,
Nem lennénk rég e földi létben,

Mert bosszúvággyal üldöz még 
A dühödt ősi ellenség,

És gyűlöletével 
Víz-árként borít el*
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Fölöttünk hullámai összecsapnak 
S nincs, aki gátat vet az erőszaknak.

4. Arié. (B)
Isten, oltalmadban bízunk

S nem árt nekünk ellenség.
Bárha zúg is bőszen árja, 
Nagy dühének ellenállva 

Minket kezed bizton véd.

5. Choral.
Áldd Istent, mivel nem tűrte,

Hogy sújtson bűnnek átka.
Mint sas száll tőrből megmentve, 

így lett lelkünk megváltva.
Bűn-kötelék nem béklyóz rég; 
így drága neve áldassék

Az ég és föld Istenének.

Budaörs, 1994. márc 13., 2oo2. ápr. 28.
2oo3. febr. 8.

DENN DU WIRST MEINE SEELE f ■ .
NICHT IN DÉR HÖLLE LASSEN Jű-k<Vvvw a

( Cantate BWV 15. ) Jj? o.-cA.

1. Arioso. (B)
Mert Te nem fogod lelkemet poklok mélyén hagyni 
s nem tűröd végképp', hogy Te szented rothadást 
lásson. J. J- Z S

2. Recitativo. (S)
Holt volt én Jézusom,

Most pedig él öröktől fogva Ő, öröktől fogva

él örökké;
Feltámadása által én megváltatom,

Mert nekem sírján át az útat készíté.
Lehetne másként ez? Hisz minden ember meghal,

Ám Isten mindörökké él;
S bár sírba tér, mint mi, nem enyész el a koporsóval,

A rothadásra vár csak ily veszély.
Ő, aki testben hasonló lett hozzám,

A végső harcban véd majd ellenségemtől.
És halálával engem feloldozván,

A lelkem el nem múló lét ruháját ölti föl.
Ez az, mi hozzá kapcsol,
S a testem így, mint Ő, föld mélyében nem romol.

3. Arié (Duett). (S,A)
Félre, félre félsz és rémkép,

Hogy rám halál éje vár!
Krisztus támaszt fel majd végképp',

Ő gyújt fényt mindenre már
S a halált legyőzte végleg,
Midőn sírjából kilépett.
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4. Arié. (T)
"Ne féljetek hát! Ti keresitek Jézust Názáretből,

a megfeszítettet?; föltámadott immár és már 
nincs itt. Ne féljetek hát!"

5. Arié. (S)
Jer, örvendj, én lelkem, már vigaszt leltél,
Mert Megváltód által te megmentettél.

A pokolnak vége, a sátán nem úr,
A halál legyőzve, a bűn meglapul,
S a szívem már nem eshet áldozatul.

II. rész

6. Terzett.' (A,T,B)
A: Nos, már nem is őrjöngsz, te rémítő vad?

Ki tömte be tajtékzó, bősz torkodat?
És rút fejed, kígyó, ki taposta szét?

T : S ki által ér téged majd dicstelen vég?
Mondd, pokol, ki vette el nagy erőd rég?

B : ím, itt áll a győztes s rajt' zöld babér-ág.
j.j f^enj, fuss, nehogy itt hagyjon, tartsd vissza hát!

T : Halál, szúró tövissel fond körül magad,
A: Rút kígyó, magadba vájd méregfogad,
T : És így keress jó véget majd magadnak!

Ti, bősz ellenségek, ó, mentsetek meg:
A : Bár hasztalan minden, nem óv meg, mit rég kerestek.
B : Mert Judának hőse jő pompában (fényben) majd,

Kit pokloknak zára már fogva nem tart.
7. Duetto'T*~ (S, A)

S :

A:

8. Sinfonia.

9. Recitativo

B:
Quartetto

B:

T:
S+A:

fm ujjongok, kacagok, ujjongok én,
Ti sóhajtva jártok és sírtok közömbösségén. 

Ti sóhajtva jártok, ti sírtok,
Én ujjongok, kacagok, kacagok közömbösségén. 

Bánt, hogy hatalmatok így megtöretett,
De számomra vígasság-forrássá lett,
S így szívem halálon és bűnön csak nevet.

(T)
Jer, áldjuk az Urat, hogy vége a harcnak,
Ki nagy kegye által ily győzelmet adhat!

Mondd lelkem:
(B,T,S,A)

Ó, Jézus, én menedékem,
Ints mennydörgő szóval szent törvényedben,
Ó, maradj én üdvöm, légy segítségem!
Én üdvöm, ó, maradj én üdvöm, légy segítségem! 

Én átadom magamat, irtsd ki a bűnt,
Mely lelkemből, szívemből még el nem tűnt.

Te kormányozd vágyam, hogy tiszta legyen,
S mert kínhalált szenvedtél énhelyettem,
Add, rejtse el sírod én sok-sok vétkem!

TUTTI:
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lo. Choral.
flert halálból föltámadtál,

Nem fekszem sírba végleg,
És mert a mennybe távoztál,

Már végemtől se félek.
Mert oda megyek, ahol vagy,
Hogy mindig nálad maradjak,

S ott boldog szívvel (boldogan) áldlak.

Budaörs, 1996. márc. 1.

HERR GOTT, DICH LOBÉN WIR 
( Cantate BWV 16. )

1. Chor.
Úristen, dicsérünk,

Zeng néked énekünk! 
Te, öröklétnek szent Ura,
Hozzád jövünk (térünk) hódolva.

2. Recitativo. (B)

Mind örvendezünk boldogan
És kérjük imánkban

Ez új év kezdetép mit szívünk néked ad, 
Úristen, kegyesen fogadd.

Az öröklétnek: .honában
Már üdvösségünk van;

S mindjobban érzi szívünk: jóság, hűség árad Tőled. 
Hol Sión Békességre lel;
Szerencsés lesz és áldást nyer;

A templomban
Szent zsoltár s hárfa zendül ím egyre buzgóbban, 

S a szívünk, ajkunk áldva Téged, hozzád tér meg.
Ó, hogyne zengene új, magasztaló ének 
Majd szünet nélkül, Urunk, Néked?

3. Arié (B) + Chor.
Minden ujjong, ének zeng, zsong:

Isten hű és jó,
Kegye mindig újuló!

Dicsérd áldó szent kezét,
Hidd is el, hogy Ő megvéd 

S üdv vár, nem múló!

4. Recitativo. (A)
Ó, drága kincs,
Szó, értékesebb szent igédnél nincs,

Óvd azt, hol hangzik szavad,
Te növeld egyházad JVk ,N
S a sátánt győzd le, ránk ha támad.

Te őrizd meg a békét
S ha végső óránk vár 

Mind tudjuk és ez nekünk elég, 
j~ Fenn örök üdvben leszünk már.

Ó, Urunk! Ó, kérünk, adj 
A földnek esőt 
És gazdag termő erőt,
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Légy velünk mindig, el ne hagyj, 
Bőséggel áldj meg mindent!

Mert jó, ha benned bízhatunk, 
Úr Jézus, aki minket megment.

5. Arié. (T)
Ó, drága Jézus, úgy vágyom rég,
Hogy lelkem kincse csak Te légy!

Sok egyéb érték helyett Téged 
A szívem mélyén őriznélek,

És majd ha éltem fonala 
Elszakad, Uram, vágyódva 

E boldog sóhaj száll feléd:
Ó, drága Jézus, úgy vágyom rég,
Hogy lelkem kincse csak Te légy!

6. Choral.
Te jóságodat áldjuk,

Hű Atyánk mennyben fent,
Mely, miként folyvást látjuk, 

.Krisztusban megjelent.
És kérünk tovább is,

Adj még sok békés évet, 
Mert szenvedés nem érhet, 

Ha minket gyámolítsz.

Budaörs, 1992. június 3.

WER DANK OPFERT, DÉR PREISET MICH 
( Cantate BWV 17. )

1. Chor.
"Ki áld engem, az hálát ad és a mennybe jut, 
hol majd az Úrnál az üdv várja."

2. Recitativo. (A)
A világmindenség létével tanúsítja 

Az Isten égi fölségét,^.
Víz, égbolt, levegő s földünk maga,

Mely rendelése szerint mozdul rég;
Őt áldja minden csak,a természet sok kincse, 

Mit nékem ád, az épp' elég,
Míg meg nem szűnik lét,

Itt mindig buzgón teljesítse
Szent tisztét s áldva zengje hálaénekét.

3. Arié. (S)
Jóságod, mint a menny, oly mérhetetlen nagy,

S mit rendelsz, úgy lesz az, bár felhők tovaszállnak.
Ha nem tudnám is azt, hogy mily hatalmas vagy,

Nagy műveid mind bizonyságul erről szólnak.
Ne áldjon szívünk itt vég nélkül zengve hálát? 
Mert Te mutatod meg az üdvösségnek útját.
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Z w e i t e r T e i 1
4 é4. Recitativo. (T)

" Azok közül pedig egy amint látta, hogy 
n ^ .teljesen meggyógyult, ím visszament és 
*Js ^magasztalta Istent hangos szóval, majd 

ott arcra borulván a lába előtt úgy ál-

5. Arié (T)

dotta Őt; s ez S^mária-béli vala."
Jy. t

Mily mérhetetlen jóság 
Áraszt el!

Mint adjak érte hálát 
Lelkemmel?

Lásd, nem tudok mást, ó, Uram, 
Minthogy dícsér szívem, ajkam.

6. Recitativo. (B)
Csak szándékomat nézd, mert tudom, én Uram:
Test, erő, élet, ész, egészség, amim van,

Mindezzel bőven megajándékoztál,
Jóságod jeleként Te vélük elhalmoztál;

Szeretet, igazság és békesség meg öröm Tebenned, 
Oly kincsek, melyek előképek lehetnek,

Hogy majdan mennyi jót fogsz ott fenn adni nekünk, 
Hol végül melletted lesz üdvösségben részünk.

7. Choral.
Miképpen szánva nézi

Az atya édes gyermekét,
Az Úr azt épp' úgy védi,

Ki féli Őt és szent nevét.
Ő tudja: mi itt lenn él,

Csak porból származott, 
S bár fű avarból kikéi,

A fákról hulló lomb 
Fölött átzúg az orkán,

így jár majd életünk,
Mert éveinknek múltán

A vég jő s elmegyünk.

Budaörs, 1992. május 7.

GLEICHWIE DÉR REGEN UND SCHNEE 
VÖM HÍMMEL FALLT 
( Cantate BWV 18. )

1. Sinfonie.

2. Recitativo. (B)
" Miként az eső és a hó a mennyből hull 
s oda soha nem tér vissza, hanem nedvesíti 
a földet és bőven termővé teszi, s a magból, 
elvetve azt, végül élet támad, épp' úgy be
szédem, amely az én számból kimegy, nem fog 
majd üresen visszatérni hozzám, hanem hat s



cselekszik egyre, és elvégzi mindazt, mi 
küldetése."

3. Recitativo.
T

_S 
Chor: 

B

S
Chor: 

T

S

Chor: 
B

S
Chor:

(T ,B) + Choral. (S)
Uram, a szívem fogadd el:

A Jézus nevében kitárom neked,
Hogy magod belé vessed 

S az, mint jó földből, nőjön fel.
Uram, a szívem fogadd el,

Hogy gyümölcsöt majd teremjen, száz annyit.
Ó, Uram, add, hogy élvezhessük azt itt. 

igéddel együtt erőd adjad s áldott Lelked;
Úristen, kérünk, hallgass meg!

Te védj meg mindig, drága Atyám,
Hogy engem s hívő népedet 

Ne csalja itt majd tőrébe a sátán.
Mert ő rég mindent elkövet 

Itt, hogy elvegye tőlünk igéd 
És véle üdvünket.

A sátánt végleg lábunk alá vessed;
Úristen, kérünk, hallgass meg!
Jaj! Tagad sok szív, hagyva hitét,

S úgy hull el, mint romlott gyümölcs,
Amidőn üldöztetés éri;

De így majd végül kárhozatba kerülhet, 
Habár itt őt sok kín nem sérti, 

így bennünket iszonyatos vég
Majd méltó büntetésként várna,
Óvjon meg ettől szíved nagy jósága;

Úristen, kérünk, hallgass meg!
Sok ember él - hal testéért,

Miközben szegény lelke egyre sorvad,
S a Mammonért

Ad mindent, mit csak adhat.
Nem lehet így az ige erő-forrás.

Sok lelket mégse tart 
Itt fogva bűnös vonzás!

E világ csábít s nyújt sok bajt!
Úgy ám, kik ég helyett a földön bizton járnak, 
Ez által mind az üdvtől távol állnak.

Minden tévelygőt vezess mennynek országába;
Úristen, kérünk, hallgass meg!

4. Arié. (S)
A kincsem Isten igéje.

Rajta kívül mást, mi érték,
Tőrnek vélnék,

Melyet sátán s világ szőne, 
Hogy a lelkem megkötözze.

Tűnjön más csak messzire! 
A kincsm Isten igéje.

5. Choral.
Szívemből kérlek, Istenem,

Ne vondd meg soha tőlem 
Szent igédet, hadd hirdessem;

S ne1"1- ér majd szégyen engem

. / •
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Sok bűnömért 
Te ontál vért

S én hiszek mindig Benned. 
Mert ki magát 
így bízza Rád,

Nem lát halált majd végleg.

Budaörs, 1992. júl., Budakeszi 2olo. jan.

ES ERHUB SICH EIN STREIT 
( Cantate BWV 19. )

1. Chor.
Akkor heves harc dúlt.

Az őrjöngő kígyó, a pokolnak ura 
Az ég ellen támad, mert bosszúvágy hajtja. 

Ámde Mihály legyőzte,
Angyalhaddal dönté le,

S így a sátán porba hullt.

2. Rec itat ivó. (Rjjjj*
Áldd Istent! Legyőzetett

S sárkány Mihály által,
Angyalok hadával,

S így vesztes lett.
ím fekszik sötét mélyben lenn,

Sok lánccal gúzsba kötve,
És ezért nem jut bizonnyal

Már soha föl a mennybe.
Mi abban bízunk szüntelen,

Hogy ordítása bármint rémít, 
Őr-angyalaink szárnyukkal

A testünk s lelkünk védik.

3. Arié. (S)
Elküldi hadát Istenünk;

Mi állunk, avagy járunk,
Az ellentől nem rettegünk,

Mert néki ellenállunk.
ím vélünk táboroz már rég 
Az Úrnak angyala s így véd,

Míg tűz-szekéren visz el.

4.Recitativo. (T)
Nos, mi az ember itt, föld gyermeke?

Féreg, csak szegény bűnös.
Lám, maga Isten őt úgy szerette:

Nem nézett méltatlanságára,'
De ami néki üdvös,

A szeráfokat mind,
S üdvözült lelkek seregit 

Elküldi oltalmára.
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5. Arié. 4- Choral. (T)
őrző angyal, el ne hagyj!

Légy hű támaszom itt mindég,
Hogy a lábam el ne csússzék,

S nékem oly tanácsot adj:
Zengjük mind, hogy szent az Isten, 
Itt e földön s majd a mennybén!

6. Recitativo. (S)
Hadd lássam angyalok

Szent orcáját az égben,
És őket el ne űzze sok

Nagy bűnöm tőlem semmiképpen.
S ha úgy rendeli majd az Úr,

Hogy innen el kell mennem, 
Legyenek társamul

Útmutatók a mennyben.
7. Choral.

Angyalod hadd jöjjön vélem 
Éliás tűz-szekerén,

Óvja lelkemet serényen,
Mint Lázárt fölélesztvén.

Lelkem nálad nyugodjék,
Hol rám vár az öröklét,

Míg a testem is föltárnád,
S lelkemmel majd eggyé válhat.

Budaörs, 1996. márc. 12., Budakeszi, 2olo. jan.

0, EWIGKEIT, DU DONNERWORT I.
( Cantate BWV 2o. )

1. Chor.
Ó, öröklét, mennydörgő szó,
Kard, szívet tőrként átható,

A kezdet vagy s nincs véged!
Ó, öröklét, te időtlen,
Nagy bánatomban nem lelem,

Hol vár majd békességed;
A szívem félve megremeg 
És megbéklyózza nyelvemet.

2. Recitativo. (T)
Oly csapás itt a földön sehol nincsen,

Mely véget majd nem ér:
Idővel egyszer végre el kell tűnjön innen.

Jaj!, ámde jaj! a kínnak mennyben nincsen célja csak 
Itt lelkünk mindig szenved kínokat,

Mert maga Jézus is
Megmondta: ebből váltság nincs. 3

3. Arié. (T) Jt J1/
Ó, öröklét, tetőled félek,
Táv ez, ész mitfel Semnérhet!

Jaj, nem dőre tréfa ez.
Lángok szünet nélkül égnek,
Nincsen párja ily nagy tűznek;

Rajtam így a félsz úr lesz,



Ha e kínra gondol gglvem 
Lelkemben a poklot érzem.

4. Recitativo. (B)
Úqy van, az átkozottak kínja majd 
Oly számtalan sok évig tart,

Míg itt lenn fű, s az égen csillag látszik;
S e kín oly régen van már itt a . földön, lenn, 
Mióta embernem 

A kezdetektől jár itt,
És célt csak abban lát,
Hogy mérhetetlen nyomorát

Enyhítse, s legyen egyszer vége. 
Nos, bár vészek viharát 
Te, átkozott, év - milliókon át,

Ha ördög támadt is, túlélted,
Ne hidd, hogy elmúlt immár végleg;

Mert bár nem méri senki,fél,
Itt minden pillanat,
Vagy üdvöd hozza .el, vagy kárhoztat,

A sorsod dönti el.

5. Arié. (B)
Szent s igaz Ő, /az Úr/ és minden tette:

A világ bűne bár kicsiny,
Ám érte sújt ránk szörnyű kín,

Ó, bárcsak ezt felfognánk végre!
Rohan a perc és itt a vég,
Ezt fontold meg, ki élsz ma még!

6. Arié. (A)
Ó, ember, mentsed bűnös lelked 

Lerázva sátán béklyóját,
A bűntől szabadulj meg hát,

Hogy majd a poklot elkerüljed,
Mely átkozottak sorsa lesz 
S ne téged sújtson végül ez.

Ó, ember mentsed bűnös lelked!

7. Choral.
Míg Isten fellegeken túl 
A mennyben minden fölött Úr,

Óv bennünket és bíztat:
Se fagy, se hőség meg nem árt,
Félsz, éhség, tűz sem okoz kárt,

És minket nem zaklathat.
E kínok akkor szűnnének,
Ha vége Isten létének. II.

II. R É S Z

8. Arié. (B)
Nos, ébredj föl, eltévedt nyája 
Az álomból, mi bűnnek átka,

S a lelked terheli majd fent,
Mielőtt harsona-hang zeng,

Mely sötét sírból kelt majd fel,
Ha egykor bírád hív s így elé állnod kell.
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9 . \ kRecitativo. (A)
Hagyd el, ó, ember, mit földi élvezet,
Gőg, pompa, vagyon ád neked;

És gondold meg,
Mi ma még kedvezett:

Hogy ím az élet fája zöldell,
Mi téged békességgel tölt el;

Talán ma jő el végnapod,
Hogy meddig élhetsz, nem tudod. 

Eljő hamar,
Hogy lepled betakar,

Tán még ez éjjelen 
Kell majd feküdnöd koporsódba.
Hát lelked legfőbb gondja

Az örök üvösség legyen!

lo. Duetto. (A,T)
Bűn gyermeke,
Hagyj fel vele,

Hogy kedveld földi léted,
S ha majd jaj-szó 
És fog-csikorgás hallható, 

Ne sújtson le az végleg! 
v®gy példát: lásd a dúsgazdag, 

Kínban ha élt,
Mindig remélt,

Hogy egy csepp víznél többet kap! 11

11. Choral.
Ó, öröklét, mennydörgő szó,
Kard, szívet tőrként átható,

A kezdet vagy s nincs véged!
Ó, öröklét, te időtlen,
Nagy bánatomban nem lelem,

Hol vár rám békességed.
Úr Jézus, vígy majd magadhoz, 
Mert nálad öröm sátoroz!

Budaörs, 1992. május 19., Budakeszi, 2olo. febr. 3.



ICH HATTE VIEL BEKÜMMERNIS 
( Cantate BWV 21. )

1. Sinfonia.

2. Chorus.
" Én, én, én, én rettentően bánkódtam a szívem 
mélyén; ámde a Te vigaszod megvidámítja lelkem 
az én lelkem."

3. Arié. (S)
Sóhaj, könnyek, bú is rég 
Mind rám törnek, félsz s a vég

Rágják szívem, s az úgy fél,
Mert itt ily nagy kínban él.

4. P.ecitativo. (T)
Sok baj közt, Istenem,
Ha félelem

Fog el és retteg szívem,
Te miért fordulsz el?

Jaj! meg sem ismersz hát?
Jaj! meg se hallod itt lenn 

Mindazok panaszát,
Kik csak Rád néznek fel?

Te voltál vigaszom,
Most haragod sújt engem;
Csak Téged keres mindig lelkem, 

És így kiáltok fel:
Mi bánt, mi fáj, vedd ell 

S úgy tűnik, fel sem fogod bánatom.

5. Arié. (T)
Hulló könnyek sodró árja

Zúdul zajgón szerteszét. 
Lelkem szörnyű vihar rázza,

És e kínok tengerét 
Lelkem tűri, bármily gyönge, 
így e szív sem törik össze, 

Sírom mélye rejt itt el,
S pokol torka rémlik fel.

6. Chor.
"Mondd, mért búslakodsz, ó, én lelkem, 
s nyugtalankodsz mindig bennem? Bízzál, 
csak Istent féld! Mert én mindig csak Őt 
áldom,mivel Ő én orcám őrizője, Istenem Ő.

7.
II. R É S Z

7. Duett. (S ,B )
S (a lélek): Ó, Jézus, nyugtot adsz,

Te fény, ó, hol maradsz?
B (Jézus): Ó, lélek, nézd! melletted itt.
S : Te itt?

Itt mindig úr az éj.
B : Én óvlak, mint barát,

Míg sötét van, ne félj, 
Ha gonosz les terád.
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S : Gyújts ragyogásoddal majd fényt s add vigaszod
B : Az óra már közel,

Majd harcod végével 
A mennyben üdvöd várhatod.

8 . Duett.
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B
S
B

(S, B)
(a lélek): Jöjj, ó, Jézus és nyújts enyhet,
(Jézus): ím itt nyújtok néked enyhet,

Nézz rám és így örvendeztess,
Nézek rád s így örvendezhetsz.

Ezt a lelket 
A te lelked

Sújtja végzet,
Tovább élhet 
És nem élhet.
S nem lesz véged.

Sorsom átok-verme mélyén 
Sorsod földi része végén 

Érjek véget?
Üdv vár téged,

Addig búban kell itt élnem,
Mit megszerzett hulló vérem.

Jaj! ó, jaj! elvesztem immár!
Nem, Ó, nem, kiválasztattál!

Nem, ó, nem, 6, nem, Te gyűlölsz rég! 
Úgy, bizony, e szív csak érted ég!

Ó, Jézusom, -újítsd meg lelkem és szívem! 
Sok fájdalmad, gondod is tűnjön el innen! 

Jöjj, ó, Jézus és nyújts enyhet, 
ím itt nyújtok néked enyhet.

9. Chor + Choral.
Chor. " Legyen elég már végre, ó, én lelkem,

mit az Úr néked ád."
Choral. Mit használnak a súlyos gondok,

Mit használ a sok jajgatás?
Mit használ nékünk reggel mondott 

Sok panaszkodó sóhajtás?
A keresztet és fájdalmat 
Csak növeli a búbánat.

Ne gondold, hogyha szorongathatsz,
Hogy Isten végképp' elhagyott,

Se azt, hogy Tőle elszakadhatsz,
Ki eddig téged megtartott.

A jövő változást igér,
És minden ember célba ér.

10. Arié. (T)
Ó, örvendj én lelkem és örvendj én szívem,
Már tűnjön el bánat és fájdalom innen!

Ó, változz át sírásom tiszta borrá,
Csak így válhat jaj-szavam ujjongássá!

Hő szerelmem szent lángja rég izzik bennem,
Mely szívemet, lelkemet hatja most át, 
Mert Jézus itt vigaszt, és fönt üdvöt ád 11

11. Chor.
"Méltó arra Bárányunk, hog^ csak övé legyen mind 
az erő, a bőség, bölcs látás, tisztesség, áldásr 
dicsfény. Áldd és dicsérd és zengd, magasztald 
mi Istenünket mindörökké szüntelen.

Ámen, alleluja, alleluja, ámen, alleluja!"
FWirí/VnÁ t i  "R n  A  n  Irts c t  i 0 - t ~ - f r L . . -  o /.
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JESUS NAHM ZU SICH DIE ZWŐLFE 
( Cantate BWV 22. )

1. Arioso. (T ,B ) + Chor.
T : "Jézus most a tizenkettőhöz így szólt:
B : íme, felmegyünk mind, l|ífel mind Jeru

zsálembe, felmegyünk mind Jeruzsálembe, 
és jlíbeteljesül majd minden,:|| mit az em
ber Fiáról írtak rég, róla írtak rég, mit 
az ember Fiáról írtak rég.

Chor : Ám ők ebből semmit sem értettek, ||ss nem is
tudták í ( ( ,  hogy megjósolták ezt, meg jósolták rég."

2. Arié. (A)
Ó, Jézus, vonj magadhoz már!
A lelkem is készen áll,

Hogy Jeruzsálemben meglássam kínodat.
Úgy jó, ha nagy fontosságát 
E szörnyű kínnak, s vég-órád 

Megértem, mert ez nékem végül vigaszt ad.

3. Recitativo. (B)
Ó, hívj csak Jézusom és nyomban futok,

Mert test és vér azt meg nem értenék,
Mint tanítványid sem, mit rólad mondtak rég.

A vágyuk földi kincs, s még több, ha kevés jutott, 
Egyébként óhajtják, ha mennybe mentél már,

Hogy épüljön egy vár a Tábor-hegyen nékik;
Ám áll a Golgota, hol kínok kínja vár,

Hol alázatodat ők ésszel föl sem érik.
Ó, nyomban feszítsd meg én bűnös szívemben 
Már most e világot s ne engedd élveznem,

így majdan, amit szólsz, én igen jól megértek 
És Jeruzsálembe, mint boldog révbe érek.

4. Arié. (T)
Én mindenem Te vagy, Te végtelen jó,
A szívemet jobbítsd, ó, Mindenható!

Te zúzzad szét bennem,
Mit testi vágy kényszerít ellened tennem!

Ki hozzám oly jó, Te vagy, Megváltó!
S ha lelkileg holt vagyok idelenn már,
Te vígy föl a mennybe, hol üdvösség vár.

5. Choral.
Te öld meg bűnös énünk,

De add nagy irgalmad,
Mert vádol bár sok vétkünk,

Az újjá változtat,
Míg itt e földön járunk,
Csak annyi minden vágyunk,

Hogy hozzád eljussunk.

Budaörs, 1994. márc., Budakeszi, 2olo. febr.
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DU WAHRER GOTT UND DAVIDS SOHN 
( Cantate BVJV 23. )

1. Duett. (S ,A)
Te, égi Úr és földi lény 
Az öröklétnek távolából szemlélvén

Én szívemben a kínt és fájdalmat,
Bár alig láthatod, add irgalmad!

És csodatévő kezeddel,
Mely annyi bűnöm torié el,

Légy oltalmam és vigaszom itt.

2. Recitativo. (T)
Ó, el ne távozz tőlem,

Te üdve embernek,
Ki azért jöttél,
Hogy betegeket és ne egészségest mentsél. 

E hatalmadban én is részesülhetek;
Úgy látom, ráléptél az útra,

Amelyre
Nekem kellett volna,

Ha vakság is érne.
Átölellek 
S nem engedlek,

Míg meg nem áldasz újra.
3. Chor.

Minden szem csak Rád néz itt,
Mindenható Úristen,
És hű néped főképpen.

Nékik erőt, fényt Te adj,
És ne hagyj

Soha senkit sötétségben!
Majdan Te szent tetszésed

Szabja meg itt egyedül 
Mindig minden tettüket,

És ha egykor végük jő,
Rájuk gondod lesz feltétlen. 4

4. Choral.
Krisztus, drága Bárány,

Te, ki hordod bűneink,
Irgalmazz nékünk!

Krisztus, drága Bárány,
Te, ki hordod bűneink,

Irgalmazz nékünk!
Krisztus, drága Bárány,

Te, ki hordod bűneink,
Add nékünk békéd! Ámen.

Budaörs, 1998. máj., Budakeszi, 2olo. febr.
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EIN UNGEF&RBT' GEMÜTE 
( Cantate BWV 24. )

1. Arié. (A)
A hű és tiszta lélek 
Vonzóvá tesz majd téged

Az emberek s az Úr előtt.
Mert mind, mit tesz és gondol,
Míg földi vándorútról 

Megtér, az jóra készti őt.

2. Recitativo. (T)
Mit Isten ad,

A józan, becsületes élet. 
így éljünk nap mint nap,

Bár alig akad lélek,
Ki itt ezt kéri Istentől.

Mert bensőnkben már törekedünk arra,
Hogy gonosz létünkből 

Mind megtérjünk és változzunk át jóra,
Csak irányítson Lelke által Isten 
S az erény útjára vezessen.

Ha Istenhez vonz vágyad,
Ne tedd majd ellenséggé embertársad 

Megcsalva, vagy rút csellel!
Egy jel J'\'

Vall ránk, hogy keresztyének vagyunk,
Ha sose ártunk s ravaszkodunk.

Hát fess oly képet magadról,
Mit elvársz embertársadtól.

3. Chor + Soli.
" Minden, minden jót, amit vártok, hogy tegyék 
mások /majd mások/ tinéktek, tegyétek ti is,
/épp' úgy tegyétek vélük ti is/."

4. Recitativo. (B)
A képmutatás

Egy olyan sárj, mely Beliálnak fattya.
Ki annak képét magán hordja,

Az ördöggel mind jó-pajtás.
Mi, Krisztus - hívők nyája,
Hogy vágyhatnánk e mázra?

Én Uram, jaj! A tiszta élet drága.
Sok ördögi szörny mása

Mint angyal, olyan szép.
S ha farkas-testet ölt,

Mi lehet rosszabb még?
Kifordít bárány-bőrt.

Rút átok ér és szégyen,
Míg eljő átkos végem,

Ez vár rám mindenképp'.
Rég így van már, s így lesz tovább, 
Én Istenem, Te óvd meg hű szolgád!

5. Arié (T)
Hű és igaz legyen majd,

Bármit gondolsz itten,
Mitől nyíltan szól az ajk,

Jöjjön szívből minden.
Mert ki jó és erényes,
Annak helye mennyben lesz.
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6. Choral.
Ó, áldott Istenünk,

Kútfeje minden jónak, 
Kívüled nincsen más,

Ki éltet halandókat,
Ép testet adj nekem

És benne oly lelket, 
Amelyet ékesít

Jó lelkiismeret.

Budaörs, 1996. jún. 3o.

ES IST NICHTS GESUNDES AN MEINEM LEIBE 
(Cantate BWV 25.)

1. Chor.
"A testemben sehol egy ép rész nincsen, mert 
méltán büntetsz, és nincsen békesség a csont
jaimban, mert terhel vétkem."

c
(T)

Az egész Föld számunkra menhely csak,
Hol minden ember szenved kínokat,

És bármily kicsiny gyönge gyermek, 
ím kórtól összetörtén fekhet.

Van, kinek melle szörnyen fáj,
Mert gonosz vágy rég gyötri már;

Egy másik betegen
Csak fekszik sértve becsületében;

S kit pénznek vágya sorvaszt el,
Az bármily ifjú, sírra lel. 

első bűn mirajtunk foltot ejtett 
rothadásnak bélyegével jelzett.

Ó, méreg ez, mely tagjaimba árad;
Hol lelek gyógyírt, én szegény?
Nagy nyomoromban ki áll énmelléin?

Hol van, ki ment, ki értem fárad?

I./a német zongora kivonat szövege/
Ó, jó tanács honnan jő?

Átkától én bűneimnek 
Soha senki meg nem menthet,

Csupán Te, az üdv-szerző.
Gyógyíts meg, én Jézusom,
Légy Te áldott orvosom!

II./a Neumann-féle szöveg-gyűjtemény szövege/
Jaj! Segítség honnan lesz?

Súlyos kórom púpként hordom,
Mit nem gyógyít fű, sem flastrom,

Gileádból jöhet ez.
Gyógyíts meg, én Jézusom,
Légy Te áldott orvosom! 4

2. Recitativo.

Az
És

3. Arié. (B)

4. Recitativo. (S)
Jézus, drága Mester,

Egy vágy kerget
ím hozzád: szörnyű gyöngeségem vedd el. 

Ó, jöjj, szánj meg,
Te légy segítségem bajban,
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S ne kergess el,
Add, lássam örömmel

Szent orcád, s mosd le rólam bűnöm bélyegét, 
Hogy Teneked 
Ajánljam szívemet,

És valóm egészét,
S míg élek itt, szent neved magasztaljam.

5. Arié. (S)
Halld meg, kérlek, bármily gyönge,r 

Jézus, szánó szívvel szóm!
Ha majd fönn az égi trón

Körül angyal-karban leszek,
Add, hogy Néked szebb dalt zengjek.

6. Choral.
Minden napján életemnek

Erős jobbod dicsérem,
Véget vetett gyötrelmemnek

Irgalmad, mely végtelen.
Ne csak halandók közt itt 
Áldjuk Isten tetteit:

Zengjen hálaadó ének
Itt s ott fenn örökké Néked.

ACH, WIE FLÜCHTIG, ACH, WIE NICHTIG 
(Cantate BWV 26.)

1. Chor.
Ó, mily múló, ó, mily semmi 

Minden ember-élet!
Miként köd száll földre gyorsan, 
El is oszlik azon nyomban,
Lám, ez éltünkben is így van!

2. Arié. (T)
Mint zúgva zúdul víz-tömeg,

Úgy tűnnek napok, hónap, évek.
Időnk lejár, az órák múlnak,
Mint eső-cseppek egyre hullnak,

Míg végül mindent sír temet.

3. Recitativo. (A)
Mind bánat lesz, mi öröm volt,

A szépség, mint a virág, hervad,
És minden erő gyönge lesz,

A szerencse is elfogy, mint a hold,
Dicsőség, hírnév halványulnak,

Mi ember tudománya s törekvése, 
Mindannak véget vet sír mélye. 4

4. Arié. (B)
Ha múlandó kincsekre vágyik a szívünk,

ily tév-útra minket a bűn késztet s hajt.
Mily könnyedén gyúlnak a sorvasztó vágyak, 
És forrnak, mint habjai tajtékzó árnak,

Míg itt minden széttörik, porrá lesz majd.
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5. Recitativo. (S)
Majd dicsőség ragyog és fény

Lesz úrrá halál éjjelén. 
Ki Istennek képzelte magát,

Hamuvá s porrá változik,
S ha majdan üt a végső óra, 
Fektetik testét koporsóba,

A látszat menten eloszlik,
S felejtik tettét, szavát.

6. Choral.
Ó, mily múló, ó, mily semmi

Itt az ember dolgai 
Minden, minden, mit itt látunk, 
Múlandó, s csak arra vágyunk: 
Hitünkért majd üdvben álljunk.

Budapest, 1977. jún., Budaörs, 2oo2. ápr. 
Budakeszi, 2olo. márc.

WER WEISS, WIE NAHE MIR MEIN ENDE 
(Cantate BOT 27.)

1. Choralchor + Recitativo. (S,A,T)
Chor:

S:
Ki tudja, mily közel végórám?

Csak Isten maga tudja rég,
Hogy földi vándorpályám vége

Chor:
A:

Mily hamar jő, vagy távol még.
Időm lejár és végem vár, 

S ha még oly soká késik is,

Chor:
E létet váltja sírnak mélye. 

Ó, mégis gyorsan tér be hozzám
Halálom perce s sírba zár!

T: Nos hát, ki tudja, ma
Mit ajkam szól, nem vég-szava?

Chor: A Krisztusért, én Istenem, 
Adj boldog véget énnekem!

2. Recitativo. (T)
Az éltem célja semmi más,

Csak az, hogy boldog véget érjen,
S hitemért várjon örök-részem;

Úgy élek szüntelen,
Ne érjen felkészületlen,

Ha magadhoz hívsz, Alkotó, 
Mert biztosnak kell abban lennem, 
Hogy innen még ma kell-e mennem: 

Mert minden jó, ha vége jó!

3. Arié. (A)
Azt mondom: Isten hozott!

Ha halál hozzám lép. 
Vígan megyek véle, ha majd itt 
Sírba int,

S oda rejetk minden gondot,
Mely sújt rég.



4. Recitativo. (S)
Ó, csak a mennyben lennék már! 

Szeretnék oda menni,
Hol a Bárány
Mint boldog vőlegény vár rám,

S ott üdvben fogok részesülni.
Az már vár!
Ó, csak a mennyben lennék már!

5. Arié. (B)
Szép, jó éjt, te földi sürgés!

Most már véged, nincs tovább; 
Fél-lábbal már odaát 

Állok, hol rám vár az üdv-rész.

6. Choral.
Világ! Isten áldjon téged,

Már a mennybe vágyom fel,
Ott lelek csak békességet,

S végül üdvöm jő majd el.
Itt az éltünk háború,
Küzdelem csak, mely hiú,

Míg a mennyben végtelen 
Béke, üdv vár majd ránk fenn

Budaörs, 1992. júl. 16., Budakeszi, 2olo. márc

GOTTLOB! NUN GEHT DAS JAHR ZU ENDE 
(Cantate BWV 28.)

1. Arié. (S)
Áldd Istent!, itt az ó-év vége,

És lm az új már közelít. 
Emlékezz, lelkem, arra: mit 

Tett véled Ő az elmúlt évbe',
S élvezted mindig áldását! 
Most zengje hálaének hát,

Mert ezentúl is lesz rád gondja,
S az új év majd ezt bizonyítja.

2. Chor. Az Urat áldd, én lelkem
És bensőm csak Ő szent nevét! 

Elhalmoz jókkal engem,
Ne feledd el nagy hűségét!

Ő megbocsátá vétked,
És óv, mert gyönge vagy, 

Megmenti árva élted,
Átölel s el nem hagy.

Rád tőle árad vigasz,
Sas-szárnnyal Ő lát el, 

Bár törvényt ad, oltalmaz,
S ki szenved, jut hozzá f 3

3. Arioso. (B)
"így szól az Úr: Én örvendezem bennük, 
s mit velük teszek: áldás, és én beplán
tálom e földbe őket gonddal, mi egész 
szívük s lelkűk régi vágya."
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4. Rec itat ivó. (T)
Forrás az Úr, belőle jóság árad;

Az Úr a fény, nagy kegyelme ím ragyog;
Nagy kincs az úr, Ő áld s ez reánk hat;

Ő olyan Úr, ki hű s rád visel gondot.
Ki hittel követi és hallgat rá, ha szól,,

S tiszteli gyermekként,
Az megtér gonosz útjáról,

Ő annak minden kincsét adja.
.Kinek Istene van, mindezt kapja.

5. Arié ( Duett (. (A,T)
Az Úristen ez évben megáldott minket,
Mert jótett, sőt jólét is egyaránt értek.

Mi áldjuk Őt szívből és kérjük is esdve,
Hogy adja: az új ismét boldog év lenne.

Mind hisszük, hogy jósága tartósan éltet,
És szívünkből áradón zeng hálaének.

6. Choral.
Nagy jóságodért áldunk

Fenn égi trónodnál,
Mert Krisztus lett váltságunk,

Kit értünk áldoztál.
Ezt kérjük Tőled még:

Adj nékünk békés évet,,
A szenvedéstől védj meg,

S mit adsz, legyen elég.
Budaörs, 1993. ápr. 24., • Budakeszi, 2olo. márc.

WIR DANKEN DIR, GOTT, WIR DANKEN DIR 
(Cantate BWV 29.)

1. Sinfonia.

2. Chor.
" Mind áldunk itt most mi Istenünk, fennen 
hirdetve minden tetted."

3- Arié. (T)
Halleluja, zengjen ma 

Itt a földön, s fönt a mennyben!
Régtől Sión városa 
Istenünknek otthona 

A mivélünk egykor régen
Kötött frigyre gondolva. 4

4. Recitativo. (B)
Őt áldjuk boldogan!

Mi itt lenn benne bízunk csak,
Ki fényt és vigaszt ad,

Sok várost, kastélyt oltalmazva 
A falakat szárnyával tartja.

Ő mindenfelől sok jót hoz ránk,
S ki hozzá hű, az megmarad.
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Úgy rendeli,
Hogy végül az lesz bíránk.

Hol van még olyan nép, mint mi,
Mely Istentől csak áldást kap?

5. Arié. (S)
Ó, kérünk, gondolj ránk hű szívvel, 

Nagy irgalmaddal végy körül! 
Áldd meg mind, kik értünk élnek, 
Támaszt nyújtva híven védnek,

S használd áldott eszközül!
6. Recitativo. (A)

Mirólunk, Urunk, meg ne feledkezz, 
Add javaidat nékünk, 

így majd
A lelkünk mindig hálás lesz,

Teneked térdet hajt,
S mi áldva Téged buzgón kérünk, 

Hogy minden ajkról zengjen:
Chor: Ámen!

7. Arié. (A)
Halleluja, zengjen ma 

Itt a földön, s fönt a mennyben!
í  - ;K j 4  1! 4  s í t  ÍS t  e n  ■;* yi £  k.

8. Choral.
Jer, Istent áldjuk zengve,

És drága Fiát, Szentlelkét!
Ránk árad nagy kegyelme,

Mit irgalmából Ígért rég,
Hogy bízzunk bátran benne,

S rá hagyjuk magunkat, 
így szívünk kincse lenne, 
Mely bátorságot /is/ ad,

És vigaszt Tőle várjunk;
Mind zengjük szüntelen:

Ámen! az Úr elé állunk,
E /ez a/ hit él szívünkben.

Budapest, 1966., Budakeszi, 2olo. márc.

FREUE DICH, ERLÖSTE SCHAR 
(Cantate BWV 3o.)

1. Chor.
Örvendj itt, megváltott nép,

Örvendj Sión hajlékibán!
Boldogságod alapja 
Biztos s ennek fő oka,

Hogy rád üdv vár égi honban. 2

2. Recitativo. (B)
Mi pihenünk,
S a törvény minekünk

Nem teher már. E nyugvást semmi meg ne törje, 
Mit atyáink oly gyakorta 
Mind úgy kívántak, vágyódva.
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Fel tehát, nos örvendezzék szüntelen 
És Istent magasztalva zengje 

Szent dalát fenn
Az angyalkarban majd 
Már minden ember-ajk.

3. Arié. (B)
Az Úristent áldd, szent nevét, ó, zengjed, 

Mert szavát és esküjét megtartó ő!
Hű szolgája már megszületett,
Ki régtől arra rendeltetett,

Hogy légyen út-egyengető.

4. Recitativo. (A)
A hírnök jő s a királyt jelenti, 

így szól: ne késsetek,
Siessetek,
Sőt, futva menjetek
Mind most e hang után!

Az utat ez mutatja meg,
S belőle világosság árad,
Mely által szemünk mennybe láthat.

5. Arié. (A)
Jertek mind, kísértett lelkek,
Kik, mint Ádám, bűnben éltek,

Megváltótok hangja zeng!
Jöjj már, tévelygőknek nyája,
Elmúlt bűnnek éjszakája,

Mert ím üdvöd eljövend!

6. Choral.
Kiáltó szó száll most szerte 

Minden pusztaságon át,
Hogy az embert megtérítse:

Készítsd el az Úr útját!
Egyengesse ösvényét 
A nagy világ-mindenség,

Emelkedjék völgyek mélye,
S hegyek csúcsa szálljon mélybe.

I I .  R É S Z

7. Recitativo. (B)
Én Üdvöm, Te, azt végezéd,
Hogy az a szövetség,

Mit atyáinkkal híven tartál,
Nagy irgalmadból mivelünk is fennáll;

Én ezért arra törekszem 
Míg itt lenn élek,

Hogy parancsod mind megtegyem,
így istenfélő legyek s szentül éljek.

8. Arié. (B)
Mind meg kell vetnem

És félretennem,
Mi, Uram, ellenedre van.

Add, ne bút hozzak néked,
De szeresselek Téged,

Mert kegyed hozzám nagy, Uram.
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9. Recitativo. (S)
A vétkes állhatatlanság 
Bár bennünk élő valóság,

Te tarts ki Ígéretednél:
Hogy valahányszor új nap kél,

S míg egyik után másik múlik el, 
Én megújuló erővel 

Szent neved dicsőítésére fogok élni.
A szívem Téged áld, s ez ajk 
E szövetséghez hű lesz majd, 

És mindig Téged fog dicsérni.

10. Arié. (S)
Jöjj el, óra, jöjj már el,

S végre vígy a mennybe engem!
Angyalkarral együtt ott 
Néked oltárt állítok,

Hol majd ajkam hálatelten 
Csak Tenéked énekel.

11. Recitativo. (T)
Ó, nincs már messze az a nap,

Mit, szívem, epedve vársz rég,
Amelyen majd szabad

Leszel a dőre földi vágytól,
S a kíntól, mely most fogva tart, 

így többé semmi már nem gátol.
Egy vágy él benned még,

Hogy minden megváltott hű lélek,
Majd fenn a mennyekben 
E földi porhüvelytől ment' legyen,

S ne érjen semmi kín már téged.

12. Chor.
Örvendj most megszentelt nép,

Örvendj Sión hajlékában!
Teljes boldogságodnak,
Lelki megnyugvásodnak 

Nem lesz vége égi honban.

Budapest, 1969 . ápr. 7., Budakeszi, 2olo. márc. 14.

DÉR HÍMMEL LACHT, DIE ERDE JUBILIERET 
(Catate BWV 31.)

1. Sonate.

2. Chor.
Örvend a menny! a Föld is ujjong, vígad,

És véle minden itt élő;
Teremtőnk él! és Ő vesz végül diadalmat, 

Mert halálon már győzött Ő.
Bár rejti Őt még sírnak mélye,
Nem porlad el, sőt Úr lesz végre. 3

3. Recitativo. (B)
Áhított nap! Én lelkem, boldog légy!
A kezdet s vég,

Az első és utolsó,
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Allegro: 
Adagio:

Andante: 
Adagio:

Andante:

Itt éltét bűnünkért a keresztfán áldozó 
A kíntól ím megszabadul!
Meghalt az Úr,

Ó, lásd, már ismét él Ő;
így élhetünk, mert Ő, a fő is élő.

Az Úr kezében van 
A halál és a poklok kulcsa! 

Fájdalmában
ím köntösét most bíbor-vére festi,
Magára ma a menny ruháját ölti.

4. Arié. (B)
Élet Ura, értünk küzdő

Isten áldott, szent Fia!
Golgotának fáján vérző

Ülsz majd égi trónodra?
És mi eddig fogva tartott,

Lesz most drága ék-köved?
Bíborszínű véred hullott,

S fénybe vonja testedet?

5. Recitativo. (T)
Te, Istenben bízó bűnös lélek,

Krisztussal támadj fel!
Megújult szívvel indulj el!

Hagyd el a halál útját!
És engedd, életedben itt meglássák Krisztus nyomát 

A szőlőn, amely él,
Nincs soha száradt vessző!
S az életfának minden ága élő!

Ki híve, fél,
S a sírtól futva lépked!

Otthagyva mind
A vértől ázott leplet 
S a követ,

H Krisztussal éljen megint.

6. Arié. (T)
Ádám hogyha bennünk meghal,
Új emberré válunk azzal,

Aki Isten útján jár.
Lelkem, támadj fel már végre,
És ne rejtsen sírnak mélye,

Hogyha Krisztusé vagy már.

7. Recitativo. (S)
Mint fő a tagjait 
Magához vonzza itt,

Jézusom el nem hagyom soha.
Bár kínom szörnyű volna,

Mint Krisztusé, kit halál várt,
Majd feltámadok együtt véle,

Ki ajtót mennybe tárt,
S ott színről színre látom végre.

8. Arié. (S)
Végső órám, jöjj el már,

Szemem fáradt, zárd le végre!
Add, hol engem Jézus vár,

Hulljon rám az üdvnek fénye,
S lelkem angyal-karban jár!
Végső órám, jöjj el már!
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Most hozzád térek, Jézusom,
Hadd pihentessem testem,

Csak sírom mélyén aluszom,
Míg kürt-szód ébreszt engem,

S általad, Isten szent Fia,
Kitárul mennynek ajtaja,

S ott örök élet vár rám.

Budaörs, 1992. júl. lo. , Budakeszi, 2olo. márc. 16.

9. Choral.

LIEBSTER JESU, MEIN VERLANGEN 
(Cantate BWV 32.)

1. Arié. (S)
Drága Jézus, vágyom hozzád,

Mondd meg hát, hol vagy Te most?
Engem nyomban elhagysz, végleg?
S tovább már nem látlak Téged?

Ó, Te égi üdvöd hozd,
S add, hogy mennyben lássam orcád.

2. Recitativo. (B)
Te mért keresel hát engem? Avagy nem azokkal 
kell törődnöm már most, mik Atyám dolgai?

3. Arié. (B)
Itt, hol vár már Atyám háza,

Minden lélek megtalál.
Te is bizton meglelsz engem,
S nyugtot nyersz majd végleg bennem, 

Nálam boldog otthon vár.
4. Duetto. (S ,B) 

Seele:

Jesus:

Seele:

Jesus: 

Seele:

Ó, drága, szent és dicső Úr! Önmagámnak 
Csak itt nálad

Keresem nagy buzgón a vigaszt.
Mi földi, megátkozod mindazt,

S az égi honba vágyódsz csak,
Hol bizton érzed majd magad.

Mily drága, égi Úr, szent hajlékod fenn a mennyekben;
A lelkem esd
Hozzád, hol trónod fénye körülvesz.

A testem, lelkem örvend majd 
Itt néked, Istenem:

Úr Jézus! Imád szívem amíg éltem tart.
Úgy lehetsz boldog csak,

Ha lángra gyűl a szerelemtől lelked irántam.
Ó, ez az Ige vigaszt nyújt, hogy bűnökből váltságom van 

Mit szívem hittel vall s a lelkem elfogad. f

5. A-rie/Duetto. (S,B)
S + B : Eltűnnek most mind a gondok,

Véget ér itt jaj és kín.
S : El nem hagylak már én Téged,

Karom ölel és így véd meg.B :
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S :
B

S + B

6. Choral.

Szívem túltett gondjain.
Most már vígan így szólhattok: 
Eltűnnek ím mind a gondok,

Véget ér itt jaj és kín!

Uram! jóságodból nekem
Tárd ki mennynek kapuját, 

Engedd, hogy ott ízlelhessem 
örökké, mit üdvöd ád!

Késztessen nagy szerelmed, 
Amennyire csak lehet, 

Szeresselek mindig Téged,
S ne okozzak bút már néked.

Budaörs, 1993. szept. 18., Budakeszi, 2olo. márc.

ALLÉIN ZU DIR, HERR JESU CHRIST 
(Cantate RWV 33.)

1. Chor.
Csak hozzád vágyom, Krisztusom,

Míg itt e földön élek;
És Tőled várom vigaszom,

Mit mástól nem remélek.
Nincs kezdettől kiválasztott 
Olyember, kiben bízhatok,

Ki engem bajban megsegít, 
így esd e szív:
Remény űz hozzád s bízó hit.

2. Recitativo. (B)
Én Uram s bírám, hogyha engem törvényedről faggatsz, 

Csak hallgatok,
Egyetlen szót se mondhatok,

Mi ezer közül igaz.
Nincs lelki erőm sem, s a szeretetem fogy, 
Sok bűnöm terhe alatt roskadok;

Ám minthogy mindet szívből bánom, 
így Te, Istenem,
Megbocsátasz nekem,

És ott fenn orcád látom.

3. Arié. (A)
Mily félénk s tánto^ó volt léptem,
De Jézus meghallja, mit kértem,

És vár a mennyben Atyja rég.
Sok bűnöm súlya húzott mélybe,
De bíztat Jézus azt Ígérve:

Az, amit értem tett, elég. 4

4. Recitativo. (T)
Szent Úr, ó, ne vess meg,

Habár a parancsaid megszegem itt rendre,
Add, lássam színedet!

Bár nagyon nehéz egyet is megtartanom,
Ha Jézus támaszom,

S nincs más, ki segítene,
A bizalmat, mely Benned van,

Nem vehetik el tőlem;
Nagy irgalmadból add, Uram,
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Ez igaz hitet nekem! 
így jó gyümölcsöd bennem megterem, 
S mint híved tevékenykedem.

5. Duetto. (T ,B)
Nagy szerelmed, Istenem,
Gyűljön /az/ lángra lelkemben!

Add, hogy minden mást megvessek,
Végül Tőled üdvöt nyerjek.

S add, e szívet hajtsa vágya, 
Szomszédját mint testvért lássa; 

Törjön rám bár ellenség,
Küldd el azt, ki Óv és véd!

6. Choral.
Adassák Isten trónján fent,

Ki minden jóság Atyja,
És Kxisztus, ki itt megjelent,

Hogy éltünk mindig óvja,
És a Szentlélek Úristen,
Ki segít minket szüntelen,

Hogy éljünk tetszése szerint 
Itt ez életben,
S majd ott, hol mennyben üdv vár fenn. 

Budaörs, 1994. márc. 31., Budakeszi, 2olo. márc.21.

0 EWIGES FEUER, 0 URSPRUNG DÉR LIEBE 
(Cantate BWV 34.)

1. Chor.
Ó, éltető tűzláng, ó, szeretet-forrás, /ős-forrás/, 

Gyújtsd szívünket lángra és hass át legott!
Szállj mennyből ránk, járj át szent égi tűz lángja,

Hogy legyünk, ó, Fölség, /Te/ szent templomod.
Add, e hitben éljünk, ez híved hő vágya!

2. Recitativo. (T)
Urunk, szívünk mindig hallgat Rád,
S mit szólsz, az igazság.

Igényied szeretetünket,
Hát fogadd szívünket;
S azt otthonoddá tedd!

Bár nagyon kicsiny szentély ez,
Ám dicsfénye nagy lesz.

3. Arié. (A)
Jó néktek, boldog választottak,

/Mily jó, mily jó, mily jó, ti választottak/, 
Hozzátok lakni, /ide lakni/ jő az Úr.

Még nagyobb üdv hogy érne ennél?
És mennyi áldást már átéltél?

Az Úrtól van, /Tőle van/ ez ajándékul. 4

4. Recitativo. (B)
Kiválasztja az Úr szent helyét 

És üdvvel tölti bé,
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A kunyhó, melyben lakik, rejt és megvéd, 
így válik az majd áldott szentéllyé. 

Az Úr már rég felszentelt házáról 
Most áldásként így szól:

5. Chor.
Béke vár rád, Izrael!

Áldd az Úr sok csodás tettét,
Áldd, mert gondolt mindig rád. 
Adván gazdag áldását.

Béke vár már, Izrael!
így nyersz végül fönn majd békét.

Budaörs, 1993. ápr. 27., Budakeszi, 2olo. márc. 21.

GEIST UND SEELE WIRD VERWIRRET 
(Cantate BWV 35.)

1. Sinfonia.
2. Arié. (A)

Összezavar szívet, lelket,
Ha az Úrra tekinthet.

Bár sok csodád ismertté tett,
De a nép, mely ujjong s éltet

Már nem hall és néma lett.

3. Recitativo. (A)
Én bámulok;

Mert ami látható,
Az csodát sejt'ni késztet.

Csak így tudok
Rád nézni, Jézusom,

S való,
Hogy azt felfogni nem tudom.

Ez vezet Téged,
Hogy csodává tedd, ami előtted itt rossz.

Számomra neved és a tetteid oly csodásak, 
És nincsen itt a földön nálad csodásabb.

A süket fület megnyitod,
S a néma ajkak szólnak ismét,

S még ennél jobb:
Egyetlen szóval nyitod meg a vakok szemét.

Te minden tetted csodás 
Nagy erő-forrás,

Mit angyalkar sem képes méltón magasztalni. 4

4. Arié. (A)
Isten mindent értünk tett.

Féltőn szeret s hű is Ő,
És ez minden nappal nő.

Hogyha gond és bánat rémít,
Az ő vigasza nem késik,

Mivel őriz bennünket.
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5. Sinfonia.

6. Recitativo. (A)
Nagy, erős Úr, Te emlékeztess mindig erre,
S boldogan fogad így be Téged lelkem mélye.

E szódat hallva: Effata, megnyílik makacs szívem zára; 
Ó, fülemet gyógyítsa ujjad érintése,
Mert másként vesztem érne.

Illesse nyelvemet 
Te erős, szent kezed,

S ezt szívem csodajelként látva
Most buzgón áldjon Téged,
S majd kapjon Tőled üdvösséget.

7. Arié. (A)
Úgy vágyom én Istennél lenni,

Ó, milyen jó is volna már,
Hol halleluja vígan száll,

Az angyalkarban együtt zengni!
Ó, drága Jézus, oldj fel hát,
Ne hordjak terhes bűn-igát!

Szent karod engem addig védjen,
Míg földi létem végét érem.

Budaörs, 1996. jún. 2.

SCHWINGT FREUDIG EUCH EMPOR 
(Cantate BWV 36.)

1. Chor.
Szállj vígan égbe fel, hol fénylik sok-sok csillag, 

Most zengve Sión boldog hála-éneke!
De vigyázz rá, mert hangja köztünk el nem halhat, 

Hisz’ Ő jön maga el, az Úr szent Fölsége.

2. Choral. (S,A)
Jöjj el, pogányok üdve,
Szűznek drága gyermeke,

S itt mi él, mind lássa meg:
Mit Isten rendelt, meglett.

3. Arié. (T)
Eltölti lassan édes mézzel

A kedves szívét sóvár vágy.
S mint arát bájol el varázsa 
A vőlegénynek, ha őt látja,

így várja szívem Jézusát. 4

4. Choral. (S,T,B)
Most lantok húrja pendüljön 
És édes dallam csendüljön,

Mely vigye a hírt széjjel, 
Hogy Jézusommal járhatok, 
Kit jegyesemnek mondhatok, 

Ki betölt szerelmével.
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Zengjen
Minden

Ujjongva és hálát adva most az Úrnak! 
Csak őt valljuk hatalmasnak.

I I .  R É S Z  .

5. Arié. (B)
Jöjj, várlak, drága kincs!
Bár hit és szeretet még nincs

E szívben, gyújtsad lángra Te,
S térj hozzám be!

6. Choral. (T)
Ki Atyáddal egy vagy Te,
Mibennünk a bűnt győzd le,

És Te örök hatalmad 
Nyújtson nekünk oltalmat.

7. Arié. (S)
Bármilyen fojtott, gyönge hangon

Az Úrnak Fölségét áldjuk mind.
S ha zeng majd visszhang lelkűnkben, 
Az néki csupán lárma fenn,

Mit hallván mennyben érez kínt.
8. Choral.

Dicsőség az Atyának,
Dicsőség egy Fiának,

S Szentháromság Istennek 
örökké zeng dicséret.

Budaörs, 1994. okt. 28., Budakeszi, 2olö. ápr. 2o.

"WER DA GLAUBET UND GETAUFT WIRD"
(Cantate BWV 37.)

1. Chor.
"Aki hisz itt s keresztelt lesz, az kap 
üdvöt majdan."

2. Arié. (T)
A hit nagy szeretetből fakad,

Mely, Jézus, benned értünk ég.
Ez Téged olyan mélyen áthat,
Hogy minket élet - könyvbe írat, 

így adva üdvnek örömét. 3

3. Choral. (S,A)
Jó Atyám, drága Istenem,
Úgy szeretsz régtől már engem,

Hogy értem Fiad küldted.
Magának engem választa,
A kincsem Ő, én mátkája, 

így szívem csak örülhet.
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9. Choral,
Most hozzád térek, Jézusom,

Hadd pihentessem testem,
Csak sírom mélyén aluszom,

Míg kürt-szód ébreszt engem,
S általad, Isten szent Fia, 
Kitárul mennynek ajtaja,

S ott örök élet vár rám.

Budaörs, 1992. júl. lo. Budakeszi, 2olo. márc/ 16

LIEBSTER JESU, MEIN VERLANGEN 
(Cantate BWV 32.)

1. Arié. (S)

2. Recitativo,

3. Arié. (B)

Drága Jézus, vágyom hozzád,
Mondd meg hát, hol vagy Tö" most?

Engem nyomban elhagysz, végleg?
S tovább már nem látlak Téged?

Ó, Te égi üdvöd hozd,
S add, hogy mennyben lássai/ orcád,

(B)
Te mért keresel hát engeti? Avagy nem azokkal 
kell törődnöm már most,/mik Atyám dolgai?

Itt, hol vár már Atyám háza,
Minden lélek/ megtalál.

Te is bizton meglelsz engem,
S nyugtot nyersz majd végleg bennem, 

Nálam bolaog otthon vár.

4. Duetto. (S,B) 
Seele: Ó, drága, sz/ént és dicső Úr! Önmagámnak 

Csak itt ne
Keresed nagy buzgón a vigaszt.

Jesus: Mi földi, megátkozod mindazt,
az égi honba vágyódsz csak,

Hol bizton érzed majd magad.
Seele: Mílv/drága, égi Úr, szent hajlékod fenn a mennyekben;

'A lelkem esd 
Hozzád, hol trónod fénye körülvesz.

A testem, lelkem örvend majd 
Itt néked, Istenem:

Úr Jézus! Imád szívem amíg éltem tart.
Jesus: Úgy lehetsz boldog csak,

Ha lángra gyűl a szerelemtől lelked irántam.
Seele: Ó, ez az Ige vigaszt nyújt, hogy bűnökből váltságom van,

Mit szívem hittel vall s a lelkem elfogad.

5. A-rie/Duetto. (S,B)
S + B : Eltűnnek most mind a gondok,

Véget ér itt jaj és kín.
S : El nem hagylak már én Téged,

Karom ölel és így véd meg.B :



Eia! Eia!
Majd a mennyben Ő ad nekem üdvöt végül, 
Szívem áldja Őt vég nélkül!

Ki halni térsz, nem vágyódsz-e,
Hogy te

Velem az Úrnak arcát lássad?
Ki bármi jót tett, arra mégse várhat; 

Mert aki keresztyén,
Szüntelen jót kell tegyen másnak 

Az Úrnak akaratát követvén,
S e hit munkálja egyedül,
Hogy Istennél az igaz üdvözül.

4. Recitativo. (B)

5. Arié. (B)
A hit ad csak lelkűnknek szárnyat, 

így azzal mennybe szállhatunk,
Ránk üdv a keresztvízben árad,

Az Úrtól áldást ott kapunk;
És boldog mind, mert már nem fél,
Ki hisz itt s keresztvíz kit ér.

6. Choral.
Adj bízó hitet nékem 

Fiadban, Jézusban,
És bocsásd meg sok vétkem 

Már itt és most, Uram.
Ne tagadd meg azt tőlem,

Mit egykor ígértél,
Rakd Rá, mit örököltem,

Terhemtől így mentsél.

Budaörs, 1996. júl. 8., Budakeszi, 2olo. ápr. 24.

AUS TIEFER NŐT SCHREI ICH ZU DIR 
( Cantate BWV 38.)

1. Chor.
Mélységből hívlak, Istenem,

Jajszómat halld meg, kérlek; 
Hajtsd füled hozzám kegyesen,

És kérésemnek nyisd meg!
Mert ha Te számbaveszéd azt 
A bűnt, mely Tőled elválaszt,

Ki állhat meg előtted? 2

2. Recitativo. (A)
A Jézus véréért lesz csak 
A számunkra majd vigasz, bocsánat.

Mert míg a sátán tőrbe csal,
A teljes földi élet

Már rég mind telve kínokkal.
Mi más lehet

A lélek vigasza, mit szívünk esdve kérhet,
Mint Jézus váltsága, hogy értünk vérezett?
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3. Arié. (T)
Én hallom sok szenvedés közben 

A vigaszt, Jézusom szavát.
Ne aggódj ezért hát , én lelkem, 
Csak Benne bízz, mert hű az Isten, 

Mit mond, az áll, Ő el nem hágy,
S nem válik el már soha tőlem!

4. Recitativo. (S)
Jaj !
Hitem gyenge, mint sóhaj, 

így lej]̂ L bizalmamnak 
Építésére nem biztos alap!

Mily gyakran kell, hogy új jel bennem 
Lágyítsa szívem!

Hogy? Segítőd nem ismered,
Ki csak egy szóval menthet meg? 

És nyomban majd,
Bár gyöngeséged fogvatart,

Az üdv vár téged.
Csak bízz a Mindenhatóban, és várd,

mit ígért néked!

5. Terzett. (S,A,B)
Ha gyötrő bánat láncra-fűzve

Csapásra csapást halmoz itt, 
Majd megment Üdvözítőm műve,

így búm is rögtön távozik.
S ha felkél vigasz napja végre, 
Eltűnik gond és bánat éje!

6. Choral.
Bár gyarlók vagyunk s bűnünk sok, 

Irgalma nagyobb annál;
Ő miért segít , nincs rá ok. 

Mentséget mégis talál.
Nyájának drága pásztora 
Izrael üdvét elhozza 

Megváltva minden bűntől.

Budaörs, 1992. júl. 6., Budakeszi, 2olo. ápr. 8.

BRICH DEM HUNGRIGEN DEIN BROT 
(Cantate BWV 39.)

1. Chor.
"Jöjj s az éhezőn segíts, s a szegény /hontalan/ 

bujdosót házadba vidd. Ha látsz mezítelen bűnöst, 
adj köntöst rá, és ne rejtsed el te önmagad!

És akkor szép fényed majd fölragyog mint hajnal 
pírja, s a teljes gyógyulást gyorsan érzed. És 
előtted mindenütt igzság fog járni, és az Úrnak 
egész dicsfénye rád kiárad." 2

2. Recitativo. (B)
Az égi Úr árasztja áldását

Miránk, mely nélkül itt lenn élni alig lehet.
Csak Övé életünk; Ő sok örömöt ád,
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Nem úgy, hogy minket csak 
A sok kincs gyönyörködtet.

Ez próbakőként hat,
Mely által ismert lesz,

Hogy minket bármily szegénység és szükség érne, 
Ő oltalmába vesz,

És ami nékünk kell, azt megadja majd végre.
Nagy jóságáért, mellyel támogat,

Ne szeretet - adónka^a^lgk^ gcjâ v 
S nagy irgalma, mely betölt feíebaratokát,

A szívet ajándéknál jobban meghathatja.

3. Arié. (A)
Alkotónknak, ó, már itt lenn 
Mása lenni árnya-képpen 

Előíze üdvünknek.
Nagy irgalmát itt követve, 
Szórjuk áldás magvát szerte,

S lássuk hasznát majd ennek.

I I .  R É S Z .

4. Arioso. (B)
"Tégy jót és a gondot oszd meg, tartsd 

észben ezt, mert ilyen tetted az Úrnak tetsző."

5. Arié. (S)
Minden, itt amim csak van,
Tőled kaptam, Uram.

Színed elé ha juthatok 
Minden szerettemmel,
Áldlak hálás szívvel,

Te nem vársz áldozatot.
6. Recitativo. (A) j'y.J'-

Hogy lehet Neked, Uram, elégé meghálálnom,
Mit tettél testemnek s lelkemnek javára?

S mi az, mit kaptam még,mi nem is ritka nagyon? 
Van módom nevednek itt magasztalá*sara.

Mást nem, csak lelkemet ajánlhatom fel Néked, 
^.^felebarátnak, hogy készséges leszek,

Az ínséget, amit nekem juttatott ez élet,
És, ha ez megfelel, a földnek testemet.

Itt hozok, Uram, mindent, legyen tetszésedre,
Majd, amint ígérted, vígy engem föl a mennybe!

7. Choral.
Boldog ember, ki nem tétlen

Nézi, mást ha bajban lát, 
Megkönyörül a szegényen,

És az Úrhoz mond imát.
Ki tanácsot ád, ha kell,
S jót tesz minden emberrel,

Ki másnak nyújt segítséget,
Nyer majd végül üdvösséget.

Budapest 1963 . , Budakeszi, 2olo. ápr. 28.



DAZU IST ERSCHIENEN DÉR SOHN GOTTES
(Cantate BWV 4 0 .)

Chor.
"Az Istennek Fia jött el hozzánk, hogy sátán 
munkáját mind tegye tönkre."

Recitativo. (T)
ím testté lett az ige s földre jött,

Éltető fény így tölti be a Földet,
Ő Isten Fia volt 
S otthagyva égi trónt 

Itt ember-testbe öltözött,
S oly szegény lett, mint minden gyermek. 

Nos, vésd eszedbe jól a cserét, mely ím ez 
A király alattvaló lesz,

Az Úr jön közénk szolgaként,
S az embernemnek hoz reményt,

- Ó, drága hír ez minden fülnek! - 
üdvünk ím, megszületett.

Choral.
/: A bűn csak bánt, :/

De Krisztus szánt,
S lejött a földre nékünk vigaszt hozva, 

így velünk van 
Sok bajunkban:

Ki lenne az, ki minket kárhoztatna?
Arié. (B)

Átkozott féreg,
Istent nem féled?

Ő fejed győztesként tapossa szét, 
Újszülött gyermek,
S elveszett lelkek 

Számára hozza el békességét.

Recitativo. (A)
A kígyó bár az Édenben,

Mint Ádám utódának,
Mérgét kínálja szüntelen,

Már veszélyt nem hoz ránk;
Az asszony magva jő hozzánk,

Ki üdvünkre öltözött testbe,
S így minden mérgét már elvette.

Megnyugodhatsz! Bűn mérge nem hat.

Choral.
Szólj hát, fejed csóválva:

Átkos kígyó, tűnj el!
Mily új cseled fullánkja

Tölt el félelemmel? 
Széttaposta fejedet,

S szenvedése árán 
Tőled Üdvöm már elvett,

S mennyben öröm vár rám.
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7. Arié. (T)
Krisztus népe, örvendj már!
Tombol poklok mélye bár,

Melyben sátán dühe rettent:
Jézus az, ki ettől véd,
És mint kotlós-szárny csibét 

Vihar elől, ő majd megment.

8. Choral.
Jézus, buzgón kérünk Téged,

Irgalmaddal légy velünk,
S add meg, mit csak kérhetünk,

Lelkünk szömját így enyhítsed:
Krisztus - hívők seregét 
Várja békés, áldott év!

öröm töltsön minden szívet! 
Krisztus óv, így bú nem érhet, 

öröm tölt el s ezt Ő adja,
Ragyog ránk az üdvnek napja!

Budaörs, 1993. szept. 2o., Budakeszi, 2olo. ápr. 28.

JESU, NUN SEI GEPREISET 
(Cantate BWV 41.)

1. Chor.
Jézus, hadd áldjunk Téged 

Ez új év kezdetén 
Jóságodért, mely védett

Sok vész s gond idején,
Mit eddig mind túléltünk,

Majd jő új, boldog év,
Mely áldást hoá minekünk,

S fönn vár az üdvösség;
Lezártuk szépen csöndben 

Az ó - esztendőt végleg.
Most (mind) önmagunkat Néked 

örökre adjuk át,
Hogy testünk s lelkünk védd meg 

Ez egész éven át!
2. Arié. (S)

Ó, Urunk, add ez évet befejeznünk,
S oly vége legyen itt, mint kezdete volt rég.
Állj mellénk, mert így karod véd,

Hogy ha ez év majd véget ér,
Ránk áradt bő áldásodér'

Mint most is, halleluját zengjünk. 3

3. Recitativo. (A)
Uram! Énrajtam itt legyen áldásod 
Az "A" és "0" míg élek s majd ha meghalok. 

Kezedben van mi egész életünk,
És a mi napjainkat számon kéred;

Előtted nincs mit rejthetünk;
Te látod azt, mi jó és miből ered bánat, 
E kettőből add,
Mit a Te irgalmad

Minékünk adni bölcsen késztet Téged.
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4. Arié. (T)
Ha nekünk tetőled nyert béke 
Lesz egész éltünk osztályrésze,

Add, lelkünk hallja üdvöt szerző szózatod! 
így már itt lelhet üdvre 
Te néped, áldást nyerve 

S lesz kiválasztott ott.

5. Recitativo + Chor. (B)
B .: Az ellenség - míg éjt vált nap -

Kárt okoz s fájdalmat,
És nyugalmunkat teszi tönkre,
Nem kívánod-e meghallani közbe'

Ó, Urunk, amit ajkunk rebeg egyre:
A sátánt a mi lábunk alá vesd Te.

Chor.: "A sátánt a mi lábunk alá vesd Te."
B .: így nő majd dicsőséged itt,

S mint kiválasztott szentjeid
- Bár sok volt keresztünk és kínunk, 

Inrten az örök üdvbe jutunk.

6. Choral.
Csak áldás illet Téged 

És örök dicsőség.
Te oktass: tűrjünk Véled

S hogy mit kell tennünk még,
Míg el kell válnunk iflUét 

S kitárul fent a menny,
Ott nyerünk igaz békét,

S vár ránk az 'Úristen.
Ó, mindazt add meg, kérünk,
Tetszésed szerint nekünk!

így zeng most szájjal, szívvel 
A Krisztust hívő nyáj,

Remélve bízó hittel:
Rá boldog új év vár.

Budaörs, 1996. ápr. 14., Budakeszi, 2olo. máj. 1.

AM ABEND ABER DESSELBIGEN SABBATS 
(Cantate BWV 42.)

1. Sinfonie.

2. Recitativo. (T)
"A tanítványok meg szombaton este összegyűltek 
egy há^zbap , jj^J^ár az ajtók mind zárva voltak,- 
mert áTzsidolétól nagyon féltek,-ím Jézus köztük 
megjelent." 3

3. Arié. (A)
Hol két, vagy több fő együtt van 

A Jézus szent nevében,
Közéjük lépve így szól Ő:

Véletek béke légyen!
Bár minket jó és rossz is ér,
Tervével mindez összefér.
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4. Duett (Coral). (S,T)
Ne csüggedj el, te kicsiny nép,
Ha támad ádáz ellenség,

Hogy öcsz^zű’zzon téged,
És tönkretenni készen áll,
Bár tőle félsz, ne aggódjál:

Nem soká árt már néked.

5. Recitativo. (B)
így vehetjük mind Lg ĉ ẑ pé Idaképpen 
Jtm azt, mi történt “Jeruzsálemben régen;

Midőn összegyűlt a tanítványok nyája 
- Az ajtókat zárva -

A zsidóktól mind félve,
Közöttük Jézus megjelent,
Hogy lássák: hű népét megóvja Ő itt lent, 

Hadd dúljon ellenségei

6. Arié. (B)
Jézus népe védő - pajzsa,

Hogyha éri üldözés,
Éltetőn majd tűz rá napja,

S bíztatja felismerés:
Jézus népe védő - pajzsa,

Hogyha éri üldözés.

7. Choral.
Adj nékünk békét kegyesen,

Úristen, míg itt élünk;
Mert nem kész arra senkisem,

Hogy síkra szálljon értünk,
Egyedül Te szánsz minket.

Adj, kérünk, minden elöljárónknak 
Bölcs látást, jó szívet,

Hogy vezetésükkel
Itt lenn élhessünk mindig Benned bízó hittel,

S legyen bennünk jámborság, jóindulat.
Ámen!

Budapest,199 4. okt. 4*r Budakeszi, 2olo. máj . 2 .
GOTT FÁHRET AUF MIT JAUCHZEN 

(Cantate BVA7 43.)

1. Chor.
"Felmegy az Úr a mennybe s zengi őt ott harsonák 
hangja. Mind áldja, mind áldja Őt; mind áldja, 
mind áldja Őt, az ég Urát." 2

2. Recitativo. (T)
Győzelmet ünnepelni készül menny s föld Ura,

S a rabtartókat maga veti rabságba.
Ki ujjong hát? Ki fuj most harsonájába?

Ki az, ki mellé áll ma?
Nem Isten serege,
Mely dicsőségére

Erejét, hatalmát, szé’t nevét magasztalva 
Már most és örökké azt zengi: Halleluja?
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3. Arié. (T)
Most ezerszer ezrek mind szolgálnak Téged,
Ó, királyok Királya, zeng Neked ének,

A Föld és az ég enged szavadnak itt,
És minden, mit elrendelsz, úgy történik.

4. Recitativo. (S)
"És az Úr most azt követően, hogy beszélt 
velük, nyomban felvitetett a mennybe, s ott 
Istennek jobbja felől ül."

5. Arié. (S)
Üdv - szerző művét már 

Itt Jézus befejezte,
S a mennybe visszaszáll

Ahhoz, ki Őt leküldte.
S mert útja véget ér,

Most tárulj ki, mennybolt,
S örvendj, hogy visszatéri

I I R É S Z

6. Recitativo. (B)
A hősök hőse jő,

S a sátán bárhogy rettent, 
Megsemmisíti Ő

A halált hozó ellent
Szétszórva seregét;

...- — g ^ 'Ot hoz-zá-tok fel mielebb!

7. Arié. (B)
Ő az, ki egyedül

Ment értünk keresztfára,
A gyötrelem s kín, mit tűr,

Sok bűnös váltságára 
Fizetett drága ár.

Ki úr itt, fogja fel:
Itt Néki babér /babér Néki/ jár.

8. Recitativo. (A)
A mennyek országát

Rá hagyta égi Atyja:
Az örök koronát

Ott immár meg is kapja 
Sok eltűrt kínjáért; 

Nagy öröm tölt el majd,
Hogy látom: mennybe ért.

9. Arié. (A)
Jól látom én már rég,

Hogy joggal veti Isten 
Itt porba, aki vét,

Hogy hívein segítsen;
S ne érje baj azt itt,

Ki míg e földön él,
Csak hozzá vágyódik.

( S ) „Ő készít énnekem
Majd lakást maga mellett,

lo. Recitativo.
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Hogy így én szüntelen
Oldalán nyerjek helyet,

Hol nincs már kín, se jaj.
Míg járom utamat,

Őt áldom hálával.

11. Choral.
Lét ura Te, én Jézusom,

Ki mennybe felvitettél,
Hol Atyád ül szent trónuson 

És üdvözült sereg él:
Mint lehet fényes győzelmed,
Mit véres harcod szerzett meg,

Most méltóképpen zengnem,
És szüntelen dicsérnem?

Bennünket vonj magadhoz fel,
S adj szárnyat hitünknek!

Ormára minket Te vígy el
Izráel szent hegyének.

Uram, Tehozzád juthatok,
Hol mindig boldog maradok?

S majd színed előtt állva 
Orcádat szemem látja?

Budapest, 1996. okt. 4., Budakeszi, 2olo. máj. 4.

SIE WEBBEN EUCH IN DEN BANN TUN J.
(Cantate BWV' 4 4 . J

1. Duett + Chor. (T,B)
T+B.: "Rátok majd sök átkot (átkokat) szórnak.
Chor: Aztán jő majd a nap, hogy aki ölne, úgy

véli, hogy ezzel szolgál az Istennek."

2. Arié. (A)
Krisztus híve itt e földön

Járjon Krisztus nyomán mind.
Bárha kínok árja várja,
Le fog győzni utoljára

Átkot s gyötrő, súlyos kínt

3. Choral.
Ó, Isten, sok a fájdalmam,
Mely rámtör minden órában!

Könny-áztatott a keskeny út,
Amelyen lelkem mennybe jut. 4

4. Recitativo. (B)
Keresi szorgosan

Az Antikrisztus régen,
Hogy ő miképpen 

Üldözze bőszen Krisztus népét,
Mert az, mit hirdet, ellenére van.

Azt képzeli, hogy amit tesz,
Az égi Úrnak tetszésére lesz.

De lám: a keresztyének, miként pálmaágak 
Terhelés alatt, inkább feljebb hágnak.
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5. Arié. (S)
Csak az a hívek vigasza,

Hogy óvja egyházát az Úr.
Mert rá ha zordul orkán támad,
De elmúltával tűnik bánat,

Itt nyomban napnak fénye hull.

6. Choral.
Én lelkem, benne bízzál,
Csak hozzá ragaszkodjál,

Ki téged alkotott.
Mint lehet, legyen itt lenn,
Jó Atyád fönn a mennyben

Majd mindenre ad tanácsot.

Budapest, 1996. okt. 8 ., Budakeszi, 2olo. máj. 6 .

ES IST DIR GESAGT, MENSCH, WAS GÜT IST 
(Cantate BWV 45.)

1. Chor.
"Már megmondta rég: Tudd, mi jó, ember, mit 
az Úr kíván tőled, ím ezt: igéjét tartsd meg, 
és szeresd mindig, Isten előtt alázatos légy."

2. Recitativo. (T)
Az Isten, amit akar, tudtul adja,

Mi tetszik Őneki;
igéjét zsinórmértékké teszi,

Hogy legyen lábam fő szándéka 
Aszerint járni csak,

Őt félve s szeretve, alázatban,
- Hűségem próbájaként lankadatlan - 

Hogy egykor előtte, mint híve, állhassak.

3. Arié. (T)
Tudom, Isten gondja,

Mi az, mi itt nékem kell, 
Vélem így, ki hűtlen szolga,

Mindent joggal számol el. 
Lelkem készülj, mint mentsd magad; 

Hűségedért jutalmul 
Kín és gúny

Sérthet, ámde nem fog rajtad.

I I .  R É S Z  . 4

4. Arioso. (B)
"Mert bizony sokan mondják majd nekem ama 
napon: Uram, Uram, Uram, vájjon mi nem ne
vedben prófétáltunk éppen, avagy mi ördögöt 
is nem a Te nevedben Űztünk, nem így űztünk 
S nem a nevedben vittünk véghez mi nagy dol
gokat?
S én nékik majd így teszek vallást: Nem is
mertelek soha titeket, félre, félre tőlem in
nen, félre tőlem innen, ti gonosztévők!"

■̂O



57

5. Arié. (A)
Ki szívből tesz

6 . Recitativo.

Az Úrról vallást itt,
Ő is fog arról tenni.
S annak kell tűzben égni,

Ki szájjal dicsőít,
Majd megkövez.

(A)
így maga szívem és a szám lesz itt bírám,

És jutalmát Isten, mint érdemiem, úgy adja. 
Ha éltemet nem szava szerint folytatnám,

A lelkem sebét vájjon ki gyógyítja?
Mért nehezítem sorsom magamnak?

Az Úr, mit akar, csak az legyen,
Épp' ezért soha el nem hagy,

Hogy lássa művét majdan immár véghezvitten

7. Choral.
Add, híven végezzem

Munkámat, amint illik, 
Szent igéd vezessen

A helyes úton mindig. 
Add, tegyem dolgomat

Úgy, s akkor, mikor kell, 
S ha jól tevém, Te majd 

Jutalmazz sikerrel!

Budaörs, 1996. nov. 11., Budakeszi, 2olo. máj. 24.

SCHAUET DOCH UND SEHET, OB IRGEND EIN SCHMERZ SEI 
( Cantate BWV 46.)

1. Chor.
"Nézzétek s lássátok, van-e oly bánat, mint 
e kín, mely ím engem ért. Mivel engem mél
tán sújtott az Úr, Ő bősz haragját töltve 
ki rám (haragját bőszen töltve ki rám)."

2 . Recitativo. (T)
Hát kiálts csak, elpusztult városa 

Az Úrnak, kő-és hamu-halom!
Patakként könnyed árja hulljon,

Mert sorsod mostoha,^
Sújt pótolhatatlan veszteség:

Az égi Úr kegye,
Mit hiányolsz már rég 

Sok vétkedre.
Mint Gomorrát, Ítélet sújtott téged,
Bár nem irtott ki végleg.

Jobb volna! Lennél hamu inkább s por,
Mint Krisztus ellensege, ki gyalaz s karomol. 

Nem látod Jézus könnyeit?
Hát nézd az indulatp^^hull^mjiijt,
Azt mind te vontad magadra itt,
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Mert fogyván türelme, 
Az Úr ítélkezik

3. Arié. (B)
Bősz vihar zúg és egyre jobban,

Bár látszik már egy fénysugár, 
Számodra tűrhetetlen már:

A bűnök szörnyű árja 
Bosszúval sújt, s villáma 

Itt rád majd pusztulást hoz nyomban.

4. Recitativo. (A)
Ne véljétek, ti bűnös emberek,
Hogy Jeruzsálem lehetett 

Csak szörnyű súlyos bűnnel tele!
Már titeket is ítélet illetne,

Ha mind meg nem tértek,
Sőt még egyre több bűnben éltek, 

így pusztultok el szörnyű módon majd végül.

5. Arié. (A)
Ám Jézus kész, hogy pajzsként védjen,

Bár bűnünk sok, de mellénk áll.
Ő gyűjt egybe jó pásztorképpen,

Mint csibét kotlós szárnya vár.
Ha bosszuló bősz vihar bűnösre sújt le, 
Ő óvja hívét, hogy megmentse.

6 . Choral.
Ó, Isten, hű Urunk,

Előtted meg nem áll 
Csak Fiad, Krisztusunk,

Kit várt a kínhalál.
Ó, nézzed vérző sebeit,
S a szenvedést mint tűrte itt;

Őérte szánj meg minket,
S bocsásd meg bűneinket!

Budaörs, 1993. aug. 3., Budakeszi, 2olo.máj. 11.

WER SICH SELBST ERHÖHET,
DÉR SOLL ERNIEDRIGT WERDEN 

(Cantate BWV 47.)
1 . Chor . ffXOTT? JUHIJ) JJJJjJJJ J

"Aki magát fel - ma -gasz - taJjja, az bizony 
megaláztátik, és aki magát meg-a-lázza, az fel 
magasztaltatik, és aki megalázkodik, az felma- 
gasztaltatik, és az, ki megalázkodik, az felma 
gasztaltatik,és ki magát dicséri, az megalázta 
tik,s aki megalázkodik, az felmag%ztaltatik." 2

2. Arié. (S)
Mindaz, ki csak Krisztus híve, 
Alázatra törekedne;

Hozzá csak/az/ így tartozik. 
Gőgöm ördög szítja itt; 

Mindig gyűlöli az Isten 
Azt, ki dölyftől mentve nincsen.
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3. Recitativo. (B)
Az ember por, sár s hamu itt lenn;

Hogy lehet, hogy bár önteltség 
Lett rajta úrrá rég,

Megváltozzék egészen?
Úr Jézus! Isten Fia,

Ki teremtett itt mindent,
Ő miattunk lett szegénnyé, míg élt lent, 

S itt szégyen s gúny volt sorsa;
És te, mondd, mire vagy oly nagyon büszke?
Hogy fér ez Krisztus-hittel össze?

Menj, szégyenkezz, te gögös teremtmény, 
Bánkódj, te Urad követvén;

Lélekben vesd az Isten elé magad,
így egykor majd fölemel s meg nem tagad.

4. Arié. (B)
Jézus, bűnnel terhelt szívem

Sújtó jobbod törje meg, 
így nem lesz majd végül részem 

Kárhozatban üdv helyett.
Alázatod vágyva vágyom,
És a gőgöt /majd/ sújtsa átkom;

Nékem adj bölcs értelmet:
Tetszésedre élhessek.

5. Choral.
Mi múlandó, mellőzöm szívesen,
Mert örök üdv vár rám a mennyben,

Mit Te szereztél meg 
Kínhaláloddal énnekem.
Imádlak érte, Istenem!

Budaörs, 1994. ápr. 11. Budakeszi, 2olo. máj. 27.

ICH ELENDER MENSCH, WER WIRD MICH ERLÖSEN 
(Cantate BWV 48.)

1. Chor.
"Én nyomorult lény, ki vált meg majd engem 
e halálnak testéből?"

2. Recitativo. (A)
Nagy kín és nyomor szakad rám,
Sok bűnöm mérge tán

Már hat és egész bensőm marja.
E világ betegágy, majd ravatal,

És egészen a sírig
Hordoznom kell a kínt, mely sújt itt. 

Mert lám, az erős méregként fertőz meg 
Áthatva egész lelkem;

S így, ha e kín átjárja testemet,
És keserűnek érzem kelyhem,

Csak Hozzád esd e szív nagy sóhajjal. 3

3. Choral.
Csak az lehet, Hogy bűnt követ,

Mint büntetés, kín s bánat,
Ha folvtatom, Majd bánhatom,

Rám csak vezeklés várhat.
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4. Arié. (A)
Ó, űzzed el belőlem tenger sok vétkem,
S ha jónak azt látod, Te törd meg rossz énem! 

Csak telkemet metsd meg, és tedd tisztává,
Hogy válhassak előtted szent Siönná.

5. Recitativo. (T)
Az Úrnak keze csodát tesz

Még azok közt is, akik holtak,
S úgy tűnik bár: elhagy a lélek,
S a tested is elgyöngült végleg,

Mindezen Jézus úrrá lesz:
Ő tudja , mi kell nekünk,
Hogy legyen ép a testünk és a lelkünk.

6 . Arié. (T)
Ha Jézus megbocsátja vétkem,

Meggyógyul testem s lelkem is.
A holtakat Ő feltámasztja,
A gyöngén erejét mutatja,

S mit ígért rég: ki benne hisz, 
Megtartja Ő azt mindenképpen.

7. Choral.
Ó, egyedüli vigaszom,

Úr Krisztus, Téged kérlek;
Te ismered jól panaszom,

Te vethetsz annak véget.
Szent akaratod legyen meg 
Úgy, amit tetszik Teneked;

Ezt vallom, míg itt élek.

Budapest, 1978. jan., Budakeszi, 2olo. máj. 29.

ICH GEH 1 UND SUCHE MIT VERLANGEN 
(Cantate BWV 49.)

1. Sinfonia.

2. Arié. (B)
Csak téged kíván s keres szívem,

Úgy vágyom, mátkám, tehozzád!
Mondd el, hogy hova mentél innen,

Szemem hogy téged már nem lát?

(B, S)
Már megterítettek 

S a menyegzői asztal tele,
Csak mátkám nincs még köztünk, bár már lenne 

Mg s t Jézus rólam szól,
S ez nekem örvendetes hajig!

Csak téged kíván s keres szívem,
Úgy vágyom, mátkám, tehozzád!

Én vőlegényem! néked térdet hajtok,
Jöjj, drágám, jöjj, hadd adjak csókot^

3. Recitativo.
B.:(Jézus)

S.:(lélek) 
B. :
S. :
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B.
S . : 

B. 
S. : 

B. 
S.

4. Arié. (S)

Élvezzed gazdag lakomámat!
Add ennem gazdag lakomádat!

Jöjj, drágám, jöjj, jöjj futva már, 
Én mátkám, lásd, ím futok már
Mert nászra készült^ruM <̂'lvár.vruham^

Én oly pompás vagyok s szép,
Üdvömet ez gyújtja lángra.

Ő, ki lelkem megváltja, 
Öltöztet dísz-ruhába;

így eléje állhatok,
Ha majd mennybe följutok.

5. Recitativo.
S.: (lélek)

B .: (Jézus)

S.

B.

(S,B)
A hit már régen testet öltött bennem, 
így marad szívem elrejtetten 

Tebenned s magamat
Eljegyzem veled, s együtt leszünk mennyben 

Mily jó tudat!
Feltárult már az égbolt nekem:

És maga Isten hív és küldi szolga-népét,
Hogy gyűjtsék be Ő nemzetségét 

A mennyekbe,
Hol lehet vendége

Megváltott gyermeke.
Itt jövök, Jézus, engedj be!

A sírig híven élj,
S nyersz tőlem égi koronát, ne félj!

Arié
B.

B,

B.

B.

B.

(B) + Choral (S)
: (Jézus) Én téged mindig kedveltelek,
S.: (lélek) Mily boldog már itt életem,

Mert drága kincsem, Istenem,
A kezdetem s a végem.

: S ez készt, hogy hozzám vonzzalak.
S.: Ő viszi mennybe lelkemet,

Hol néki zeng majd dicséret, 
Mert vár az örök Éden;

: Majd eljővén (hamar),
S.: Legyen! Legyen!
: Az ajtón zörgetek,
3.: Szívem éke, üdvnek fénye,

Már úgy várlak!
: Nyisd meg s belépek én!
3.: Leghőbb vágyam nálad lennem.

Budapest, 1996. nov. 21., Budakeszi, 2olo. jún. 1.

NUN IST DAS HEIL UND DIE KRAFT 
(Cantate BWV 5o.)

1. Chor.
"Most lett az üdvösség, erő és Istenünk országa, 
hatalma Krisztusé végleg, mert az a porba hullt, 
ki mindig vádat szórt ránk az Úr előtt. Most lett 
üdv, Istenünk minden hatalma itt, egész országa, 
hatalma Krisztusé végleg."

Budapest, 1967., 1996. máj.17., Budakeszi, 2olo. jún.l.
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JAUCHZET GOTT IN ALLÉN LANDEN 
(Cantate BWV 51.)

1. Arié. (S)
Zengjük Istent bárhol élünk!

Mit az ég és földünk ad,
S teremtménynek tartogat,

Terjessze az Úrnak hírét,
S mi Őnéki mindenért 

Gyújtsuk áldozatnak tüzét,
Mert ha sújtott vész s baj ért, 

Ő itt maradt mindig vélünk.

2. Recitativo. (S)
Mi áldjuk háza tornácán,

Hol dicsősége lakik,
Hűsége nagy 
S mi nap mint nap 

Élvezzük áldásait.
Őt dicsérjük, mert jósága megszán.

Bár gyönge minden hang, hogy csodáiról zengjen,
E szörnyen gyatra dal majd nála tetszést nyerjen.

3. Arié. (S)
Fölség, minden reggel kérünk: 

Jóságodat újítsd meg!
Drága nékünk hűséged,

Érte hálás szívünk, éltünk,
Erre példa jámborságunk, 
így gyermekeiddé válunk.

4. Choral.
Dicséret, áldás zengjen

Atya, Fiú, Szentiéleknek!
Mert bőven kapjuk ingyen,

Mit irgalmából ígért meg,
Hogy higgyünk bátran mindig

És Benne bízzunk csak,
Ha szívünk Őrá számít,

Ez bátorságot ad,
Hogy csatlakozzunk Hozzá;

És zengjük nyomban mind:
Ámen! úgy lesz, mint mondá,

Fenn vár hitünk szerint. 
Halleluja, halleluja!

Budaörs, 1993. júl. 18., Budakeszi, 2olo. máj. 27.

FALSCHE WELT, DIR TRAU' ICH NICHT 
(Cantate BWV 52.)

1 Sinfonia.

2.Recitativo. (S)
Rút világ, úgy félek itt!

Mert skorpiók közt kell itt élnem,
És álnok kígyók közelében.

Nem lelkesít,
Ha óvón nézel rám,

Mert titkos érzés támad bennem:
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Ha meglátnám
Majd Jóbot, sírba kelle1 térnem. 

Mert száműzött a tisztesség már rég 
E földön álnokságunk miatt,

S csak alakoskodás,
Mi bennünk helyén maradt.

A legjobb barát árul el,
S ez, bizony, szörnyűség!

3. Arié. (S)
Meglehet, meglehet,
Engem el is űzhetnek,

S támadhat e világ bár,
Isten maga mellém áll,

Értem mindig síkraszáll.
4. Recitativo. (S)

Az Isten hű!
Nem tud, s nem fog elhagyni soha;

E világ itt ha őrjöngve rohan,
S a lelkem láncon tartja,

Ő segít, velem van.
Az Isten hű!

így bizton építhetek Őrá,
Mert szívem, lelkem, értelmem 
És egész mindenem 

Ő mindig óvná.

5. Arié. (S)
Csak Istent áldom mindenért,

E világ maradjon magára.
Mivel óv, mint pajzs és vért,
Engem gyilkos gúny ha sért,

S álnok nyelvek vesznek szájra.

6 . Choral.
Csak benned bízom, Istenem,
Add, ne maradjak szégyenben,

S ne legyek gúnynak tárgya!
Azt kérem csak,
Hogy el ne hagyj,

Ez szívem leghőbb vágya!

Sopron, 1993.aug.2o., Budakeszi, 2olo. jún. lo.

SCHLAGE DOCH, GEí^SCHTE STUNDE 
(Cantate BWV 53.)

1. Arié. (A)
Jöjj már, üss, oly rég várt óra,

Virradj fel, szépséges/te drága/ nap! 
Jertek, égi angyalok 

Mennybe széles kaput tárva,
Hogy én Jézusomat látva

Legyek végül boldog ott!
Szívem vágya ez régóta,

Míg csak végsőt dobbanhat.

Budaörs, 1994. márc. 5., Budakeszi, 2olo. jún. 8 .
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WIDERSTEHE DOCH DÉR SÜNDE
(Cantate BWV 54.)

1. Arié. (A)
Mindig állj ellent a bűnnek,

Mert a mérge gyorsan hat.
El ne ámítson a sátán,
Mert az Úrra szégyent hozván 

Szörnyű vég vár s elragad.

2. Recitativo. (A)
Sok fajtája van a bűnnek,

És bár látszólag csodaszép,
Csakhogy legott
Kelt bút és nagy bűntudatot,

És bajaink csak gyűlnek.
Mind arany kívülről, de hogyha megnézzük, 

Úgy látszik csak, hogy puszta árnyék, 
És sötét, mint a sír.

Mint romlott alma hullik el,
Ki ahhoz hasonlóvá válnék,

S az égi honba nem jut fel.
Az éles kardként szúr, és fáj,
Ha testet, lelket általjár.

3. Arié. (A)
Ki bűnben él, az ördög rabja,

Mert annak zsákmányává lett;
De bárki béklyójától válhat 
Azt buzgón kérve, s ellenállhat,

Szabaddá válni majd csak így lehet.

Budapest, 1996. máj. 17., Budakeszi, 2olo. jún. 14.

ICH ARMER MENSCH, ICH SÜNDENKNECHT 
(Cantate BWV 55.)

1. Arié. (T)
Én földi lény bűnt szolgálok,

Ha Uram színe elé lépek,
Ki ítél, rettegek és félek,

Mert Ő igaz, s én nem vagyok . 2

2. Recitativo. (T)
Én Isten ellenére tettem,

És keskeny ösvényét,
Amelyet nekem rendelt rég,

Bíz' elkerültem.
Nos, hol lelhetek hajnalpírnak szárnyán 

Majd menekvésre helyet?
Az végül sírom mélye lehet?

Hisz minenütt elér a Mindenható keze,
S rabként tart bűnök köteléke.
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Úgy van!
A bűneimnek száma
Miatt a polkol mélye várna,

Ha egykor eljön ítélni Uram.
Nem óv meg sírom sem,

És így a végem szörnyű lenne;
De én majd fölszállok a mennybe,

Hol Isten vár és megítéltetem.

3. Arié. (T)
Ó, szánj meg hát!

Add, hogy könnyem meglágyítson,
És szíved mélyére eljusson;

Add, hogy Jézus Krisztus vére 
Haragodat csendesítse!

Ó, szánj meg hát!

4. Recitativo. (T)
Ó, szánj meg hát!

Az nekem
Vigaszt ád,

Hogy nekem nem kell bírák elé állnom,
És inkább trónján ülve majd 

Atyámat lehet mennyben látnom, 
ím, híved térdet hajt,

Mert Fiad kínja váltságot szerzett már nekem rég 
A bűnömért megfizetve, 

így kérem türelmét,
Hisz nem is lehet mást tennem.

Majd ott fenn vár az Isten kegyelme.
5. Choral.

Noha Téged elhagytalak,
Mégis arra számítok:

Kínhalála által Fiad
Szerzett nékünk váltságot.

Nem tagadom vétkemet,
Ámde drága kegyelmed

Sokkal nagyobb, mint a bűnök,
Melyek léte bennem örök.

Balatonszemes, 1993. aug. lo., Budakeszi, 2olo. jún.17.

ICH WILL DEN KREUZSTAB GERNE TRAGEN 
(Cantate BWV 56.)

1. Arié. ( B )
Keresztfám én készséggel hordom,
(keresztfám készséggel hordom, azt én 
készséggel hordom),

Mit rám (mit rám) az Úr szent jobbja tesz, 
S elhagyván már sok gyötrő gondom

Az Isten (majd) fenn magához vesz.
Majd minden bút akkor mély sírom]temet,
S az Úr maga törli le könnyeimet. 2

2. Recitativo (B)
A vándorlásom itt

Veszélyes hajózás:
Sok bánat, kín és vész

Bősz hullámával fed be engem,
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így szívem kész,
Hogy megrettenjen;

Ám horgonyom az élő hit
És szelíd irgalom,
Azt mind az Istentől kapom.

Ő ekként szólít meg:
Én melletted

Itt állok s nem is távozom el tőled! 
így bármily áradat rám törhet,

Majd véget ér
S e földi sajkám égi révbe tér,

A mennybe, nincs ott más,
Hol majd a jámbor lelkek
Sok bútól végleg mentek lesznek.

3. Arié. (B)
Végre, végre, jármom már

Egyszer le kell hulljon rólam.
Az Úr majd nékem erőt ad,
És kapok sasként szárnyakat, 

így szállók föl a mennybe innen,
Ha végleg elfáradtam itt lenn.

Ó, csak még ma lenne bár!

4. Recitativo + Arioso. (B)
A testem, lelkem készen áll,
Hogy örökségem, mely fönn vár,

Mit áhítok oly régen,
Majd Uram Jézus adja nékem.

Lesz miért vigadnom,
Ha mennynek kapuját megláthatom. 

Arioso (Adagio):
Majd minden bút akkor mély sírom temet,
S az Úr maga törli le könnyeimet.

5. Choral.
Jöjj, ó, halál, vígy el engem,

Álom édes testvére;
Oldd el élet-sajkám s ott fenn 

Juttass üdvnek révébe.
Tőled itt lenn bárki fél is,
Engem örvendeztetsz mégis,

Mivel innen általad 
Jutok Jézusomhoz csak.

Budaörs, 2ool. . jan. 16., Budakeszi, 2olo. jún. 18.

SELIG IST DÉR MANN ( DIALÓGUS ) 
(Cantate BWV 57.)

1. Arié. (B)

2. Recitativo. 
/Lélek/

"Boldog ember az, ki ellenáll kísértésnek;
.me^t ha Kiállta próbáját, elveszi végüjL^aj^
^elet koronáját, elveszi végül az élet koro
náját, majd végül az élet koronáját."

OJ2-
(S)

Ez drága vigaszom, üdíti szívemet,
Bár az csak kesereg,

Hogy kínja mindig éled,
Mint hogyha rágná benn egy pusztító kis féreg.
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Mint gyönge báránynak
Kell ordas farkasok közt élnem; 

Eltévedt bárány vagyok csak s mert irgalmatlanok, 
A dühüktől kell félnem.

Mint sorsa Ábelnak,
Kivált az enyém is könny-folyamot.

Ó, Jézus, nem tudom:
Lesz vigaszom?

Ez összezúzza szívem, lelkem,
S mély gyászban így szól nyelvem:

3. Arié. (S)
Úgy vágynék halni már,

Ha engem, Jézus, nem szeretnél.
Vélem hogy eddig nem törődtél,

Jobban fáj poklok kínjánál.

4. Recitativo. (S,B)
B.: (Jézus) ím feléd nyúl e kéz,

S a szívem is vár téged.
S.: (lélek) E jóság megigéz,

Mert megtöröd az ellent,
S a dühétől ez megment.

5. Arié. (B)
Úgy van, az ellent széjjelzúzom,
Ki téged vádol nálam folyton,

Ne csüggedj hát, te gyötrött szív. 
Te gyötrött szív, hagyd el a sírást, 
Még süt rád napnak fénye, meglásd,

Bár most gond-felhő beterít.

6 . Recitativo/Dialog. )S,B)

B.: (J) Itt nálam béke vár és élet,
Ezt örökségül adom néked.

S.: (1) ó, Jézus! lelkem lenne bár
Ott nálad már,

És sírom fölött lengne szél,
Úgy minden bajnak vége lenne.
Jó annak, aki sírban fekve 

Angyalok égi karát várja!
Ó, Jézus, mutasd nekem is, mint Istvánnak

a mennyet tárva!
A szívem készen áll,

Hogy hozzád mennybe szálljon.
Jöjj, boldog óra már!

Reményem újra kél,
Hogy Jézusom meglátom.

7. Arié. (S)
Én sietve végzem be itt földi éltem,
Mert boldogan távozni vágyom most éppen.

Én üdvöm már meghalni kívánok rég,
Vedd lelkemet, de Te mit adsz^ajd ezért?

8 . Choral.
Úgy élj itt hívem, hogy tessék az nékem és higgyed: 
Barátod így leszek s maradok örökké véled.

Nagy öröm lesz, Ha az Úr magahoz vesz,
S e testből mennybe visz végleg.

Budaörs, 1996. máj. 31., Budakeszi, 2olo. jún. 21.
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ACH GOTT, WIE MANCHES HERZELEID II. 
(Cantate BWV 58.)

1 . Duetto (Choral 
S. :

B. :
S. :

B. :
S . :

B. :

S.

+ Arié). (S ,B)
Ó, Isten, oly sok fájdalom

Tűrj, csak tűrj, csak tűrj, én szívem, 
Tör rám és szívem fél nagyon!

Habár ez itt szörnyű kor,
Sok búval telt a keskeny út,

Oda jutsz, hol üdv honol,
Föl a mennybe, hol kín nincsen.

Míg majd a vándor mennybe jut.
2. Recitativo. (B)

Üldözzön bár e gaz világ,
Az Isten barátként áll melléd,
És karját tárja feléd,

Ha ellen' támad rád.
És bárha Heródesnek dühe 
Vérfürdő szándékától űzve 

Megváltónk életére tör,
De éjjel ím egy angyal jő,

Ki Józsefre hoz álmot,
Késztetve: meneküljön onnan 
Most Egyiptomba nyomban.

Isten szava int és mindig bíztat Ő. 
így szól: Ha bércek sűlyednek el s halmok, 
És víznek árja hullámsírban tart ott,

Én el nem hagylak s tőled soha 
el nem válók.

Az nyugtat meg a szenvedésben,
Hogy én az Úrban bízom csak.

Ha vágyva Hozzád bizton érzem:
Majd Nálad mennyben üdvöm lészen, 

így kín s bűn meg nem ingatnak.

S)
Ha el nem áll e világ
Attól, hogy üldözzön még tovább,

Jobb hazát Istenem 
Mutat nekem.

Ó, bár ma történhetne vélem,
Hogy láthassam: fönn vár az Éden!

3. Arié. (S)

4. Recitativo. (

Arioso

5 . Duetto
S.

S.

S.

S .

(Choral + Arié). (S,B)
: Még hosszú út áll előttem,
B.: Nyugodt légy, légy nyugton, lelkem,

: Míg Hozzád mennybe jut lelkem.
B.: Bú vár itt, ott üdvösség!

: Ott örök honra lelhetek,
B.: öröm árad onnan szét,

S minden kínt az legyőz bennem.
: Te ezért ontád véredet.
B.: Nyugodt légy, nyugodt légy,

Bú vár itt, ott üdvösség!

Budaörs, 1995. júl. 26., Budakeszi, 2olo. jun. 2o.
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WER MICH LIERET, DÉR WIRD MEIN WORT HALTÉN I.
(Cantate BWV 59.)

1. Duetto. (S ,B )
"Ki hisz bennem, beszédem megtartja, s 
Atyám azt szeretni fogja és mi hozzá 
fogunk menni, s ott fogunk lakni nála."

2. Recitativo. (S)
Ó, milyen kitüntetés,

Mely Jézus által ér,
Ki méltónak ítél,

Hogy ígéri:
A szívünkbe majd betérni 

Az Atya és a Szentlélek kész.
Ó, milyen megbecsülés!

Az ember por,
Ki öntelt mindenkor,

Neki a munka s fáradság 
Nyomort szül, s benne nincs ily vágy. 

Hogyan? A legfőbb Úr mondja:
A szívübk mélyén akar 
Otthonra lelni hamar.

Ó, mire képes irgalma?
Mert szeret, arra késztet:

Arioso Szeresse őt is minden lélek!

3. Choral.
Ó, jöjj, Szentlélek Úristen!
És töltsed be most teljesen

Híveidnek szívét és lelkét,
S gyújtsd bennük fel, mi Benned ég!

Ó, ragyogtassad fényedet,
Hogy hitben egybegyűljenek 

E Föld soknyelvű népei 
Tenéked dalban hálát zengni. 

Halleluja, halleluja! 4

4. Arié. (B)
A világ összes királysága

Itt annak minden fényével 
Nem ér a boldogság nyomába,

Amellyel csak az Úr tölt el:
Ki úgy ül szívem mélyén trónra,
Mint hogyha az a mennyben volna.

Ó, Urunk, mily boldog érzés ez!
Még inkább ilyen akkor lesz,

Ha itt lenn véget ér majd pályánk, 
S a mennyben otthon vár ránk.

Budaörs, 1994. okt. 2., 1997. márc. 2.,

Budakeszi, 2olo. jún. 23.
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0 EWIGKEIT, DU 
(Dialógus zwischen 

(Cantate

DONNERWORT II. 
Furcht und Hoffnung) 
BWV 6 0 .)

1.' Choral + Arié. (A,T)

A.: (Félelem) Ó, öröklét, mennydörgő szó,
Kard, lelket tőrként átható,

Végtelen örök kezdet!
T.: (Remény) "Uram, várom üdvödet én várom üdvödet." 

A.: Az öröklét mily időtlen,
S nagy bánatomban nem lelem,

Hol nyerne lelkem enyhet;
Én ijedt szívem reszket csak 
És nyelvem ínyemhez tapad.

2 . Recitativo. (A,T)
A. :

T. :
Mily kínnal telt a végső harcnak útja! 

De segítségül Ő,
Én üdvöm maga jő,

Vigaszt így nyújtva!
A.: A haláltól a szivem fél,

S a vég bizonnyal utólér,
J_Andante]_ És gyötri minden tagom.
T.: Testemet Istennek én áldozatként adom.

Bánatom, miként tűz, hevít,
S tisztít, az Úr nevét hogy áldjam itt. 

A.: Ám sok bűnömnek adóssága nyom és ezért pirul orcám,
T.: De Isten nem ítél mint érdemiem, mert megszán.

És Ő szab határt minden kísértésnek,
_(ArjLoso]_ Hogy tűrjük el, ha érnek.

3 . Arié. (Duetto) 
A. :

T. :
A. :

T. :
A. :

T. :

(A, T)
Legvégső fekvőhelyem rémít,
De engem üdvöm karja véd itt,

Mert hitem gyönge s gyorsan 
Te, Jézus, terhem hordozod. 

Síromnak mélye elborzaszt,
Ám végül mégis békét ad.

fogy.

4. Recitativo. 4#,B)
A.: A halál az ember számára gyűlölt rég,

Mert reményét
Elveszi s nem is marad.

B.: JArioso)_ "Boldogok a holtak."
A.: (Recitativo) Jaj! Ámde jaj! Mennyi veszély

Ér, lelkem, mégse félj 
Majd végső utad járva!

Tálján] maga a pokolfajzat,
A haLlál ijeszt, megragad,

S elnyelni téged készen áll;
Vagy ő tán elkárhozott már,

S rá nem vár örök élet.
B • (AriojsojL "Boldogok a holtak, kik majd az Úrhoz térnek." 

A.; _LReci.tatd.vo)_ Ha Uramat meglátom,
Ott lesz-e üdvben részem, ahogy várom?

Mert holt testemen férgek híznak! 
így minden földi részem 
Majd ismét porrá lészen,

S kit halál gyermekének hívnak,
Én átadatom végső enyészetnek.
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B.; J_Arioso)_ "Boldogok a holtak, kik majd az Úrhoz térnek
E perctől."

A. : jBecjltativo) _ Serkenj föl!
Én lelkem immár boldogan:
Mert bennem itt új reménység fogan!

..A sírban ..testem békén szunnyadhat,
S a mennyben lelkem majd örökké ujjonghat.

5, Choral.
Elég immár: ha Te úgy akarod,

Ó, Uram, vígy el már!
Jön Jézusom: világ, búcsút mondok!

Rám fönn a menny már vár,
Távozom innen békességben,
Fájdalmam marad végleg itt lenn.

Elég immár, elég immár.
Budaörs, 1997. febr. 25., Budakeszi, 2olo. jún. 27.

NUN KOMM, DÉR HEIDEN HEILAND I. 
(Cantate BWV 61.)

1. Chor.
Jöjj, népek Megváltója,
Szűznek drága szent Fia!

Csodát lát ma minden itt:
Isten Fia születik.

2. Recitativo. (T)
A Megváltó ma eljött,

S Ő gyarló emberként itt vér- 
S hús testet öltött,

Testvérek véle mind így lehetünk.
Ó, nem több mindennél,

Hogy földre jöttél érettünk?
És nap mint nap 

Nem látsz el jóval minket?
Te drága fényünk vagy,

Ki ránk bő áldást hinthet.

3. Arié. (T)
Jöjj, Jézus, jöjj, így kér hű néped,

S add, legyen boldog új évünk!
Te késztess: áldjuk neved mindég,
És tisztán őrizzük meg Igéd,

Az oltárt áldd meg s szószékünk!

4. Recitativo. (B)
"íme, íme! Az ajtó előtt állok és zörgetek, 
és zörgetek. És ahhoz, aki hallja hangomat, 
s nekem ajtót tár, én bé fogok nyomban men
ni, és majd ővele vacsorázom és ő énvelem."

5. Arié. (S)
Nyílj meg hát, én árva szívem,

Jézus tér be hozzám ma!
Bár itt lényem csöppnyi porszem,

Mégsem vet meg engem ő,
Sőt rámnéz és hozzám jő,

Hogy itt bennem szállást leljen.
Szívem boldog Őt várva!
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6. Choral.
Ámen.
Ámen.

Jöjj, koronám ékessége,
Jöjj, Ó, jöjj el végre,

Régen vágyom Véled lennem.

Budapest, 1977. máj., 199o. jún. 24.,
Budaörs, 1994 . dec. 2., Budakeszi, 2olo. jún. 3o.

NUN KOMM, DÉR HEIDEN HEILAND II.

1. Chor.
Jöjj, népek Megváltója,
Szűznek drága szent Fiai

Csodát lát ma minden itt:
Isten Fia születik.

2. Arié, (T)
Ó, nézd s csodáld, ember, e végtelen titkot: 

Az Úr, kinél nincs nagyobb, jő közénk le. 
Föltárulnak nékünk a mennyei kincsek,

Mint egykor a manna, úgy száll a földre,
S ettől a szívek mind erővel telnek.

3. Recitativo. (B)
Az Isten cicső trónját elhagyva 
Jő közénk egy Fia.

A hős Judából származik,
És jön, hogy útját végigjárva 
A bűnnek rabjait megváltsa.

Ó, tiszta fény, áldásod ránk kiárad itt.

4. Arié. (B)
Küzdjél, győzzél, bátor hős!

Legyél valóban itt vélünk,, (légy mindig vélünk. 
Buzgón kérünk:

Erősítsed gyönge néped,
S biztasd, védjed!

5. Recitativo/Duetto. (S,A)
Hódolunk néked, ég Ura,

És jászlad előtt térdet hajtunk,
Itt nyílik áldásodra ajkunk,

Hogy jöttél megváltásunkra;
Sötétség már nem rettegtet,
Mert látjuk örök fényedet.

6. Choral.
Legyen áldott az Atya, 
Legyen áldott egy Fia, 
Legyen áldott Szentlelke, 
Szüntelenül örökre.



CHRISTEN, ÁTZET DIESEN TAG 
(Cantate BWV 63.)

1. Chor.
Hívek, véssük e napot

Fémbe itt és márványkőbe!
Jertek, menjünk, vár a jászol,
Hol majd minden boldog szájból 

Vígan hálaének zeng,
Mert a fény, mely megjelent,,

Kegyelmednek hirdetője.
2. Recitativo. (A)

Ó, áldott nap! Mily csodálatos nekünk,
E világ üdve jő,

A Megváltó, kit Isten megígért 
Az Éden-kertben egykor rég,

Most jelent meg ím teljességben Ő 
A sátán fogságában levő Izráelt hogy megkeresse, 

Adagio És onnan őt kimentse.
Ó, drága Úr, mért lennénk szegények?

Hisz' néped elpártolt és nem fél Téged,
S Te mégsem táplálsz gyűlölséget!

Mert mielőtt - mint érdemelnénk - összetörnénk végleg, 
Kegyeskedsz magad megalázva 
Lejönni istállónak jászolába,

Ide a Földre,
Kis gyermekként most ember-testet öltve.

Ó, meg nem érthető, de ez ad boldog véget.

3. Arie/Duetto. (S,B)
Isten, értünk tetted mindazt,

Ami történik velünk.
Ezért szívünk Benned bízik,
Csak Te kegyelmedre épít,

Mert mit ingyen adsz nekünk,
Azzal nyújtasz örök vigaszt.

4. Recitativo. (T)
Elmúlik végre ma 
Nagy fájdalma

Izráel népének, mely félelemmel terhelt, 
Andante Mert üdve napja felkelt.

Dávid törzsének oroszlánja eljött,
A háta megfeszül, a karma éles már, 
így ránk most régmúlt szabadságunk vár.

5. Arie/Duetto. (A,T)
Áldjuk fent az ég Urát!

Jertek hívek, jertek sorban,
Zengjük együtt hála-dalban,

Mert ma értünk tett csodát!
Minthogy jó és kegyes hozzánk,
Kegyelméből üdv vár majd ránk,

Mégsem méltón áldjuk hát!

6. Recitativo. (B)
Kettőzött erővel szállj forró hálaimánk,
Mély alázattal telve Isten iránt! 

így'szállj a mennybe fel,
S ott áldjad Őt, hogy lelked üdvöt nyer.
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7. Chor.
Égi Úr, ó, nézz le ránk,

Görnyedünk, mert sok a bűnünk!
Add, hogy hálánk mindig zengjen 
Tetszést nyerve fönn a mennyben,

S áldd meg éltünk napjait,
Adagio Ám ne engedd többé itt,

Hogy a sátán ártson nekünk.

Budaörs, 1996. okt. 29., Budakeszi, 2olo. jún. 2.

"SEHET, WELCH' EINE LIEBE 
HAT UNS DÉR VATER ERZEIGET" 

(Cantate BWV 64.)

"íme, lássátok mily szeretettel volt Atyánk 
hozzánk, hogy mint gyermekét tart számon "

Ezt mind Ő tette mivelünk,
Szerelméről jel nekünk.

Nos, keresztyének, zengjetek 
örökké hálaéneket.

Kyrieleis!
3. Choral. Az előző korái változata.

4. Recitativo. (A)
Világ! Csak tartsd meg, ami tied,

Énnekem nem kell tőled semmi,
Én bírom itt a mennyet,

S az lelkemet majd egykor felüdíti.
A kincs csak múló földi jó,

Te gazdagságod rejtett,
Ki csak azt bír, nem nyer a mennyben helyet. 

Ajkamon így kél bátor szó:

5. Choral.
Mért adná e világ

Itt minden kincsét nekem,
Ha, Jézus, egyedül

Te gyönyörködtetsz engem!
Szívemben legbelül 

Te vagy, ki gyönyört ád:
Te vagy csak örömöm,

Mást nem ad e világ!

6. Choral.
Az előző korái változata.

7. Arié. (S)
E világ 
Bármit ád,

Mindaz végül füstté válik.
Ámde amit Jézus ad,
S lelkem boldogan fogad, 

örök üdvöm el nem múlik.

1. Chor.

2. Choral.
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8. Recitativo. (B)
A menny megmarad, jól tudom,

S a hitem szerint enyém lehet.
E lét, a vég, a vétkek,

S a pokol összes ördöge
Sem tudja Isten gyermekének 

Leikéből immár sohase 
Kiűzni ezt a hitet.

Csak az, egyedül az növeli bánatom,
Hogy nekem tovább is e világban kell élnem; 
S mert Jézus együtt akar lenni vélem,

Ő választott ki engem erre,
Épp' ezért született e Földre.

9. Arié. (A)
Vágyam itt már nincs is más, (nincs,nincs) 

Csupán az, hogy mennybe érjek.
Mindent, mindent elhagyok,
Mert abban már (már abban) bízhatok,

Hogy majd kárhozat nem érhet.

10. Choral.
Jó éjt néked, élet,
Fényed bár igézett,

Már nem vágyom rád.
Jó éjt néktek, bűnök,
Jobb, ha elkerültök,

Tűnjetek el hát!
Jó éjt már, gőg s gazdagság!

Szívem néked, bűnös élet,
Jó éjt kíván végleg!

Budaörs, 1997. ápr. 15., Budakeszi, 2olo. jún. 5.

SIE WERDEN AUS SABA ALLÉ KOMMEN 
(Cantate BWV 65.) 1

1. Chor. f
"Mind Sábából jönnek, messzi földről, aranyat 
s tömjént hoznak, és az Úr jóvoltát hirdetik."

2. Choral.
ím királyojk rájöttek Sábából

Arany, tömjén, myrrha 
ífalleluja, halleluja!

ajándékkal,

3. Recitativo. (B)
Mit már egykor Ézsaiás jövendölt,
Az Bethlehemben ím betölt'.

Ott állanak a bölcsek
A jászolbölcsőnél,

Kik Jézust királyként tisztelni jönnek. 
Sok tömjént, myrrhát, sőt 

Aranyat is hoznak 
A gyermek Jézust tisztelők,

S mind térdre borulnak előtte.
Ó, Jézus, magamat is vallom adósodnak,
S épp' ezért kell most járulnom elődbe 

S szívemben hála kél:
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Mert ez a nap nagy örcpmjsünnep nékem, 
Hisz' Te, ó, élet Ura*^

Fényt gyújtasz éjben 
Pogányok számára.

Én mit is hozhatnék, ó, égi Fölség?
Ha Neked szívem nem csekélység,

Azt, kérlek, fogadd el,
Nincs kincsem más, csak bűn-teher.

4. Arié. (B)
Ophir kincse mit sem ér,

S mi nem használ, el kell vetni,
Mit csak f^íjdből fej tejfel!

Jézus akar e szív u?a lenni.
Neki add, ki híve vagy,
S az új évben el nem hagy!

5. Recitativo. (T)
Ne vesd meg hát 
A lelkeíjM/^ijtágát,

S e szívet, mit alázattal viszek eléd; 
Te látod számos jelét,

Hogy miként ^a^ir^be 
Szentlelked gyümölcsét szívembe.

Hit aranyát s az ima tömjénét,
A türelemnek myrrháját itt hozom,

Jézusom, kérlek, gogadd el 
Tulajdonul, mert ajándékként adom.

Ha engem karod átölel 
Már nincsen nálam gazdagabb a Földön;

Mert enyém vagy, Uram,
Legnagyobb kincsem, jutalmam,

Hogy mennyben helyem lesz örökkön.
6. Arié. (T)

Vígy el hozzád, mennybe fel,
Vedd el szívem is, ó, kérlek 

S mind, mi egy a lényemmel,
Minden tettem, szóm s mit vélek, 

Üdvözítőm, csak tiéd,
Szolgáljon itt Téged még!

7. Choral.
Én Istenem, most magamat

Rábízom szent kezedre,
Végy magadhoz és sorsomat

Intézzed tetszésedre.
Te tudod jól,
Irgalmadból

Mint jut majd lelkem mennybe,
És dicsérlek,
Míg itt élek,

Nagy hangon messze zengve.

Budakeszi, 2olo. júrt.ő,Budapest, 1975. jún.,
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ERFREUT EUCH, IHR HERZEN ( DIALÓGUS )
(Cantate BWV 66.)

1. Chor.
Most örvendjen szívünk,
Kín távozzék tőlünk,

Mert üdvünk él, s Ő ura életünknek! 
így elkergethetjük
A gyászt, nem kell félnünk, s a kételyt elvetjük, 

Mert üdvünk ád új erőt híveinek.

2. Recitativo. (B)
Ő megnyitja a sírt,' s nincs gondunk már, 

Hirdeti ajkunk mit tett Isten,
Hogy üdvünk él, nem kín vár, sem halál,

S a hívek véle lesznek mind a mennyben.

3. Arié. (B)
Zengjen az Istennek hálatelt ének,

Mert megszán s hűsége véget nem ér.
Jézus jön hozzánk és békét hoz nékünk, 
Jézus hív bennünket, hogy véle éljünk, 

Nap mint nap irgalma híven kisér.

Recitativo + Arioso. /Dialógus/ (A,T)
T . ; _[Remény) Ki Jézusé, az boldog lény,

Ez keblünk mélyén áhított remény.
Ki vigaszt lelve Megváltóját nézi,
S önmagában így már itt a mennyet érzi,

Az igaz hívő valóban.
Ám, mivel már itt részem égi vigasz,

A lelkem is itt keres nyugalmat,
Megváltóm szól rám és ez hat:

_ (Ard.oŝ oj_ "Sírom, s hogy feltámadok abból,
Titeket éltet s vígasztal."

J_Recitat ivó)_ Bár ajkam zeng Te jóságodról,
Én üdvöm, mit sem ér,

Oly silány, vagyis hitvány nagyon,
S Hozzád sem jut, ki győzve mennyben él,

Ha győzelmedről zeng is háladalom.
T.: (Remény) Én látom már, T, _. t v ,— v n ✓ , • , Vhogy feltámadt az Ur,A.: J_Felelem]_ Nem latja más ,J
T.: (Remény) A halál Őt nemi . , ,
A.: iFálIlíml őt még a halál/tart3a gúzsban.
T.: JJRemény)_ Támadhat még énbennem félelem?
A. : J_FélelemJ_ Holtakat sír majd kivessen
T.: jReinényj_ Bár Isten Fia sírba szállt,

Őrajta halál, sír nem úr. ,
A.: jFélelem]_ Uram! Ki legyőzted a halált, jl

Sírköved elmozdul, s pecsét lehull
Én hiszek, ámde gyenge vagyok,
De Tőled erőt kapok;

Győzz meg, ha engem kétség mételyez!
Az Úr, ki csodát tesz,

Megmenté lelkem, vigaszt, erőt adva,
Mert rámutat feltámadt Jézusomra.

5. Arié / Duetto. 
A. : _(Félelem)_ 
T . : Remény) _

(A,T)
Bár l 
Nem ' féltem én a sírnak éjjelében,
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A. : jFél elein) 
T . : J_R£mény) _ 

A. + T. :
Csak :hogy elvették Öt |

1 remeltem, hogy nem vszik el / 
A szívem vigasz tölti be: 
Ha ellen tör rám dühöngve, 

Az Úrral győznöm lehet nékem.
6. Choral.

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
Mind ennek örvendezzünk, 
Mert Krisztus vigasz nekünk, 

Kyrie eleis!
Budaörs, 2ooo. dec. 14., Budakeszi, 2olo. szept. 2.

HALT' IM GEDÁCHTNIS JESUM CHRIST 
(Cantate BWV 67.)

1. Chor.
"Tartsd észben: Jézus Krisztus az, ki már 
föltámadt a holtak közül."

2. Arié. (T)
Én Jézusom feltámadt,

Ő él, mitől félnék?
Én hiszem: vére megváltott,
De szívem belül háborog,

Üdvöm, úgy várlak rég!
3. Recitativo. (A)

Ó, Jézus, halál mérgét elvetted,
S a pokol átka nem árt többé,

Bár rám még veszély vár és rémület! 
Ajkunkról dicsőítő ének 
Zeng, mellyel magasztalunk Téged:

4. Choral. Felvirradt áldott, szép napunk,
Amelyen méltán vigadunk:

Ma Krisztus győz, mily jó hír ez,
Ő minden ellent rabbá tesz.

Halleluja!

5. Recitativo. (A)
Bár meglehet

Alig van ellenem,
De nekem sok és túlságosan ádáz,

És nem hagy békében.
Ám, ha már nekem szerzel győzelmet,

Te magad velem, gyermekeddel, tusázz.
Úgy bizony, élet Fejedelme, 

Érezzük legbelül,
Hogy szavad s műved rajtunk teljesül.

6. Arié + Choral 
B. :
S ,A,T. :

B . :
S,A,T

(B+S,A,T)
"Béke véletek!"

Jó így! Jézus vélünk harcol,
S enyhül ördög dühe attól,

Pokol, sátán, en - ged - ja - teje.! 
"Béke v é l e t e k ! 7 ^ J Y J

Jézus teremt békét bennünk, 
Erőt nyer így fáradt lelkünk,
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S test is föléled.

B.: "Béke veletek!"
S,A,T.: Jöjj már, Uram, segíts, kérünk,

S halálon túl mennyben nekünk 
Üdvöd készítsed!

B.: "Béke véletek!"
7. Choral.

Te békét adsz, Úr jézusunk,
Ki ember s Isten vagy,

A bajban Benned bízhatunk,
Ki soha el nem hagy: 

így szüntelen 
A nevedben

Atyádhoz száll imánk fel.
Budaörs, 2ooo. dec. 26., Budakeszi, 2olo. jún. 7.

ALSÓ HAT GOTT DIE WELT GELIEBT 
(Cantate BWV 68.)

1. Chor.
Mert Istenünk úgy szeretett,

Hogy drága Fiát adta nékünk.
Ha néki adjuk szívünket,

Majd nála mindörökké élünk.
Ki vallja: Jézus érte jött le,
Ne féljen többé, nincs elveszve,

Nem bánt itt bú, nincs fájdalmunk, 
Hisz vár már Isten s Jézusunk.

2. Arié. (S)
Ó, örvendj én szívem,
Víg énekszód zengjen,

Hogy Jézus van itt!
Vess félre bút, gondot,
És halld meg mit mondok: 

ím Ő közelít.

3. Recitativo. (B)
Mérkőznöm Péterrel nem lehet;

De örömöt és vigaszt ád:
Hogy engem Jézus el nem feled!

Nem azért jött, hogy ítélkezzék,
Ó, nem! sőt bűneinkjüníalft;

Járt közben Istennél,hogy "ember ne kárhoztassák.

4. Arié. (B)
Te földre jöttél testet öltve,
Hogy rám üdv várjon, ily hit tölt be:

Te lettél értem áldozat.
Ha Földünk majdan széjjelporlik,
S rám a sátán bőszen ordít,

Én Üdvöm, halld fohászomat.

5. Chor.
"Ki Benne hisz itt, ítélet nem várja, ám az, 
aki nem hisz, elkárhozott immár, mivel nem hitt 
ő Isten egyszülött Fia drága, szent nevében."

Budapest, 1965., Budaörs, 2oo2. máj., Budakeszi, 2olo.júl.
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LOBÉ DEN HERRN, MEINE SEELE I. 
(Cantate BWV 69.)

1. Chor.
"Áldd Uradat, áldjad, áldjad Urad, ó, én lelkem, 
s el ne feledd, ne feledd, hogy mennyi jót tett 
Ő véled, mennyi jót tett véled."

2. Recitativo. (S)
Mily nagy az Úrnak jóvoltai 

Ő adta életünk,
S még eddig megtarta.

Hol található olyan teremtmény,
Ki mondhatná: nincs kenyerünk?

Én lelkem, figyeld meg,
Mint látszik jól e Föld színén 

Egy csöppnyi lényben nagyság s lelkűiét.
Ó, Uram! bárcsak sikerülne nekem 
Háladalt Néked énekelnem!

Ám, hogyha ehhez erőm kevés volna,
Ajkamról híred mégis messze szólna.

3. Arié. (A)
Serkenj, lelkem,
Mondd el sebten:

Mit tett Isten véled itt!
Hirdesd csoda-tetteit,

És az Úrnak fönn a mennyben 
Mindig (víg) hálaének zengjen!

4. Recitativo. (T)
Nagy dolgokat tett mivelünk az Úr.

Mert fenntartja és gondozza 
A világot s kormányozza.

Ellát képzeletünkön túl.
De most csak gondolkodj el ezen:
Mi jobbat adhat nekünk Isten,

Minthogy felsőségünk kapja meg 
A bölcseségnek lelkét,

Mely mindig úgy vezet,
Hogy gonoszt sújt, de igazt megvéd?

S így nappal és éjjel 
Jólétünkre ügyel?

Dicsérjük hát az Úr e tettét,
Jer, kérjük Őt,

Hogy tanúsítsa tovább is nagy jóságát, kegyelmét.
S az országunknak kárt tevőt

Te, Urunk,űzzed tőlünk messze,
ÍJY jöjj a megsegítésünkre, 

így lesz, bár fájdalommal sújtasz,
Csak megfenyítsz, pusztulni nem hagysz.

5. Arié. (B)
Drága üdvöm és Megváltóm

Mindig őrizz, óvj itt meg!
Állj Te mellém bajban, kínban,
Akkor szám majd zengi vígan:

/ím az Isten, ím Isten mindent, mindent értem tett/ 
Isten mindent értem tett.
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Most áldjon néped, Istenünk,
Jó tettre mindig készen.

E Föld bő termést ád nekünk,
Mit Igéd vetett régen. 

Mindannyiunkat áldjon meg
Az Atya, Fiú, s Szentlélek,

Kit tisztel itt a mindenség,
Bár inkább érez félelmet,

Most szívből mondjuk: Ámen!

Budaörs, 2ool. febr. 19., Budakeszi, 2olo. júl. 8.

6. Choral.

WACHET! BETET! BETET! WACHET!
(Cantate BWV 7o.)

1. Chor.
Virrassz! Virrassz!. Virrassz! Virrassz!

J' XMondj imát! Mondj imát! Mondjál imát! Virrassz! 
Légy készen 
Szüntelen,
Míg az Úr majd megjelen,

Mert a világ vége lesz az!
2. Recitativo. (B)

Ti, bűnös lelkek, reszkessetek!
Eljő a nap,
És rejtve senki nem marad.

Hoz kemény ítéletet nektek,
E bűnös nemzetségnek:

Majd kárhozat lesz részed.
De ím, választott népe, neked

Ez hoz a mennyben örök éltet.
Mert Jézus visz majd fel, ha minden elmúlik, 
S a színe elé így szólít:
Ne félj te itt.

3. Arié. (A)
Nos, jő-e már a nap, amelyen

Egyiptom földjét hagyjuk itt?
Az Sodomából hogy kimentsen,

Míg szörnyű tűz el nem pusztít.
Ó, ébredj már álmodból fel,
Mert hidd el: itt a vég közel!

4. Recitativo. (T)
Bár vágyunk fel az égi honba,
A lelkünk itt a testnek foglya;

E világ álnoksága által 
Megkötöz hálójával.

Bár kész a lélek, ám e test még nem, 
így bennünk csaksiralmas "jaj" terem.

5. Arié. (S)
Szidhat csúfolódók nyelve,
Mégis lesz majd részünk benne:

Látjuk Jézust végül ott fenn 
Felhők között ülni mennyben.

Föld is, ég is mind elmúlnak,
Szava él és hat az Úrnak.

Csúfolódók nyelve szidhat!
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6. Recitativo. (T)
De lám, figyelme hitetlenek helyett 
Hű szolgáira terjed,

ily módon őket majd 
Már többé sose bántja,

Sőt őföléjük óvó kezet tart, 
S a mennyben őket Éden várja.

7. Choral.
Örvendj, lelkem, vígadozz csak,

Kínt és gondot feledj el, 
Krisztusod, ki élő Urad,

Innen mennybe visz majd fel.
Fényben ülve trónján fenn 
Látod Őt ott szüntelen,

S angyalkarban fenségének 
Zeng örökké hálaének.

I I .  R É S Z

8. Arié. (T)
A fejed emeld fel,

Csak Benne bízz s légy boldog,
Mert lelked enyhet lel!

Az Éden üdve vár ott,
S az Istent mindig áldod.

9. Recitativo. (B)
Jaj! hogyha eljő az a nap, 

ĵ Ŝ azjs: ítélet 
Harsonái zengenek,

Mennydörgő szavak hangzanak,
Az igaz bíró mit kimondott,
S megnyílni látom majd a poklot,

Nem kellene,
Hogy kétely, félsz itt bennem, 

Ki bűnnek vagyok gyermeke,
Éledjen?

De mégis felragyog most bennem
Egy fénysugár, mely vűgastzomra kél.

Nem rejtheti üdvöm szívétJérolem,
Rám ontja irgalmát,
Sőt óvó karja ölel át, /az ölel át/. 

De jó! így boldogan a lelkem célba ér.

10. Arié. (B)
Boldog nap, min üdv vár rám,

Vígy el már az égi honba!
Üss már, jöjj el, végórám!

Világ s menny is hullnak porba! 
_Adacjio:_ Jézus visz majd föl a mennybe,

Hol vár rám a csend és béke. 11

11. Choral.
Világ nem vonz, sem az ég,

Lelkem legfőbb vágya itt lent: 
Jézust lássam, s ez elég.

Ő megbékítette Istent, 
ítélettől Ő megvált,
Jézust el nem hagyom hát.

Budaörs, 1993. máj. 15., Budakeszi, 2olo. júl. 26.
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1. Chor.

GOTT IST MEIN KŐNIG 
(Cantate BWV 71.)

"Úr, Úr, Úr, Ő az Isten már kezdettől, ki 
mindig megsegít itt a Földön minket."

2. Arié + Choral. (T,S)
Arié: (T) Épp' nyolcvan éves már; szolgád szóljon-e, 

s mily panaszt ejtve? Miért, miért?
Choral: (S) Most én e Földön itt

Arié:

Könnyítsem éltem terhét 
Még néhány lépésnyit

Hozva az agg-kort elébb?
(T) Hadd térjek vissza , hogy ott haljak, hol

születtem, én drága atyám és anyám sírjánál.
Choral: (S) Adj türelmet és óvj:

Ne érjen bűn, szégyen,
S e Földön övezze 

(Mindig)tisztesség ősz fejem.

3. Quartett (Chor seza ripieni).

4. Arioso.

"Míg élsz itt, tartson erőd végig, és az Úr 
lesz mindig véled mindenben."

(B)
"Nappal s éj Tiéd. A napnak s az égitesteknek 
is megadtad pontos pályáját.
Te szabtad meg a földnek határát, az ő határát."

5. Arié. (A)
Te nagy erőddel

Megtartasz s óvod létünk, 
Itt békességben élünk,

Ha halál s háború 
Tör reánk mindenhol,
S megrendül földi trón,

Majd üdvbe juttatsz fel 
Te nagy erőddel!

6. Chor.
"Ne add fenevadnak a lelkét drága gerlicédnek."

7. Chor. (Senza ripieni)
Arioso
Allegro

Ki mostantól urunk,
Bármerre is járjon,
Rá bő áldás szálljon!

Andante Nyugalom és jólét, béke 
Míg él, szüntelen kísérje

Vivace
Allegro

Azt, ki most jó urunk.
Az üdv (az várjarüdv), mert győz, 

Ez naponta így lesz,
Hogy József, te örvendsz,

Mert itt minden országrészben 
Mindig feléd száll az éljen,

És üdv már várja azt, ki győz!

Budaörs, 1997. ápr. 27., Budakeszi, 2olo. júl 27.
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ALLES NUR NACH GOTTES WILLEN 
(CAntate BWV 7 2.)

1. Chor.
Minden jó, mit Isten rendel,

Ha víg perc, vagy bánat ér,
Majd jó sors, majd végveszély.

Akarata hittel tölt el,
Rejtsen felhő s tűzzön nap.

Minden jó, mit Isten rendel!
Legyen ez a jelszóm csak!

2. Recitativo + Arioso. (A)
Ó, Krisztusom, ki saját akaratát 

Ráhagyja Atyjára, hogy legyen, mint kívánja,
Rá bármi várna.

_Arioso Ha akarod, előtted térdet hajrok!
Ha akarod, jóságod rám árasztod!

Ha akarod, elűzöl tőlem kínt!
Ha akarod, majd ép leszek megint!

Ha akarod, a bú örömmé válik!
Ha akarod, itt lesz tövisből pázsit!

Ha akarod, majd egykor vár az üdv!
Ha akarod, - engedd igédet értsem, higgyem!
És szívem csendre intsem! -

Ha akarod, meg nem halok,
_Recd.tatd.vo Bár test és élet elhagy engem,

Ha szívem hallja majd e szózatod:
Ari1e_ /ViXa£eZ "ím mindent, amim nékem van,

Átadok, Jézus, néked!"
Gyarlónak érzem önmagam,

S nem értem bölcs végzésed;
Tövissel telt bár itt utam,

Mint rózsák szirmán lépek.

3. Recitativo. (B)
Nos, higgy nekem!
Te üdvöd mondja: Megteszem!

Szent karja ölel át,
Nagy irgalma így megment,
Ha kín és kereszt téged rettent,

Ő tudja jól, mi bánt, és bűnödtől megvált. 
Ő ád erőt,
És segít csüggedőt,

Nem nézi szíved árva voltát,
Ehelyett inkább betér hozzád.

4. Arié. (S)
Ó, Jé z u s , édesítsd keresztem súlyos tehét.
Jóllehet szíved fáj, de tűri vérző sebét,

S az engem megyugtat, ha Ő karjába vesz,
Mert hitem felfogja mit Jézus értem tesz.

5. Choral.
Mit Isten akar, úgy legyen,

Bölcs minden tette s terve,
Ő kész, hogy azon segítsen,

Ki hisz és bízik Benne..
A bajban Ő nem hagy soká,

S bár dorgál éltünk Atyja,
Ki mindig bizton épít rá,

Azt soha el nem hagyja.
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HERR, WIE DU WILLST, SO SCHICKS MIT MIR 
(Cantate BWV 73.)

1. Chor + Recitativo. (T,B,S)
Choral: Mint jónak látsz, azt tedd velem, 

Míg élek, s ha jő végem!
T. : Jaj! pedig jaj! itt lenn 

Szenvedni sokat fogok,
S a létem forog veszélyben,

Mert gond, baj s bosszúság 
A lelkem kínozzák,

Choral:
És tőlük holtomig megválni alig tudok. 

Csak hozzád vágyom, Istenem,
Rút véget ne hagyj érnem!

B. : Te megsegítesz, óvsz, kincs vagy,
Búsulók könnyét számon tartod,

S a bízók nagy hitét,
Mely gyönge nád, nem zúzod szét; 

S mert választottad vagyok, 
igédben nékem vigaszt adj!

Choral: Add, kegyelmedből éljek itt, 
így tűrjem éltem terheit,

Mert minden terved üdvös.
S. : Akaratod oly könyv, mit pecsét zár,

S föl nem fog földi bölcsesség; 
Átoknak tűnik áldás bár,

S a zord fenyítés szigort áraszt,
A csendet, amit végső álmunk támaszt, 

Te rendelőd,

Chor:

S ott vár a pokol mélye.
De Lelked minket szabadokká tesz,
És így, mit akarsz, nékünk üdvös lesz 

Mit jónak látsz!

2. Arié. (T)
Ó, áraszd most szent öröm lángját 

A szívembe!
Mert sokszor bennem lelkem kórja 
A jókedvet s reményt kioltva 

Lesz vesztemre.

Recitativo. (B)
Ó, földi szándék értetlen,

4. Arié. (B)

Hol csüggedt, hol dacol,
S nem gondol soha itt a végre;

Csak az, ki hisz az Úrban szüntelen, 
Cselekszik - akaratát értve - 

S így szól:

Ha gondolod,
Uram, add, végső kínom
Mint sóhaj a szívből távozzon,

Ha imámat elfogadod.
Ha terved az,

Uram, Te add, hogy testem 
Majd porrá váljék ott lenn, 

Mely átok-verte bűnhalmaz.
Ha terved az,

Uram, majd lélek-harangok 
Szóljanak, mit rég várok,

Mert búmra Nálad van vigasz*



5. Choral.
Az Atya azt akarja,

Ki minket teremtett,
És Fia végrehajtja,

Hogy nyerjünk kegyelmet;
S Szentlélek Úristen,

Ki eltölt minket hittel,
Majd égi honba visz fel,

Mind áldunk szüntelen!

Budaörs, 1997. szept. 7., Budakeszi, 2olo. júl. 29.

WER MICH LIEBET,
DÉR WIRD MEIN WORT HALTÉN II.

(Cantate BWV 74.)

1. Chor.
"Ki hisz bennem, beszédem megtartja, és azt ked
veli majd Atyám, és mi ahhoz fogunk menni, s ott 
szállunk meg majd nála."

2. Arié. (S)
Ó, jöjj, én szívem tárva, s várja,

Hogy legyen már te otthonod!
S mert szeret, minden vágya:

Szent igéd teljesedjék ott;
Ki keres itt, fél s tisztel mélyen,

Az Atya üdve várja fenn.
Nem kétlem én, meghallgatsz engem, 

így bízom Benned szüntelen.

3. Recitativo. (A)
A szállás immár kész. 

ím itt e szív, mely engedelmes Néked,
Ne engedd: attól féljek,

Hogy Te elhagyod hívedet.
Ez velem sohasem, ez soha meg nem eshet!

4. Arié (B)
"jílmecjyek én és ismét ^1 jövök majd. Hogyha 
szeretnétek, mind örvendeznétek ennek (ti 
örvendeznétek ennek)."

5. Arié. (T)
Jöjj futva, s csapj a hárfa-húrba, 

Nagy vígan zengve háladalt! 
Bár itthagy most, de eljön újra 

Az égi Úr, a magasztalt.
A sátán közben azon fárad,
Hogy miként kösse gúzsba lábad. 

Bármivel vádolhat,
A szív itt Rád vár csak.

(B)
"Nem vár arra kárhozat, nem vár kárhozat 
majd arra, aki Krisztus Jézusé, Krisztus 
Jézusé."

6. Recitativo.
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7. Arié. (A)
Itt más meg nem menthet 
A pokoltól lelket, - J

Mint Jézusom véve,
Kínt tűrtél s halálod 
Már engem megváltott,

Nem arthat bún merge.

8. Choral.
Nincs itt e Földön senkisem,
Kit méltán érne kegyelem,

Mert meg nem érdemelte;
Nem számít más, csak szeretet, 
így Krisztus értünk szenvedett 

Az Atyát megbékítve.

Budaörs, 1996. ápr. 22., Budakeszi, 2olo. júl. 3o.

DIE ELENDEN SOLLEN ESSEN 
(Cantate BWV 75.)

1. Chor.
"Esznek mind a nyomorultak s elég lesz (az) 
nékik. Akik keresik Istent, Őt magasztalják. 
Szívetek majd vég nélkül éljen!"

2. Recitativo. (B)
A bíbor fensége mit ér?
Múlik, mint dér.

Mérhet'len bőség mire jó,
Mert, miként látjuk, minden 

Csak múlandó?
Érnek-e hiú vágyak bármit,
Hisz gyarló testünk porrá válik? 

Mily gyorsan történik meg itt lenn,
Hogy vagyon, gyönyör s pqppa ) 
Visz lelket pokolba! * *

3. Arié. (T)
Csak Jézus légyen (legyen) mindenem. 

Szent vére bíbor palástom,
Ő maga pedig legfőbb jóm, 
Szerelmét bennem lángolón 

Mézédes bornak érezzem.

4. Recitativo. (T)
Az Isten letör s emel

Mind itt, mind mennyben fenn. 
Ki földön keres égi hont,
Az átkozott.

Ám aki itt tűr poklot türelemmel, 
Majd üdvöt nyer.

5. Arié. (S)
Ha szenvedek, tűröm nagy boldogan itt. 

Kik Lázárnak kínját 
Itt békésen hordják,

Az angyalok mennybe viszik.
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Jó lelkiismerettel áldva 
A hívő keresztyén

A kicsiny jót is örvendezve várja. 
S bár egyre gyötrik gondok itt 
Holtig,

Majd megbékélten nyugszik sír ölén.

7. Choral.
Mit Isten tesz, az jó nekem.

Bár kelyhem kik kell innom,
S az keserűbb, mint képzeltem,

Nem félek, s nem aggódom.
Mert végül majd 
Ez vigaszt ad 

Szívembe s ezzel nyugtat, 
így bánat, kín elhagynak.

I I .  R É S Z .
8. Sinfonia.

9. Recitativo. (A)
Az búsíthat

Egy hívő lelket itt lenn:
Ha sivársága jut eszébe csak.

Bár hiszi: jó az Isten,
Az újjáteremtő;
De emberi erő 

A földöntúli léthez 
Gyümölcsöt teremni nem képes.

6 . Recitativo. (S)

lo. Arié. (A)
Jézus lelki kincset ád.

Ha majd Őt e szívbe zárom, 
Többé másra már nem vágyom, 

Eltölt itt a boldogság.

11 .

12 .

Recitativo

Arié. (B)

(B)
Ki vallja Jézusát,
Tagadja önmagát

Maradva végig híven 
A szerelmében,

Azt, bár itt elenyészik minden, 
Ott fönn majd yárja az Isten.

A szívem hisz, imád.
Mert Jézus drága lángja, 
Mely lelkem rég átjárja, 
így vélem eggyéválva 

Őt magát adja át

13. Recitativo. (T)
Ó, szegénység, nincsen gazdagság,

Mely vele ér fel!
S meghátrál a világ,

Mert Jézus csak mindig az Úr,
Ki Benne hisz, megigazul.

Add, Urunk, ne játsszuk ezt mi itt el! Jv >  '< h- 2. 2> S
t

(
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14. Choral.
Mit

Bár

Isten tesz, az jó nekem,
Ezt vallom, bármi érjen, 

pályám röggel telt itt lenn
S lesz gondban, kínban részem, 

De Istenem 
Tart szüntelen 

Karjában minden vészben, 
így csak Rá bízom éltem.

Budaörs, 2ool. márc. lo., Budakeszi, 2olo. júl. 31.

DIE HÍMMEL ERZ^HLEN DIE EHRE GOTTES 
(Cantate BWV 76.)

1. Chor.
"Az egek mind zengik az Úrnak hírét, és az 
égbolt is hirdeti keze munkáját.
Nem oly beszéd, nem olyan szó ez, hogy nem 
hallható ennek hangja."

2. Recitativo. (T)
Maga az Úr tesz bizonyságot!

A lét smi mozog, az emberhez így szól:
Az Úrnak művét látod mindenhol,

Hogy égből eső hullhat,
Hogy test és lélek megmozdulnak.

Az Úr önmaga hozzánk hajlott,
És hirnökinek hangja száll:
Jöjj, jöjj, jöjj már, az asztal készen vár!

3. Arié. (S)
Jertek, népek, Isten hangja 

Szólít trónusához fel!
Ő a kezdet s vég adója

Jön Fiában hozzánk el:
Hogy itt minden Hozzá jutna.

4. Recitativo. (B)
Ki hallja ezt

Hogy fordul mégis oda 
Más bálvány-istenhez?

E régi bálvány ejt rabul,
S lesz ember lelkén úr.

Mit bölcs vél, így lesz balgaság,
S a sátán lakja Tsten templomát, 

Mert Krisztust népe is elhagyja futva.

5. Arié (B)
Hagyj el, bálványozó nép!

Ha még a Föld meg is állna,
A szívem Krisztusát áldja,

Mert Ő itt fény, üdvösség.

6. Recitativo. (A)
Te hívtál be utakról, Urunk,

Bennünket,
Kik pogány tévelygés rabjai voltunk,

S mint levegőt fényed 
Jár át és frissít fel,
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Úgy tölt be fénnyel mindent s éltet,
Hogy magad táplálsz minden jóval minket, 
Sőt nekünk adod lelked,

Mit mindig szívünk mélye rejthet.
_Arioso _ Ezért e hála-imát zengjük Néked el:

7. Choral.
Legyen az Úr itt hozzánk jó,,

Áldását adja nékünk;
Orcája fényén látható:

Vár Nála üdvösségünk,
S hogy megismerjük: mit tett Ő,

S mi kedves Néki itt lenn,
Hogy Jézus Krisztus értünk jő,

A pogány világ lássa,
S megtérjen Hozzá már ma!

I I .  R É S Z .
8. Sinfonia.

9. Recitativo. (B)
Hű népét Isten áldja meg,

Hogy dicsősége fénye
Hit által köztük itt most lenn 

Csak növökedjék végre.
A'!-földre ők hozzák a mennyet,

De folyvást küzdelem,
Csak gúny, meg gyűlölet

A sorsuk itt, míg üdvözülnek.

lo. Arié. (T)
Gyűlölj csak, gyűlölj csak még,
Bősz ellenség! JíThra

Krisztust hittel szívembe zárom, 
Más örömre már nem vágyom.

11. Recitativo. (A)
Már érzem lelkemben,

Hogy Krisztusom
Oly drága szerelmével áld, 
És így Ő mannát ád,

Hogy véle közénk eljusson 
Az igaz testvér-hűség,
S mindvégig növekedjék.

12. Arié. (A)
Élj mint hívő szüntelen!

Jézus egykor meghalt érted, 
Meg kell halnod mégis néked,

S akkor eggyé lesztek fenn.

13. Recitativo. (T)
Ki keresztény s híve,

Nagy szeretetét áldja,
S ennek bizonysága:

Hogy mennybe érkezve
Ott fenn a boldog lelkek 
Az tfrnak áldást zengnek.
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Az Istent áldja zengve hát 
Hű népe minden tette;

A Föld is gazdag termést ád,
Szent igéd inti erre.

Az Atya s Fiú áldjon meg
Bennünket és a Szentlélek, 

Az élők mind kit tisztelnek,
De legfőképpen félnek,

Most mondják szívből: Ámen!

Budapest, 1962., Budakeszi, 2olo. aug. 2.

14. Choral.

DU SOLLST GOTT, DEINEN HERREN, LIEBEN 
(Cantate BWV 77.)

1. Chor.
"Az Urat, Istenedet, Őt szeresd teljes szívből, 
s lelkedből mindig, s minden erődből, épp' úgy 
teljes elmédből, és társaidat, mint magad."

2. Recitativo. (B)
Ez kell nekünk!

A szívet Isten igényli magának:
Az Urat várja egész lelkünk,
Hogy így kedvére tegyünk.

Nem annak örvendünk,
Hogy bennünk majd a lelket 

Szentlelke gyújtja meg,
De kegye, jósága segítnek, 

így legyünk ebben biztosak.

3. Arié. (S)
Én Uram, szeretlek, szeretlek tiszta szívből 

Csak hozzád vonz itt életem.
Add, megismerhessem, megismerjem törvényed, 
És nagy lánggal érted égjek, 

örökké tartson szerelmem.

4. Recitativo. (T)
Oly szívet adj, Uram, mely samaritánus,

Mely szeret minden embertársat,
És attól legyek bús,

Hogy mást sújt kín és bánat,
S hogy ne mehessek el mellette úgy,

Hogy bajából őt ki ne mentsem.
Az önzés gyűlölt legyen bennem, 

így megkapom majd egykor örök-részem,,
Mit óhajtok, ám kegyből adod nékem.

5. Arié. (A)
Szerelmemnek tartós átka,

Fogyatékossága van.
Habár gyakran kész is voltam,
Mit szólt Isten, végrehajtsam,

Mégsem állott módomban
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6 . Choral.

Budaörs,

1. Chor.

2. Arié /Duett/

3. Recitativo.

4. Ariev (T)

Te adod, Jézus, önmagad
Szerelmed jelképeként.

Nagy irgalmad, s erődet add
Szeressek épp' úgy szegényt,

Mint minden embertársamat 
Segítve mindig azokat 

Te igéd s példád szerint.

2oo2. jún. 25., Budakeszi, 2olo. aug. 3.

JESU, DÉR DU MEINE SEELE 
(Cantate BWV 78.)

Jézusom, ki bűnös lelkem
Szönyű kínos halálod 

Árán mentéd meg, hogy nyerjen
Kárhozatból váltságot,

S engem kiragadtál végleg,
Mindig /Te/ emlékeztess, kérlek,

Istenem, szent igédben:
Te vagy kincsem énnékem!

(S , A)
Mi futunk mind Hozzád, ha botlik is lábunk,

Ó, Jézus,, Mester, hogy Te segíts meg.
A bűnterhelt tévelygőt hívedként nézed.

Ó, halld meg, ó, halld meg, ó, hallá népedet, 
Ha így esdünk Hozzád, Te segíts, jöjj, várunk!

S add, lássuk a mennyekben orcádat s fényed!

(T)
Ó, a bűnnek rabja vagyok,

Jaj! a lelkem tévelyeg.
Sok vétkem átka olyan nyomot hagyott,

Mit hordok, míg a sírba térhetek.
A jóra bennem nincsen készség.
A lelkem kérdi: lesz bárkitől mentség? 

Bármint küzdők vér s test ellen,
- Habár jó cél - véghezvinnem

Nem lehet, meghaladja erőmet.
A szégyent el nem titkolhatom,
Hogy mennyiszer hibázom, nem is tudom.

Most azért szörnyű kínját bűnömnek,
És éltem minden gondját,
Amelyek lelkem folyton nyomják, 

ím, átadom mind, Jézusom, Neked.
Ne is számold bűnömet,
Mely Uram, felbőszített!

A vér, mely bűnöm lemossa,
Szívemet ismét vidítja,

S szabaddá tesz.
Bár poklok ura készt a harcra,
De mellém Jézus áll, Ő maga,

És Véle majd e szív majd győztes lesz.
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5. Recitativo. (B)
A sebek, szögek, gúny s a sír,
Az ütleg, melyet Üdvünk tűrni bír,

Mind fényes győzelmének jele,
Mely új erővel tölti szívem tele.

Ha vár is szörnyű ítélet,
S az majd átokkal fenyeget,

Te változtatod jóra. /- / j\ /h
Nincs olyan kín, mely késztethetne panasz-szóra, 

Hisz Te mind ismered;
S mert szeretettől értem ég szíved, 

így színed elé viszem 
Sok bűnnel terhelt szívem.

E szív az, mit kín úgy éget,
Melyért keresztfán hullt véred,

Mit önként ontál, tudom,
Fogadd el, én Jézusom.

Ó, kérlek, csillapítsad lelkem,
Ha ellenem kél bosszúvágy;

Hűséged erősítsen engem,
Mert reményt erre igéd ád.

Ha hívedként itt élek,
Szent kezedből az ellenség

Már soha ki nem téphet.
7. Choral.

Uram, tudod gyöngeségem,
Ne engedd, hogy csüggedjek;

Csak Te adhatsz erőt nékem,
Ha a halál rettegtet.

Bízom Te nagy jóságodban,
Míg majd ott fenn országodban 

Uram, Jézus, láthatlak,
S mindörökké áldalak.

Budapest, 1975., Budaörs, 1995. máj. 6.,
Budakeszi, 2olo. aug. 4.

GOTT DÉR HERR IST SONN UND SCHILD 
(Cantate BV7V 7 9.)

Vj_va.ce

Adagio

Andante

6. Arié. (B)

1. Chor.

2. Arié.

"Nap és pajzs az Úristen. Az Úr ad üdvöt és 
békét. Ki tisztán, szentül él, nem nélkülöz 
majdan."

(A)
Nap nékünk s pajzs Istenünk!

Nagy jóvoltát áldja minden,
Szívünk, lelkünk hálatelten,

Mert védi kis nyáját itt.
Ő véd ha majd reánk támad 
Az ős-ellen, mint pogány had, 

És rút vád szól ellenünk.
Nap s pajzs nékünk Istenünk! 3

3. Choral.
Jer, Istent dicsérje

A szívünk, szánk és éltünk, 
Nagy dolgokat szerze

S tesz untalan mivélünk,
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Ki gyermek korunktól
Mindeddig eltartott, 

S számtalan jóval
Oly rég elárasztott.

4. Recitativo. (B)
Hála Isten! Jól tudjuk,

Hogy hol az út, mely üdvbe visz;
Mert Jézus, Te közölted igéd által vélünk, 
Épp' ezért nevd mindig áldott nékünk.

De sokan vannak még,
Olyanok is,

Kik immár rég 
Bűn igáját hordják.

Ó! kegyelmezz nekik,
Bár nem is érdemlik,

Hogy leljék meg az igaz utat,
S áldják Közbenjárójukat.

5. Arié / Duett. (S,B)
Ó, nagy Úr! ne hagyd el soha 

Híveid!
igéd szóljon tisztán újra,

Habár itt
Ránk az ellen bőszen támad, 
Ajkunk mindig Téged áld csak.

6. Choral.
A tiszta hitben tarts meg,
S adj végül üdvösséget,

Hogy áldjon Téged lelkem 
A Jézus által, ÁMEN!

Budapest, 1956., Budakeszi, 2olo. aug. 7.

EIN' FESTE BURG IST UNSER GOTT 
(Cantate BWV 8o.) 1

1. Chor.
Erős vár a mi Istenünk,

Jó védő pajzs és fegyver;
Ő óv ha baj ér s szenvedünk,

így félnünk többé nem kell. 
Az ősi ellenség 
Itt üldöz már rég 

Nagy haddal, csellel,
Sok szörnyű eszközzel,

A Földön nincsen mása.

2. Arié + Choral. 
_B_!_;_ 

_S^:_
_Bj_:_

S. :

B. :
S.

B. :

(Í̂ XBj
Mindaz, kit Szentlelke áthat,

Nagy erőnk, íme, mit sem ér, 
Végső győzelemre várhat.

Mi nyomban mind elesnénk. 
Ám értünk *küzd & 3aős Vezér,

Kit Isten rendelt mellénk. 
Kérded, hogy ki az? 

Hordva Krisztus zászlaját
Az Úr Krisztus az, 

Keresztségben így megállhat,
S Krisztusával nyer csatát.
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_S_L:_ A seregek Ura,
Nincs másnak hatalma,

Övé e Földön minden. Rt D,C ft

3. Recitativo.+ Arioso. (B)
Fontold meg jól, itt népe, mint szeretett téged, 

Hogy Jézusod
Hullatta drága vérét érted,

Ő így tudott
Jól felkészíteni a harcra világ, sátán hada,

S a bűn ellen!
Ne engedd úrrá lenni 

A vétkeket itt telkedben!
S az nem lehet,

Hogy Isten országából itt lenn 
Majd puszta legyen!

Nagy bűntudattal bánd vétked,
Hogy Krisztussal ez kössön (végleglösszeh

4. Arié. (S)
Jöjj, szívem nyitva áll,

Úr Jézus, Hozzád vágyom!
A sátánt űzd ki már,

Hogy képed bennem újra fényben álljon!
Tűnj bűn, rád átkom vár!

5. Choral.
e viliig minden ördöge

Elnyelni ha akarna,
Bennünket meg nem rémítne,

Mert rajtunk nincs hatalma.
E világ ura 
Gyűljön bosszúra,

Nem tehet semmit,
Rá ítélet vár itt,

Az ige porba dönti.

6. Recitativo. (T)
Állj Krisztus vérrel festett lobogója mellé 

Ó, lelkem itt,
S hogy nem hagy el te üdvöd téged, hidd!

A győzelem
Övé, s az utad ahhoz egyengeté!
£  harcolj lelkesen!

Az ige Istentől jő,
Ha csak azt hallod s őrződ,
A gonosz ellent bátran messze űzöd, 

S a kincsed marad Ő!

7. Arié / Duett. (A,T)
Mily boldog az a szív, mely Istent szóval áldja, 

Ám még boldogabb az, mely hittel fogja át!
Mert győzhetetlen lesz, az ellent mind levágja,

S a halált legyőzve nyer örök /fényes/ koronát.

8. Choral.
Az ige rendületlen áll,

Megszégyenül, ki bántja.
Az KÍr mivélünk síkraszáll,

Szentlelkét küldve ránk ma.
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A kincsünk, életünk,
Nőnk és gyermekünk 

Mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik,

A menny megmarad nekünk.

Budapest, 1965., Budakeszi, 2olo. aug. 11.

JESUS SCHLÁFT, WAS SOLL ICH HOFFEN? 
(Cantate BWV 81.)

1. Arié. (A)
Jézus alszik, van ok reményre?

Látok? nem,
Mivel sápad arcszínem,

Hogy már vár rám halál réme?

2. Recitativo. (T)
Ó, Uram, mért vagy távol tőlem?

És miért rejtezel, ha gond gyötör,
Majd minden itt lenn csak vesztemre tör? 

Jaj! engem sújtó bánat szemed nem is bántja, 
Mely nem is képes szunnyadásra?

Egy csillag tűnt fel tündöklőén,
Mely egykor biztos utat mutat,
S a bölcsek célhoz jutnak.

Vezérelj Te e fénnyel utamon,
Mely részemre csak veszélyt rejt, tudom.

3. Arié (T)
Zúg, tajtékzik s hullámzik Béliál dühe,

S mindjobban csak dúl.
_Ada£Ío Ki híve, ennek ellenáll,

Bősz vihar veszi körül bár,
_A.llegro_ Mely őrjöngve úgy tornyosul,

Hogy erőit hitnek gyengítse.

4. Arioso. (B)
"Ó, ti kicsinyhitűek, nos, miért féltek?"

5. Arié. (B)
Ne zúgj, szörnyű tenger-ár!

Már szűnj meg, szélvihar!
Hisz célod meg van szabva:

Hogy hívedet, ki Úrnak vall,
Itt semmi vész ne sújtsa.

6. Recitativo. (A)
Mily jó! Megszólal Jézusom,

Hű őrzőm énnekem,
S elmúlik zúgó vész, szörnyl éjjelem, 

És minden bánatom.

7. Choral.
Hogyha Te óvsz engem, Támadhat az ellen,

Nékem már nem árt.
Üldözzön csak sátán, retteg ő, azt látván

Mellém Jézus állt.
Bárha ég zeng s reng a Föld,

Bűnöm s pokol mélye rettent, Jézus engem megment.

Budapest, 1955., Budakeszi, 2olo.. aug. 12.
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ICH HABÉ GENUG
(Cantate BWV 82.)

1. Arié. (B)
Ez nékem elég,

Hogy Üdvöm, bár Téged a hívek úgy várnak, 
Most magamhoz ölellek s szívembe zárlak;

Ez nékem elég!
Megláttalak már,
így hitem, Úr Jézus, Rád vágyik és vár; 

Hő vágyam, hogy még ma a lelkem 
Eltávozzék innen.

Ez nékem elég!

Ez nékem elég!
Az csupán vigaszom,
Hogy Jézus enyém, és én hozzá tartozom. 

E hitem Hozzá vont,
Mert látom úgy, mint Simeon,
Hogy mennyben vár majd jutalom.

Szunnyadj el, te bágyadt szempár,
Záródj már le csendesen!

Nem időzöm tovább itt,
Földi lét nem boldogít,

Mert lelkemnek nincs, mi használ.
Itt csak ínség osztályrészem, 
Ámde ott, ott vár már készen 

Üdv és béke, végtelen.

2. Recitativo. (B)

Arioso
Recitativo Úgy vágyom: testem béklyóitól engem

Hát kövessük mind Simeont!

Az Úr megmentsen;
így, mikor innen távozom,
Majd boldog szívvel mondhatom:

Ez már elég volt!
3. Arié. (B)

4. Recitativo. (B)
Uram! Az mikor jön el már>

Hogy innen távozhatom békén,
S nyughatom földnek hűvös mélyén,

Míg fenn majd karod tárva vár?

Arioso
A vég int, nincs tovább, 
^Világi Jó éjszakát!

5. Arié. (B)
Úgy örvend szívem /e szív/ végemnek, 

Ó, bárcsak az már értem jönne;
Véget vetne ínségnek,

Mely itt tart még a Földhöz kötve.

Budaörs, 2oo2. jún. 15., Budakeszi, 2olo. aug. 13.
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1. Arié. (A)

ERFREUTE ZEIT IM NEUEN BANDE 
(Cantate BWV 83.)

Mily boldogság új szövetségben,
Hogy hitünk, Jézus, Téged vár. 

így örvend lelkünk, s végül majd lenn, 
Mint nyugvóhely, minket sír zár

2. Intonatio + Recitativo. (B)

Recitativo

"Uram, most elbocsátod szolgádat békességben, 
mint egykor mondottad."

Mi borzasztónak tűnik itt,
Az által lesz majd örök éltünk.

A halál majd
Itt végleg lezár minden bajt,

Az Úr zálogként adta nékünk,
S ez jel, mely minket arra int,

Hogy híven végigküzdve pályánk,
Békéje vár ránk.

És mivel reményünk 
Mi Megváltónk, ki szívünk vigasza,
Nem csoda, hogy a halálfélelmünk - "oda"! 

S mind örvendve így zenghetünk: 
"Mert szemem látta immár a Te üdvödnek fényét, 
melyet készítettél rég itt minden népnek."

3. Arié. (T)
Gyorsan, siess örvendve

Fönn a trónja elé lépni!
Fogadd el, hogy vigasz vár majd, 
És nagy irgalom, mely megtart, 

Amit gondtól terhelve
Kell imában mindig kérni.

4. Recitativo. (A)
Lám, jelzi hited: van még sötétség,

De Üdvöd széjjeloszlathatja árnyát;
S bár mélye sírodnak
Majd rád mint végső órád hat,

Meglátod üdvösség
Tiszta fényét, mely halálon túl vár rád.

(,
5. Choral.

Megváltó Ő s üdvhozó fény
Minden népnek, 

Kik 'eddig még nem ismervén,
Májd megtérnek. 

S népednek, ó, Izráel,
Lesz része dicsőségben.

Budaörs, 2oo2. okt. 23., Budakeszi, 2olo. aug. 14.
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ICH BIN VERGNÜGT MIT MEINEM GLÜCKE
(Cantate BWV 84.)

1. Arié. (S)
Az nékem jó, mit rám mért sorsom,

Mit drága Istenem adott.
Nem béklyóz földi bőség engem,
De áldom Őt: sok jót ad nékem,

Bár méltó arra nem vagyok.
2. Recitativo. (S)

Nem adósom az Isten,
És azzal, amit ad,
Hogy szeret még, azt jelzi csak; 

őtőle semmi nem kell nékem,
Mert azt teszem, mit tennem kell. 

így, ha itt bármit teszek jól, vagy szépen, 
Az semmit nem ér igaz mértékkel.

Az ember ám oly türelmetlen 
S bánkódik amiatt,
Hogy neki Isten ennél többet mért nem ad. 

Nem Ő volt az, sok éven át,
Ki adott ennünk, s ránk ruhát,

S visz oda minket, hol már rég 
Vár örök üdvösség hona?

Az nekem épp' elég,
Hogy nem kell éhen térnem ágyamba.

3. Arié. (S)
Ha kenyerem eszem, - bár csak falat mind -

Azt jó szívvel kívánom: másnak is legyen. 
Nincs bűntudat bennem, s a lelkem vidám, 
így hálatelt szívvel Őt áldom csupán,

Ő áraszt rám áldást, Ő édesít kínt.
4. Recitativo. (S)

Bár orcám verítéke hull,
A kenyér jó ízére vágyom,

S ha földi utamat
Lezárja végleg síri álom,

Megnyitja nekem Istenem a mennyet s befogad. 
Ó! amit kapok Tőle,
Ha ahhoz más már nem is jőne,

Elégnek bizonyul.
5. Choral.

Az boldogít, hogy Neked élek,
De az sem bánt, ha meghalok,

Eleget teszek tetszésednek,
Úy hiszem, abban bízhatok:

Nagy kegyelmedből, Istenem,
Majd boldog véget adsz nekem.

Budaörs, 1993. márc. 3., Budakeszi, 2olo. aug.15.
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1. Arioso.

2. Arié.

3. Choral.

4. Recitativo.

5. Arié.

6. Choral.

Budapest

ICH BIN EIN GUTER HÍRT
(Cantate BWV 85.)

"Jó pásztor vagyok én. A jó pásztor éltét 
adja /majd oda/ juhaiért."

(A) Jézus drága, jó pásztor;
Mert Ő saját éltét adta 
Juhaiért önként oda,

Kiket senki el nem rabol,
/Kiket senki Tőle már el nem rabol/.

(S)

(T)

Hű, drága Úr a pásztorom,
Én mindig bízom Benne. 

Bárányaként, hogy jól tartson,
Terelget szép, zöld rétre, 

Hol jó, friss vízzel üdít fel 
Megtöltve lelkem erővel 

Ő drága Jcjéje által.

Alhat bár minden szolga,
E pásztor vigyáz éberen a nyájra,

így minden bárány nyugalomra lel, 
Hogy olyan füves réten járhat,
Hol mindig éltető víz árad.

Mert hogyha majdan sátán-fajzat törne 
A nyájra, hogy elnyelje,

A pásztor haragvó bosszúja űzi el.

Nézd! Minket mint szeret! 
ím Jézus hű karjába vett,

Övéit mind hogy bizton óvja,
A kínok fáján vérét ontja,

S e vér nagy kincsünk lett.
/A keresztfán hullt vér nagy kincsünk lett./

Ha Isten őrzőm, s pásztorom,
Nem sújt le semmi fájdalom;

Van bár sok ellenségem,
Kik gúnyolnak és bántanak,
Majd egykor mind kárt vallanak,

Rám vár az Úr az égben.

, 1955., Budakeszi, 2olo. aug. 17.
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1. Arié.

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH 
(Cantate BWV 86.)

(B)
"Bizony, azt mondom nektek most: az Atyától 
ha kérni gogtok bármit a nevemben itt, meg
adja majd néktek."

2. Arié. (A)
Rózsát szedni mégis vágyom,
Tövise bár szúr, nem bánom.

Bennem él a reménység:
Amit Tőle hittel kérek, 
Isten szívéhez jut tényleg, 

Mert ezt Ő ígérte rég.

3. Choral.
Jóságos örök Istenünk 
Mit egykor ígért minekünk 

Ő drága igéjében,
Azt megtartja Ő, higgyük el, 
S az angyalkarba juttat fel 

A Krisztus által, Áraan!

4. Recitativo. (T)

5. Arié.

Ő nem tesz úgy, mint e világ,
Mely ígér csak és mit sem ád;

Mit akar, annak úgy kell lenni,
És sokan majd így fognak boldogságra lelni

(T)
Az Úr megvéd;

Mert bár még késik segítsége,
Nem marad el az végleg mégse.

Az ige tanúsítja rég:
Az Úr megvéd!

6. Choral.
Reménnyel várjuk idejét,

Amire szavát adta 
Az Isten, hogy megtörténjék,

Mert napját meg nem szabta.
Ő tudja mikor jó nekünk,
S nem alkalmaz cselt ellenünk, 

Hát Benne bátran bízzunk.

Budaörs, 1995. okt. 25., Budakeszi, 2olo. aug. 31.
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BISHER HABT IHR NICHTS 
(Cantate

GEBETEN IN MEINEM NAMEN 
BWV 87.)

1. Arié. (B)
"Nem kértetek soha eddig nevemben semmit."

2. Recitativo. (A)
Ó, jaj! Te igéd megrettent!
Vegyétek észre: bíztatása mit is rejt!

A törvényt megszegtétek és az evangélium sem kellett, 
De most sietve imát rebegtek és vezekeltek.

3. Arié. (A)
Atyánk, a bűneinket nézzed el,
S légy hozzánk hosszútűréssel,

Ha Téged esdve kérünk 
ily szóval: Add, mit rendeltél, 
Mi bölcs mondásnál többet ér, 

Helytállni segíts nékünk!

4. Recitativo. (T)
Sok bűnünk itt már eget ostromol,
De Te ismered szívemet, hogy semmit nem titkol, 

Hát nyújtsál /majd/ nekem vigaszt.

5. Arioso. (B)
"Ti itt aggódtok mind, ámde //:bízzatok://x 5 
a világot immár legyőztem."

6. Arié. (T)
Tűröm sorsom mindig szótlan,
Jézus megsegít a bajban,

S vigaszt nyújt, ha szűnt a kín. 
Tűnj el, sok gond, bánat tőlem, 
Miért /is/ csüggednél lelkem? 

Félre bús érzéseim!

7. Choral.
Búsnak kell-e lennem?
Jézus szeret engem,

így nincs fájdalom,
öröm csak, mely tiszta,
S szerelmének napja 

Tűz rám állandón.
Érhet engem bármily kín, 

Szerelmével változtatja 
Ő azt majd javamra.

Budaörs, 2oo2. aug. 19., Budakeszi, 2olo. aug. 21.



SIEHE, ICH WILL VIEL FISCHER AUSSENDEN
(Cantate BWV 8 8 .)

1. Arié. (B)
"íme, én számos halászért küldök, szól az Úr, 
hogy fogják ki őket. Aztán vadászokat küldök 
majd széjjel, hogy vad után járjanak hegyek 
ormán, valamennyi dombon s minden szirt-hasa- 
dékban."

2. Recitativo. (T)
Mily könnyen tehetné az égi Úr, hogy tőlünk 
Megvonja kegyelmét, míg élünk

Ha elménk hóbortból elhagyja gonoszán,
S konok módon így 

Majd vesztébe rohan.
De mit tesz itt

Ő atyai hű, együttérző lénye?
Jósága ellenére

Elhágy, épp' úgy, mint gyakran itt mi Őt?
S ránk hagyja törni majd az ősi cselszövőt?

3. Arié. (T)
Nem, nem! Isten arra késztet mindig,
Keskeny úton járjunk lenn itt 

Irgalmának fényében, 
így bár eltévelyedten

Hagytuk el a keskeny utat,
Míg meg nem lel, addig kutat.

I I . R É S Z

4. Arioso. (T) J+V/ J  } J J
"így szólt Simonhoz Jézus:"

5. Arioso. (B)
"Ó, ne félj már, mivel mostantól sok 
embert fogsz majd."

j. Duetto. (S,T)
Ha Isten küld, úgy áldás árad 

Majd minden tettünkre,
S nincs annak mértéke,

Bár bennünk félsz és gond is támad.
Mit reánk bízott, tálentom,

Kamattal jusson Hozzá vissza,
Ha egyikünk csak el nem ássa; 

így tesz Ő jót, hogy nekünk használjon.

7. Recitativo. (S)
Mi rettenthet itt magatartásodban

Én szívem, mondd, ha Isten melléd áll?
Hiszen ha Ő csak int, már mindenbaj hátrál, 

így téged védelmezni s óvni tud csodásán.
Ha gond sújt, terhed nagy, baj, kín, csalárdság bánt, 

Mely rád tör szüntelen, így zavar s gátol téged, 
Ne hagyd, hogy csökkentse az jóra törekvésed, 

Mert nem rak ránk oly súlyt, mit el ne bírhatnánk.
Járj mindig örömmel, s meglátod, ha jő véged,
Mi előbb kínt hozott, hasznodra vált az néked.
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Járd imádkozva Isten útját,
Tedd híven, mit rád bíz az Úr,

Bízz Benne s gazdag áldás hull rád,
Mely rajtad folyton megújul;

Mert ki itt hittel tekint fel 
Az Úrra, azt nem hagyja el.

Budaörs, 2oo2. szept. 15., Budakeszi, 2olo. aug. 22.

8. Choral.

WAS SOLL ICH AUS DIR MACHEN, EPHRAIM ? 
(Cantate BWV. 89.)

1. Arié. (B)
"Mint adhatnálak oda, Efraim? Óvjalak téged, 
Izrael? Ne tegyelek könnyen Admává majdan té
ged, s mint Czeboimot pusztítson tűzvész?
Ám az én szívem másként érez, irgalmasságom
tól izzón lángol."

2. Recitativo. (A)
Csak tegyen majd az Úr 

Egy szót ítéletéhez,
Mert nevét érte gúny,

Majd elégtételt így vesz.
Nem számlálh^tój^kfűneidnek száma,

Bár volna türelme Istennek,
Ám szíved mégis visszautasítja,
Mit kínált nagy irgalma,

S rak testvér-szívre bűnterhet; 
Bosszúja ezért lobban lángra.

3. Arié (A)
Bizonnyal irgalmatlan lészen 

A téged sújtó ítélet.
A bosszú előbb éri azt,
Ki mást megszánni elmulaszt,

S elpusztítja, mint Sodomát, egészen.

4. Recitativo. (S)
Nos, szívem félretesz civódást, haragot;

És készen áll, hogy másnak megbocsásson. 
De én csak vétkekkel telt életemet látom, 

Az Úr előtt bűnös vagyok!
Ám vérivel
Mind Jézus törli el,

Ha Őhozzá, ki betölti a törvényt,
Tér szívem, önként.

5. Arié. (S)
Ó, igaz Bíró, számontartasz 

A lelkek üdözítéséért 
Itt Jézusból hullt minden csöpp vért?

Csak terheld rám, bármennyi az!
S mert ki nem számíthatja senki,
Az fogja bűnöm elfedezni.
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Sok minden hiányzik,
De szívem mit áhít,

Azt mind az én javamra 
Te véred majd megadja,

így lehet győznöm nékem 
Halálon, poklon, s vétken.

Budaörs, 2oo2. szept. 29., Budakeszi, 2olo. aug. 22.

6. Choral.

ES REIFET EUCH EIN SCHRECKLICH ENDE 
(Cantate BWV 9o.)

1. Arié. (T)
Mily szörnyű, itt a vég már közel,

Mely, bűnös lelkek, rátok vár.
A vétkek terhe nő csak egyre,

És nyomja szíveteket már,
Mert azt, ki ítél, elfeledte.

2. Recitativo. (A)
Az Isten jósága naponta megújul,

A hálátlanság pedig csak ezt várja.
S jaj! lelked nagyon nagy kárára 

Okozza végül vesztedet.
Ó, szíved ez nem hatja meg,

Hogy Isten jósága 
Mély bűnbánatra késztet?

Nagy hűségét megláttatja,
Mint tapasztaltad, számtalanszor: 
Hajlékot épít benned olykor,

Vagy lábad elé terít rétet,
Hováj\éjSejte manna hull, 
így 1:áplál az Úr.

De lám, ím botor földi élted 
Jótettei semmit nem érnek.

3.

4.

Arié.

Recitativo.

(B)
így megtorlásképpen a jjpojgsaaló Bíró

Elmozdítja az ige gyérbyatartóját.
Ó, bűnösök, vétketekért nektek kéne 
A kínt tűrni Golgota ormára érve,

Mert la.trpk barlanajává. tettétek templomát,

(T)
De Isten úgy néz ránk, mint kiválasztottalra; 
Sok ellenét bár senki nem számolja,

Mint Izráelnek hőse minket véd,
Az ellen bármint szorongat,
Ő el nem hagy;

Hogy mindig számíthatunk Rá,
A bajban lesz még nyilvánvalóbbá.

5. Choral.
Vezess jobboddal bennünket,
És áldd meg lakóhelyünket,

Add nekünk mindig szent igéd, 
Az ördög cselétől Te védj, 

Majd végül add meg minekünk:
Örökké Nálad lehessünk!

Budaörs, 1993. máj. 3., Budakeszi, 2olo. aug. 29.
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GELOBET SEIST DU, JESU CHRIST 
(Cantate BWV 91.)

1. Chor.
Légy áldott Jézus Krisztusunk,
Hogy ember lettél, Urunk,

És szűztől jöttél világra,
Az angyalkar mind zeng áldva. 

Kyrie eleis!

2. Recitativo +

_Chora].
Recitativo
—Chorai

Recitativo

Choral_
Recitativo

Chora.l_
Recitativo

Choral. (S)
Az Úrnak fénye megjelent,

ím embertestben Isten maga,
Kit vártak rég itt lent,

Lakhelyét nálunk választotta.
Az örök Isten egy Fia 

A fény, ki fogant örök fénytől, 
fm itt fekszik jászolba'.

Ó, lássuk, emberek,
Ha így tett, mint szerethetett,

Hogy gyarló testbe öltözött 
(Nem volt-e kárhozott az már bűn miatt oly régtől?

Az örök ige, s földre jött,
S mint kiválasztottjáldást hoz a mennyből. (

3. Arié. (T)
Isten, kit csöppnyi földi lét

Nem rejthet, mennybolt föl nem érhet, 
Választja jászol mély ölét.

Mennyből míg fénye ránk ragyog, 
Ezentúl már nem fogja ott 

Felróni bűnét gyermekének.

4. Recitativo. (B)
Ki híve vagy,
Légy kész, és nehogy elmulaszd,

Ha jő majd, méltón fogadd Urad!
A Fia Istennek

Tehozzád tér be s nálad marad.
Ó, adjad át a szíved szerelmének;

Csak azért jő, hogy múltával létednek 
Fölvigyen trónja elé téged.

5. Duetto. (S ,A)
Az Isten ím szegénnyé lett,
Mert üdvünk csupán így lehet,

S a miénk mennynek minden kincse.
Ő ember-léte segítsen,
Hogy angyalkarban ékesen 

Majd együtt zenghessen /zengjen/ minden híve.

6. Choral.
Miértünk tette ezeket,
Hogy szerelmét lássuk megj

Ezért a Krisztust követők 
Most s mindörökké áldják Őt.

Kvpűe ele'ts!
Budaörs, 1993. okt. 1., " Budakeszi, 2olo. szept. 3.
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ÁtadtamYszívem s lelkemet,
Az Úré már az éltem,

Mi rossznak tűnik, jó lehet,
A halál élet nékem.

Én híve vagyok, aki trónt
Készített fönn a mennyben, 

Bár Ő a keresztfára vont,
De együtt érez velem.

ICH HAB' IN GOTTES HERZ UND SINN
(Cantate BWV 92.)

1. Chor.

2. Choral + Recitativo. (B)
_Chora_l
Recitativo

—Choraj.
Recitativo

—Choral
Recitativo

Choral

_Chora_l
_Reci.tati.vo
_Chora]_
_Reci.tati.vo
—Choral.
Recitativo

_1Choral. 
_Reci.tat.ivo 
_Chora_l 
Recitativo

Choral

Nem hiányozhat az nekem!
Előbb legyen,

Mint maga a hű tanú szól,
S borzasztó vadul megrendülnek 
A bércek és a halmok dőlnek:

Megváltóm pedig iq&fzolj,
Én Atyám kell, hogy kedveli.jen.
A Jézus vére az, mely által megváltottja lettem; 

Majd Ő véd meg!
Ha tengerbe vet is engem,

Ám itt az Úr parancsol vizeknek,
Ki maga adta földi életem,

S ha testem magukkal ragadják 
A hullámok, sehogy sem tudják

Dühükben elnyelni idelenn,
Csak próbál engem ezzel,

Hogy Jónásra gondolok itt lenn,
Vagy pedig Péter módján bízik Benne lelkem. 

A hitem Ő megerősíti,
Ezáltal végül lelkem menti, 

így szívembe,
Mely mindig ingatag,

Nagy kegyelme,
Melynél nincs állhatatosabb,

Jő s késztet Benne bízni.
A lábamnak,
Míg eljön majd a végső nap,

Ezért kell állni sziklaképpen.
Hát kitartok,

És maradok most itt e sziklaszilárd hitben,
Mert jobbja fog,

Mit már a mennyből nyújt nekem 
Majd időben

Magához fölemelni.
3. Arié. (T)

Lásd, lásd, eltörhet, szét is hull,
Mit karjával nem tart az Úr!

De mindig változatlan, biztos, csodás 
Az Úrnak oltalma, mely é l^-^Eo^trás!

A sátán tombolhat és őrjönghet,
Az Isten majd legyőzhetetlenné tesz minket

Az értelem és bölcseség
Őnála mérhetetlen,

Mert tudja helyét s idejét:
Mit tegyen s hol engedjen.

4. Choral.
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Általa ér öröm s veszély,
De ezzel szolgál nékünk;

Mert bármit tesz, Javunkra lesz, 
Mit olykor rossznak érzünk.

5. Recitativo. (T)
Nem kívánunk mi tovább félni,

S mert mindennel ellát,
Élvezzük oltalmát,

S hogy miért?, szívünk meg nem kérdi.
Rá gondolok,

Hogy nem félt Jézusom, bár kínok ezre érte;
Úgy vélte ott:

Az szerez nékünk üdvöt végre.
A hívőnek

A kín és fájdalom, mit bűne itt szerez,
A Jézusért majd üdv és vigasz lesz.

Hitedben ne restülj,
Mi szükséges, jól jegyezd meg:

Csak tűrj! Csak tűrj!

6. Arié. (B)
Bár zúgva süvölt metsző szélvész,
Telt kalászt érlel, s lesz bő termés.

így áldást kereszt átka hoz a szívünkbe,
Hát adjuk át mi egész éltünk 
Az égi Úrnak, míg itt élünk.

Szent Fiát áldjuk mind, hogy gondunk viselte!
7. Choral + Recitativo. 

_Ch°£ajL

Recitativo (B)

Choral

Recitativo (T)

Choral

Recitativo (A)

Choral

Recitativo (S)

Mi

(B,T ,A,S)
Lásd, Uram, eléd borulok,

Kezedre bízva sorsom, 
így szól, ki elhagyta Urát,

Bár Üdvözítőjében hisz,
És áldja Isten jóságát.

Tégy vélem úgy, mint akarod,
Míg eljön végső napom!

Mert tudom azt,
Hogy Üdvöm vár s a mennybe visz,

Ha ínségem, se gondom nem aggaszt,
Mert véget vetsz Te annak majdan; 

hasznot hajt Lelkemnek majd,
Ismered jól már régen,

Ha már e Földön rajtam 
A sátánt bosszantva 
Te országod itt megnyilvánulna, 

Tiszteleted Növekedhet 
Itt köztünk mindenképpen, 

így tud majd akaratod szerint 
Lecsendesedni szívem megint,

S halk hangú húrokon majd zengve 
Új dal áld Téged, Élet Fejedelme.

8. Arié. (S)
Pásztoromhoz hű leszek,

S ha ő kínnal tölti kelyhem, 
Tudom jól, hogy így van rendben, 

S mellém áll, ha szenvedek.
Minden sírást eloszlatva 
Ragyog újra Jézus napja. 

Pásztoromhoz hű leszek!
Ő majd megvéd, ki itt éltet, 
Örvendj szív, míg eljő véged^

c
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Jézus mindent érted tett, 
Ámen; Atyám, vidd híved!

9. Choral.
Bár halál völgyében kell még

Göröngyös úton járnom,
A lábam akármerre lép,

Hű szemed óv, azt látom.
Pásztorm vagy, Ki el nem hagy,

S oly helyre térít engem,
Hol térdet hajt Szolgád, hogy majd

örökké dicsérhessen.

Budaörs, 2oo2. jún. 3o., Budakeszi, 2olo. szept. 5.

WER NUR DEN LIEBEN GOTT LASST WALTEN 
{Cantate BWV 93.)

1. Chor.
Ki dolgát mind az Úrra hagyja,

És Benne bízik mindig csak,
Azt Ő csodásán őrzi, óvja,

Ha szenved kereszt súly' alatt. 
Ki itt az Úrban bízva jár, 
Fövényre az nem épít már.

2. Choral + Recitativo. (B)
_Choral. Mit használ nékünk gondok terhe?
Rec_it.at.ivo_ úgy nyomja szívünket,

Mint mázsás súly és aggaszt bennünket.
_Chora_l Mit segít sóhaj itt és jaj?
Recitativc^ Sőt, attól egyre nő a baj.
_Ch°ral Mit ér, ha jő a napfelkelte,
Recitativo_ Mind sóhajtozva ébredünk,

És mire ránk borul az éj, könnyektől ég szemünk? 
_Choral Csak nő a bánat, szenvedés,
Recitativ°_ Ha szomorúság társul vele.

A hívő bátran vigye
A keresztjét, mert így nyugalma el nem vész.

3. Arié. (T)
_Choral Hullj térdre majd mélységes csendben,

Rettegés órája ha jő,
_Chora]. Mert nékünk kegyelméből Isten

Tanácsot ád, s el nem hagy Ő.
Ismeri jól Ő híveit,
Atyánknak nevezi magát itt,

Eloszlat minden bút majd végül, 
És nekünk üdvöt adni készül. 4

4. Duetto. (S ,A)
Ő hoz ránk sokszor boldog órát,

Mert tudja nékünk mikor kell;
Ha hívnek látja éltünk folytát,

Nem vádol kétszínűséggel
Előbb jő el, mint gondolnánk, 
És nála égi üdv vár ránk.
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5. Choral + Recitativo. (T)
_Ch°ra_l Ne gondold nyomorúságodban, 
Re£Ítat.iyo_ Ha villám sújt s mennydörög,

Choral
A szíved reszket, lelked sírva nyög, 

Hogy Isten téged elhagyott.
Re£Ítatiyo_ Mert Ő a bajban megsegít,

A végső óráig
Övéit irgalmával óvja. 
Ne gondold soha,

_Chora.l Hogy tenyerében itt csak az van, 
Recitativo_ Ki minden napon gondtalan

Choral
Recitativo

örömben él, nagy boldogan.
Kit szerencse s fény beragyog,

A derűs napok múltán 
Majd végül is
Itt azt kell mondja: merő vágy hamis, 

És kínos halál vár rám.
Choral

Recitativo
A jövő annyi jót ígéri 

Lám, Péter egész éjen át 
Hiába vég)é/̂  munkáját,

Nem fogott semmit:
De Jézus szavára ő újra hálót merít. 

Hát bízz, ha sújt is kín és szenvedés, 
Az Úrnak jóságában 
Higgy mindig s irgalmában,

Choral
Mert esőt követ napsütés,

És Véle ki-ki célhoz ér.

6. Arié. (S)
Csak az Úrra néz szemem,
S Benne bízom szüntelen.

Ő igaz, csodatévő Úr,
Gazdagoktól sokat elvesz, 
Szegényeket gazdaggá tesz, 

Szándéka így nem módosul.

7. Choral.
Járj Isten útján s Őt áldva

Tedd híven minden dolgodat,
Bízz áldásában, arra várva,

Hogy jól intézi sorsodat;
Ki Benne bízik egyedül,
Az soha meg nem szégyenül.

Budapest, 1974 . dec. , Budakeszi, 2olo. szept. 15

1. Chor.

WAS FRAG' ICH NACH DÉR WELT 
(Cantate BWV 94.)

Mért vágynék, világ, rád,
És nem kell múló kincs sem, 

Ha itt Te laksz magad 
Úr Jézus, csak e szívben! 

Mert egyedül Te vagy 
Számomra boldogság,

S Te adsz majd nyugalmat: 
Nem vágyom rád, világ!
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2. Arié.
E lét nem más, mint tűnő árnyék,

Mely elillan és tovaszáll,
Mint idő múlik, s meg nem áll.

Ám, hogyha minden veszni tér, 
Az bíztat csak, hogy Jézus él, 

így engem Hozzá űz a vágy.
Ezért: nem vágyom, világ, rád!

(B)

3. Choral + Recitativo. (T)
Choral_ A világ hírnevet

Csak kiválóktól vár el. 
Recitativo_ Ki gőgös, díszes palotákat épít,

S mert vágya tisztes hivatal,
Új ruhát hord, nem régit,

Mely bíbor, ám díszített arannyal. 
A neve ismert legyen 
Mindenek előtt, szépen csengjen, 

önhitten tör

Choral_

Recitativo

Choral_

Recitativo

Choral_
Recitativo

Ő fölfelé, felhőket ostromolva 
Igyekszik fennkölt, nagy dolgokra,

Ám nem gondolta meg,
Mily gyorsan múlnak mind el.

Mert gyakran sápftszt állott lég 
Egy délceg testet., mely sitfoah fekszik rég, 

Hol földi pompa eltűnik,
És ez a lét már nem gyötör,

Mely olykor csak, sok kínt okozott itt.
Ó, ilyen lim-iomot 
A lelkem már rég messze eldobott. 

Az pedig, mit szívem
Itt másnál jobbnak vél,

Hogy híveinek itt ki megbecsülést adva 
A lelkemet
Rút önteltségtől menti meg,

Hogy ne legyen fennhéjázás rabja,
Csak Jézus maga az,
Ki nekünk mindig ugyanaz.

Jogos, hogy mondják, amit teszek,bolondság: 
Nem vágyom, világ, rád!

4. Arié. (A)
Szédült világ, szédült világ! 
Gazdagságod, pénz, jószág

Csalás csak, és mind hamis. 
Te számolhatod tenger pénzed,
Én Jézust választom itt végleg;

Jézus, Jézus egyedül 
Menti lelkem mennybe föl. 

Szédült világ, szédült világ!

5 Choral + Recitativo. 
Choral_ 
Recijtativo_
Choral_
Recitativo

(B)
A világ bánkódik.

Mi lehet búja alapja?
Balgaság! Ennek fő oka:

Ha bukik, majd megvetik.
Mily szégyen itt!

Az Isten úgy szeretett téged,
Hogy drága Fiát küldte le,
Hogy bűnödre

Ő szerezzen itt váltságot tenéked,
S te szenvedni itt Jézusért nemlakarsz?
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Choral_

Rccitativo
Choral_

Recitativo

Choral

A bánat itt lenn nem lesz nagyobb soha, 
Ha rosszindulattal,

Bár tisztelettel szemlélik.
Az válik javamra,

Ha Krisztus szégyenét 
Én vállalom majd át.

Bár szenvedés ez nékem manapság,
De tudom jól: örökkévalóság

Lesz majd jutalmam fönn az égben;
Ha e világ

Csak csúfol s gúnyol engem,
S ha még oly hitványnak is lát,

Ha becsül Jézusom:
Nem vágyom, világ, rád!

6. Arié. (T)
Jó kedvvel áldhat földi lét.
Az káprázat csak, önteltség,

Nem emelhet föl engem.
Itt lenn csak szennyet túrni késztet,
Mint végzik azt a földi férgek,

Ez ébreszt vágyat mennybe mennem.

7. Arié. (S)
Ki csak e vak világnak él,
S úgy véli: lelke mit sem ér,

Az undort kelt itt bennem,
De vágyom, Jézus, Hozzád térni,
Bűnömet bánva , hitben élni,

így lehet Tőled üdvöt nyernem

8. Choral.
1. Nem vágyom, világ, rád!

A semmibe kell tűnnöd,
Bár tekintélyed nagy,

A halálhoz nincs közöd.
Elhagynak javaim,

És minden földi vágy,
Ha Jézus nem hagy el:

Nem vágyom rád, világ!
2. Nem vágyom, világ, rád!

Mert Jézus az én éltem,
A kincsem, mindenem,

Övé.vagyok egészen,
Ő itt a menny nekem,

Amire lelkem vágy.
Csak ismételem hát:
Nem vágyom rád, világ!

Budaörs, 2oo2. júl. 14., Budakeszi, 2olo. szept. 16.

CHRISTUS, DÉR IST MEIN LEBEN 
(Cantate BWV 95.) 1

1. Choral. Itt Krisztus élet nékem,
Végem csak nyereség; 

Csak Őrá bízom éltem,
Míg jő a boldog vég.
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2. Recitativo. (T)
A lelkem

Várja boldogan,
Hogy el kell innen mennem.

Bár még ma hallanám: "Fiam!"
Már készen állok, s indulnék,

A testemet és minden sorvadt tagom,
E lét porhüvelyét 

A földnek adom,
És majd ölébe térek.

A búcsúdalom kész már rég;
Bár zengne ma ez ének!

3. Choral.
Már megyek békén, örömmel,

Hív Isten engem,
Őbenne vigaszt, békét lel 

Szívem, lelkem.
Mert az Úr megígérte:

Nem halál vár, csak álom.

4. Recitativo. (S)
Te rút világ!

Már tovább semmi közöm tehozzád;
Hisz' házam készen vár,

Hol nyughatóm, inkább,
Mint itt, mert Tenálad,

Babilon vize mellett,
Kell lelnem majd legvégül enyhet;

És csak ha szívem kedvét kap,
Kell Ádám almájából ennem.
Nem, nem! Hát ezért zengi szívem jókedvében

5. Choral. Már búcsúzom tetőled
Te álnok, csúf világ,

Mit kínálsz: bűnös élet,
Nem csábít már tovább.

A mennyben jó lesz lakni,
Úgy vágyom már oda,

Hol üdvöt fog majd kapni,
Kit hívnek tart Ura.

, Recitativo. (T)
Ó, bárcsak mielőbbre hozhatnám 

Már végemet,
Mely bajnak véget vet,

S azt tagjaimban láthatnám;
Kívánom azt, hogy Jézus legyen itt énvélem 
Mindvégig irányítsa léptem.

7. Arié. (T)
Ó, jövel, üss már, áldott óra,

így adván jelt, hogy itt a vég!
Jöjj, jöjj, a karom feléd tárom,
Jöjj, megváltásom tőled várom,

Úgy vágyom rád már réges rég!
8. Recitativo. (B)

Én jól tudom 
És hittel vallhatom,

Hogy nem zár be sír mélye,
De Atyámhoz majd biztos út vezet az égbe.
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Halálom mély álom csak,
Mely által majd a test levetvén minden terhét 
Nyer örök békét.

Ha pásztor keres eltűnt juhokat,
Mért éppen Jézus ne keresne engem,

Hisz' Ő a fő, s nem tagja vagyok én!?
Nos, ezért örvend az én lelkem,

Hogy feltámadok én Megváltóm vére árán.
9. Choral.

Mert feltámadtál halálból,
Nem maradok a sírban;

Te végső szavad üdvről szól,
S nem úr a halál rajtam.

Mert ahol Te vagy, jó nekem, 
Csak legyek Nálad szüntelen, 

így máris megyek Hozzád.

HERR CHRIST, DÉR EIN'GE GOTTES SOHN 
(Cantate BWV 96.)

1. Chor.
Úr Krisztus, Isten egy Fia,

Az örök Atyának
Szívéből nekünk sarjada,

Mint azt megírták rég 
Ő ama hajnalcsillag,
Mely messzire ragyoghat,

Más fénylőbb csillag nincs.
2. Recitativo. (A)

Mily szeretetnek lángja 
Ég taramtményeidért Benned,

Hogy Téged, égi lény,
Az idő betelvén 

A Földre kerget;
Ó, titkos, érthetetlen hatalom!

Mint hordja kiválasztott méh 
Az Isten szent Fiát,
Kit Dávid áld

Már rég, csak lélekben, nem látva.
Őt áldott anyja őrizé 

Sértetlen tisztaságban várva.
Mily erő s áldás ez, mely tőle reánk áradt, 
Számunkra mennyet tárt s a pokol már nem árthat

3. Arié. (T)
Vond. Magadhoz lelkem nagy szerelmed által,

Ó, Jézus, így láttasd Te önmagadat!
Gyújtsd fényed e szívben, hogy üdvét meglássa, 
S a hitnek e szent tüzét lobbantsa lángra,

Hadd keltse fel vágyamat majd utánad! 4

4. Recitativo. (S)
Vezess, én Istenem, az igaz útra,

Mert bennem honol sötétség,
És véges értelmem nem véd, 

így gyakran jutok bajba;
De lám, ha Te jársz mindig vélem,
Bár csupán szemed irányítja léptem,
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így vezet majd utam 
A mennybe biztosan.

5. Arié. (B)
Néha jobbra, néha balra

Lábam csak tévútra visz.
Kérlek, Üdvöm? jöjj, segíts,

Add, ne jussak majd pokolba,
Léptem úgy irányítsd bölcsen: 
Menny kapuját fönt megleljem!

6. Choral.
Nagy jóságoddal ölj meg,

S kegyedből támassz fel;
Törd meg ó - emberünket,

S áldj emg új élettel,
Hogy már e földön várjunk, 
S az legyen óhajtásunk,

Hogy jussunk Tehozzád.
Budaörs, 2ooo. nov. 25., Budakeszi, 2olo. szept. 13

IN ALLÉN MEINEN TATÉN 
(Cantate BWV 97.)

1. Chor.
A dolgom mind úgy végzem:
Az Úr tanácsát kérem,

Mely mindig bölcs és jó; 
Rá hagyom minden gondom,
És bármint fordul sorsom,

Az végül bíztató.

2. Arié. (B)
Nincs reggel s késő este,
Ne fáradoznék egyre,

Ám mindez céltalan.
Ha bármit kíván tőlem,
Azt mindig meg kell tennem, 

Mert ez kedvére van.

3. Recitativo. (T)
Már nincs, mi bajt okozna, 
Őnéki van rám gondja,

S ez nékem épp' elég: 
Mit Ő ad nekem ingyen,
S mi néki tetszik bennem, 

Rá vágytam én is rég.

4. Arié. (T)
Én bízom: irgalmából 
Ő megóv minden kártól,

Nem érhet semmi baj. 
Törvénye szerint ha élek, 
Semmi nem árthat, sérthet, 

Nem kél már számon jaj.

5. Recitativo. (A)
Bár gyötör bűnöm súlya, 
Eltörli mind irgalma 

Én adósságomat!

5. Recitativo. (A)
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Én bűnterhelt voltomban 
Nem ítél azon-nyomban,

Még tűr, s ez reményt ad.
6. Arié. (A)

Bármily későn is fekszem,
Már jókor fel kell kelnem 

Itthon s ha utazom.
S bár megköt gyöngeségem,
Csak Hozzá kell megtérnem,

Mert Ő én vigaszom.

7. Duetto. (S ,B)
Bármit is dönt Ő végül,
Magamat zokszó nélkül

Átadom sorsomnak! 
így vész és baj ha érne,
Nem gondolok rá félve,

Megtörni nem fognak.

8. Arié. (S)
Én megnyugszom végképpen 
Hogy halnom kell, vagy élnem,

Ahogy Ő rendeli.
Legyen ma, avagy holnap,
Van gondja rám az Úrnak,

S mi jó, azt megteszi.
9. Choral.

Jól fontold meg, én lelkem,
S csak abban bízz feltétlen,

Ki téged alkotott;
Az történjék itt végül,
Mit Atyám ád az égből,

Mint bölcs jó tanácsot.

Budaörs, 1995. nov. 24., Budakeszi, 2olo. szept. 14.

WAS GOTT TŰT, DAS IST WOHLGETAN I.
(Cantate BWV 98.)

1. Chor.
Mit Isten tesz, az jó nekem,

Mert bölcs Ő minden terve;
Ha Ő vezérli életem,

Én bátran bízom Benne.
Ő Istenem,
Ki ínségben

Jól tudja, hogy mint óvjon, 
így csak Rá bízom sorsom. 2

2. Recitativo. (T)
Ó, Uram! A kíntól lelkemet 
Mondd, mikor mented meg,

Hogy többé már ne féljen? 
Hogy segíts, meddig kiáltsak 

Tehozzád itt lenn?
Mert nincs más megmentő! 
De hű az Úr, s Ő ahhoz jő, 

Ki csupán csak
Őbenne reménykedik.
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Én ezért vetem bizalmam
Az Úrba egyedül itt, 

Mert mindig híveivel van.
3. Arié. (S)

Ne járj többé itt lenn sírva!
/Ne járj itt sírva!/

Ha bú ér,
Szívem tűrd, mit Ő rád mér.

Én Istenem Ő, ki él,
Hívét soha 
El nem hagyja.

Ne járj többé itt lenn sírva!

4. Recitativo. (A)
Az Isten hű, és irgalma nem mérhető;

És amíg ajkunk nyílik panaszra,
A kereszt fájdalmát 

A szíve mélyén hordozza,
S mert összetörtén lát,

Épp' ezért könyörül itt rajtunk Ő.
Megtartja majd JtP /

Mit mondott: Zörgessetek,
S megnyittatik nektek! 

így látva gondot, bajt,
Ha itt lent nagy szükségben élünk,
Az Úrhoz szálljon könyörgésünk!

5. Arié. (B)
Jézust el nem engedem,
Míg majd egykor Ő engem 

Emel föl a sxíne elé.
Ő véd csak,
Nekm Ő nyújt oltalmat,

Ha itt baj a létem érné.

Budaörs, 1994. júl. 24., Budakeszi, 2olo. szept. 22.

WAS GOTT TŰT, DAS IST WOHLGETAN II.
(Cantate BWV 99.)

1. Chor.
Mit Isten tesz, az jó nekem,

Végzése igaz, bölcs, szent.
Ha Ő vezérli életem,

Csönd, béke honol itt bent.
Ő Istenem,
Ki ínségben

Jól tudja, hogy mint óvjon,
Hát Őrá bízom sorsom. 2

2. Recitativo. (B)
Az ige igazsága áll,

És meg nem csal az soha,
Nem hagyja, hogy csak egy is elvesszen, ki híve már. 

így engem elvezet az öröklétbe,
A szívem föleszmél: hogy Atyja hű, belátja,

S az Isten előtt térdet hajt 
És tűri majd,

Ha engem baj s vész érne.
Ám Isten keze közbenyúlhat 
S a csapás elmúlhat.
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3. Arié. (T)
Ne rettenj meg s ne félj, elcsüggedt lélek, 

Hogyha majd szörnyű kínok kelyhe vár! 
Isten bölcs orvosod, csodákra kész, 
így nem ér halált hozó méreg s vész, 

Édesség máza azt jól rejti bár.

4. Recitativo. (A)
Az ősi frigy öröktől létezik,
Rá épít csak a hit..

Életben s halálban 
Ez bizodalmám:

Fénysugaram
Az Úr, Rá bízom magam.

Míg éltünk minden napja 
A maga terhét hordja,

S az átélt kíntól szenvedünk,
Hogy szemünk könnybe lábad,

Ám ebből megment Istenünk,
Mert szerelme itt reánk árad

5. Arié / Duetto. (S,A)
Hogyha gyötör kereszt kínja,
S tested küzd, mert már nem bírja,

Neked mégis hasznos az. 
Tév-hitedben kitarthatsz,

Hogy az tűrhetetlen néked,
Nem lesz örömben majd részed.

6. Choral.
Mit Isten tesz, az jó nekem,

Ezt vallom, bármi érjen.
Mert járva útam szüntelen,

Baj, szükség közt és vészben, 
Van jó Atyám,
Ki gondol rám,

Hogy biztos karral óvjon; 
Csak Őrá bízom sorsom.

Budaörs, 1993. szeot. 26., Budakeszi, 2olo. szept. 14

WAS GOTT TU, DAS IST WOHLGETAN III: 
(Cantate BWV loo.)

1. Chor.
Mit Isten tesz, az jó nekem,

Végzése igaz, bölcs, szent;
Ha Ő vezérli életem,

Csönd s béke honol itt bent.
Ő Istenem,
Ki ínségben

Jól tudja, hogy mint óvjon; 
Csak Őrá bízom sorsom. 2

2. Duetto. (A,T)
Mind jó az, amit Isten tesz,

Ő meg nem csalna engem; 
vezetőmmé lesz, 
így azzal én beérem:

Mit kegye ád,
Csak tűr, így áld,

Jó útra
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Vészt rólam elfordítva 
A sorsom kézben tartja.

3. Arié. (S)
Mind jó az, amit Isten tesz,

Ő gondol énrám bizton; 
Orvosként engem védelmez,

Hogy bűnből szabadítson,
Mert mérgez az. 
Ő hű, s igaz, 

így Rá építem éltem,
És bízom kegyelmében.

4. Arié. (B)
Az mind jó, amit Isten tesz,

Ő nekem fény és élet,
Ki soha rosszat nem tervez,

így én csak Hozzá térek,
Ha bármi ér,
S a vég elér,

Ő vélem megláttatja, 
Hogy mind áldásul adta.

5. Arié. (A)
Mind jó az, mit az Isten tesz;

Bár kelyhet kell /azt kell/ kiinnom, 
Mely még oly keserű is lesz,

Csak rettegést ne szítson,
De végül is 
A mennybe visz,

Mert vigaszt ád szívembe; 
így enyhül minden terhe.

6. Choral.
Mind jó az, mit az Isten tesz, 

Ezt vallom, amíg élek. 
Bár ínség, halál körbevesz,

A keskeny útra térek.
így Istenem
Megóv engem 

Karjában tartva épen;
Hát Őrá bízom éltem.

Budaörs, 1997. máj. 25., Budakeszi, 2olo. szept.14

NIMM VON UNS, HERR, DU TREUER GOTT
(Cantate BWV lol.)

*

1.Chor. Úristen, kérünk, űzz el vészt,
S ne rójj ránk súlyos büntetést,

Bár éltünk bűne számtalan 
S így méltán sújthatsz valóban.

ínségtől, harctól Te óvj meg, 
És járvány, tűz ne érjenek.

2. Arié. (T)
Jobbod bármily joggal sújtna 
Reánk, bűnös szolgáidra,

Bosszúd mégse töltsd ki ránk!
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Égi Fölség, halld meg, kérünk, 
Hozzád esdő hő imánk:

Ne legyen majd szörnyű végünk!

3 . Choral + Recitativo 
Choral_ 

Recitativo

Choral_
Recitativo

Choral_
Recitativo

Choral_
Recitativo

Choral

(S)
Úristen, hozzánk hű vagy rég,
Ránk Tőled árad csend és békesség. 

Bennünket baj ha fenyeget,
Csak Téged hív 
És Hozzád esd e szív,

Ki megmenthet:
Te légy itt vigasz és mentség!

A gonosz nekünk már nem árthat, 
Hatalmad vet majd neki gátat.

Ó, láttasd mirajtunk irgalmad,
És föl ne ródd hibáinkat,

S ha mégis meginogna lábunk,
És gyöngeségtől botorkálunk,,

Add, vélünk legyen jóságod,
És készíts fel,

Hogy törekedjünk jóra,
S így jussunk el 

Majd mind az égi honba,
Hol távol tartod tőlünk átkod.

4. Choral + Recitativo. (B)
Choral_ Nos, miért fordulsz ellenünk?

Re£Ít.ativo_ Bősz indulatod gyújtó lángja
Fölöttünk összecsap itt már ma. 

Ó, add, ne kelljen bűnhődnünk,
Csak tűrd, mi drága, jó Atyánk,
Ha gyönge testünk bajt hoz ránk!

5. Choral + Recitativo. 
Choral_ 

Recitativo

(T)

Choral_
Recitativo

Choral__

Recit.at.ivo_

Choral_
Recitativo

Choral

"A bűn teljesen tönkretett."
így szólnak mind a jámbor lelkek, 
Könnyeik hullnak, s keseregnek:

"A sátán kínoz bennünket."
E gonosz lélek az
A kezdettől csak ártó gyilkos gaz 

Ki azért keres, hogy megfosszon 
Üdvünktől s végleg elpusztítson.

E világ, meg a test és vér 
Csak megront, bárha jót ígér. 

Míg mi a keskeny úton járunk itt,
A jónak látjuk akadályait.

E nyomort, Urunk, ismered:
Ó, segíts, gyengék vagyunk,
De Tőled erőt kapunk!

Add, mindig bízzunk Tebenned!

6. Arié / Duetto. (S,A)
Ó, nézzed Jézus halálát!

És vedd szívedre Fiad kínját,
Sok vérző sebtől nagy fájdalmát, 

/Choral/ Mert minden ember bűnéért
Váltságul ontott drága vért;

Ó, láttasd vélem szüntelen, 
Nagy irgalmad, én Istenem! 

Halld lelkem esdő sóhaját:
Ó, nézzed Jézus halálát!



121

7. Choral.
Jobboddal vezess bennünket,
És áldd meg egész népünket;

Add nekünk mindig szent igéd,
Sátántól minket óvj és védj;

Tedd végóránkat könnyűvé,
S add: Nálad éljünk örökké!

Budaörs, 1994. júl. 21., Budakeszi, 2olo. szept. 23.

HERR, DEINE AUGEN SEHEN NACH DEM GLAUBEN 
(Cantate BWV lo2.)

1. Chor.
"Ó, Uram, szemed csak a hitet nézi! Te sújtod 
mind, ők nem is érzik azt; Te bünteted, ők pe
dig nem javulnak.

B .: Az orcáik keményebbek, mint sziklaszirt s nem
Kívánnak Hozzád térni."

2. Recitativo. (B)
Van hasonmás, de hol, mit belénk vésett Isten,
Ha bolond szándék szegül neki mindig ellen?

Hol van igéje ereje,
Ha szívünk jobbulása tűnik semmibe?

Míg jámborsággal próbál zabolázni Urunk,
Mi vájjon lelkűnkben itt erre készek vagyunk? 

Ám.,ha nem úr Ő konok lelkűnkben,
A szívünket meghagyja önteltségben.

3. Arié. (A)
Jaj már nékem, hogyha lelkem 

Kárt nem vall,
S büntetést magamra vennem 

Már sokall,
Ám itt kegyelemből élnem 

Nem akar.

4. Arioso. (B)
"Megveted-é az Isten hosszútűrő, irgalmas nagy 
jó vp̂ _jt|át? Nem tudod-é, hogy az Isten jósága 
megtérni késztet? Te azonban bűnödet nem bánó 
szívvel fejedre gyűjtesz haragot, míg a harag
nak napja jő, Isten kijelentése s igaz ítélete 
napja."

I I .  R É S Z
5. Arié. (T)

Nos, rémülj meg,
Te magabiztos lélek!
Béklyója bűnnek késztet:

Magadra vedd.
Bár Isten tűrése itt Ólomlábon jár,
Ám haragja májjd Utóbb téged bizton vár.

De várni veszélyes; 
Elvesztegetett idő?

Az Úr még eddig kegyelmes, 
De ítélőszékC elé hív majd,, CÍ. ,

6. Recitativo. (A)
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S hol van a bűnbánat? Csak múló pillanat,
Egy perc, de végtelen, elválaszt testet s lelket;

Vak értelmem, térj vissza mégiscsak,
Hogy készületlen majd e perc ne érjen téged!

7. Choral.
1. Ma élsz még, nos, térj meg még ma,

Mielőtt minden változna;
Ki élénk ma, arcán pír-folt,
Az holnap beteg, vagy már holt.

Ha így halsz, s bűnöd nem bánod,
Majd tested s lelked égni fog.

2. Jöjj, segíts már, Úr Jézusom,
Tehozzád még ma eljutnom,

És vezekelnem szüntelen,
Míg el nem ragad hirtelen,

Bármikor jő is, halálom 
Itt engem készen találjon.

Budaörs,2oo2. júl. 21., Budakeszi, 2olo. szept.24.

IHR WERDET WEINEN UND HEULEN 
(Cantate BWV lo3.)

1. Chor.
"Ti majd mind jajgattok, sírtok, ámde itt a vilá^ 
örvend.Ti pedig igen búsultok. De a ti bánkódás- 
tok itt vígsággá válik végül."

2. Recitativo. (T)
A jajgatásba ki nem merül el,
Ha nem lehetünk kedvesünkkel?

Mert lelkűnknek ments-vára, kiben bízunk, 
Nem figyel, mily nagy kínunk.

3. Arié. (A)
Nincs orvos Rajtad kívül senki 

Itt, Gileád területén;
Ki bűntől sebzett lekem menti,

Azt balzsamírral megkenvén?
Ha rejtőzködői, meg kell halnom,

Ó, szánj meg engem, s hallgass meg!
Nem célod az én végromlásom,

így szivem itt még remélhet.

4. Recitativo. (A)
Nagy aggodalmamban Te felüdítesz engem; 
így éhezésed mindig várja lelkem,

Mert nékem megígérted rég, .
*YGyötrő bánatom & ' Hogy

Felváltja végül boldogságom.

5. Arié. (T)
Térj magadhoz, bús l^kem, újra,

Bár vétkedért ér bú és kín.
Sírásod végre már hagyd abba,

Ne fojtsanak meg könnyeim.
Ó, Jézus, végre ismét látlak,

Ez öröm, s nagyobb nem lehet,
Mert véred értem hullt s megválthat,

Vedd áldozatként /az én/ szívemet.
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6. Choral.
Bár elhagytalak, gyermekem,

Egy tűnő pillanatra,
Ám ezt csak üdvödért tettem,

Te legfőbb vigaszodra.
Már vár rád égi korona,

Mit ott fent adok néked,-
Hol bánatodat felváltja 

Nagy öröm: üdvösséged.

Budaörs, 1992. jún. 4., Budakeszi, 2olo. szept.27.

DU, HIRTE ISRAEL, HŐRE 
(Cantate BWV lo4.)

1. Chor.
"Izráel pásztora, halld meg, Te, őrződ Józse
fet, mint nyájad, Ó, jelenj meg nékünk, ki 
ölsz kerubokon."

2. Recitativo. (T)
Hű őrzőm jókkal elhalmoz,

Mit számít tenger gondom?
Megújul minden napon 

Hűséges irgalma.
Szívem, térj magadhoz,

/:Ő nem hagy el:/ soha.

3. Arié. (T)
Hű pásztorom rejtőzik régen,
Úgy aggaszt sivár puszta létem,

S e botló láb fut, csak rohan.
Jaj-szóm esd, halld meg,
Te óvd, hű pásztor, éltemet,

Hogy mondjam:"Atyám!", boldogan.

4. Recitativo. j»jy (B)
IgenI, Ez a szó ím táplálja a lelkem,

Mely mindig vigaszt ád,
S ez által azt, mi odaát 

Majd fenn a mennyben vár, már itt lenn érzem. 
Gyüjtsd össze mind, hűséges pásztor,
Ki árva, s Tőled távol

Csak kóborol, majd végül vezesd el 
Országodba, hol lelkűk nyugtot lel.

5. Arié. (B)
Ó, boldog nép, te, Jézus nyája,

E lét itt néked égi hon.
Itt látod Jézus jóságát,
Reméled hitnek jutalmát 

Sír mélyén álmod végét várva.

6. Choral.
Az Úr hű őrző-pásztorom,

Feltétlen bízom Benne.
Mint bárányát zöld halmokon 

Terelget engem egyre 
Üdítő forrás vizéhez,
Mely kegyelme igéje lesz

S a lelkem szomját oltja.
. jún. 8., B.keszi, 2olo. szept.28.B.örs, 1992
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HERR, GEHE NICHT INS GERICHT 
(Cantate BWV lo5.)

1. Chor.
"Ne szállj perbe szolgáddal, én Istenem.
Mert nem lehet igaz senki előtted."

2. Recitativo. (A)
Nagy Úr, ó, el ne vess,

Amidőn alázattal hajtok térdet,
És hozzám légy kegyes.

Ó, jaj, ha haragod, mint bűnöm, oly nagy, 
Mert jól tudom: megtorolsz vétket,

Ki mindig igaz oíró vagy.
ím készen állok vallástételre,
Csak ne törj az én vesztemre,

Mert én minden bűnöm, vétkem 
Megbánom s elítélem.

3. Arié. (S)
Úgy retteg a szívem,
Mert annyi a vétkem,

S miközben itt terhelnek nagy, súlyos vádak,
Úgy vélem, hogy nékem a bűn már nem árthat, 

így majd csak bűntudatom súlya 
Lesz kínjaim nem szűnő oka.

4. Recitativo. (B)
Jó annak itt, ki hisz a váltságban, hogy bocsánatot

nyerhet,
Rá utal régi kézirat,

Mit Jézus hulló vére festett.
Ő maga tűzte keresztjére azt,

S Ő fogja minden javad, tested, élted,
Ha majdan végső órád int,

Ott fenn az Úr előtt számon kérni tőled.
Míg tested födi majd itt sír szokás szerint,

Hol porrá leszel újra,
Te Üdvözítőd vár az égi honba.

5. Arié. (T)
Lenne csak Jézus barátommá nékem,

Nem érdekelne földi kincs.
Számomra semmi öröm nincs 

E földi létben már, /itt/ nincs miért élnem.

6. Choral.
Jól tudom, lecsendesíted

Szívemet, mely nagyon fáj. 
Ezt csak irgalmadból teszed,

Melyről Magad így szóltál: 
Itt e Földön soha senki 
Nem fog kárhozatba menni,

Ámde mindörökké él,
Hogyha mindig hisz s remél.

Budapest, 1964 . , Budakeszi, 2olo. szept. 29.
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1. Chor.

2. Arioso.
Lento

Vivace

Andante

3. Choral.

4. Chor.

Budapest

1. Chor.

GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT 
(Cantate BWV lo6.)

A C T U S  T R A G I C U S

Hív az Úr, midőn végső óránk üt.
Benne élünk, mozgunk és vagyunk, míg éltet ad Ő. 
Hozzá térünk mind, jha íĉ y rendeli majdan el.

(T) "Uram! Add vegyük észbe, kérünk,
Hogy a sírba térünk,
Ó, adj, Ó, adj itt bölcs szívet nékünk."

(B) "Nos, készülj fel már!
Mert meg kell halnod,
Nem élsz itt mindörökké."

(Chor)
"Ez immár ősi rend: ki él, mind meghal."

(S) "Ó, jöjj, ó, jöjj, Úr Jézus, jöjj!"

(A) "Kezedre bízom én árva lelkemet;
Te már megváltottál, hűséges Istenem."

(B) "Még ma ott leszel te velem a mennyekben fenn."

Már megyek békén, örömmel,
Hív engem Isten,

A szívem, lelkem vigaszt lel, 
S nyugszik csendben.

Mert az Úr megígérte: 
Halálom csak mély álom.

Dicséret, áldás zengjen itt 
Atyának, Fiának most s mindig,

A Szentlélekkel egyben!
Ha Ő velünk,
Mi győzhetünk 

A Jézus által, ámen.

, 196o., Budakeszi, 2olo. szept. 3o.

WAS WILLST DU DICH BETRÜBEN 
(Cantate BWV lo7.)

Nos, miért bánkódsz, lelkem, 
Régóta, áruld el,

Add át magad egészen,
Ő vár, Immánuel.

Egyedül Benne bízz; 
Elrendez Ő jól mindent,
S pártolja dolgod itt lent,

Míg végül mennybe visz
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2. Recitati

3. Vivace.

4. Arié.

5. Arié.

6. Arié.

7. Choral.

(13)
Az Úr el nem hagy senkit,

Ki magát Rá bízá;
Hű marad ahhoz mindig,

Ki bizton épít Rá.
Úgy tűnik, meglepő,

De ne rettentsen téged,
Sőt, boldog szívvel nézzed, 

Hogy miként ment meg ő .

(B)Őbenne bízhatsz bátran,
Semmi ne rémítsen;

Eléred majd , nem vártan,
Mi néked jó itt lenn.

Mit Isten rendel el,
Annak gátat vetni 
E Földön nem tud senki,

Csak ha ő oldja fel.

(T)
Poklát ha el is hagyja

A sátán, készen áll,
Hogy magát dühvei aj zva

Legyőzzön végleg már.
Ám szégyenére vált,

így fel kell hagyjon ezzel, 
Hogy rabul ejtsen csellel;

Ezért csak Istent áldd.

(S)
Megtesz mindent javunkra,

És lelkünk üdvére;
így lesz, hívét nem hagyja,

Hogy sérelem érje.
Mit Isten nem tervez,

Azt senki el nem végzi,
Mert annak kell történni,

Mit Isten dönt s úgy lesz.

(T)
Épp' ezért magam mostan 

Átadom Őneki;
Nincs más, mi vonzna jobban,

Mint Néki tetszeni.
Hát várom csendben itt,

Mert szándék^ a legjobb, 
- S e  hitemben kitartok - 

(ŐjTrtintl rendelkezik!

Add, Uram, míg csak élek 
Te dicsőségedre 

Szívemből zengjen ének,
Szüntelen dicsérve!

Atya, Fiú, Lélek}
Ki irgalmasságodból 
Megmentesz kártól s bajtól, 

Örökké dicsérlek!

Budaörs, 2oo2. júl. 27., Budakeszi, 2olo. okt. 3.
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ES IST EUCH GUT, DASS ICH HINGEHE 
(Cantate BWV lo8.)

1. Arioso. (B)
"Jobb nektek az, hogy én Zeitenjety; mert hogy
ha nem megyek el, nem jő elkTvigaszt ád.
Mert hogyha nem, hogyha én nem megyek, nem jő 
el az, ki vigaszt ád.
De mert én megyek el, én elküldöm Őt néktek, 
én elküldöm Őt néktek, de mert én megyek el, 
elküldöm Őt majd néktek, elküldöm Őt majd néktek."

2. Arié. (T)
Nem bánthat kétség, Uram,
Hogy igéd meg ne halljam.

Úgy vélem, elmégy }>ár,
így nyugtathatom lelkem:
Megváltottak közt engem 

Fönt biztos révpart vár.
3. Recitativo. (T)

Majd lelked kormányozza éltem,
Hogy igaz úton járjak csak;

Ő hozzám távozásod után jő,
S aggódva kérdezem: nincs talán már itt ő?

4. Chor. "Ha pedig eljő az igazságnak lelke majd, az ti
teket igaz útra térít. Mert az ajka nem /|í;magától*/f 
nyílik szóra, hanem azt, mit mástól hall, mond
ja el néktek, s mi eljövendő lesz, azt nyiltan 
hirdeti."

5. Arié. (A)
Mit e szív áhítva esd,
Uram, nékeni add meg ezt.

Áraszd áldásodat énrám,
S vezess, hogy Te útad járván 

Majd elnyerjem üdvömet,
S láthassam ott fönséged!

6. Choral.
Te Lelked mennyből száll alá,
Ő vezet, s azt, ki hű hozzá,

Jó úton járni készti.
Ő irányítja életünk,
Rossz útra így nem térhetünk,

Csak ahol áldás éri.

Budaörs, 1993. ápr. 15., Budakeszi, 2olo. okt. 3.

ICH GLAUBE, LIEBER HERR, HILF MEINEM UNGLAUBEN 
(Cantate BWV lo9.)

1. Chor.

2. Recitativo.

"Én vallom, hogy hiszek, /én Uram/, 
ne hagyj kételkednem!"

(T)
A karja még az Úrnak nem rövid,

Tud segíteni rajtam.
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Ó, nem, szívemben annyi gond van,
Épp' ezért rogyok le a földre itt.

Az Úr ítél, de szíve megszakad.
Ó, nem! bűnösre nem hallgat.

Ő jön, mert kell, hogy megsegítsen téged,
És gyógyírt hoz majd néked.

Ó, jaj, úgy aggaszt, hogy a Vígasz késik, 
Uram, de meddig?

3. Arié. (T)
Mily kétes remény mardos engem,

Mint reszketteti szívemet!
Hitemnek mécse épp' hogy ég,
S mint vihar nádszálat tör szét,

A félsz úgy bénít folyton meg.
4. Recitativo. (A) jhj1̂

Szedd össze magad, kétséges bátorság,
Mert Jézus most tesz még csodát!

A hit az Úr üdv-szerző művét 
Tekinti csak;
S bár távol van az látszólag,

Az ígéret tenéked bizton elég.

5. Arié. (A)
Megváltónk ismeri övéit,

Reményük bármily
Ha test és lélek bennük küzd itt,
Ő maga áll mellettük végig, 

így végül hitük győz

6. Choral.
Ki csak az istenben bízik,

Az meg nem szégyenülhet;
Mert ki e sziklára épít,

Lel nála menedéket 
Sok bajában,
S még nem láttam,

Hogy az elbukott volna,
Ki Urára 
Magát bízta;

Ő azt, ki híve, óvja.

Budaörs, 2oo2. nov. 1., Budakeszi, 2olol. okt. 4.

UNSER MUND SEI VOLL LACHENS 
(Cantate BWV llo.)

1. Chor.

2. Arié.

"Telve szánk nevetéssel, s a nyelvünk dicső
ítéssel. Mert az Úr mivélünk sok jót tett itt."

(T)
Gondolatok és érzések,
Magatokat repítsétek

Innen gyorsan mennybe fel, 
Tudva azt: ott békét lel!

Értünk Jézus ember lett, 
S Isten gyermekévé tett.
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3. Recitativo. (B)
"Nincs Hozzád fogható, senki itt, Uram, 
mert nagy vagy, neved is^ $ ezt tettekkel 
bizonyítod."

4. Arié. (A)
Uram! Mint szánod gyermeked,

Hogy kínok árán szerzed üdvét?!
E föld rút, átkos férgét,

Kit sátán pokla fenyeget;
Ám végül is Szentlelked készt,
Hogy Nálad mennyben nyerjen részt.

5. Duetto. (S ,T)
"Áldás az Úrnak a mennyben, és béke a föl
dön, s minden embernek tiszta szándék!"

6. Arié. (B)
Fel, ébredj már! Én szívem s testem,
Hadd zengjen öröm-ének bennem,

Mit Isten kedvel s elfogad.
Most csak, csak hárfák húrja pengjen, 
És mind így áldja Őt itt fennen,

Ez nékem /belső/ nyugtot ad.
7. Choral.

Halleluja! Halleluja! Mind áldjuk Őt!
Szívünkből most az Úrnak hálát zengjünk; 

Mert Isten ma 
Fiát adta,

Mi erről soha meg ne feledkezzünk! 

Budaörs, 1992. júl. 11., Budakeszi, 2olo. okt. 5.

WAS MEIN GOTT WILL, DAS GSCHEH ALLZEIT 
(Cantate BWV 111.)

1. Chor.
Mit Isten akar énvelem,

Az lesz a legjobb nékem;
Kész Ő, hogy áldjon, segítsen,

Ha Őrá bízom éltem.
A bajtól ment,
Mert hű és szent,

Bár fényit, csak mértékkel: 
Csak abban bízz, 
Ki Benne hisz, 

Sohasem hagyja azt el. 2

2. Arié. (B)
Én szívem, ó, ne rettenj meg,
Mert vigaszt ád hű Istened,

És örök üdvösséget.
Míg csak bölcs tanácsával élsz,
Nem sújt le itt sok gond, s nem félsz, 

Mert téged baj nem érhet.
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3. Recitativo. (A)
Te ostoba! Úgy futsz az Istentől,

Mint Jónás menekült 
Az Úrnak orcája elől;

Ő tudja szívünk rejtett vágyait,
És hajunk szálait

Is számon tartja.
Mily jó, ha oltalmát választja 

A lelkünk s bízik Benne,
Míg mind beteljesült

Mi reményünk: mint Ő ígérte.
4. Duetto. (T,A)

így utamat én bátran járom,
Bár Isten sír felé vezet.

Az életem Ő tartja számon,
És míg csak fogja kezemet,

Nem várom borzadva halálom.

5. Recitativo. (S)
Ha végem majd elérkezik,
És lelkem testemtől megválik itt,

Vedd, Istenem, Te atyai kezedbe!
Ha ördög, bűn és halál támad is,

És sírombeli párnám
Majd küzdőhelyként vár rám,

A hit reményt ad s győzelemre visz! 
A végem ott így boldog lenne!

6. Choral.
Még egyet kérek, Istenem:

Ne engedd meg, hogy lelkem,
Ha gonosz lélek ellenem

Támadna, elcsüggedjen.
Kormányoz, védj,
Segítőm légy,

Hogy neved áldva zengjem.
Ki óhajtja,
Mind megkapja; 

így vígan mondom: Ámen!

Budaörs, 1997. jan. 19., Budakeszi, 2olo. okt. 6.

DÉR HERR IST MEIN GETREUER HÍRT 
(Cantate BWV 112.)

1. Chor.
Az Úr az én hű pásztorom,

Ő óv meg bajtól engem, 
így nélkülözni nem fogom 

Jóságát semmiképpen.
Pásztrol engem szüntelen,
És táplál - így nem éhezem - 

Ő drága igéjével. 2

2. Arié. (A)
Ő tiszta vízhez terelget,

Hogy felüdítse lelkem, 
Szentlelke által ébresztget,

S jókedvre késztet engem.
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Ő kísér engem utamon,
Törvényét így betarthatom,

S nevében végzem mindig dolgom.

3. Arioso + Recitativo. (B)
_Arioso És járnék bár halál /zord/ völgyében,

Mely sötét, /ám/ mégse félnék, 
Recitativo^ Üldözhetne bánat, szégyen,

Én mindig ármányt vélnék;
Mivelhogy mindig vélem vagy,
Botod és vessződ vigaszt ad, 

igédre bízom magam.

4. Duetto. (T,S)
Mert Te nekem asztalt készítesz,

Ha rám /énrám/ ellenségem támad,
Szívem így nem csügged, bátor lesz,

Mert rám áldásod árad.
Szentlelkeddel a boldogság 
Betölti lelkem s vigaszt ád, 

így nyerek lelki békét.
5. Choral.

Nagy jóság, csupa irgalom 
Kíséri földi pályám,

Úr házát el nem hagyom,
Míg eljő végső órám,

Hol együtt van sok testvérszív,
S halálom után hazahív

Én Uram, Jézus Krisztus.

júl. 23., Budakeszi, 2olo. okt. 7.

JESU CHRIST, DU HÖCHSTES GUT 
(Cantate BWV 113.)

Krisztusom, Te legfőbb kincs,
Te minden jó forrása, 

lásd, víg kedvem végképp' nincs,
Ez bűnöm súlyos ára.

Sok vétkem nyílként ejt sebet,
És egyre nyomja telkemet,

Menekvést már nem látok.

2. Choral. (A)
Ó, könyörülj meg, s terhemet

Vedd el, ne sértse szívem.
Halálod szörnyű kínja lett

Váltságom díja itt lenn,
Hogy engem gyötrő fájdalom 
S bűn árja el ne borítson,

S ne csüggedjen el lelkem. 3

3. Arié. (B)
Időm ha majd elérkezik,

- Mert keskeny úton én nem jártam,
S az Úrral mindig szembeszálltam - 

Csak kín és rettegés vár itt.
S tudom, hogy szívem összetörne, 
Ha igéd vigaszt nem ígérne.

Az

Budaörs, 1994.

HERR

1. Chor.
ur

Ó,
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Choral + Recitativo. (B)
Choral

Recitativo

_Chora_l

Recitativo

_Choral.
_Recitativo

Choral

Csak üdvöt hozó igéd szól
Oly nyugodt, szelíd hangon,

Hogy keblemet,
Mely rettegéssel tele lett,

Feltölti erővel majd újra.
E szív oly nyomorult,
Mit könnyel terhes fájdalma lesújt, 

De fény hull rá, ha ránéz kegyes Ura;
S mert mindig vigasz árad szavából,
Az öröm bennem föllángol,

S jó lenne ugrándoznom.
Mily jó, ó, lásd, én lelkem!
A lelkiismeretem nem kínoz többé engem, 

Mert Isten kegyelmet ígér,
S megád mindannak, aki híve,

S e mennyből szállt kenyér 
Táplál majd, ha megtörtén ér

A lelkem föl az égbe.

5. Arié. (T)
Jézus vár, bár bűnöd sok:

Drága szó, mely vigasz nékem!
Ő igaz lelki békét ád,
És vigaszodra így szól rád: 

Megbocsátottam régen.

6. Recitativo. (T)
Ő üdvöt ád a bűnösnek:

E szó ígéretképpen hangzik nékem!
így hív: mind jöjjetek 

Énhozzám, bűnötök ha terhel,
Itt várlak telve kegyelemmel, 

Kiválasztottak vagytok reges-régen!
E szó így ösztökélőm lett,

S mint a vámszedő, bűnbánóan
A szívem esdve kér. "Ó, irgalmazz, én Uram!" 

Ó, vigasztalj, ha csüggedek,
Mert értem hullott drága véred lett 

A bűnből váltságom,
S itt várom, miként Manasszé és Dávid,

Ha hű leszek
És el nem engedlek,

- Mert hitem átölelni vágyik -
Hogy lesz majd mennyben otthonom.

7. Duetto. (A,S)
Ó, Istenem, ne büntess hát,

Bár haragod rám méltán zúdul,
Törd össze már a bűn jármát,

Mit rám a sátán tett nagy csúful.
Megnyugszik szívem majd így végre,

És Néked dicséretet zeng 
Már idelent, üO

Hogy igéd szerint telik élte.

8. Choral.
Adj erőt nekem lelkeddel,

És sebeiddel gyógyíts,
Halálos verítékeddel

Végórámon erősíts;
És egykor vígy fel engem majd, 
Ha hitem végi# itt kitart,

Te választottaidhoz.B.örs, 1994. máj. 13.,

B.
kes

zi,
 L
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ki.
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ACH, LIEBEN CHRISTEN, SEID GETROST 
(Cantate BWV 114.)

1. Chor.
Leljetek vigaszt, hívek, mind,

Ne csüggedjetek többé!
Mert eljön hozzánk majd az Úr,

A hálánk legyen Övé:
Hisz méltán érne büntetés,
Jól tudjuk, vétkünk nem kevés,

Nincs köztünk bűntől mentes.
(T)

Hol vár e siralomnak völgyén
Majd végül rám itt menedék?

Csak Jézus drága, hű kezébe 
Ajánlom gyöngeségem végre,

Mert másnál nincs itt segítség.

3. Recitativo. (B)
Ó, bűnös, türelmesen hordd 
Mindazt, mi rád mint folt

Vet árnyat vétked miatt!
A bűn és gonoszság

Mint víz-ár temet el,
S a pusztulásod okozza

A dőre, bűnös vágy 
Halálos mérgivel.

A tiltott gyümölcsből gőgödben fogyasztva 
Öntelten vélted:
így lehet Istenhez majd hasonlóvá lényed, 

És bánt, hogy főt kell ajtanod.
Fel hát! készítsd fel tudatod,

Hogy sírtól s haláltól ne félj,
Mert így majd boldog lesz a véged,
Ha bűnös léttől megválsz végleg,

Hogy tisztán, örök fényben élj
4. Choral. (S)

Nem hozhat termést búza-mag,
Ha nem hull az jó földbe;

S ez sorsa földi testünknek,
Por s hamu lesz belőle.

De mennyben várja üdvösség,
Mit Krisztus szerzett nekünk rég,

S lett közbenjáró értünk.

5. Arié. (A)
Ó, halál, többé nem ijesztesz engem,
Bár általad lesz csak szabaddá lelkem,

Hisz' testem egyszer úgyis sírba tér.
Majd akkor Simeonnal együtt várom:
Megváltóm tart meg síromban, s meglátom,

Ha odahív, hol híve véle üdvben él.

2. Arié.

Vivace

6. Recitativo. (T)
De most csak lelked sorsát nézzed,

És bízd azt Üdvözítődre;
A testedet és tagjaidat
Add Istennek, mert Tőle kaptad.

Ő táplál, véd,
Hogy szeretete erejét,

Ki holt s ki él, mind ismerje.
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Ébrenlétünkben s álmunkban 
Az Úré egész lényünk?

Megkereszteltek valóban,
Ez óv sátántól minket.

Míg Ádám által jő a vég,
Itt Krisztus minket bajtól véd,

Hát áldjuk mind Urunkat.

Budaörs, 1995. márc. 12., Budakeszi, 2olo. okt. 8.

7. Choral.

MACHE DICH, MEIN GEIST, BÉRÉIT 
(Cantate BWV 115.)

1. Chor.
Lelkem, készülj már elő,

Őrködj, és esdj térden,
Hogyha majd végórád jő,

Váratlan ne érjen;
Mert a bősz 
Sátán győz 

Itt az Úrnak hívén,
Kísértések révén.

Arié. (A)
Ó, bágyatag lélek, mondd mért nyugszol még? 
Már kelned kell rég!

Mert hirtelen ítélet ébreszt fel téged, 
És bár nem is sejted,

A kárhozat végtelen éje lesz részed.

3. Recitativo. (B)
Lám, mielőtt magához tér 
Lelked, s tűnik bűnös éj

Nagy kegyelmének fényétől,
- Mely drága ajándéka,

Mit neked ígért kezdettől -
Azt lelki szemed nyilván látja.

A sátán néked itt cselt vet,
Hogy behálózzon téged,

S ha Jézus tettét megveted,
Nem várhatsz mennyben üdvösséget.

Az egész világ s minden része 
A gonosznak testvére;

S ha csábít téged hús és vér,
Tudd: látszat s mit sem ér.

4. Arié. (S)
Esdve mondj most hő imát,

Őrködj közben híven!
Kérjed, hogy sok vétkedre 
Égi bírád kegyelme 

Adja bűnbocsánatát,
S üdvét majd az égben!

5. Recitativo. (T)
Ő kiáltásunk vágyva várja,

És hozzánk hajtja szent fülét;
Ha ellenségünk örvend kárunk látva,

Ő ad majd erőt, s győzhetünk.
Szent Fia az,kit hüzgón kérünk,
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Hogy bátran küzdhessünk, 
így Ő nyújt segítséget nékünk.

Őrködjünk hát éberen,
S kérjük buzgón Istent:

Legyen velünk szüntelen,
Baj és vész ha tettent;

Időnk már 
ím lejár,

S midőn ítél Isten 
Megsemmisül minden.

Budapest, 1977. jún., Budakeszi, 2olo. okt. 9.

6. Choral.

DU, FRIEDEFÜRST, HERR JESU CHRIST 
(Cantate BWV 116.)

1. Chor.
Te, békénk Ura, Krisztusunk,

Ki ember s Isten vagy,
Rád bizton mindig számítunk,

Míg élünk, s vég jő majd.
Itt szüntelen 
A nevedben

Atyádhoz esdünk mindig.
2. Arié (A)

Jaj, szörnyen vádol vétkünk itt,
És bíránk dörgő hangon sfeól ránk!

Most, midőn félelmünk ily nagy,
Óhajtod, Jézus, ezt Magad:

Istenhez nevedben esdjen szánk.

3. Recitativo. (T)
Gondold csak meg,
Ó, Jézus, hogy neved:

A béke fejedelme;
Te szeretetből küldöd nekünk igéd:
Hogy fordulna el szíved tőlünk, s miért, 

Hisz' segítséged tapasztaljuk egyre?

4. Arié / Terzetto. (S,T,B)
Mind bevalljuk sok bűnünket,
S nem kérünk mást, csak türelmet,

S hogy mérték nélkül szeress minket.
Irgalmas szíved meghasadt,
Mert kínunk vállaltad,

S ez Földre jönni kényszerttett.

5. Recitativo. (A)
Ne engedd meg fenyítő botod 
Hogy rajtunk hagyjon nyomot!

Ó, Isten békességünknek Ura,
Tudod, hogy milyen kegyetlen bősz ellenségünk

haragja.
Jöjj már, és nyújtsd ki kezedet,
Hogy rémült néped védje meg,

Te tudsz csak győzni, küzdve értünk, 
És hozni tartós békét nékünk.
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Gyújts fényt elménkben, szívünkben, 
így láttasd irgalmad,

S ne űzzünk tréfát sohasem,
Ha az kárt okozhat..

Úr Jézusunk 
Csak Te, Urunk,

Viheted véghez mindezt.

6. Choral.

Budaörs, 2oo2. nov. 22., Budaörs, 2oo3. máj. 25.,
Budakeszi, 2olo. okt. 13.

SEI LOB UND EHR' DEM HÖCHSTEN GUT 
(Cantate BWV 117.)

1. Chor.
Dicséret annak s tisztelet,

Ki minden jóság Atyja,
Sok csodát itt lenn tesz és tett,

S a lelkem vigasztalja
Itt minden mértéken felül, 
így szívem kínja megenyhül. 

Mind áldjuk Istent érte!

2. Recitativo. (B)
Áldanak égi seregek

Szent trónod körül Téged,
És mind, kik földön, fenn és lenn 

Te árnyékodban élnek;
Mind áldják alkotójukat,
S mindazt, mit bölcsességed ad. 

Mind áldjuk Istent érte!
3 . Arié . (T)

Mit Isten egykor alkotott,
Azt Ő mind meg is tartja;

Mellettünk kitart, nem hagy ott,
És mindig van ránk gondja.

Majd országába visz fel Ő,
Mit nékünk készít már elő

Mind áldjuk Istent érte!

4. Choral.
Az Urat hívtam bajomban:

Ó, Halld meg kiáltásom!
így megsegített holtomban,

S jóvoltából meglátom.
Én áldom ezért szüntelen,
S ti, hívek jertek mind velem!

Mind áldjuk Istent érte!

5. Recitativo. (A)
Eddig az Úr sohase

Hagyta el az Ő népét,
Ő marad mindig reménye,

Ki üdvöt hoz és békét;
Mint anya óvja övéit,
Oly híven vezetget Ő itt.

Mind áldjuk Őt most /Istent/ érte!
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6. Arié. (B)
Ha vigaszt nélkülöznünk kell,

Mit adhat földi létünk,
Eljön és nyújt nagy bőséggel 

Az Úr maga majd nekünk,
Ki ránk mint Atyánk tekint le,
Nem lelnénk másként sehol békére.

Mind áldjuk Őt most /Istent/ érte
7. Arié. (A)

Úristen, míg itt élhetek,
Vég nélkül áldlak Téged;

Hadd hallják meg ez éneket,
Kik mind e Földön élnek.

Légy szívem boldog, zengedezz,
Én lelkem, testem örvendezz!

Mind áldjuk Istent érte!

8. Recitativo. (T)
Ti, kik mind Krisztust valljátok,

Adjatok Néki hálát!
Ti, hatalmát kik látjátok,

Adjatok Néki hálát!
A bálványt le kell döntenünk,
Csak Ő, az Úr, mi Istenünk,

Mind Néki adjunk hálát!
9. Chotal.

Nos, jertek színe elé mind 
Nagy örvendezve vígan;

És kötelességtek szerint 
Zengjétek háladalban:

Mind jó, mit Isten tervezett,
És mindaz, mit ő velünk tett,

Mind áldjuk Istent érte!

Budaörs, 1997. júl. 5., Budakeszi, 2olo. okt. 14.

0 JESU CHRIST, MEIN LEBENS LICHT 
(Cantate BWV 118.) 1

1. Chor.
Ó, Jézusom, drága fényem,
Kincsem, vigasz vagy, s reményem! 

Mint vendég járok csak itt, 
Hordozva bűnök terheit.

Budapest, 1977. márc., Budakeszi, 2olo. okt. 15.



PREISE, JERUSALEM, DEN HERRN 
(Cantate BWV 119.)

Chor.
"Dicsérd, Jeruzsálem, Őt áldd, zengjed, Sión, 
Istened! Mert //íkapuid zárát őrzi,jjj a zárát 
kapuidnak, s megáldja gyermekeid benned, ha
táraidnak Ő ad békét."

Recitativo. (T)
Ó, áldott föld, ó, boldog hely,
Hol Isten maga békés otthont lel!

Mint jutalmazhat Isten?
Nem úgy, hogy becsület lakozik minden szívben? 

Egy város miként kap 
Majd gazdag áldást Tőle?
Ha benne irgalom hűséggel jól fér össze, 

S hol igazságosság és béke 
Itt egymás nélkül végre

Meglenni nem tudnak,
S mit bizton megígérnek, az végül megvalósulhat? 

ily döntés született: ó, áldott föld, ó boldog hely!
Arié. (T)

Jó néked, hívek népe,
Hogy véled Ő jót tesz!

Hogy mennyi áldás érhet,
És irgalmából néked 

Túláradón kedvez,
Vehetted gyakran észre.

Recitativo.

Arié. (A)

(B)
Ékesen állsz te,- város, ott!
S te, nép, kit Isten örökrészül választott!

így jó, s még inkább az, ha e szív jól felfogja, 
S megtudni készen áll,

Ki által nő az Úrnak bő áldása.
Az

íme itt van már?
S mit bizonyít: igaz.

Szív és a lélek győznek meg majd minket,
Hogy amit jónak látunk itt,

Az Isten s okos felsőbbség
Bölcs kormányozásából származik.

Épp' ezért, kedvelt nép, hálára készen légy, 
Egyébként falaid sem hallgatnák el^ejieket!

: t
A felsőbbséget Isten adja,

S az maga Isten képmása.
Ki fel nem méri nagy hatalmát, 
El kell feledje Istent magát: 

Mint telnék másként be szava?

Recitativo. (S)
Nos, mi ezt most belátjuk, és Tenéked,
Fölséges Úr, hálával áldoz^ hű néped.

Kivált, mert ma van az a nap, a nap, mit nékünk Isten ad, 
S tinéktek, atyák, terhektől hogy szabadítson, 

Másrészről meg 
Álmatlanságot hozzon,

Mit új választás tartogat,
így sóhajt ezért most Tehozzád hű néped:
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Velünk az Úr sok jót tett itt,
A szívünk ennek örvend.

Ő látva ősök tetteit,
Mellettünk áll és megment,

Segítve sok-sok éven át 
Vezeti bölcsen a hazát, 

Mi ezért csak Őt áldjuk.

7. Chor.

8. Recitativo. (A)
Végül!
Ha elfogadsz bennünket népedül,

Te híveidnek engedd,
Hogy könyörgésüket még elrebegjék Neked,

És halld meg, igen, halld meg!
Mit száj, a szív, s e lélek esdve kérnek.

9. Choral.
Úr Krisztus, segítsd népedet,
S mint örökrészedet áldd meg.

Óvd, ápold minden időben,
S adj helyet néki mennyedben!

Ámen!

Budaörs, 2oo2. dec. 9., Budaörs, 2oo3. ápr. 2o.
Budakeszi, 2olo. okt. 18.

GOTT, MÁN LOBÉT DICH IN DÉR STÍLLÉ 
(Cantate BWV 12o.)

1. Arié. (A)
"ím, a hódolat Tiéd, Isten, Sionon, s ott 
teljesítjük fogadalmunk."

2. Chor.
Ujjongj vígan, örvendezve,

Szállj most így a mennybe fel!
ÁLdjad Istent trónján fent,
Dicsőségét mindig zengd;

Nagy jóságát,
Minket megszánó irgalmát 

Amíg élsz, ne feledd el! 3

3. Recitativo. (B)
Ó, drága hívek városa,

Jöjj, hullj most Urad előtt térdre,
És ismerd fel, hogy Ő 

Itt minden javadnak 
Hű őriző

Atyja, ki óv s megtart,
És kezét kinyújtva 

Megáidon fölötted tartja.
Jöjj már,
És mindazt híven tartsd meg, amit az Úrnak fogadtál, 

így zengj dalt alázattal végre!
Jöjj, kérjed, hogy az országra

Vég nélkül áldását árassza,
Sjejvbj^g^sf; felsőbbség, mely ma 
A vezetőségét megújítja,

Majd annak virágzását hozza!
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4. Arié. (S)
Üdv és áldás

Legyen most s a jövőben 
Itt a vezetőinken,

S bennük kívánt józan tartás,
Hogy a jog és hűség szépen 
Egymás mellett jól megférjen.

5. Recitativo.
Ó, Uram, Te seregedre áldásodat bőven áraszd szét, 

Hogy minden gonoszság elhagyjon,
S az igazságosság itt nálunk virágozzon,

Hogy Atyád igaz ivadéka,
És drága, áldott neved még ma 

Közöttünk magasztaltassék!

6. Choral.
Segíts, Urunk, szolgáidnak,
Kik véreden megváltattak I

Adj nekünk részt a mennyben fent,
Az üdvben, hol vár minden szent!

Úr Jézus Krisztus, segítsed 
És áldd meg a Te népedet;

Te viseld gondját, míg él itt,
Majd örök országodba vidd!

Budaörs, 2oo2. nov. lo., Budakeszi, 2olo. okt. 19.

CHRISTUM WIR SOLLEN LOBÉN SCHON 
(Cantate BWV 121.)

1. Chor.
Csak Krisztust áldjuk mind itt lent,
Ki Máriától megjelent,

A nap míg még fényt áraszt szét,
S véget majd nem ér itt a lét.

2. Arié. (T)
Ó, földi lény, kit Isten alkotott,

Nem érted azt, nem, nem, csak csodálod:
Fiáért üdvét adja nekünk Isten.

Mily nagy értéke van minden művének 
S te megvetett vagy mégis és lenézett, 

Csak azért, hogy a kárhozattól mentsen.

3. Recitativo. (A)
A kegyelemnek mérhetetlen volta 

Lakhelyül magának 
Fönt nem a mennyet választotta,

Mert nincs mi neki határt szeb.
Az csoda, hogy itt értelem s ész nem tudnak 

Egy ilyen titkot megfejteni,
Ha az egy szívet uralhat.

Az Isten választottja lesz majd dicsősége
templomává,

Ki ember-testet ölt s az üdvöt minekünk elhozá. 4

4. Arié. (B)
Mint János örvendezett /örvend egykor/ Néked 

Az anyaméhben, Jézusom,
Most hitnek karja ölel át,
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S nem vágyom rád, te szép világ,
Csak bölcsőd lássam, s Hozzád térek.

5. Recitativo. (S)
De miként láthatnálak bölcsőd mélyén?
Csak esd e szív: itt reszketőn, félig zárt ajakkal, 

Míg áldozatot mutat be. félvén,
Ám Isten fogad kegyébe,

S ölt szolga-testet magára.
S mert Ő tette ezt lelkünk javára,

Mind áldjuk Őt az nagyal-karban,
Ujjongva zengő háladalban!

6. Choral.
Tiéd az áldás, dicséret,
Krisztus, Te szűztől született,

Meg Atyádé, s Szentiéleké,
Itt mostantól mindörökké:

Budaörs, 1994. júl. 3o., Budakeszi, 2olo. okt. 23.

DAS NEUGEBOR1 NE KINDELEIN 
(Cantate BWV 122.)

1. Chor.
A kicsiny, gyönge újszülött 
Úr Jézus értünk földre jött,

S Ő hoz el most egy új évet 
Választott drága népének.

2. Arié. (B)
E Földön ti mind bűnben éltek,

De ott fent angyal-ének zeng,
Mely ujjong s árad szerteszét,
Hogy Isten már itt megbékélt,

S ez drága vigaszt nyújt majd néktek.

3. Recitativo. (S)
Az angyalok, kik nagyon resteltek,

Mert átkozottnak véltek,
Ott fenn az égi karban zengenek

Nagy örvendve, hogy üdvösséget nyertek.
Bár Isten Éden kertjéből 
Kiűzött,közösségéből,

Most mégis engedi, hogy itten 
Fiának kínhalála üdvben részesítsen.

4. Choral + Duetto. (A - S,T)
Az Isten megbékélt velünk,

Jó nékünk, kik Őbenne bízunk,
Mit tehet sátán ellenünk?

Míg sátán ellen harcot vívunk;
Ránk várna poklok mélye lent,

S bár dühvei ront ránk, nem lesz haszna, 
De kincsünk, Jézus, ettől ment.

Mert Isten minden hívét óvja.

S_+_T 
_Alt 
S_+_T 
_Alt 
S_+_T 
_Alt' 
S + T

(B)
Ez az a nap, mit Isten rendelt rég, 
Hogy hozzánk Fia ekkor érkezzék.

5. Recitativo.



142

Ó, boldog idő nekünk ez!
Mit hittel vártunk, valósággá lesz! 

Ó, sSjenjt hjit, mindig égő tűz!
Ó, szeretet, mely Istenhez fűz! 

Ó, víg öröm, áttörve bánaton 
Itt zengj már hálát ajkamon!

6. Choral.
Új, boldog év vár Krisztusban,
Gyászoni hát mi okunk van?

Megújult szívből zeng dalunk,
Bánatot oszlat Jézusunk.

Budaörs, 1996. nov. 5., Budakeszi, 2olo. okt. 24.

LIEBSTER IMMÁNUEL, HERZOG DÉR FROMMEN 
(Cantate BWV 123.)

1. Chor.
Áldott Immánuel, hívőknek fénye,

Lelkemnek üdve, Te, jöjj, jöjj el már! 
Legdrágább kincsemként költözz e szívbe,

Mely Érted lángolcsak és Téged vár! 
Számomra itt lenn 
Kedvesebb nincsen,

Minthogy a szívem megtart /itt/ Jézusnál.
2. Recitativo. (A)

A kiválasztottak mennyei öröme 
Már itt beköltözik a telkembe,

Amidőn Jézus nevétJkíL^jtem,
S Ő mannájával táplál engem:

Mint harmat ád a földnek enyhülést,
Úgy szívemet
Csak Jézus menti meg,

S a Tőle kapott öröm űz el vészt.

3. Arié. (T)
Nehéz keresztútja engem 
- Bárha könnyet kell is nyelnem - 

/Többé/ nem ijeszt.
Körülöttem vihar dúlhat,
Rám fent Jézus üdve vár majd,

S fényt terjeszt.

4. Recitativo. (B)
Már el nem nyelhet poklok mélye,

S a lelkiismeret sem bánt.
Mit árthatna a sátán összes mérge?

Nem úr itt többé a halál,
Sőt végül rám ott fenn győzelem vár, 

Mit nekem Jézusom, én Üdvöm szánt.

5. Arié. (B)
Hagyj el, világ, s vess meg engem, 

Éljek búsan, magányban!
Jézus, aki testet öltve 
Értem halni jött e Földre, 

Mindig óv és vélem van.
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Hagyj el hát végre már , sok hiúságom!
Enyém vagy Jézusom, és én Tiéd;

Innen, e világból, csak Hozzád vágyom;
Szívemben, ajkamon Te légy mindég..

Míg élek itt lenn,
Hűséges legyen

Tehozzád szívem s így érjeb vég.

Budaörs, 1996 . dec. 11., Budakeszi, 2olo. okt. 25.

6. Choral.

MEINEN JESUM LÁSS ICH NICHT 
(Cantate BWV 124.)

1. Chor.
Jézusom el nem hagyom,

Mert Ő magát adta értem,
Csak Hozzá ragaszkodom

Bojtorjánként, míg tart éltem.
Ő én éltető napom,
Jézusom el nem hagyom.

2. Recitativo. (T)
Míg egyetlenegy csöppnyi vér 

Az ereimben árad,
Csak Jézus legyen majd 
Én mindenem, ki bizton tart.

Jézus által engem oly sok áldás ér:
Nem adhatok én mást ajándékképpen 
Őnéki, csak az éltem.

3. Arié. (T)
S ha jő a végső óra majd,

A lélek fél, a test is reszket, 
Mert az hoz rá itt szörnyű bajt,

Mely rettent s félelemhez vezet. 
De vigaszt ád, hogy bízhatom: 
így el nem hagyom Jézusom.

4. Recitativo. (B)
De jaj!
Mily szönyű súlyos baj

Az, ami itt a lelkem érte?
Nem teszi sértett szívemet

Zord pusztává majd Jézus elvesztése,
S fokozza szenvedésemet?

De már a lelkem bízva néz
Az égre fel, s a hit és remény éled, 

HOgy híven futva örök rész
Vár, s Nálad leszek, Jézus, végleg.

5. Arié 6 Duetto. (S,A)
Nos, vond ki e világból magd, te szív,

S az égben myersz üdvöt és lelsz teljes békét. 
Ha egykor ott meglátod Üdvözítőd,
Ő áraszt a szívedbe friss, új erőt,

És ily módon Jézus majd téged /így Jézus majd/
megelégít.
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6. Choral.
Jézust el nem hagyom én,

Véle járok, amíg élek;
Krisztushoz fűz a remény,

Mert Ő élő vízhez vezet.
Boldogan így mondhatom:
Nem hagyom el Jézusom.

Budaörs, 1997. márc. 29., Budakeszi, 2olo. okt. 26.

MIT FRIED' UND FREUD' ICH FAHR' DAHIN 
(Cantate BWV 125.)

1. Chor.
Már magyek békén, örömmel,

Vár Isten engem;
Rá szívem bátran nézhet fel 

Hittel, csendben;
Mert mint Isten ígérte,

Halálom csak mély álom.
2. Arié. (A)

Bár megtört szemmel látlak Téged,
Csak Rád tekintek, Jézusom.

Ha testem széjjelporlad is,
Ám szívem méais bízik s hisz,

Hogy Jézus óv, ha sírba térek, 
S nem sújthat már le fájdalom.

Recitativo +
Recit. Mily

Bár

Choral

Recit. 1
Choral 
Recit. 
Choral

j

Ha

Recit. 
Choral

ó,

Recit.

Choral

míg hallos harcot

Choral. (B)
csoda, hogy e szív, 

várja kín s a gyűlölt sír,
Nem fél, s nem remeg!

Ezt teszi Isten szent Fia,
Én hű Megváltóm,

Ki már halálos ágyamba'
Mennyei édességgel táplál, etet,

Kit vélem, Uram, megláttatsz, 
eljő ideje, hogy hitem fönn majd Tőled üdvöt 

így jól tudom, nyerhet;
dicső, égi Úr, ki mindent megteremtett,

Hogy Ő élet, sőt üdvösség,
Meg vigasz s menedék,

Ki kárhozattól megment,
Ha majdan sírom rejt lent.

vív,

4. Arié / Duetto. (T,B)
Fölfoghatatlan fény ím szétárad e földi téren, 

S felszárnyal, harsan, zeng e szó,
A régf oly hőn várt, biztató:

Ki hisz, üdv várja égben.

5. Recitativo. (A)
A jóság mérhetetlen kiese

Számunkra hozzáférhető: e Földet bár 
Itt szörnyű átok s harag sújtja, 
A kegyelem trónja 

Diadaljelképpen áll,
S így valamennyi hívő lelke

Menny országának meghívottja.
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Csak Ő az üdv és áldott fény 
Minden népnek,

Hogy tudják, kik nem ismervén 
Itt lenn élnek.

Őt hű népe, Izráel,
Mindig zengve áldja.

Budaörs, 1994 . máj. 29., Budakeszi, 2olo. okt. 27.

6. Choral.

ERHALT' UNS, HERR, BEI DEINEM WORT 
(Cantate BWV 126.)

1. Chor.
Urunk, tartsd meg nekünk igéd,
A pápától s töröktől védd,

Kik Jézus Krisztust támadják, 
Trónjáról hogy letaszítsák.

2. Arié. (T)
Áraszd ránk erődet fentről,

Égi Úr, mi Istenünk!
Szentegyházad boldogítsad, 

És ha gúnyol ellenünk,
Őt azonnal szerteszórjad.

Recit. (A) A szándék lehet jó, ám alig használ,
Ha Te e kicsiny nyáj mellé nem állnál.

Choral (A,T) Szentlélek Isten, vigaszunk,
Recit. (T) Mert lám, az Isten házanépében 

Magában van a legfőbb rossz jelen,
Leginkább azokban, kik megtévedtek.

Choral (A, T) Add, egyetértésben maradjunk,
Recit. (A) Krisztusban mindig legyünk egyek, 

Kik hitben is és tettben követünk.
Choral (A, T) Te könnyítsd meg a végórát!
Recit. (T) Ha reánk tör majd ádáz ellenünk,

S elvenni kész egyetlen vigaszunkat, 
Te,megmentőként,akkor mutasd Magad,

Choral (A, T) S halálból üdvbe vígy majd át!
4. Arié. (B)

Kényszerítsd térdre átkozott gőgöm!
Semmisítsd meg azt, bármire kész!

Végtelen mélység nyelje el rögtön!
Védj meg, ha tombol pusztító vész,

S bármi is vágya, /soha/ ne sikerüljön!

5. Recitativo (T)
így lesz az ige nyilvánvalóvá,
S az igazság szent fénye ragyog rá.

És így az egyház számára
Szent igéd tanítása végül 

Bő áldás forrása;
Már várod azt, hogy jöhess segítségül, 

Add égi békéd nékünk,
És legyen áldásodban részünk!
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6 . Choral.
Adj békét nékünk kegyesen 

Úristen, míg itt élünk;
Hisz' kívüled nincs senkisem,

Ki síkra szállna értünk,
Egyedül csak Te, Istenünk.

Adj, kérünk, minden elöljárónknak 
Bölcs látást, jó szívet,

Hogy vezetésükkel
Éljünk itt e Földön csendben, békességben, 

S legyen bennünk tisztesség, jóindulat.
Á m e n  .

Budaörs, 1993. szept. 25., 1994. nov. 11.,
Budakeszi, 2olo. okt. 29.

HERR JESU CHRIST, WAHR' MENSCH UND GOTT
(Cantate BWV 127.)

1. Chor.
Úr Krisztus, ember lettél Te,
S itt tűrtél kínt, gúnyt, szenvedve 

Kínhalált fönn a kereszten, 
így szerzél váltságot nekem.

Nagy kínodért, ó, hallgass meg, 
Irgalmazz nékem, bűnösnek!

2. Recitativo. (T)
Ha egykor majd itt minden félve remeg,

Míg hűvös halál-veríték _ * ^
Lep el és minden tagom dermed, VJ**

Ha nyelvem nem tesz mást, mint némán sóhajt csak, 
S a szívem megszakad:

Mily jó, - s a hitnek ez elég - 
Hogy tudom: Jézusom
Mellettem áll, bár sújtja fájdalom,

És kínok útját járva vezet engem,
Hogy nekem üdvöt szerezhessen.

3. Arié. (S)
Megnyugszik lelkem, Jézus, Nálad,

Bár sírhant födi testemet.
Ha csendül majd a lélekharang, 
Nem ér rettentve ez a vég-hang: 

Megváltja Jézus telkemet.

4. Recitativo + Arié. (B)
Recit. Ha egykor zendül kürtök hangja,

E világ alapja,
S a boltozata mennynek 

Szétesik darabokra,
Ó, gondolj rám, én Uram, kérlek;

Ha szolgád majd szent orcád láthatja,
S őt váddal sújtja, amit gondolt, 

Légy közbenjárómmá,
Ó, Jézus, én szószólómmá,

Ki belém lelki vigaszt így olt:
Arié _ Bizony, bizony, azt mondom én:

Ha egykor az ég és Föld elmúlnak tűzben, 
Ám örökké megmarad az, ki hisz Bennem.
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Az nem megy ítéletre majd,
S a halál nem lesz úrrá rajt',

Csak tarts velem,
Én gyermekem:

Mert két erős kezemmel tépem majd szét 
A halálnak szorító kötelékét.

5. Choral.
Ó, Uram, bűnünk bocsásd meg,
S add, tanúsítsunk türelmet,

Míg végóránk elérkezik,
És erősítsen bátor hit,

igédben bízva szilárdan,
Hogy boldog vég vár sírunkban.

Budaörs, 1997. jan. 24., Budakeszi, 2olo. okt. 31.

AUF CHRISTI HIMMELFAHRT ALLÉIN 
(Cantate BWV 128.)

1. Chor.
Csak mivel Krisztus mennybe ment,

Lehet nyomába lépnem,
És minden aggályt, kínt, kételyt 

így legyőzhetek könnyen;
Mert ha a fő a mennyben van,
Tagjait Krisztus valóban

Magához fogja vonni.

2. Recitativo. (T)
Kész' vagyok már, jöjj, vigyél el!

E világban
Csak kín van, baj, ínség;

Míg ott túl Sión sátárában 
Vár örök üdvösség.

Ott Istent színről színre látom szüntelen,
Mit igéje ígér nekem.

3. Arié + Recitativo. (B)
_Arie._ Fel, fel, harsanjon kürt 

Hirdetve mindenütt:
Rám Jézus vár a mennyben!
Ki kísért /itt/ mégis engem?

Ha el is vették tőlem,
Majd Hozzá jut fel lelkem,

_Reci1tj_ Hol Üdvözítőm él.
Ott nézhetem majd Őt, szentségben, tisztaságban.
Ó, bárcsak ott tudnám felépíteni házam!

Hová? Az dőre vágy!
Nem hegyen lakik, s völgyben sem,
Hatalma örök s végtelen:

Ne szólj, vakmerő ajk,
S ne próbáld meg, hogy olyat hozz majd létre! 4

4. Arié / Duetto. (A,T)
Nagy hatalmát felmérni 
Nem képes soha senki,

így hallgat csak a szám.
De látom csillagfényben 
Felfedi magát nékem,

S vár Isten jobbján rám.
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5. Choral.
Majd akkor engem Te

A jobbodra állítasz,
És gyarló hívedre

Oly ítéletet mondasz,
Hogy engem vár az üdv, 

Hol dicsőségedben
Nézhetlek örökké,

És áldlak szüntelen.

Budaörs, 2oo2. dec. 31., Budakeszi, 2olo. nov. 3.

GELOBET SEI DÉR HERR, MEIN GOTT 
(Cantate BWV 129.)

1. Chor.
Légy áldott, Istenem, /szent Úr/, 

Nagy Űr, Te fény, én éltem,
Én Teremtőm, ki ád 

Itt testet, lelket nékem.
Ki óvott engem már

Anyámnak méhében,
S ki szüntelen

Sok jót tesz énvélem.

2. Arié. (B)
Légy áldott, Istenem,

Uram, üdvöm, én éltem,
És Isten szent Fia,

Ki éltét adta értem; 
így szerzett váltságot

A kihullt drága vér,
E hit a kincsem lett,

S nincs más, mi többet ér.
3. Arié. (S)

Légy áldott, Istenem,
Én vigaszom, én éltem,

S én Atyám Lelke, Te,
Kit Fia küldött nékem.

Az bíztat, bátorít,
Ha engem bánat sújt,

És kínoz itt sok gond,
Ő óv és vigaszt nyújt.

4. Arié. (A)
Légy áldott, Istenem,

5. Choral.

Mert nem ér véget léted,
Kit minden dícsér itt,

Mi földön s légben élhet.
Légy áldott, égi Úr,

Kit szentnek neveznek 
Atyának, Fiúnak,

Szentlélek Istennek.

Mind zengjük együtt most
Örömmel: szent az Isten!

S az angyalkarban is 
Csak "szent vagy!, szent vagy!" zengjen 

S magasztalja az,
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Kit vérén megváltott:
Én Uram, Istenem,

Légy örökké áldott!

Budaörs, 1994. febr. 15., Budakeszi, 2olo. nov. 4.

1. Chor.

HERR GOTT, DICH LOBÉN ALLÉ WIR 
(Cantate BWV 13o.)

Úristen, Téged áldunk csak,
És Néked zengjük hálánkat,

Míg tr ónod körül angyalok 
Dicsérik azt, ki alkotott.

2. Recitativo. (A) JlJtfJ1'

3. Arié.

A fényük s bölcsességük jelzi minekünk, 
Hogy hű mihozzánk Istenünk,

Ki ilyen hősöket s ily fegyvert 
Oltalmul rendelt.

Mindaddig ők nem nyugszanak 
És abban látják csupán céljukat,

Hogy mind, Úr Krisztus, körüled 
És nyájad mellett legyenek;

ily őrségre nagy szükség van,
Ha sátán lerohan!

(B)
Az ördög támad ellenünk 
S mind újabb kárt tesz mibennünk,

Hogy ő így űzze nyájad széjjel.
Azt irtja ő, mi Istené,
A csel mind övé,

Nincs nyugta nappal, s nincsen éjjel

4. Recitativo. (S)

5. Arié.

Mily jó /az/, hogy minket nappal s éjszaka 
Óv angyalok hada,

Megtörve sátán támadását!
Mint Dániel az oroszlánok közt 
Érzi, hogy angyal nyújt jó véd-eszközt. 

S ha hőségtől
Kár Bábel kohójában nem lép föl,

A hívők zengik szívük háladalát.
Érhet bár veszély itt,
Legott jő angyal, s megsegít.

(T)
Engedd, keruboknak Ura,

Hogy e hősi égi had 
Mindig csak 

A Te híveidet óvja;
S így kocsiján Éliásnak 
Majdan Hozzád mennybe jutnak.

6. Choral.
Ezért vég nélkül dicsérünk, És áldunk Téged, Istenünk,

Mint fönn a mennyben angyalkar, örökké zengve magasztal.
És kérünk Téged mindig itt, A mennyben rendeld el nekik 

Hogy nyájadat majd védjék meg, S így tartsák be ígéreted

Budaörs, 2oo3. jan. 27., Budakeszi, 2olo. nov. 5.
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AUS DÉR TIEFE RUF' ICH, HERR, ZU DIR 
(Cantate BWV 131.)

1. Chor.
"Nagy mélységből szólítlak, Uram. Halld, ó, Uram, 
halld meg hangom, és jól figyeljen füled, midőn 
könyörögve kérlek!"

2. Duetto /Arié + Choral/. (B,S)
_Arie/B. ó, Uram, ha a bűnt számon tartod,

_Choral/Í3._ Ó, szánj meg, nézd sok terhemet,
Én Uram, mind, mind vedd el, 

_Arie/B. Jaj, eléd ki áll majd?
_Chora_l/S._ Mert megváltottad telkemet,

A fán kínszenvedéssel,
_Arie/B. Ámde bocsánat van Nálad,

_Ch°i:a_l/j3._ Hogy engem szörnyű fájdalom
_Arie/B. Hogy Téged féljünk.

_Chora_l/ . _  Sok bűnért el ne pusztítson,
S ne csüggedjünk el végleg.

3. Chor.
"Én Őt várom csak, lelkem Urát várja, és én 
bízom szavában."

Duetto /Arié + Choral/. (T,A)
_Arie/T. 
Choral/A.

_Arie/T. 
Choral/A.

Lelkem mindig várja az Urat,
Mint bűnös szíve legmélyén 

Oly régtől mondom sírva,
Hogy vétkem szörnyen bánom én,

Mely testem, lelkem marja,
Mint őrök várják éjjel, hogy jő a reggel, 

Lemosnám azt Te véreddel,
Hogy minden vétkem tűnjön el,

Mint Dávidé s Manasszéé.
5. Chor.

"Izráel, várjad az Urat, mert Tőle irgalom 
árad, és így megváltása vár.
Ő népét, Izráelt, megváltja örökre minden bűntől."

Budaörs, 1992. jún. 9., Budakeszi, 2olo. nov. 7.

(

BEREITET DIE WEGE, BEREITET DIE BAHN 
(Cantate BWV 132.)

1. Arié. (S)
Készítsetek utat az Úrnak, hol jár!

Út készüljön Néki,
Hol lábát nem sérti

E szívben s e létben 
Az Úr itt majd kőben;

Messiás, jöjj már! 2

2. Recitativo + Arioso. (T)
_Reci^t_!_ Az Isten gyermekévéés Krisztus testvérévé

Csak úgy lehetsz, ha szíved s ajkad mind az övé. 
így van, az élted legyen 
Hitednek bizzonysága itt lenn!

Ha Krisztus tanítása 
Pecsétje: véred hullása,

Ontsd tanúságára!
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Arúoso. 
Recit.

Mert xme, ez a hívők üdve ára.
És készítsd közben szívem,
Nagy sebten

Az utat Uradnak,
És tüntessél el hegyet s minden halmot, 
Mely útját zárva áll ott!

Gördítsd el a bűnök szörnyű súlyát,
És hittel elfogadd,

Hogy eggyé legyen véled, Ő jön hozzád
3. Arié. (B)

Te ki vagy? kérdezd bátran lelked,
Hogy képmutatás nélkül majd 
Ha jó, ha rossz, ó, ember, halld 

A rólad szóló ítéletet.
Te ki vagy? csak a törvényt kérdezd, 

S megmondja rólad: ki vagy te: 
Kit sátán majd dühében elveszt,

A Krisztus hűtlen gyermeke.
4. Recitativo. (A)

Én Istenem, Megvellom bátran Néked: 
Mindeddig tévesen ismertelek!

Ha Úrnak nevezlek, sőt Atyámnak is Téged, 
Elfordult mégis szivem Tetőled.

Az életemmel hűtlen lettem Hozzád,
S nem jóvoltodnak adod bizonyságát •

Azáltal, Jézusom,, hogy hullatod 
Szent véredet, s így bűnöm elmosod? 

S én noha mindig hűséget ígértem,
Ó, nagyon fáj, de mégis bűnben életem.

E hűtlenség úgy bánt.
Uram, A bűnöst szánd!

Ó, segíts, legyek állhatatos híved,
Ki irgalmadra hittel építhetek.

5. Arié. (A)
Krisztus híve, arra gondolj:
Téged ingyen, irgalomból

Keresztvízzel eljegyzett!
S kínok fájáfn mossa vére 
Köntösödet hófehérre,

Mely sok bűnnel szennyezett.
Krisztustól nyert új ruhádon,

- Fehér selymű s vérszín bársony - 
Jel, hogy Urad Krisztus lett..

6. Choral.
Add, hamar véget érjünk,

S kegyedből támassz fel;
Te öld meg régi énünk,

S áldj meg új lélekkel,
Míg élünk itt e Földön,
A vágyunk teljesüljön:

Eljussunk Hozzád mind.

Budaörs, 1994. dec. 3o., Budakeszi, 2olo. nov. 9.
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ICH FREUE MICH IN DIR 
(Cantate BWV 133.)

1. Chor.
Csak Néked örvendek,

S a szívem vár már Téged,
Én drága Jézusom!

Ez Téged arra késztet,
Légy testvérem, tudom.

E hang, mely Tőle jő,
Oly kedves minékünk, 

Mert Isten Fia Ő!

2. Arié. (A)
Csak bízz! a létnek szent Ura

Most költözik ím földi testbe;
Az Istent én - s ez mily örömöt szerzel - 
Megláttam már e Földön színről színre, 

így jut majd lelkem örök üdvbe.

3. Recitativo. (T)

4. Arié.

Rég elbújhatott Ádám félve 
Az Úr színe elől 

Az Éden sűrűjébe!
Ki minden fölött Úr, az hozzánk látogat, 

És mégsem iszonyodik szívemtől;
Mert tudja jól: van benne hajlandóság, 
És mérhetetlen jóság,

így lesz Ő gyermekké,
Kit hívnak Jézusnak.

(S)
Mily drágán csendül minden fülbe 
E szó: ím Jézus jött e Földre,

S e szív mint várta már e hírt!
Ki Jézus nevét nem vallja,
S a szíve bé nem fogadja,

Az oly kemény, mint szikla-szirt.

5. Recitativo. (B)

6. Choral.

Mily jó! a halálfélelem 
Nem sebzi megbékélt szívem.

Mert aki énhozzám
A mennyből jött a Földre, 

Majd ott is gondol rám,
Ha nyugszom sírgödörbe'.

Ki Jézust ismeri,
Nem hal meg, de él, 

Nevét ha kiejti.

Itt szívem Tehozzád
Köt már, ó, Jézus, engem,

S ha e lét megszűnik 
Majd darabokra törten,

Ó, Jézus, csak Neked, 
Csak Néked élek én,

S majd egyedül Nálad
Vár álom sír mélyén.

Budaörs, 1997. máj. 25., Budakeszi, 2olo. nov. lo.
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EIN HERZ, DAS SEINEN JESUM LEBEND W£ISS 
(Cantate BWV 134.)

1. Recitativo. (T,A)
_T^_:_ A szív, mely tudja azt, hogy Jézus él,

Megérzi, miért hullott vére,
És üdvöt Megváltójától remél.

_A_l:_ Mint örvend az, kit éltet hívő lelke!

2. Arié. (T)
Fel, hívek, mind! Zengjetek éneket vígan, 

ím tündöklő fény ragyog rátok ismét!
A Megváltó kegyelme árad ki rád ma,
Fel, népe, most készülj föl szent áldozatra, 

Az Urat itt áldani kötelesség!

3. Recitativo/Dialog. (T,A)
Mily jó az Isten, gondolt rád,

Te drága tulajdona vagy;
S mert Jézus él, Ő üdvöt ád,

Hisz' győzött már, s hatalma nagy,
A sátán tőle félve retteg,
S a pokol maga szintén remeg.

Miattad hal meg Megváltód,
S megjárja érted poklok mélyét,

Sőt ott még drága vért is hullatott,
Hogy vére által győzhess te;

Mert az legyőzi ellenségét,
S a küzdelem ha tombol lelkedért,

Ne engedd, hogy az gyűrjön végleg le. 
_A_l:_ A szeretet, a hősiességnek

A zászlaja, ad erőt küzdelmemben:
Ha győzök, ékességem legyen,

A Tied tövisből font lett,
De Te, Uram, feltámadt Üdvöm vagy, 
így rám a bűn s más ellenség nem hat. 

_T_;_:_ Bár igen sok az ellenségem!
_Ajl:_ Ki hű, azt Isten óvja itt lenn,
_T_^:_ Míg jő a vég, s majd sírom fed.
_A_̂ _:_ Az Isten minden bajnak véget vet.

4. Arié / Duett. (A,T)
Mi áldunk és dicsérünk, mert kedvelsz minket, 

És dal zendül ajkunkon áldozatként.
A győztesek ajkán zeng győzelmi ének,
A Megváltó jön el s nyújt vigaszt népének,

S a rég' küzdő egyháznak Ő ád reményt.

5. Recitativo. (T,A)
Ajkunkon legyenúrrá most a hála,

Bármilyen vétles szívből jő;
Ne hagyd, hogy egyetlen órára

Bár, legyen műved elfeledhető;
Add, hogy a lelkünk vigasztalása 
Mindnyájunk reménye és vágya 

Kik csak nagy irgalmadban bízunk,
Majd teljes legyen s végtelen.
Szent kezed el ne eresszen,

Hogy hasson ránk, mit úgy áhítunk,
A halálon vett győzelem,

S ki feltámadásodat követően
Hal meg, itt ideig pihen,

Mert várod dicsőségedben ott fönn a mennyben.
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A. : Mi bennünk van, az Téged dicsőít,
Urunk, és hűségedért áld;
Feltámadásod bennünket megvált,

Nagy győzelmed bűnünktől szabadít, 
S ez minket újra éltet,
Hát legyen hála s áldás Néked!

6. Chor.
Most zengjen az égbolt és vigadjon Földünk,

Mind áldja az Istent, ki híve itt már!
Mert látja és érzi azt minden hű lélek, 
Hogy Megváltónk végtelen jósága éltet,

Ő vigaszt nyújt s mellénk hős győztesként áll.

Budaörs, 2oo3. febr. 15., Budakeszi, 2olo. nov. 12.

ACH, HERR, MICH ARMEN SÜNDER 
(Cantate BWV 135.)

1. Chor.
Ó, Uram, engem vétkest 

Ne büntess dühödben,
Nagy mérged, ó, enyhítsed,

Ne kelljen elvesznem.
Bocsásd meg majd énnékem 

Vétkem irgalmadból,
Hogy Nálad éljek égben, 

Ments pokol kínjától.

2. Recitativo. (T)
Ó, gyógyíts meg, Rád szorul lelkem,

Oly erőtlen vagyok;
Már zörögnek a csontok bennem,

Mert annyi nyomorúság elfogott,
S a kín, meg kereszt terhe nyom;
Az arcomon

Is lám, mely könnycseppektől dagadt,
Mint gyorsan szökő ár, úgy gördül le könny-patak. 

A lelkemet nagy félsz s ijedtség tölti;
Ó, Uram, meddig gyötri?

3. Arié. (T) cNyújts vigaszt, Jézus, bús lelkemnek,
Másként végleg sír nyel el,

Kérlek, nagy irgalmadból ments meg,
S lelkem terhétől oldj fel!

Mert a sír lent mindig csöndes,
S rám nem gondol senki ott.

Drága Jézus, ha így döntesz,
Nálad fent majd ujjongok.

4. Recitativo. (A)
Úgy fáraszt már sok sóhaj,

Sem erőm nincs, se hatalmam,
Mert éjjel álmomban

Nem szunnyad békésen a lelkem,
Izzadok csak , s könny-árban fekszem. 

Már majdnem meghalok, bánatom elemészt, 
Rám hoz sokféle rettegést.
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5. Arié. (B)
Mind, gonosztevők, félre,

Mert Jézus vigaszt ád!
Ha majdan könny és sírás múlik,
JJdv napja tűz le ismét ránk itt,

S apánat örömre vált át;
^ Az ellenségek /nyomban/ mind elbuknak 

S a nyilak rájuk visszahullnak.

6. Choral.
Most zengjen mennynek trónján 

Vég nélkül dicséret,
Az Atyát s Fiát áldván,

S épp' úgy a Szentlélek 
Istent is magasztalja 

örökkön örökké,
Ki ajándékul adva 

Tesz üdvben részessé.

Budaörs, 2oo3. márc. 1., Budakeszi, 2olo. nov. 13.

ERFORSCHE MICH, GOTT, UND ERFAHRE MEIN HERZ 
(Cantate BWV 136.)

1. Chor.
"Vizsgálj meg, ó, Isten, és ismerd meg szívem; 
és próbálj meg /engem/, tudd meg véleményem!"

2. Recitativo. (T)
Ó, átok az, mely sújtja Földünket,

Egyúttal minden ember-szívet!
Ki remélhet jó gyümölcsöket,

Ha átok ül a lélek legmélyében, 
így abban bűn és tövis terem,

S bogáncsként ragad meg.
Itt sátáni fajzatok színlelik gyakran, 
Hogy angyalok mind, égi karban;

Ám ők a végén földi létnek 
Csak tövisekről szüretelnek.

Mert farkas bújhat ugyan bárány-bőrbe 
Ám íélviTCF&d egy nap,

S az majd itt rátok álszentekre 
Hoz nagy borzalmakat.

3. Arié. (A)
Majd jő egy nap,

S előhoz rejtett titkot,
Melytől a színlelés csak borzonghat.

Mert heves mérge teszi tönkre,
Mit színlelés és csel hoz össze. 4

4. Recitativo. (B)
A menny nem tiszta maga sem,
Mint lenne ember ilyen Isten előtt fenn!

Ám akit megmos Jézus vére,
És hitben egyesül majd Véle,

Az tudja: Ő nem ítél szigorún.
S ha sérti bűne még,

Hogy keveset tett itt lenn, 
Krisztusért üdvösség

Őt mégis várja mennyben.



156

5. Arié / Duetto. (T,B)

6. Choral.

Bár csúfít minket bűnök foltja,
Mit Ádám vétke ejtett rég,

De az, kit Jézus hulló vére 
Udvszerző árja mos fehérre,

Lesz tőle ismét /itt/ tiszta, szép.

Te véred drága ír,
Mely oly erővel bír,

Hogy egyetlen kis cseppje 
Mi világunkat megmentve 

Óv sátán bosszújától,
És kiment rabságából.

Budaörs, 2oo3. márc . 31., Budakeszi, 2olo. nov.17.

LOBÉ DEN HERREN, DEN MÍCHTIGEN KÖNIG DÉR EHREN

1. Chor.

(Cantate BWV 137.)

cÁldjad, én lelkem, a szent, örök Istent a mennyben,
Ezt, csak ezt óhajtja szívem, míg dobban itt bennem. 

Jöjjetek már,
Hárfa és hála-zsoltár 

Vég nélkül csak Neki zengjen!

2. Arié. . ( A )Áldjad Őt, lelkem, mert rendezi bölcsen a sorsod, 
Aki sas-szárnyakon szüntelen biztosan hordott,

S van gondja rád,
Mindennel bőven ellát;

Nem érzed: rendjén megy dolgod?

3. Arié / Duetto. (B,S)

4. Arié.

Áldjad Őt, lelkem, mert szent keze alkotott téged, 
Beléd Ő új erőt plántál és kíséri lépted;

Bár bú, baj ért,
Reád Ő tudja mit mért,

S föléd tárt szárnyával véd meg.

, ( T )Áldjad Őt, lelkem, mert munkád sikert Tőle várhat, 
Mert rád a mennyből nagy hűsége harmata árad; 

Gondold meg,
Mit tehet Ő éretted,

Szeretni Ő /soha/ el nem fárad.

5. Choral.
Áldjad Őt, lelkem, és szent nevét minden énbennem! 
Ki itt él, áldja Őt Ábrahám magvával egyben!

Éltető fény
Ő neked, lelkem, s remény;

Zengjük hát végül mind: Ámen!

Budaörs, 1994. jan. 3o., Budakeszi, nov. 17.
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WARUM BETRÜBST DU DICH, MEIN HERZ? 
(Cantate BWV 138.)

1. Choral + Recitativo. (A)
_Ch._ Mondd, miért búslakodsz, szívem?

Tán emészt kín és gyötrelem
Múlandó kincskért, /ily kincskért/ itt? 

_RecJ_ ó, szegény az,
Kit gondok súlya terhel 
Estétől, míg jő a reggel: 

ínsége indokolt.
De irgalmazz,

Uram! Mert ki más képes,
Hogy megváltson e vétkes 

Rút világból?
Az ügyem bizony nem áll jól!

Jaj, inkább volnék holt! 
_Ch._ Te Őrá magad bízhatod,

Ki mindent bölcsen alkotott.

2. Recitativo. (B)
Én átkozott,

Mert Isten földi létre
Nagy haragjában alkotott;

A készlet házam táján 
Csekély nagyon;

Bár bornak örülnék,
Helyébe

A kelyhem telve könnyel rég.
Hogy folytathatnám nyugodtan a pályám,

Ha sóhaj táplálékom és hulló könnyek italom?

3. Choral + Recitativo. (S,A)
_Ch.j_ Elhagyni nem fog Ő téged,

És tudja van-e szükséged,
Övé a Föld s az ég!

_S_L:_ Ó, ha
Ő gondot visel barmokra,

Ad táplálékot madár-népnek,
És jóllakatja hollók hadát,

Csak én ne tudjam miként éljek,
Mint gyermeke

Kell kapnom cipó sarkát,
S van bárki itt,ki kész a segítségemre?

_Ch. Jó Atyád Ő, hű Istened
Áll minden bajban melletted.

_A_l:_ Elhagyott vagyok,
És lám,

Úgy tűnik, gyűlöl is. az Úr, mert szegény maradok, 
Bár jótevőmként gondol mindig rám.

Ó, gondok,
Jaj, minden reggel megújultok 

És hoztok mindig újakat? 
így szavam vádoló:
Ó, ínség, durva szó,

Ki jön, hogy enyhítse bajomat?
_Ch.j_ Jó Atyád Ő, hű Istened

Áll minden bajban melletted. 4

4. Recitativo. (T)
Ó, vigasz ez! Hogy nem hagy el az Isten, 

És nem is hanyagol, 
így lehet csendben jól 

Magamon erőt vennem.
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Csak gyűlöljön a világ engem,
Rá hagyom minden gondom

Az Úrra örömmel,
S ha nem is segít ma, de holnap megszán, tudom.

Nos, nyugton rejtem el 
Sok gondom párnám alá,
Hisz' nincsen más, csak ez, mi vigaszom szolgálná:

5. Arié. (B)
Istenben bízom szüntelen,

Hitem Őt hatni hagyja, 
így nékem semmi gond nem árthat,
Szegénység többé már nem bánthat.

Bár szörnyű kín, vagy bánat érjen,
Ő marad Atyám, aki nékem 

A mennyben üdvömet megadja

6. Recitativo. (A)
így már
A sírban szelíd álom vár.

Rút gondok, el kell válnotok már tőlem! 
S élhetek itt, mint fönt a mennyben.

7. Choral.
Mert Atyám vagy és Istenem,

Nem hagyod el Te gyermeked,
Míg éltet atya-szív!

Én, Földünk gyarló gyermeke,
Nem látok vigaszt seholse.

Budaörs, 2oo3. aug. 18., Budakeszi, 2olo. nov. 18.

WOHL DEM, DÉR SICH AUF SEINEN GOTT 
(Cantate BV7V 139.)

1. Chor.
Jó annak, aki gyermekként 

Magát az Úrra hagyja!
Bár kísérti őt bűn tüstént,

S a sátán tőrbe csalja,
Ám mégis megelégedett,
Hogy Isten drága híve lett.

2. Arié. (T)
Istenem óv, rám bármi törne,
S ha ellenség ellenem jönne!

Már nem bánt itt a gyűlölet.
Jaj, csak az igazság szól ritkán,

Ki álnok itt, nem fenyeget?
Nem hoztok, gúnyolok, már vészt rám. 3

3. Recitativo. (A)
ím farkas-horda közé küldi 

Az övéit a Megváltó.
Mint Őt gonoszok hada vette 
Nagy gúnyolódva közre 

Fegyveres nép;
Ám amit mond, az megfontolandó:

A világ előtt engem véd.
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4. Arié . (B)
A sorscsapás lm minden téren

Mint mázsás béklyó nyom s nehéz.
De hirtelen föltűnik segítő kéz 

Távolból vigasz-fényként nékem;
így tudom már, hogy egyetlen 
Barátom csak az Úristen.

(S)
Magamban hordom fő ellenségem,

A terhét bűneimnek,
De üdvözítőm megbékéltet.

Mi Istené, Neki adom:
Ő legbensőmet kéri,
És mással be nem éri, 

így csökken bűnterhem és győzök sátánon.

Támadhat pokol serege!
A halál dühödt mérge,

S e világ minden keserve 
Sem búsít engem végre!

Kit Isten véd, s óv tanácsa,
Jó annak, mert Ő barátja!

Budaörs, 2oo3. aug. 25., Budakeszi, 2olo. nov. 24.

WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME 
(Cantate BWV 14o.)

1. Chor.
Ébredj fel! Zeng őrök hangja 
A tornyokon fenn s minden hallja:

Ébredj fel már, Jeruzsálem!
Éjfélt üt már ím az óra,
Sok okos szűz e hívó szóra 

Hol van már, nem áll itt készen?
Jön már a vőlegény,
Gyűljön lámpafény!

Alleluj a !
Ó, jertek be 
Menyegzőre,

Az égi jegyes elé mind!

2. Recitativo. (T)
Ő jön, itt jön,
A jegyes jön!

Ó, jertek, Sión lányai,
Hogy fogadjátok Őt, ki önként 

Kész hozzátok jönni.
A vőlegény, ki szelíd őzként 

S mint ifjú szarvas megy, 
Majd szökken dombon át 
S hoz menyegzői vacsorát. 

Fel hát, készüljetek,
Hogy méltón fogadjátok!
Ott, íme, jön már tihozzátok!

(S , B)
Én üdvöm, jössz már? 

ím, üdvöd jő már.

3 Arié / Duetto.
Lélek (S).: 
Jézus (B).:

5. Recitativo.

6. Choral.
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_SJL:_

S .+B. :
_sV7_“

B. :

Úgy várlak, hogy ég ólaj-lámpáin. 
Az ajtót nyisd már!
Lásd, már nyitva áll.
A menyegző vár!

Jőj j, Jézus!
Itt jövök már, egyetlen drágám„

4. Choral. (T)
Sión örvendezve hallja,
Mint zendül őrök érces hangja,

S mély álmából kél vigadva.
Jő az Úr a mennyből fénnyel,
És igaz irgalmával tölt el,

Fent ragyog már szép csillaga. 
Jöjj, ég és Föld Ura, 
Istennek szent Fia, 

Hozsiánna!
Mind megyünk már,
Mert öröm vár 
A menyegzői asztalnál.

5. Recitativo. (B)

6. Arié / Duetto. 
Lélek 
Jézus 
_S_̂_+ B_̂_:

_sVT__

S . + B . :

Ó, térj be énhozzám,
Én drága mátkám, te!

Eljegyeztelek, lám 
Magamnak örökre!

A szívem vágyva vár,
És pecsétképpen átölelve tartlak,
Kit gyötör kín, én fölvidítlak.

Feledj el, én lelkem, bajt,
S mi bánt, vagy fáj,

Azt mind, mit el kell tűrnöd; 
Balkezem felől állasz majd,

És jobbom vigaszt nyújt, meg üdvöt.

(S,B)
Én szerelmem!
És te nekem!

Már többé el nem válunk!
Én Véled majd , , .... . ,m , az egben együtt iarunk.Te velem ma]d  ̂ J '

Hol lesz öröm bőven,mert üdv vár ott fenn!

7. Choral.
Zengjen glóriát Tenéked
Itt ember s mennyben angyal-ének,

A hárfa és a cimbalom!
Gyöngytől ékes kapuk várnak 
A mennyben fönn, ott leszünk társak, 

Hol Te ülsz fényes trónodon.
Nem látott soha szem,
Nem hallott egy fül sem 

ily örömöt.
Hát örvendünk 
És éneklünk
Vég nélkül Néked, Istenünk.

Mogyoród, 196o., Budaörs, 1998. nov., 1999. nov.,

Budakeszi, 2olo. nov. 25.
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DAS IST JE GEWISSLICH WAHR 
(Cantate BV7V 141.)

1. Chor.
"Bizony minden úgy történt, amint szólt egy 
jóslat rég, hogy Krisztus Jézus hozzánk csak 
azért jött, hogy bűnös lelkünk megmentse."

2. Arié. (T)
Jézus nékünk üdvöt ád;

Ebben csak az részesedik,
Kit jó szándék vágya hevít,

A kétszínűségtől fél,
Híven él, s csak remél,

Másként nem jut Hozzá /nem jut majd / át.

3. Recitativo (A)
Őt lélekben vágyódva kell keresnünk,
S ne mondjuk: itt, itt van Krisztus nekünk,
Mint azt a szenteskedők teszik mindig velünk; 

Mert így az evangéliumot magunk szégyenítjük meg:
Ám ezen láthatjuk mind jól,

Hogy amit rendelt, csak azt nézzük,
És életünket mind aszerint éljük,

Mert Ő Megváltó Urunk.
Ellenben nem vallhatjuk keresztyénnek magunk', 

Ha mégis bűnre hallgatunk,
Mert így csak hazugok vagyunk.

4. Arié. (B)
Jézus, Rád vár minden árva,
Hogy nagy ínségünk megszánva,

Juttasd lelkünk üdvbe fönt.
Add, hogy hagyjuk Rád magunkat,
Soha rossz szó ne hagyja el ajkunkat, 

Mert az kárhozatba dönt.

Budaörs, 1993 . aug. 3., Budakeszi, 2olo. dec. 2.

UNS IST EIN KIND GEBOREN 
(Cantate BWV 142.)

1. Concerto.

2 . Chor.
"Született ma egy gyermek, fiú adatott 
nékünk." 3

3. Arié. (B)
Eljött születésed napja,

S kötelességemre int:
Legyek Jézushoz hű szolga,

Ám nem tudom, hogy mint
Lenne bármi, amit adnék,
Néked megfelelő s elég 

Méltó hála-áldozat,
Égi Úr mit elfogad.
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4. Chor.

5. Arié.

6. Recitativo.

7. Arié.

8. Choral.

Budaörs

1. Chor.

2. Choral.

3. Recitativo.

4. Arié. (T)

Istennek nevét zengve áldom víg énekszóval, 
és Őt magasztalja e dal.

(T)
Jézus, csak Tiéd a hála,

Téged illet tisztelet!
Mivel Te vagy választottam, 
Kire rábízhatom magam, 

Nagyobb kincsem nem lehet.

(A)
Immánuel! (Velünk az Úr!)

Az volna tetszésedre inkább,
Ha lelkem Téged átölelne, Urát,

S ha nem is tudom kimutatni örömömet, 
Mit születésed napja keltett,

E szerény ének által
Néked hálát zeng s magasztal.

(A)
Jézus, Néked zeng dicséret,

Mert rám üdv vár általad.
Semmi nem búsítja lelkem, 
Minthogy nagy jóságod bennem 

Túláradva vigaszt ad.

Alleluja, alleluja!
Áldassék az Úr,

A szívünk mélyén zengjük mind Őt áldva; 
Mert Isten ma 
Fiát adta,

Mit elfelednünk soha nem szabadna

, 2oo3. jún. 9., Budakeszi, 2olo. dec. 3.

LOBÉ DEN HERRN, MEINE SEELE 
(Cantate BWV 143.)

"Áldjad Urad, az Istent, ó, én lelkem."

Te, békénk Ura, Krisztusunk,
Ki ember s Isten vagy,

A bajban legfőbb vigaszunk 
Itt, s élet ha elhagy; 

így szüntelen 
Te nevedben

Atyádhoz száll fohászunk.

(T)
"Boldog, kit segít Jákob Istene, s van 
reménysége Istenben, az Úrban."

Ezerféle csapás, bánat,
Rettegés és gyors halál 

Földünk lakójára várhat,
Sok gond, baj is rátalál,

így más honba vágyódik, 
Pedig áldás vár ránk itt.
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5. Arié. (B)
"örökké Úr Ő, s az ő hatalma végtelen, 
néked, Sión, Istened."

6. Arié. (T)
Jézus, nyájad megmentője,

Légy mi kincsünk tovább is,
Áldást adj ez esztendőre,

S tartsd meg azt, ki Benned hisz;
Vezess, /óvj/, Jézus, minket itt, 
Éljünk még egy új évig!

7. Chor + Choral.
_Chor _ Halleluja, halleluja!

_Chora_l _ Úr Jézus, gondolj mindig rá,
Hogy békébk Ura vagy,

Tégy bennünket itt boldoggá,
És minket el ne hagyj;

Hadd halljuk meg 
Te igédet

Vég nélkül fönt a mennyben.

Budaörs, 2oo3. szept. 26., Budakeszi, 2olo. dec. 4.

NIMM, WAS DEIN IST, UND GEHE HIN 
(Cantate BWV 144.)

1. Chor.
"Vedd azt, mi tied, s távozz el."

2. Arié. (A) J - J
Ne~^zúgolódj ,

Keresztény,
Ha nem lesz /úgy majd/, mint akarod; 

Ámde legyen elég néked,
Mivel Atyád ellát téged, 

Tudván: számodra az jótétemény.

3. Choral.
Mit Isten tesz, mind jó nekem, 

Mindenkor bölcs végzése;
Ha ő vezérli életem,

Rá bízom, bármi érne.
Ő Istenem,
Ki szükségben

Tudja: mint óvjon engem; 
Hát hagyom, intézkedjen. 4

4. Recitativo. (T)
Hol szerény mértékletesség 
Kormányoz mindenkit mindég,

Az ember örvendhet 
Annak, mit Isten tett.

Ám ahol sóvár telhetetlenség van már jelen, 
Ott szállást bú és bánat vett,

A szív meg nem 
Elégedett,

S nem gondol arra senkisem.
Mit Isten tesz, mind jó nekem.
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5. Arié.

6. Choral.

Budaörs,

1. Choral.

2. Chor.

3. Duetto.
Jézus
Lélek
J.
L.

s . +

4. Recitativo

(S) >
Mértékletesség

Itt az életben nagy kincsünk,
Melyből vigaszt lehet nyernünk,

Hogyha bú tör ránk s kétség.
Mert az késztet bárkit arra:
Hagyja sorsát csak az Úrra. 

Mé^tj^k^tesség.
V'

Mit Isten akar, úgy legyen,
A legjobb mindig nékem.

Ő készen áll, hogy segítsen,
Ha csak Rá bízom éltem.

A bajból ment, Mert hű és szent,
S mértékkel fényit karja.

Ki Benne hisz, csak Rá számít,
Azt soha el nem hagyja.

2oo3. szept. 21., Budakeszi, 2olo. dec. 5.

AUF, MEIN HERZ! DES HERREN TAG 
(Cantate BWV 145.)

Ébredj, szív! Felkelt a nap,
S éjét félsznek messze űzte; 

Krisztus síban nem maradt
Holta után földben fekve.

Vigaszt ád, hogy már tudom. 
Megváltóm én Jézusom.

"Mert ha szájaddal vallód, hogy csak Őt, 
Jézust, tekinted Úrnak, Őt, és szívedben 
hiszel abban, hogy Őt Isten a holtak közül 
támasztotta egykor fel, lesz részed üdvben."

(T,S)
^^i^Én élek már, szívem, a te örömödre,

Te élsz már, Jézusom az én örömömre, 
Az éltem\_sr.

_Tu.
_ S j _
T. :

ciLcm . ■ , , . f életedet.
Az éltedé a es21 V életemet.

A vádoló kézirat szétszakadt végre,
A lelkűnknek megnyugvást hoz ez a béke, 

S a bűnösök számára mennyet nyit meg.

(T)
Követeld, Mózes, szüntelen,

Hogy mindig tartsam be a törvényt;
De nekem nyugtám van arról,

Mit Jézus vérével írt alá önként.
Ez jó nekem;

Megváltott Ő, szabaddá tett, 
így élek,maga Isten békéltetett meg, 

A vádló nekem már nem árthat,
Mert Jézusom feltámadt.

Szívem, jegyezd meg jól!
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5. Arié. (B)
Gondolj csak rá, szívem, állandóan,

Bár más mindent elfeledsz,
Hogy Megváltód él: üdv ez.

Engedd meg, hogy én e hitnek 
Várat szívemben építsek, 

így az megáll majd biztosan.
Gondolj rá, szívem, állandóan.

6. Recitativo. (S)
Jézusom él!

Már Tőle el nem vehet 
A halál, nem fenyeget.

Mert tudom jól,
Ez szívem bizodalma,

Hogy feltámaszt majd síromból,
S a lelkem égi üdvbe ér. 
Jézusom él!

Itt elegem van rég, és hű szívem 
Ott lenne már a mennyben fenn,

Hogy Megváltóját megláthassa.

7. Choral.
Mi is mind vígan zengjünk hát 
Szívünkből szép halleluját,

És áldunk Téged, Krisztusunk,
Hogy feltámadtál,, vigaszunk. 

Halleluja!

Budaörs, 2oo3. okt. 27., Budakeszi, 2olo. dec. 6.

WIR MÜSSEN DURCH VIEL TRÜBSAL 
(Cantate BWV 146.)

1. Sinfonia.

2. Chor.
"Sorsunk itt bú és bánat, míg majd a 
mennybe érünk."

3. Arié. (A)
Én úgy vágyom mennybe fel,

/már a mennybe vágyom fel/,
Átkos létem hagyj már el,

Nincs már tovább, vége.
Nincs maradásom már,
Minvel rám csak Nálad vár,

Soha itt nincs béke. 4

4. Recitativo. (S)
Ó,lennék csak a mennyben fenn!

Nem kínozna többé már e lét!
Már reggel könnyezem,

És sírva térek nyugovóra,
Ez üldöz engem csalfán rég!

Ó, Uram, Istenem,
Lásd, gyűlölnek, bár büntetlen 

Élek e viláaban,
Mely törne halálomra, 

így kenyerem itt sóhaj s gyötrelem 
Elhagyva, utáltán,
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Mert szörnyű szenvedésem lenne 
Legnagyobb öröme.

Uram, ez bánt már rég. 
Mily jó volna,
Úr Jé z u s , ha már ma

A mennyben lehetnék!

5. Arié. (S)
Csak hull a könnyem árja,

És búsul szívem itt.
De lelkem fájdalmát 
Felváltja boldogság,

Ha szól az ítéletnap harsonája.

6. Recitativo. (T)
Én kész vagyok

Itt már a kerszthordozásra;
Tudom, hogy szívem szorongása 

Miatt üdvöt nem kapok,
Csak Isten kiválasztott népe 
Jut nyilván egykor üdvösségre. 

Most úgy fáj, hogy itt vidám lenne 
E világ ínségem mellett.

De majd az lesz,
Hogy szívem örvendez,

Mert vigaszra e világ nem lelhet. 
Ám, aki ellenén itt győz,
Az kap majd koronát, mint hős;

Mert Isten senkit sem visz tenyerén a
7. Duetto. (T ,B)

Mint örvend a szívem, mint éled a lelkem,
Ha már minden múlandó bú véget ért.

De fényiek, mint csillag, s mint nap, amely 
Mert rám örök mennyei boldogság árad,

Gyász és sírás már nem sért.

8. Choral.
Néked zengjen most az ének,

Irgalomnak Istene!
Minden munkám sikerének

Forrása vagy, Uram, Te.
Bár a vágyam bűnbe hajt,
Távol tartál minden bajt,

Messze űzted ellenségem, 
így lett végül üdvösségem.

Budapest, 1964., Budakeszi, 2olo. dec. 9.

HERZ UND MUND UND TAT UND LEBEN 
(Cantate BWV 147.) 1

1. Chor.
Szívem, ajkam, tettem, éltem 
Tanítsa: Krisztus nékem 
Megváltóm s nincs félelmem, 
Üdvöm Ő, én Istenem.

(

mennybe.

fényt ad,
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2. Recitativo. (T)
Ó, drága, áldott ajk!

Amelyet Mária szíve s lelke mélye 
Most hál'adásra hajt;

Mert kiválasztott lett,
Hogy üdv csodáját elmesélje,

Az Úr mit, ím, szolgálójával tett.
Ó, átkos nemzedék,
A sátánt s bűnt szolgáló nép,

Már szabad vagy,
Mert eljött vigaszodra Krisztus, 

Hogy szolga többé ne maradj!
De lám, ajkad és konok, bűnös szíved 
Nem szól és Róla nem tesz hitet,

Bár tudja: törvény szerint már 
Rád majd a poklok mélye vár.

3. Arié. (A)
Lelkem, ó, ne szégyeld Őt,

Tegyél vallást üdvöd mellett,
Sajátjának így ismerhet 

Atyja szent színe előtt!
Aki, míg tart földi útja,

Megtagadni Őt nem fél,
Azt majd Ő is megtagadja,

Ha eljő és megítél.

4. Recitativo. (B) JVM j*
Konokság képes erőseket vakká tenni

Míg székükről az Úr ledönti őket;
Ám karja megtartja,
Bár reszket mind e Föld lakója,

Ki nyomorult kis senki,
A hívőket.

Ti mind, keresztyén hívek,
Nos, készüljetek fel, 

t w  Az üdvnek napja már közel,
Megváltja lelketek: s a boldogság,
Mit Ő majd ád,

Az ajándéka hitnek,
Hát törjön fel a szívből hő imátok, 
Mert Ő, az Úr jön most hozzátok!

5. Arié. (S)
Ó, készítsd már, Jézusom, itt útadat,

Hogy járhassak Véled,
Mint hű, hívő lélek,

És áraszd ki rám a Te irgalmadat!

6. Choral.
Mily jó nékem: Jézus enyém,

Átölelve tarthatom, 
ír Ő szívem sajgó sebén,

Kór ha kínoz, s bánkódom.
Jézus engem híven szeret,
S vére által üdvöm lehet;

így hát el nem eresztem,
Míg csak meg nem áll szívem.

I I R É S Z
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7. Arié. (T)
Ó, segíts hát, Úr Jézus, hinni Benned 

Jó sorsban, s bú, vagy gond ha ér,
Hű Megváltómként áldlak Téged,

S a szívem csak e hitből él,
Mert szerelmedtől hitem lángja éled.

8. Recitativo. (A)
A mindenható égi Úr

Működik köztünk rejtett módon.
A Lelke Jánost szállja meg, hogy szóljon, 

És nyomban lángra gyúl
Már anyja méhe rejtekében:

Hogy Üdvözítő jő,
S ha nem is illeti

Még ekkor névvel ő,
Megmozdul, s örvendezve ugrál,

Miközben Erzsébet e hírt bejelenti,
Már ujjong Mária, kiválasztott az Úrnál.

Ha ti érzitek, mily gyönge testetek,
De ég már szeretetek lángja,
Bár ajkatok az Urat nem is áldja,

Ád Isten erőt tinektek,
És Szentlelkével mindig arra késztet:
Őt zengje csak itt magsztaló ének.

9. Arié (B)
Csak Jézusom sok sebét zengem,
Mert Róla kell itt vallást tennem;

Hűsége engem fogva tart,
E gyönge test bár bűnbe hajt,

Szentlelke tüze vértez engem.
10. Choral.

Jézus vígasságom marad,
Szívem üdve, vigaszom,

Jézus óv, ha minden elhagy,
Élő víz, ha szomjazom,

Ő szememnek napja, fénye,
Lelkem drága kincse, éke, 

így Őt el nem bocsátom 
Itt, s ha jő majd halálom.

Budaörs, 1993. márc. 2., Budakeszi, 2olo. dec. 11.

BRINGET DEM HERRN EHRE SEINES NAMENS 
(Cantate BWV 148.)

1. Chor.
"Jer, áldjuk mind szent nevét az Úrnak, 
Őt imádjuk itt szent ékességben." 2

2. Arié. (T)
Úgy vágyom, hogy éljek 
Mint bölcs tanod késztet,

És eljussak mennyei otthonomba.
Ott szép hangon zengnek 
A boldogult lelkek 

A felséges Úristent magasztalva.
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3. Recitativo.
Mint szarvf mi. fjriss vízre vágyódnak, 

Úgy anitlak, Istenem.
Mert nincsen nyugalmam 
Rajtad kívül, Uram.

Mily drága, szent és tiszta,
Ég Ura, szombatodnak napja! 

így áldom hatalmad
A hívek gyülekezetében.

Ó, bárcsak Rád gondolnának,
Kik élnek sötét éjben:

Az Úr van itt velem.

(A)

Szám és szívem tárva várnak,
Égi Úr, jöjj, foglald el!

Benned én és bennem Te 
Keltve hitet, tűrést, vágyat,

Legyek majd itt nyugvóhely.

(T)J) f
Vélem maradj, Istenem,

S add nekem Lelkedet,
Hogy igéd szerint vezethessen, 
így vándorlásom olyan legyen,

Mely tetszhet Teneked,
És majd a jövőben 
Te dicsőségedben 

Én Istenem, ott fenn
A szombat-napot megtarthassam.

6. Choral. (A BREITKOPF kottában lévő szöveg):
Te vezesd életem 
Lelkeddel, Istenem,

Hogy elkerüljem mindazt,
Mi Tetőled elválaszt,

És maradhassak része 
Testednek mindörökre.

(W. NEUMANN szöveg-gyűjteménye szerint):
Ámen, kívánom én 
A szívem legmélyén;

Úr Krisztus, vezess minket,
Óvd mindig lépteinket,

Hogy nevedet itt s mennyben 
örökké áldjuk. Ámen.

Budaörs, 2oo3. ápr, 27., nov. 9., Budakeszi, 2olo. dec. 12.

4. Arié. (A)

5. recitativo.

1. Chor.

2. Arié.

MÁN SINGET MIT FREUDEN VÖM SIEG 
(Cantate BWV 149.)

"Hát zengjen a győztes /a győzelmi/ dal most 
az igazak sátrában. Az Úr jobbja szerzett győ
zelmet, az Úrnak a jobb keze áldott, az Úr 
jobbja szerzett győzelmet."

(B)
Nagy erődet zengjük, Isten,
Mert a Bárány győzött iifc lenn,

S így ért sátánt szörnvű vég,
K i s züntelen vádolt rég.



- 17o

Fény és üdv lett hívek része,
Mit megszerzett Jézus vére.

Nem félek már
Sok ellenségemtől,

Mert Isten maga mellém áll,
És angv^kAkkal véd;

Ha minden'elhagy, s ellenem tör,
Az békességgel tölt el. 

Miképp 1
Is csüggedhetne lelkem? 
ím táborral vesz körül Isten 

S oltalmaz angyalsereggel

3. Recitativo. (A)

4. Arié. (S)
Égi őrzőm nem hagy el,

Ő áll mellém, ha jő végem.
Míg én alszom Ő ügyel,

Bárhol járok,
Ott, hol állok,

Hordoz Ő, nem kell már félnem.

5. Recitativo. (T)
Ó, Istenem,

Én köszönöm mindezt,
És add meg énnekem,

Hogy bánjam bűnös tetteimet, 
Angyalom ezen örvendezhet,

S ha majdan eljön halálomnak perce, 
Öledbe vigyen föl a mennybe.

6. Duetto. (T ,A)
Mind éberen álljatok, őrök,

Éj múltán kél új fény!
Úgy vágyódom, nincs nyugtom itt, 
Míg Jó Atyám rám tekint,

S színe elé állok én.
7. Choral.

Ó, Uram, angyal-szárnyakon 
Vidd lelkemet a végnapon

Föl, Ábrahám keblére;
Testemet födje sírhalom,
Hol nincsen kín, csak nyugalom,

Míg jő az idők vége.
Ó, akkor engem támassz fel,
Hogy lássalak a hívekkel,

Nagy örvendezve, Jézusom,
Én üdvöm, égi trónodon!

Úr Krisztusom, ((‘Halld imámat-:)), 
Örökké Téged áldalak!

Budaörs, 1996. máj. 2., Budakeszi. 2olo. dec. 14.
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1. Kórus.
Örvendj és vigadj! Jer, áldd e nagy napot, 

Zengjed ma: mit tett a mennybéli ÚR! 
Félelmed szűnjék, és űzd el már jajod,

Szálljon víg éneked felhőkön túl!
Szolgálj az Úrnak most ujjongó karban, 
Imádd Ő szent nevét s magasztald dalban!

2. Recitativo. (T)
_Evangé^l_istaj_ (Lukács 2:1-6)

"Történt azokban a napokban, hogy parancs jött, amit 
Augusztusz császár rendelt, hogy egész népét össze
írják, és mindenki saját városába méné, hogy ott majd 
összeírassék. Épp' ezért méné föl József Galileából, 
a kis Názárethből messze Júdeába, ama helyre, melynek 
neve Bethlehem, mert ő Dávid házanépe közül való em
ber volt, hogy beírattassék Máriával együtt, ki eljegy
zett neje, s áldott vala. És éppen midőn ottan voltak 
ők, eljött a szülés napja."

3. Recitativo. (A)
Ó, drága, áldott vőlegény,
Ki hős a Dávid törzsökén,

Most jő a Földre maga 
Az üdvöt, vigaszt hozva.

ím Jákob csillagának fénye 
Már ragyog tündöklőn,

Fel, Sión! Legyen sírásodnak vége,
Ma néked üdvöd lön!

4. Ária. (A)
Nos, készülj már Sión most gyengéden vágyva,

A legszebb, a drága ím tehozzád jő!
Orcád fénye
Itt ma még szebb pírban égve 

Szíved a vőlegényt vágyódva várja!

o. Korái.
Mint fogadjalak Téged,

Hogy menjek én eléd?
Úgy áhít minden lélek,

Te lelki ékesség!
Ó, Jézus, Jézus, kérlek,

Te magad értesd meg,
Hogy Néked tetsző éltet 

Én miként élhetek!

6. Recitativo. (T)
_Evangéli.staj_ (Lukács 2: 7)

"És szülé ő elsőszülöttjét és pólyába takargatta, majd 
jászol-bölcsőjébe tette, mivel nem volt részükre hely 
a vendég-házban."

7. Korái. (S) + Recitativo. (B)
_S_^:_ A Földre jött Ő szegényen

_B_l:_ Ki érthetné meg szerelmét,
Amelyet táplált irántunk?
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Irgalmából énértem,

És az Ő szörnyű kínja terhét,
Araidőn hordja fájdalmunk?

_S_L:_ Hogy részem legyen mennyekben,
Az Isten Fia földre jő,

J^Éjs égi üdvöt készít Ő,
_SJL:_ Az angyaloknak seregében.

J + J így lesz emberré ő, ím földi lénnvé. 
Irgalmazz, Urunk!

8. Ária. (B)
Ó, nagy Úr, Te égi Fölség,
Drága Üdvünk, múló érték

Néked földi pompa itt!
Ki itt mindent rég fenntart,

És alkotott fényt és pompát,
Nem jut más, csak durva óászoj -ácrv.

9. Korái. ^
Ó, drága, áldott Jézusom!
Már légyen Néked nyugalom,

Végy szállást árva szívemben,
Hogy Téged el ne feledjen.

I I .  R É S Z

lo. Sinfonia.
11.

12 .

Recitativo. (T)
_EvangéljLstaj_ (Lukács 2:8-9)

"Voltak pedig akkor pásztorok is ama tájon, karámjaik 
mellett, a nyájat őrizve J|gté£Ífc éjjel.
És íme, az Úrnak angyala ̂ lepett oda, és az Úr fényes
sége Jyeĵ tjl? körül ÍŐJjíeJty, s igen^ne^r^ttentek mind."

Korái,
Ó, ragyogj föl, szép hajnalpír,

Légy úrrá éjnek árnyán!
Halld, pásztor-nép, mily örömhír 

Zeng angyaloknak száján:
E kicsiny, gyenge fiúcska 
Lesz mindnyájunknak vigasza, 

A sátánt porba sújtja, 
így végül békét hozva.

13. Recitativo. (T,S)
_Evangéli.staj_ (Lukács 2:lo)

"Es az angyal mondá nékik:
_Kz_ angyalj_ (Lukács 2:lo-ll)

"Ne féljetek, íme, mostan nagy örömhírt mondok 
néktek, amelynek örvend majdan minden nép. 
Mert néktek született ma a Megváltó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában."

I

14. -Recitativo. (B)
Mit Isten Ábrahámnak ígért, 

ímJ£)á^zjárókkal tudatja,
Hogy az megtörtént.

Mint azt is pásztor hallotta
Istentől réges régen, 

így most is pásztor tudta meg, 
Hogy a már rég tett ígéret 

Ma teljesedett éppen.
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15. Ária. (T)
Pásztor-ember menj, siessél,
Már tovább ne késlekedjél,

Fuss, lásd már a kisdedet!
Menj, hogy lásd: Üdvöd mily szép,

És majd nyerd el a tetszését,
Menj, és leljen lelked békét!

16. Recitativo. (T)
_Evangélistaj_ (Lukács 2:12)

"S ez néktek a jele: ott találjátok a kisde 
det bepólválva, s a fekhelye jászol-bölcső

17. Korái.
Nézd! Istállóban nyugszik Ő,
A mindenséget éltető

Hol állat ette ételét,
A szűz ott őrzi kisdedét.

18. Recitativo. (B)
Nos, menjetek már pásztorok,
Hogy csodát lássatok; 

ím Isten Fiát lelitek
Egy durva jászol-ágyon fekve, 
így bölcsőjénél Néki zengje 

Ti víg éneketek
Most karban együtt már:
Rád békés álom vár!

19. Ária. (A)
Álmodj, én drágám, és élvezd az éjt,

Ébredvén majdan mi lelkünk üdvére! 
Tested üdítsd,
A lelked vidítsd 

A mi szívünk örömére!

20. Recitativo. (T)
_Evangj|listay (Lukács 2:13)

"És most az angyalt ím körülvette a meny- 
nyei seregeknek kara, kik Istent áldván 
zengték:"

21. Kórus. /Angyalok kara/ (Lukács 2:14)
"Áldott az ÚR fönn a mennyben, és légyen itt 
béke, és az emberek közt jó-szándék!"

22. Recitativo. (B)
Jól van, ti angyalok zengjétek,
Mik, íme, velünk ma történtek!

Fel hát! Mi együtt veletek 
Mind örvendezünk ezeknek.

23. Korái.
Halld szívünk hála-énekét, 
ím Tiéd mind a dicsőség,

Hogy Te, oly rég várt vendégünk,
Eljöttél végre közébünk.
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'24. Kórus.
Mennyei Fölség, ó, halld meg az esdőt, 
Tetszéssel vedd az ily gyönge dalt zengőt, 

Amidőn Sionod /most/ zsoltárral áld. 
Halld meg , ím szívünkben ujjongva áldunk, 
Most, midőn Teeléd hódolva állunk,

Mert reánk biztosan üdvösség vár.

25. Recitativo. (T)
_EyangéljLsta_y (Lukács 2:15a)

"És midőn tőlük az angyalok mennybe száll
tak, mondák a pásztorok egymás között:"

26. Kórus. /A pásztorok/ (Lukács 2:15b)
"Nosza, gyorsan menjünk, vár Bethlehem, és 
lássuk meg most mindazt, mi is történt ott, 
mit ím az Úr adott hírül."

27. Recitativo. (B) jl JVJ5
Ő népét megvígasztalá, 
ím Izráelét mĵ cfyáfSLtá,

Sionból 'oltalmát küldte ide,
S a szenvedésnek vége.

Nézd, pásztor! ím ezt tette Ő,
Ez téged érintő.

28 Korái. Ezt mind Ő tette minekünk,
Szerelmében hihetünk;

A keresztyénség örvend ma,
És mindörökké Őt áldja.

Kyrieleis!

29. Ária / Duett. (S,B)
Részvéted ím s nagy irgalmad 

Vigaszt ád és szabadít.
Mert ily jó vagy s szeretsz minket, 
Csodás érzés arra késztet:

Miként hű voltál Te rég,
Légy ismét /újra légy/.

3o.

31.

Recitativo. (T)
_Evangél_istaj_ (Lukács 2:16-19)

"És ÍŐkl^ejísiettek, és megtalálták Máriát 
és^Jozsefet, s velük a kisdedet, jászol
ágyon. Amidőn ők mindezt látták, elter
jesztették hírét mindan^ák^ir^Lt nekik mon
dottak e gyermekről. És mindenki, ki hal
lotta, elcsodálkozott azon, mit nékik a 
pásztorok elbeszéltek.

ím Mária pedig őrizte mind e szókat,és 
a szívében fo^a^t^ őket."

Ária. (A)
Őrizzed szívem ez üdv - hozó csodát 

Mély hiteddel biztosan!
Engedd, hogy Isten ember - mentő műve 
Mindig te gyönge

H i t e d v a l ó b a n .

(
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32. Recitativo. (A)
így van! Szívemben őrzöm mélyen, 

ím mindazt, mi ez időben 
Az üdvöt illetően 

Adatott bizonyságul nékem.

Féltve őriz e szív mélye, 
Téged fél,
Míg csak él,

S Hozzád tér meg végre.
így majd végül Nálad lészen 

Végtelen 
örömben

Üdvösségben részem.

"S visszatértek mind a pásztorok, dicsőít
ve Istent mindazokért, mit mindannyian 
hallottak és láttak, mint ahogy nekik el
beszélték . "

J|: Légy boldog már, :j| 
Hisz' rád üdv vár,

Mert Isten jött el ember formájában, 
Ő, ki Urunk,
Mi Krisztusunk,

A kiválasztott Dávid városában.

Ezt követően a 24. tétel ismétlődik.

körül_______ k, elnevezték s az Ő neve:
JÉZUS, ily néven nevezte Őt az angyal, midőn 
még meg sem fogant anyjának méhében."

Jézusom kincs - hozó,
Csak Jézus az én éltem,
Ő Magát adta oda értem 

Ő legyen mindig oly vonzó, 
Hogy szemem előtt légyen.

Ő jelent nékem örömet, 
Ő felüdíti szívemet.

33. Korái.

34. Recitativo.
_Evangél_ista^

(T)
(Lukács 2:2o)

5. Korái.

I V .  R É S Z

36. Kórus.
Áldást zengve hulljunk térdre 

Fenn az Úrnak trónjánál!
Fia már,

Ki Megváltónk, 
Bűneinkből szabadítónk 

Harcot zár,
S így a sátánon győz végre.

37. Recitativo. (T)
_Evangéli1staj_ (Lukács 2:21)

11 rÉs mitf a nyolc nap, hogy a gyermek

38. Recitativo
B

(B) + Duett. (S,B)
Immánuel! Mily drága szó!



6

Arioso. _SJL:_ Jézusom, én drága éltem,
Jöjj, én őrömmel átölellek 

Áldott égi vőlegény,
S e szív el nem hagy soha Téged,

_SJL:_ Önmagad áldoztad értem
Ó, csak vonj Magadhoz!

_S_!_:_ Golgotának kínhelyén!
Recitativo A halál révén nekem hozz

Majd üdvöt, vigaszom;
Ha baj és vész, vagy bármi ér,
Reményem Benned él.

A végső órán miért tölt el borzalom?
Úr Jézus, ha jő végem,
Jól tudom, nem kell elenyésznem 

Szent neved szívem mélye őrzi,
S a halálfélelmet elűzi.

39. Ária. (S)
Drága Üdvöm, áldott neved 
Vájjon szörnyű félelemnek

Magvát hintse énbennem?
Nem, Te magad mondod: nem!

Féljek hát, ha jő a végem?
Ném, Te szavad fölvidít! 

Vagy tán örvendezzék szívem? 
Tégy így, üdvöm szólsz: tégy így.

4o. Recitativo.
_ S ^ _ :

_Ar:_S. :

B.

S. :

B.

(B) + Korái. (S)
Nos jó! A neved őrzöm én

Jézus, lelkem üdvössége,
Nálad drágább kincsem nincs, 

A szívem rejtekén.
Védelmezőm, égi kincs,
Földi éltem napja fénye!

Ó, nézd, a lelkem Hózzád vágyik,
És szívem Érted ég, csak Téged áhít. 

Nos, drága, mondd meg hát:
Mint áldjon szám, míg élek,
Ó, Úr Jézus, csak Téged?

Mint zengjen szám víg hozsannát?

41. Ária. (T)
Hogy Néked szentelhessem éltem,

Adj erőt hozzá, Megváltóm,
Hogy szívem ennek éljen nagy buzgón! 

Kérlek, add,
Hogy Te drága irgalmad 

Mindig /itt/ hálatelten zengjen!

42. Korái.
Jézus óvja minden léptem,

Legyen mindig énvelem!
Jézus tartsa elmém féken,

Csak Ő légyen mindenem.
Irányítsa gondolatom,
És ne hagyjon ingadoznom!
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43. Kórus.
Zengjen hála - dal az Úrnak,

Szálljon áldó énekszó!
Téged dícsér Föld és ég,
Mert mi üdvünk készítéd,

Mivel ma,
Mire vágytunk, nekünk adtad

ím gazdag áldásod ránk árasztva

44. Recitativo. (T)
_EvangéljLsta (Máté 2:1) J.*

"'Midőn Jézusunk Bethlehemben megszületett, a 
héberek földjén, ahol Heródes volt a király, 
íme a távoli keletről bölcsek jöttek Jeruzsá
lembe, s így szóltak:"

45. Kórus. /A bölcsek/ + Recitativo. (A)
_A_bölcsekJL "Hol, hol, hol van a zsidók újszülöttfejedelme?" 

Nos, keressétek hát 
Itt énbennem, Ki üdvöt ád.

_A_bölcsek_!_ "Mi távol napkeleten láttuk a csillag fényét,
s azért jöttünk, hogy őt imádjuk."

_A_. Mily jó e fényt tinéktek látni,
Mert üdvötökre fog ez válni!

Én Üdvöm, a fény Te vagy rég,
Mely ragyog minden pogány népnek,

És bár ők nem ismernek még,
Imádni akarnak már Téged.

Mint kell, hogy fényed ragyogjon,
Én drága Jézusom!

46. Korái.
Elűzte már a fény az éjt,
A sötétség íra véget ért.

Te vezess el a célig,
Hogy fényedet,
S tekinteted

Láthassuk majd mindvégig.

47. Ária. (B)
Te gyújts itt fényt én értelmemben,

Hadd ragyogja már be,
Mint szép, tűző napsugár!

Szent Igéd, miként gyertya fénye,
Itt lássák tetteimben már;

Mert az minden gonosztól megőrzi lelkem.

48. Recitativo. (T)
_Evangél_istaj_ (Máté 2:3)

" És Heródes király hallván mindezt, megrémült, 
s vele Jeruzsálem egész népe."

49. Recitativo. (A)
Szívetek miért retteg?
Tán mivel itt van Jézusom, ily félelmet ez keltett? 

Ó, nem kell félnetek,
Sőt, örvendjetek inkább,

Mert ígéretet tett,
Hogy nektek adja üdvnek honát!
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50. Recitativo. (T)
_Eyangélj_staj_ (Máté 2:4-6)

" S összegyűjtve minden főpapot és az írástudó 
bölcseket is, arról érdeklődött tőlük: hol kel
lett Krisztusnak megszületni.
És ők azt mondták: csak Bethlehemben, a héberek 
földjén, mert ezt a próféták így írták meg már 
régen:
És te, Bethlehem, a héberek földjén, semmiképpen 
sem vagy a legkisebb Júdeábán; mert belőled szár
mazik majdan az, ki uralkodik Izráelnek népén."

51. Ária. / Terzett. (S,T,A)
Jön-é végre már az óra, jön?
Jön már a vigaszt hozva, jön?

Csitt, valóban itt vár ráml 
_S_+_T_:_ Jézusom, ó, jöjj hozzám!

52. Recitativo. (A)
Én üdvöm már az ÚR.

S e szív, mely Téged úrként szeret, 
S teljesen átadja magát Neked,

Lesz, Jézus, trónodul.

53. Korái.
Bár ily szívnek kis kamrája

Nem szép, fényes bál-terem,
Inkább bűnök csúf tanyája,

Mégis vár a kegyelem.
És bár fénye alig pislog, 
Majdan tűző napként ragyog.

V I .  R É S Z

54. Kórus.
Úristen, ránk ha ellen támad,
Te adj a hiíben biztos várat,

Hogy Tőled jő majd segítség.
Mi mindig itt csak Benned bízunk, 
ily módon védekezni bírunk,

S nem árt az ellen semmiképp'.

55. Recitativo. (T + B)
_Evancjél_istag_ (Máté 2:7-8)

" Hívatta Heródes a bölcseket titkon s kér
dezősködött egyre tőlük a m a f ^ ; c s i l l a g  fe
lől, S elküldve őket Bethléhembé, így szólt:" 

_Heródesj_ (B)
" Menjetek és szorgalmasan keressétek, s ha 
meglelitek, jelentsétek, hogy én is elmenvén, 
imádhassam."

56. Recitativo. (S)
Te álnok, most csak Őt, az Urat keresd,

S végy elő minden cselt,
Hogy üldözőbeP_^h^síí^ftJ')

Őt, aki ̂ mérhetetlen erőt rejt,
J i J W ’ Már baj nem érheti. K Á  W  
^ Szivedet, mely gonosz s nagycíh hztealfa,
Azt minden |lsj|űj'éj?eĵ_faj\ Ioten^Fía,

Kit keresel, hogy tőrbe ejtsd, jól ismeri.



57. Ária. (S)
Ő kezével egyet int csak,

Az megdönti hatalmunk,
S mind gúny tárgya maradunk!

Bár az Úr csak egy szót szól,
Itt az ellen büszkesége

Kell, hogy nyomban magától 
Változzék meg immár végre.

58. Recitativo. (T)
_Evangélista: (Máté 2:9-11)

"EsJgkJ'haÜLlván azt, mit a király mondott, fel- 
kerekednek. És íme egy csillag, melyet távol 
napkeleten már láttak, haladt előttük, míg oda 
ért, s a hely fölött megállt, hol a gyermek 
volt.
Nagyon örvendeztek a m a j ' c ^ l ^ ^ ^ ^ l ^ ^ n ^
S a házba bemenvén ott taMlták^a gyermeket az 
anyjával, Máriával, és térdre hullva mind imád
ták ott őt, és odaadták kincseiket: sok aranyat, 
tömjént, meg myrrhát."

J9. Korái.
ím jászlad mellett térdelek,

Ó, Jézus, drága kincsem.
Elhoztam minden kincsmet,

Mit ingyen adtál nékem.
Ó, fogadd tőlem kedvesen 
A szívem, lelkem, életem,

És add, hogy tessék Néked!
6o. Recitativo. 

_Evangéli.st.aj_ (Máté 2:12)
"S mély álomban megintetvén, hogy visszafelé 
Heródest jó messze elkerüljék, emiatt más ú- 
ton indulva tértek haza ők."

61. Recitativo. (T)
így jó! Elég, hogy kincsem el nem hagy, 
Sőt énvelem marad,

És én sem hagyom el őt soha.
Ő karja átölel 
Itt gyöngéd érzéssel 

S %  zívet magába fogadja.
Ő maradjon én vőlegényem,
Csak Övé legyen teljes éltem.

Én jól tudom, hogy szeret 
A szívem Érte hevülő,

És mindig csak Őt áldja.
Mint lenne képes ellenem,

Hogy boldosságom bántsa! 
B&rátom vagy, Jézus, nekem;

S ha hallod könyörgésemet:
Uram! nyújtsd segítségedet.

62. Ária. (T)
Csak rémíts engem, büszke ellen;
Te félelmet hogy kelthetsz bennem?

Hisz' Ő, a kincs, már nálam van.
Te rám bár még oly bőszen támadsz, 
Csak fenyegess, már úgysem árthatsz, 

Mert Üdvöm óv, én oltalmam.



63. Recitativo. (S,T,A,B)
S^:_ 

T . :

64. Korái.

Budapest,

Hogy rémíthetne kárhozat,
Itt világ s bűn mint csábíthat, 
Ha minket Jézus karja tart?

A harcnak immár vége,
Az ellen porba hullt, 

Mert Krisztus győzött végre, 
S a bűnnek átka múlt.

A halál már nem rémít,
Nincs rajtunk ereje, 

Mert Isten üdvöt készít
A mennyben részünkre.

195o. okt., 1357 . , 1964., 1965.

(



"Kommt, eilet und laufet"

J 0 H A N N S E B A S T I A N  B A C H
H Ú S V É T I  O R A T Ó R I U M

1. Sinfonia.

2. Adagio.

3. Duett (B,T) + Kórus.
_Jánosx Péter

.Most jertek mind futva, ti, igyekvő lábak, 
A barlanghoz, mely rejti Jézusunkat!

Kacagás, tréfák 
A szívet átjárják,

Mert a mi üdvünk, az üdvünk feltámadt.
_Kórus£ Ismétli többször az első két sort!

4. Recitativo. (A,S,T,B)
_Mári.a_Magdo_lna (A) : Ó, rideg ejmbi

Hol van aszé'retéV,' mely hív, 
Amellyel feaî t<&zíbfe. aR ítfê VcfejLtónak? 

_MáriajL Jakab anyja (S)J> J 3- - — - • -é-áMEgy gyönge asszonynak kell megszégyeníteni! 
_Pé te r (T) £

Ó, gyötrelem, mely kínteli,
Jáno s j_ (B )

S a nagy szívfájdalmat,
Péter, János (T,B):

M i ^ ^ r ű J k | r f h y e k k e l ,  ( , . 
Es bánatos epekedessel 

Szánt nekünk, s majdan üdvösséget, 
M_.!t+M. ̂ J^a^ (S , A) :

Mit ti, mint mi, meg nem szerzett.

Ária. (S)

Recitativo. 
_Péterj_ 
János:

Már i. a_Magdo Ina: 

Pé t ê r j_ (T )

(T)

Lelkefr^^a J^^fűszereid
Ne legyenek többé balzsamok,
Mivel-(mert)-hogy

Fénye babér-koszorúdnak 
Csillapítja félénk vágyad.

(T, B , A)
(T) Itt van a sír,
(B) És itt a kő,

Mely ilyet mirföj:M!'zár;
De hová lett az üdvözítő?

(A) A halálból feltámadt már: 
ím nekünk angyalN ̂ teüflent meg,
Ki minket erről*értesített.

Itt látom örvendezve 
A rátett lepel nélkül fekve.

Ária. 
Péter: Legyen sírban csendes nékem 

Szendergésem
Lepled által, Jézusom; 

így az ád majd nékem envhet,
S ha bús könnyem hullatom, 

Orcámról letörli mindet.



8. Recitativc
0- 0^0

(S,A) + Arioso.
Mi.ndkét_a_ss_z°nyj_ jl J1, ,

Mi közben sóhajtimk|^i(&t egyre 
Mind égő vággyal telve;

_Arioso:_ ó, bárcsak nyomban megtörténne,
Hogy Üdvünk lássuk végre!

9. Ária. (A)
Mária Magdoln á M  

Mondját~ 
Drága Jé 

Akit

Bú

ndjátok nékem gyorsan: 
sdTft hol van, 
lelkem úgy imád!

Jöjj hát, J$|jj, ölelj át engem; 
Mivel Nélküled szívemben 
lesz úrrá s árvaság.

lo. Recitativo. 
János:

11. Kórus.

(B).. kÖrvend^k(^mJ^nd,
Hogy a mi Jézusunk újra él, 

ünk meg,A fez^#nk meü/ Jl dH
Mely előbb *szomorú^ágftqll szenvedve 

F á j d a Ima t r qt&djjl 
És töpreng víg, új <s ne kéri y 
Mert Üdvünk újra itt van jelen.

igen fél,

Hála Néked!
Zengje, Urunk, most ez ének!

Ördög s pokol legyőzettek,
Tornácaik szétdúlva.

Megváltottak, örvendjetek,
Hogy az ég is meghallja!

Most nyílj m&g hát, mennyboltnak szépséges íve, 
ím Juda hős^o^^szlánja győztesen tér be.

Budakeszi, 2ol2. január 13., február 6.
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1 Sinfonia. 

2. Chor.

3. Arié.

4. Chor.

5. Terzetto.

6. Chor.

7. Chor.

Budaörs,

1. Arié.

NACH DIR, HERR, VERLANGET MICH 
(Cantate BWV 15o.)

" Uram, Hozzád vágyom én, úgy vágyom én, 
/Uram, Tehozzád ügy vágyom én./ Uram, én 
bízom Benned. Ne hagyj itt megszégyenülnöm, 
ne hagyj engem itt megszégyenülnöm, Ó, ne 
hagyj, ó, ne hagyj megszégyenülnöm, nehogy 
ellenségeim örvendezzenek /rajtam majd/, 
/örvendjenek rajtam/, /nehogy örvendezzenek 
rajtam majd/.

A sorsom békén tűröm én,
Jóllehet mindig tombol 
Vihar és halál, pokol 

Ijeszt, mint szörnyű rém.
S ha sújtja is baj hívedet,
Ki hű, /mindig/ megmarad melletted.

J-'fJ"Te vezess itt igazságodban, és oktass is; 
mert Te vagy az Úr, támaszom, mindig Rád 
várok én."

(A, T , B )
Szelek büszke cédrusfáknak 
Gyakran végzetesen árt'nak,

S azok meg is hajlanak.
Fogadd el, mit Isten rendel,
Bárki mást mond, azt ne hidd el, 

igéjére hallgass csak.

"Szemem vágyón mindig csak Urára néz, min
dig Urára néz; mert a lábamat Ő húzza ki a 
tőrből."

Időm kínok közt telt itt lenn,
De majd üdvre váltja Isten;

Hívek útja kínnal telve,
Erő hozzá mennyből száll le.

így, ha Isten nem hagy el,
Nem törődöm kereszttel;

Krisztus maga áll mellettünk,
Segít küzdenünk, míg győzünk.

2oo3. máj. 1., Budakeszi, 2olo. dec. 21.

SÜSSER TROST, MEIN JESUS KÖMMT 
(Cantate BWV 151.)

(S)
Drága hír, hogy ^ézus jön,

Jézus születik most éppen!
Szívem, lelkem ujjonghat, 
Mert az Isten befogad,

S vár a mennyben üdvösségem.
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2. Recitativo. (B)
Jer, örvendezz szívein,
Mert kínod idelenn

Már csökken, soká tört bár össze.
Az Isten egy Fiát,

Kit pedig nagyon szeretett,
Leküldte ím a Földre.

Ő égi trónusát 
Elhagyva, bennünket 

Megment a szolga-léttől,
S a bűnnek súlyos bilincsétől.

Ó, csodálatos tett!
Emberré lett az Isten itt lenn,
Még szánandóbb, mint mi és teljesen nincstelen.

3. Arié. _ J\P D D
ím, Jézus alázata /sorsa/ vigaszt ád,

Ő szegénysége gazdagságom.
Számomra kínja szerzi meg 
A mennyben örök üdvömet.
S bár keze gúzsba köttetett,

Fejemre áldás-koszorút fon.

4. Recitativo. (T)
Te, Isten szent Fia

A mennyet már énnékem kitártad,
És szegénységeddel 

Az üdvösségnek fényét elhoztad.
Mert Magad jöttél el,

Országod elhagyva,
Mit értünk szeretetből tettél,
Mi éppen ezért akarjuk, hogy szívünk Ura legyél.

5. Choral.
Ma nékünk újra megnyitja 

Az Éden kapuját,
Nem áll már ott Őr-angyala, 

Az Istent ezért áldd, 
Az Istent ezért áldd.

Budaörs, 2oo3. dec. 3o., Budakeszi, 2olo. dec. 21.
c

TRITT AUF DIE GLAUBENSBAHN 
(Cantate BWV 152.)

1. Sinfonia.

2. Arié. (B)
A hit útjára lépj,

Isten azt kőből rakta, /azt Isten kőből rakta/, 
Hogy Siónt óvja, tartsa,

Te róla le ne térj!
A hit útjára lépj! 3

3. Recitativo. (B)
A Megváltó jött le

ím Izráelhez rég, hogy bűnből mentse!
Ő szegletkő és bűntelen,

S e gonosz embernem
j<-- Őt szörnyen sértette,

Emiatt pokol várja lenn,
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Ahovfá jbotgr módon rohan, 
jn^rjt^a kegyelem 

Számara elfogadhatatlan!
Ám boldog ittíf̂ yt 
Ki már kiválasztátik,

Mert hite biztosan e szegletkőre épül, 
És általa nyer mennyben üdvöt végül.

4. Arié. (S)

5. Recitativo.

6 .

Kő, te minden kincsnél drágább,
Segíts nekem mindenkor,

Hogy itt bízzam magam Terád,
Másutt nincsen üdv sehol,

És ne szenvedjek már tovább.
Kő, te minden kincsnél drágább!(B)Ám botránkozzék e világ, hogy ég Ura 
ím dicső trónját elhagyva

E Földön hús - vér testet ölte,
S mi kínjainkat tűrte.

A bölcsek bölcseségét itt lenn 
Az Isten méri fel, 

így balgaság lesz minden.
Hogy Ő r e n d e l

Annak az okát az ész föl nem fogja;
S mint világtalan vezető,j ^ z ^ t  téves útra.

Duetto. (S , B )
Lélek S.
Jézus B.

S.
B.
S .
B.
S.
B.

f
_Ó, mint fogadhatlak be, lelkeknek üdve?
_Hogy megveted önmagad s bűnt elhagysz végre.

Mint ismerem fel, hol az üdv-adó fény?
Csak ismerj meg, higgy s bízzál, többé ne félj! 

Te oktass, én üdvöm, e létet megvetnem!
Jöjj, lélek, hogy kín árán majd fenn üdv érjen 

Vonzz engem itt, drágám, s követlek én majd! 
Kapsz koronát, tűrve sok szégyent és bajt.

Budaörs, 2oo4. márc. 7., Budakeszi, 2olo. dec. 28.

SCHAU, LIEBER GOTT, WIE MEINE FEIND 
(Cantate BWV 153.)

1. Choral.
Lásd, Istenem, hogy (én)-nékem 

Itt mindig kell harcolnom,
Mert cselt vet (gaz) ellenségem,

Hogy könnyen elpusztítson.
Ha nem véd, Uram, kegyelmed,
Az ördög, világ, vér és test

Mind végveszélybe dönthet. 2

2. Recitativo. (A)
Én Istenem, ó, könyörülj énrajtam,
Te segíts, ne hagyj bajban!

Mert itt lenn oroszlánok, sárkányok közt élek, 
Kik folyton acsarkodnak s bősz haragjukban 
Hamarosan

Majd végleg elintéznek.
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3. Arié. (B)
"Már ne félj te, /én/ veled vagyok. Ne csüg
gedj, itt van Urad; én erőm véd, és segítlek, 
sőt támogatlak igazságom jobbjával."

4. Recitativo. (T)
Te szólsz bár, Istenem, megnyugtatásomra 
Oly szavakkal, mely vigasz bánatra,

Ó, mégis lelkem kínja 
Mindegyre nő itt napról napra,

Merj£jaflji^ellenségem sok,
Ki életemre törni fog,

És íjat feszít ellenem,
Hogy nyilaival engem elpusztítson, 
így kell a kezüktől meghalnom;

Te tudod gondom, Istenem!
A világ így csak mártír-barlang nekem; 
Segíts, Uram! és mentsd meg az én lelkem!

5. Choral.
Bár minden ördög készül,

Hogy Néked ellenáll,
De kétségtelen: végül

Az Isten nem hátrál;
Mit magában eltervez,

Hogy mindenképp' elér,
Az végül mind úgy meglesz,

Mi szándéka volt s cél.

6. Arié. (T)
Tombolj csak, te bánat-vihar,

Zúdulj rám, vad, szennyes ár!
Balsors átkos lángja,
Csapj át rajtam már ma

Összezúzva nyugtomat,
Ám az Úr szól, s vigaszt ad: 

Megmentlek én biztos karral.

7. Recitativo. (B)
Szív, nyugton légy!
És kínod tűrjed még,

Kereszted ne hagyd kisebbedni,
Hű Istened

Fog jókor megmenteni;
Mert szent Fiának lett,

Te Jézusodnak, igen ifjan 
Itt része nagy nyomorban,

Kit, mint kis gyermeket, Heródes 
Nagy dühödten halálra keres,

És megölet sok csecsemőt. 
Még alig jött e Földre,
Már menekültek sorsát nyögte!

Jöjj hát, nyerj Jézustól vigaszt,
És bizton higgyed azt:

Hogy mindazok, kik itt, mint Krisztus, tűrnek,
A mennyben Tőle üdvöt nyernek.

8. Arié. (A)
Fussam életpályám itt

Kínok közt és mindig búban,
Ez a mennyben megszűnik.

Ott vég nélkül ujjongás van,
Megszünteti kínomat Jézusom ott fent, 
így lelkem nagy boldogan szüntelen örvend.
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9. Choral.
1. ) Mivelhogy élek még itt lenn,

Boldogan hordom keresztem;
Istenem, tégy rá késszé ma,
Ez válik mindig javamra.

2. ) Add, hogy jól kezdjem dolgomat,
S be is fejezzem útamat,

Magamban húst - vért győzzek le,
Ne essek bűnbe, szégyenbe.

3. ) A tiszta hitben tarts meg itt,
Hogy Neked éljek mindvégig;

Jézusom, szívem Téged vár,
Ó, bárcsak Nálad lennék már!

Budaörs, 2oo4. febr. 22., Budakeszi, 2olo. dec. 29.

MEIN LIEBSTER JESUS IST VERLOREN 
(Cantate BV7V 154.)

1. Arié. (T)
Én drága Jézusomnak vége:

E szó mint kétség mar belém,
Mint kard döf át, így érzem én, 

így dördül ég, dobhártyát sértve.

2. Recitativo. (T) ..... ^
En hol találdScfcJezusomra,
Az útat ki mulatja;

Amelyen lelkem hőn áhított vágya,
Én Üdvözítőm jára?

Nincs csapás, mely oly fájdalmasan érne, 
Mint sujtna Jézus elvesztése.

3. Choral.
Jézus, kincsem és Megváltóm,

Jézus, Te vagy reményem,
Jézus, győztél a sátánon,

Jézus éltető fényem!
Ó, mint áhít szívem Téged,
Jézusom, e vágy úgy éget!

Jöjj, ó, jöjj, csak Rád vágyom,
Jöjj, én drága Jézusom!

4. Arié. (A)
Jézus, add, Rád leljek,
És ne tűrd JFT^gy vétkek

Sűrű felhőként rejtsenek,
Melybe rettentésül 
Bújsz előlem végül,

Inkább újra jelenj meg!

5. Arioso. (B)
" Nem tudjátok, azzal kell törődnöm, 
mik Atyám dolgai? "

6. Recitativo. (T)
Ez drága barátomnak hangja!

Őt áldd, Istent!
Én Jézusom kincs számomra,
Mert hallatja
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Vigaszként szavát nekem;
A testem kínnal telt,

És jaj-szavam csotvelőmig 
Sajgással kínzott engem;

De hitem újra megerősödik,
És igen örvendek,

Mert látom lelkem legfőbb boldogságát, 
Az Urat, üdvöm napját,

Ki gyászos éjnek múltával
Hint szerte fényt s a szívből dal szárnyal. 

Magadat, lelkem, készítsed!
Indulnod kell
Atyai házába, menj templomába fel; 

igéjében ott mutat önmagára,
S hív téged üdvöt szerző vacsorára;

Ám, hogyha méltón készülsz testét s vérét venni, 
Bűnödet bánva kell Jézushoz hittel menni.

7. Duetto. (A,T)
Jó, hogy Jézust megtaláltam,

Többé bánat már nem ér.
Lelkem itt csak érte él,

Boldogságom Benne van.
Nem hagylak el, Jézusom, már soha Téged, 
Átölelve atrt hitem, míg itt lenn élek.

8. Choral.
Jézust el nem hagyom én,

Vele járok, amíg élek;
Krisztus által kél remény,

Hogy az élő vízhez érek.
Boldog az, ki mondhatja:
Jézusát el nem hagyta.

Budaörs, 2oo4. márc. 21., Budakeszi, 2olo. dec. 31.

MEIN GOTT, WIE LÁNG, ACH LÁNGÉ ?
(Cantate BWV 155.)

1. Recitativo. (S)
Ó, meddig tart még, Uram?

Oly sok a fájdalom,
És végét nem látom

A búnak és a gondnak!
Te fényes orcádat

Elrejti sötét árnya éjszakának^ JVA 
Es áldó kezed immár visszavontad. 

Nyújts vigaszt, ez a vágyam!
Mert szegény szívemet úgy bántja:
Hogy szüntelenül nő a könnyem árja,

A vígság megszűnik,
S elhágy már minden remény itt.

(A , T )
Hinned kell csak s reménykedned,

Élted bízd az Úrra már!
Jézus tudja: lejár órád, 

Segítsége készen áll.
S ha majd véget ér itt próbád, 

Szíve tárva áll tenéked.

2. Arié / Duetto.
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3. Recitativo. (B)
Nos, békéij meg már végre lelkem!

Amidőn neked úgy tűnik,
Hogy végleg távozik 

Barátod tőled innen;
S mert rövid időre hagy el,
Csak hinned kell:

Sokáig nem tart az,
És kínos könnyek árán

Vár majdan rád vigasz,
S mint szín-méz édes. ízt ad bánat múltán. 

Ó, ne gondold,
Hogy szívből szomorkodik érted,
Csak szenvedéssel méri szereteted,

S ezt teszi, hogy a szived búd órákon sírjon,
Hogy így az irgalma 

Itt annál fénylődben ragyogjon;
Ő azt, mi téged itt 
Felvidít,

Tenéked vigaszképpen adja;
Épp' ezért, szívem, mindent hagyj az Úrra!

4. Arié. (S)
Vessed szívem, vesd magad 

Most az Úrnak hű karjába,
Hogy méltasson irgalmára.

Rakd le minden gondodat,
És mi eddig terhelt téged,
Vegye azt vállára végleg.

5. Choral.
Bár úgy tűnik, nem akarja,

Ne hagyd, hogy megrémítsen,
Mert hogy mit tenne javadra,

Azt eltitkolja mélyen.
Mit igéje mond, úgy legyen,
S bár szíved válasza rá: nem,

Te akkor mégse rettegj.

Budapest, 1955., Budakeszi, 2oll. jan. 7.

ICH STEH' MIT EINEM FUSS IM GRABE 
(Cantate BWV 156.) 1

1. Sinfonia.

2. Arié
_ T

_ T

_T

T

+ Choral.

_Sj_: _
_S_L: _ 

_S_L:_

S. :

T. :
S.

(T,S)
Egy lábbal sírom szélén állok,

Tégy vélem jóságod szerint,
Majd fáradt testem abba hull,

Segíts, ha kín sújt nagyon, 
Jöjj, Istenem, ha úgy tetszik,

S mit kérek én, meg ne tagadd. 
Mit kellett, rendbe tettem itt,

Ha lelkem el kell hagyjon, 
Uram, Te vedd majd kezedbe,

S add, legyen boldog végem itt, 
Mert minden jó, ha ez vége.
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3. Recitativo. (B)
Mi gond, s mi fáj, 
Az élet és halál

Arioso

Te áldott kezedben van, Uram;
így tartod kegyesen 

A szemed mindig rajtam.
Ha tengernyi sok bűnöm látva 
Fektetnél beteg-ágyba,

Uram, ha kérhetem
Majd jóságod legyen nagyobb, mint méltányos volna; 

De hogyha arra választál,
Hogy elsorvasszon szenvedésem,

Úgy várom ma,
Hogy rajtam teljesedjék már,

Ne kímélj, hanem fojtasd csak,
Szükségben ne hagyj soká élnem;

S Hozzád, ó, add, hogy eljussak.

4. Arié. (A)
Mi szádékod, az tessék nékem,

Mert más nem ád jobb tanácsot, 
öröm érhet,
Kínt ha érzek,

S jő végem, ó, halld meg kérésem, 
Az történjék csak vélem,

Mi szándékod.

5. Recitativo. (B)
Ha beteggé nem akarsz tenni,
Háláját szívem Néked zengi;

Emellett add meg nékem azt,
Hogy itt e földi, testi létben 

Majd engem kór el nem sorvaszt,
És élhetek jó egészségben.

Te éltesd lelkem igéddel,
Mely nékem üdvöt ad,

S ha lényem sírban pusztul el,
Te maradsz vigaszom,kit szívem el nem hagy.

6. Choral.
Tégy, Uram, úgy, mint akarod,

Míg élek, s sírba térek; 
Csak Te vagy, aki óhajtok,

Ne hagyd: rút véget érjek! 
Tarts jóvoltodban szüntelen,
S add, legyen bennem türelem;

Te szándékod a legjobb.

Budaörs, 2oo3. júl. 7., Budakeszi, 2oll. jan. 6. 

ICH LASSE DICH NICHT, DU SEGNEST MICH DENN

1. Duetto.

(Cantate BWV 157.)

(T,B)
"Nem hagylak itt én, míg áldást nem adsz!"

2. Arié. (T)
Kitartok mindig Jézus mellett,

És el nem hagyom Őt soha.
A vágyam itt Hozzá vonz csak, 
Kit lelkem hittel megragad,
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Mert áldón néz rám orcája;
Ez számomra nagy vigasz lehet.

3. Recitativo. (T)
Én drága Jézusom,

Ha szenvedek is bosszúságtól,
Szívemben öröm honol, 

így ettől megnyugszom,
S álomra békén hajtom fejem;

Az álnok világ megcsal csak,
A mennybolt elsötétül,

Itt jókedv, öröm elmúlnak,
Ha Te nem volnál, Jézus, velem,

Nos, akkor kiben bíznék végül?
Nem hagylak el hát sohasem,
Csak áldásodat add nekem.

4. Arié. (B)
Igen, kitartok jézus mellett,

Míg majd a mennybe juthatok,
S a Bárány menyegzőjén helyet 

A meghívottak közt kapok.
Nem hagylak el, én üdvömet, 
így rajtam áldásod lehet.

(B)
Mily boldogság,

Hogy bár mély sírban fekszem,
Ott Jézus nyugszik karomban! 

így majd a lelkem békén pihen!
Igen, kitartok Jézus mellett,

Míg majd a mennybe juthatok.
Ó, drága hely,
Jöjj már halál, s vígy oda fel,

S a Bárány menyegzőjén helyet 
A meghívottak közt kapok.

A szívem víg,
Hogy létem szükségit 

Már ma mind letehetem végre,
Mert áldásával engem Jézus vár az égbe. 

Nem hagylak el, én üdvömet, 
így rajtam áldásod lehet.

5. Recitativo.

_Arioso

_Ada£Ío
_Arioso

_Reci1t_:_

Arioso

6. Choral.
Jézust el nem engedem,

Szüntelenül Vele járok;
Irányítja életem,

Élő vízre így találok.
Boldog, ki így szól velem:

, Jézust el nem engedem.

Budaörs, 1994. jún. 2., Budakeszi, 2oll. jan. 7.

DÉR FRIEDE SEI MIT DIR 
(Cantate BWV 158.) 1

1. Recitativo. (B)
Itt békéd legyen már,

Aggódni kész bús lelkem! 
Mert Jézus közbenjár,

És minden bűnödért, 
Mit törvény átka ért,
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Ő fizetett meg, vétlen.
Itt békéd legyen már!

E világ ura jött,
Ki téged mindig üldözött,
Ám végleg legyőzte a Bárány vére őt. 

Szívem, mondd, mért nagy bánatod,
Hisz' nagyon szeret Krisztusod!

Ő maga szólít így:
Már békéd legyen itt!

2. Arié + Choral. (B,S)
_B_l:_ Ég áldjon! Világ, már unlak,

Sión házát kedvelem,
Hol én majd, Uram, látlak

Boldog szívvel szüntelen.
Ott lakni Tenálad lesz nagy öröm nékem, 
Hol tündöklik koronám mennyei fényben. 

_SJ_:_ Áldjon ég, világ! Már únlak,
És a mennybe vágyom fel,

Hol a béke el nem múlhat,
S lelkem örök üdvöt lel.

Itt lenn harc vár s küzdelem,
Minden csupa hiúság,

Míg ott fenn a mennyekben 
Béke, üdv és boldogság.

3. Recitativo + Arioso. (B)
_R£cr :_ Uram, uralkodj eszemen

E Földön mindig itt,
Míg életem tetszésed szerint végződik, 

Add, éljek békében,
S ha letelik szenvedésem, legyen 
Mint Simeoné volt, oly végem! 

_Arioso:_ Ott lakni Tenálad lesz nagy öröm nékem,
Hol tündöklik k^rj^nám mennyei fényben.

4. Choral.
Ő húsvét áldott Báránya,

Őt adta nekünk Isten,
A Golgotának fájára,

Hogy minket így megmentsen.
Vére nekünk ajtót nyit,
A szívünkben így él e hit:

Az öldöklő nem árthat már. 
Halleluja!

Budaörs, 1996. júl. 19., Budakeszi, 2oll. jan. 8.

SEHET, WIR GEHN HINAUF GÉN JERUSALEM 
(Cantate BWV 159.)

1. Arioso + 
Arioso 
Recit.

Recitativo. (B,A)
_B_!_:_ "íme!"
_Ajl:_ Jöjj, lelkem, s gondold meg,

Hogy Jézus hova megy?
_B_!_:_ "Mi felmegyünk" -
_A_l:_ Nem zordon út nekünk?

E félelmetes hegy, mit tenger bűnünk láttat! 
Rá kényszerül majd lépni lábad.

B.: "Jeruzsálembe."
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Jaj, ne menj el!
Kereszted vár ott szegekkel,

Hol hull majd halálodig véred;
Itt korbács-ütések s gúny érnek téged; 

Ott szenvedés vár rád,
Jaj, magd önként ne add át!

Ám, ha ezt vonakodsz megtenni,
Úgy magamnak nem Jeruzsálembe,

De, sajnos, pokolba kell menni.

2. Arié + Choral. 
Arié _A_L: 

Choral _S^:

_A_l ; 
_S^: 
_A_l ; 
_SJ_:
_Ar:
_SJL:
__Aj_;
_Sjl: _A_l: 
S. :

(A, S)
Én követlek majd

Melletted marad híved,
Te ezért meg ne vess!

Eltűrve gúnyt, s bajt;
Én el nem hagylak Téged,

A kínok fáján ölel lelkem,
Míg szíved holttá lesz.

Itt Téged keblem fogvatart,
S ha majdan arcod sápad,

Mert jő már halálod,
És mindent itt kell hagynod majd, 

Akkor átkarolnálak,
Hogy nyugvóhelyre lelj bennem.

Itt azt megtalálod.

3. Recitativo.

4. Arié. (B)

(T)
Én Jézusom,
Csak érted hullatom

A könnyem szívem mélyén;
A világ szüntelen 

Csak kóstolgassa gyönyör mérgét,
Én örvendezem könnyek létén,

És magam inkább nem 
Áhítom öröm ízét,

Míg meg nem lát szemem 
Majd örök dicsőségben Téged,

Ki által üdvöm lett nekem; 
Ott jó lesz együtt lennem Véled.

Elvégeztetett,
Nincs bánat többé,
Bűn átkát Isten eltörlé,

És igazzá így tett.
Indulok gyorsan,

J x J ^ g y  Jézústháldja hála-szavam, 
Viliág, jó ej teneked! 
Elvégeztetett!

5. Choral.
Jézus szenvedésedből

Reám öröm árad,
Tövis sért s rád gúny fröcsköl, 

Engem üdv így várhat; 
Rózsák szirmán járok itt

Mindig, ha úgy vélem, 
Hogy Te megváltottaid

Közt adsz helyet nékem.

Budaörs, 2oo3. szept. 3o., Budakeszi. 2oll. jan.9.
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ICH WEISS, DASS MEIN ERLÖSER LEBT 
(Cantate BWV 16o.)

1. Arié. (T)
Jól tudom: hű Megváltóm él!

Ő él, s ez öröm nékem.
Uram, add, szenvedésem,

Míg sok bajban és gondban 
Naponta fáradoztam,

Feledjem el mind végleg;
A remény az, /mi engem/ éltet.

2. Recitativo. (T)
Ő él, föltámadt már a holtak közül!

Csak erre építem
Szilárdan én, mint szirtre, hitemet,

Hogy vár majd örök üdvösség.
Hullt könnyem, látva: szolgák vették körül,

És gúzst Rá irigy ellenség 
Árulás révén helyezett;

S vérzett a szívem,
Hogy oly mély sebet vágott 

Belé a kötelék;
A kíntól hagyták el ajkamat jajgatások, 

Mivel a bőrét tövisek véresre sebezték; 
Követtem én a Golgotáig Őt,
A gúnytól szenvedőt,

Ki vitte keresztjét,
Hogy gonosz emberek ráfeszítsék;

Tele volt lelkem szomorúsággal
Amidőn testét sírba tették,
Rettentő bánat vette körül gyászos végét, 
így amíg Ő a kínok útját járta,
Szememből hullt itt boldog könnyek árja, 

Mert kereszt-halála 
Bűneim váltsága:

Helyettem üdvöm fizet értük.
Csakhogy nem lelnék vigaszt ott,
S nem lennék megváltott,

Ha valóban Ő fel nem támadt volna.
Ám nékünk Ő a remény maga,

S ez bizonnyal igaz,
Hogy megfizettetett a végső garas is 

Már érettem, s a törvény nem kívánhat semmit;
Mert Isten az,

Ki engem sírból kimenekít,
S mint adóst börtönből kivisz.

3. Arié. (T)
Az Istent áldd, hogy Üdvöd /Üdvözítőd/ él!

Ő él, így örök éltet 
[^Halálon sj túl ád néked.

Boldogan várom végem,
Mert üdvöm lesz az égben

Ott fönn az angyal-karban,
Hol helyet Tőle kaptam. 4

4. Recitativo. (T)
Megvetem ördög seregét!
Megváltóm Jézus, Ő megvéd.

E hit már szégyenemmé sose válhat.
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Hát el kell pusztulnom?
Úgy maga Krisztus fel sem támadt!

Ő pedig él, így nekem általa 
Fel kell majd támadnom,

Mert Nála vári: a csend :1| és üdv hona

5. Arié. (T)
immár készen állok rég,
Hogy a testem hüvelyét

Hagyjam végre itt e Földön.
Értem égi angyal jöjjön,

S mennybe vigye lelkemet,
Hogy majd Jézusnál legyek!

Szívem |;mást itt:| nem kívánhat, 
Lennék jimár mail Tenálad!

Budaörs, 2oo3. szept. 2., Budakeszi, 2oll. jan. lo.

1. Arié.

KOMM, DU SÜSSE TODESSTUNDE 
(Cantate BWV 161.)

(A)
Jöjj, te áldott végső óra,

Láss majd el 
Mézeddel,

Amit rejt vad torka.
Édesítsed búcsúm, kérlek, 

Várlak én,
Égi fény,

Míg meglátlak, Üdvöm, Téged.

2. Recitativo.
Világ, teher örömed,
És édességed mérget rejteget.

Mint üstökös
Tűnik föl fényed,

S bár minden rózsád tetszetős, 
p, .Tövise számtalan, 

jL^Ty JMely szúr is untalan.
A sápasztó vég lesz nékem hajnal pírja, 

Mert véle kel fel örök napom,
És dicsőséged megláthatom.

A szívem így hát esdve várja,
Hogy jöjjön el már végórája.

Már kedvem volna Krisztusomnál lenni,
És e világtól búcsút venni.

3. Arié. (T)
Leghőbb vágyam 
Az, hogy Üdvömet meglássam 

És mellette álljak majd.
Habár testem nyugszik földben 
Halál által összetörtén, 

Lelkem végül Hozzád tart,
Hol majd zeng az angyalkarban.

4. Recitativo. (A)
Nos, világ, nincs tovább, 
Jó éjszakát!
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5. Chor.

6. Choral.

Budaörs,

ACH, ICH

1. Arié

2. Recitativo.

És vigaszt csak az szerez nekem, 
Hogy Jézus karja nyugvóhelyem:

Hol édes álom vár.
A síromból, mit rózsák fognak fedni,
Fog Jézus egykor felkelteni,

Ki várja már,
Hogy báránykáját mennybe vigye,
Hol halál el nem választ Tőle.

Jöjj, köszönts rám, te rég várt boldog nap, 
Üss ||ímielőbbíjil , te végső pillanat!

Hogyha jónak látja Isten,
Kívánom, hogy testem itt 

Még ma végleg földbe térjen,
S lelkem gúzs-bilincseit 

Halhatatlanságra váltsa,
S fönn a mennyben öröm várja.

Jöjj, és vígy el, Jézusom! 
így szól végső sóhajom.

Bár testünket a földben
Rút férgek falják fel,

De Krisztussal dicsfényben
Majd új életre kel.

Mint nap szór fényt, s nem fárad,
Hol nincs gond, sem szükség,

De égi öröm árad.
Mit árthat hát a vég?

1996. okt. 11., Budakeszi. 2oll. jan. 14.

SEHE, ITZT, DA ICH ZŰR HOCHZEIT CEHE 
(Cantate BWV 162.)

íme, látom,
Menyegzőre visz a lábom, 
Bárhogy bánom.

Lelki méreg s táplálék,
Menny és pokol, lét és vég,

Égi fény és poklok lángja 
Együtt vár ma.

Segíts, Jézusom, megállnom!

(T)
Ó, fényes menyegző,

Mit tart a mennyek Ura,
Hová meghivat Ő!

Gonosz természetünk
Nem túlságosan alkalmatlan szegény ara, 

Hogy Isten Fia legyen jegyesünk? 
Ó, fényes menyegző, 

ily dicsőség egy testet miként érhet,
Hogy ég Ura 

Magára öltött ember-képet?
A menny a trónusa,

A Földünk szolgál zsámolyképpen Neki,
S világunkat fogja 

Jegyesként köszönteni!
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A menyegz-ői vacsora 
Elkészült: hízott marhát 

Is sütöttek, és minden étel kész lett!
Mily boldog az, kit hite ide vezet,

De milyen átkozott, ki megvet ily lakomát!

3. Arié. (S)
Jézus, irgalom forrása,

Frissítsd szojas vendéged,
Mert Te magad hívtál meg!

Nincs erőm, sújt bűnöm átka,
Kérlek, üdítsd fel a lelkem,

Szívem áhít, s Téged vár, /úgy vár/, 
Jöjj, és drága kenyérképpen 

Most add Magad nekem már!
4. Recitativo. (A)

Ne engedj, Jézusom,
A menyegzőre ruhátlanul,

Hogy ítéleted lesújtson;
Mert attól ver a szívem vadul,

Hogy asztalodnak vendégét,
Ki ruha nélkül jön el,

Megátkoznád és kiűznéd!
Jól tudom: nincs itt érdemem;
A hitnek szép ruháját add nekem;
Jl jfrj,, jfre érdemed hadd díszítsen föl ékkel 

így menyegző - ruhám lenne 
tídv - köntösöm: az ártatlanság selyme!

Add, véred majd mint nemes bíbor fedjen,
S ó -  Ádáífnak köntösét sok bűnnel telten, 

így megtisztult leszek,
És üdvözülhetek,

S lehet a Bárány lakomáját megízlelnem.

5. Arié / Duetto. (T,A)
Istenemben örvendek én!

Szerelme indította arra,
Hogy irgalmának idején

Jól ismert hűségéből adta 
Rám igazsága palástját.

Tudom, ha véget ér itt éltem,
Az üdvnek ruháját 

Ő adja /majd/ fönn az égben.

6. Choral.
Ó, mily jó, hogy megláthattam 

Fényes dicsőségedet.
Fehér ruha lesz ott rajtam,

Bűntől tisztult öltözet;
Ha mint üdvvel koronázott 
Isten trónja előtt állok,

Vár ott öröm végtelen,
S el nem múlhat az sosem.

Budaörs, 2oo4. ápr. 12., Budakeszi, 2oll. jan. 14.
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NUR JEDEM DAS SEINE 
(Cantate BWV 163.)

1. Arié. (T)
Az kapja, kit illet!

A felsőbbség jussa:
Vám, sok adó, dézsma,

Azt mind adni kell,
Mit jog követel!

A szív csupán az, amely Istené lehet.

2. Recitativo. (B)
Én Istenem, Te adtál nekünk mindent;
Mert amink csak van itt lent,

Mind Tőled kaptuk rég
így származik Tőled 
Ész, lélek, test és élet,

A vagyon is, meg tisztesség!
Hát mint lehet 
Neked

Adóznunk, s mivel, hálaképpen,
Hisz' vagyonunk egészen

Tiéd és az nem a miénk?
De mégis van, mit tőlünk elfogadsz:

A szívünk az, Urunk,
Legyen mi adógarasunk.

Jaj, ámde jaj! nem hitvány szörnyen az?
De mert a sátán képed véste bele, 
így álnokságát megszüntette.

3. Arié. (B)
Fogadd szívem, Jézusom,
1 Azzal adózom majd Néked!

Habár szennyes az.nagyon,-
Jöjj, ó, Uram, újra fényed 

Töltse ragyogással azt!
Jöjj, Te munkáld, áldd és formáld, 

így Te képmásod vigaszt 
Nyújt s újólag fénnyel megáld!

4. Recitativo / Duetto. (S,A)
Én leginkább

Csak Néked adnám szívem, Uram;
Mert erre készt' a vágy,

De test és vér száll szembe minduntalan. 
Míg e világ
Rak, szívem, béklyót rád,

Elvenni zsákmányát többé nem hagyja;
De így őt átkom sújtja,

Imádnom Téged kell.
Te kegyelmeddel majd a szívem áraszd el;

Te űzzél ki belőle földi vágyat,
És készíts föl, hogy hű híveddé váljak.

5. Arié / Duetto + Choral. (A,S)
Válts meg már, mert szívem vár!

Vedd el bűnös énem itt lenn,
Hogy - mit akarsz - véghezvigyem;

Add meg jóságodból nékem,
Hogy a szívem s egész lényem

Legyen Véled szüntelen,
Hol rám már Te üdvöd vár!
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6 . Choral.
Irányítsd életem 
Lelkeddel szüntelen,

Hogy elkerüljem mindazt,
Mi Tőled itt elválaszt,

És majd mennyei testbe 
öltözzek mindörökre.

Budaörs, 2oo4. -júl. 11., Budakeszi,2oll. jan. 14.

IHR, DIE IHR EUCH VON CHRISTO NENNET 
(Cantate BWV 164.)

1. Arié. (T) Ja-ID JTJ

2. Recitativo,

Arioso

Recit.

3. Arié

Ti, kik mind Krisztusról nyertek nevet,
Bennetek hol van irgalom,

Amelyről ismertek a
Tőletek az, ja], messzire van nagyon.

A szív szeressen mindig itt,
Mert másként megkeményedik.

(B)
Bár halljuk jól, mit mond a szeretet:

Ki felebarátját jó szívvel veszi körül,
Ha jő az Ítélet,

Irgalmat nyerve örül.
De lám, mi nem figyelünk rá,

Hogy sóhajt-e a felebarátunk!
Szívünkön kopogtat, s mi zártak maradunk!

Bár látjuk keze tördelését,
S hogy szeméből bús könnye hull,

De bennünket ez szeretetre nem készt 
A pap s a levita,
Kit arra vitt útja,

Példák a könyörtelenségre,
Mert ők úgy tettek, mintha nem is vennék észre; 

Sem bort, sem olajat nem adtak 
A J^ej^barátjuknak.

(A)
Csakis mást szeretve, szántva 

Hasonlítunk Istenhez.
Kinek irgalmas a szíve,
Másnak fájdalmát átélve,

Annak üdvben része lesz.

4. Recitativo. (T)
Sugárzó szeretettel olvaszd meg 
Én rideg szívemet,

Hogy igaz keresztyénként éljek,
És üdvöm add meg, kérlek,

Hogy felebarát baját,
Akárki is legyen,
Jó barátom, vagy ellen'em,

Úgy vegye magára a szívem, mint sajátját 
Légy, szívem, gyengéd, hű, szelíd,
Képmásod bennem megdicsőül így.

5. Arié / Duetto. (S,B)
Kezeket, mik nem csukódnak,

Majd a menny kinyitja mind.
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Szemekre, mik könnyben úsznak,
Üdvünk áldón rátekint.

Sok szív szeretetre vágyna,
Annak Isten szívét tárja.

6. Choral.
Nagy jóságodból ölj meg,

S kegyedből támassz fel!
Törd meg ó-emberünket, *

S áldj meg új élettel,
Már most és itt e Földön 
Egyetlen szándék űzzön 

Bennünket Tehozzád.
Budaörs, 2oo4. máj. 17., Budakeszi, 2oll. jan. 21.

0 HEIL'GES GEIST- UND WASSERBAD 
(Cantate BWV 165.)

1. Arié. (S)
Megszentelt lélek-fürdő, te,

Mely Isten országába^mi-rftat,
S minket az Élet Könyvébe írat!

Szent ár, mely minden bűnt végre
Csodás erővel mos le rólunk,
Új létet kapni tőle fogunk,

Megszentelt lélek-fürdő, te!

2. Recitativo. (B)
A bűnben-születés Ádámnak öröksége,
Az Isten haragját: romlást s halált hoz létre. 

Mert ami testből származik,
Nem más, csak test, bűnöktől fertőzötten, 
Mérgekkel szennyezetten.

A hívő boldog itt!
Mert ő a Lélek fürdőjében 
Az üdvnek gyermekévé lészen,

A Krisztust ölti fel,
S ártatlansága fehér köntösét,
A Krisztus vérével megfestett ünneplőjét, 

Keresztség vizével.

3. Arié. (A)
Jézus, úgy szerettél engem,
Hogy már itt a kérésztségben

Éltet adtál s üdv vár majd.
Add, hogy örvendezzem ennek,
S újítsam e szövetséget,

Míg e földi pályám tart. 4

4. Recitativo. (B)
A lelkemben én vőlegényemnek,

Ki újonnan szült engem,
Már örök hűséget esküdtem 

Az Isten szentjének!
Én pedig, jaj, megtörtem szövetséged,
S nem tettem, mit ígértem néked.

Irgalmazz nekem jóságodból még! 
Bocsásd meg elkövetett vétkem,
Tudod, Uram, mily fájdalmasnak érzem,

Hogy mar a kígyó rég;
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És testet, lelket tönkretesz itt mérge, 
Ó, add, Hogy higgyek Benned végre,

Mert vérző tested int,
Ha keresztfádra nézek,

Enyhít az minden kínt,
És felüdít, ha fogytán erőm;végleg.

5. Arié. (T)
Jézus, úr vagy halálon,

Te add életemben,
És majd végső órámon 

Lebegjen előttem
Az, hogy Te vagy Megváltóm,

S védesz bűn mérgétől.
Gyógyíts meg , én Jézusom,

S engem mennybe vígy föl!

6. Choral.
igéje óv s két szentsége,
Hogy hívét baj ne érje,

Szentlelke hitre késztet,
Hogy bízzék az, kit éltet.

Budaörs, 2oo4. máj. 31., Budakeszi, 2oll. jan. 21.

WO GEHEST DU HIN ? 
(Cantate BWV 166.)

1. Arié. (B)

2 . Arié (T)

3. Choral. (S)

"Ó, mondd, hová mégy, hová, mondd, hová

Én csak fel, a mennybe vágyom,
Szívem Földnek nem ajánlom.

Akár járok, vagy csak állok,
Bennem kérdés támad rég: 

j Eifvb̂ r, ó, mondd, te hová mégy?
T

Én kérlek, Jézus Krisztusom,
Tarts meg a hitben végig,

És soha ne hagyd vallanom,
Mi hitemtől eltérít.

De add, melletted kitartsak, 
Porsátorom míg itt marad,

A lelkem mennybe jusson. 4

mégy?"

4. Recitativo. (B)
Mint felhőből hullt cseppek elapadnak,
És némely színek megfakulnak,

Így történik ez földi örömmel,
Mit annyi ember itt oly nagyra értékel; 

Ha mégis olykor úgy tűnik,
Hogy szerencsénk van, s nem szűnik, 

Meglehet, legkevésbé várnánk,
Nagy váratlan üt majdan végső óránk.

5. Arié. (A)
Jól fontold meg tehát, 
Míg jósors nevet rád:
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Mert lehet, hogy az élet 
Másként ér este véget, 

Mint aznap reggel gondolád.

6. Choral.
Ki tudja milyen közel végem?

Elmúlik időm, s halál vár.
Az hirtelen jő el majd értem,

És sötét sír mélyébe zár!
A Krisztusért, én Istenem,
Adj boldog véget énnekem!

Budaörs, 2oo2. ápr. 27., Budakeszi, 2oll. jan. 22.

IHR MENSCHEN, RÜHMET GOTTES LIEBE 
(Cantate BWV 167.)

1. Arié. (T) jV-Ĵ
Mind magasztaljátok Istent, népek,

És végtelen nagy jóságát!
Őt tiszta szívből dicsérjétek,

Míg majd meghallva kürt szavát,
Mely jelt ad végső ítéletre,
Eljuttok Jézushoz a mennybe.

2. Recitativo. (A)
Áldassék Isten, Izráel Ura,

Ki hozzánk kegyelemből hajlik, 
így szent Fiát 
Leküldi s Ő trónját 

Elhagyva üdvünk lesz itt.
Ám előbb János jelent meg,

Ki maga készített 
A Megváltónak ösvényt;

Majd Az, ki megígértetett,
Szerzett az embereknek,
Elveszett bűnösöknek

Üdvöt, és mindent értük tett,
Hogy mennybe jussanak, /eljussanak/ majd 

/íbűnüket;/ bánva , önként.
3. Arié / Duetto. (S,A)

Istenünk mit mond, igaz,
Mit igér, mind úgy lesz az.

Amit Éden kertjében
ígért Isten sok száz éve 

Atyáinknak már régen,
Tapasztaltuk azt /mind/ átélve. 4

4. Recitativo. (B)
Az asszony magva jő,

Ha már az idő betelt;
Kit Ábrahámnak ígért Ő,

Az Úr, hogy áldás várja,
Most virradt ránk, mint napnak ragyogása, 

Mely minden bánatot ím elnyelt.
Egy néma Zakariás áll,

És áldja fennszóval Ő csodatetteit,
A népével mit végbevitt.

Nos, gondoljátok meg, ti hívek, hogy mit tett, 
És zengjen dicséretetek.
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5. Choral.
Dicséret, áldás zengjen

Atya, Fiú, Szentléleknek!
Mert árad ránk nagy bőven,

Mit irgalmából ígért meg,
Hogy mindig Benne higgyünk,

S Rá hagyjuk életünket.
Míg Őrá épít szívünk,

Átadva mindenünket 
Csak Hozzá híven élünk;

Nos, zengjük most együtt itt:
Ámen! s míg mennybe érünk,

Szívünkben él e hit.

Budaörs, 1996. okt. 13., Budakeszi, 2oll. jan. 25.

THUE RECHNUNG ! DONNERWORT ! 
(Cantate BWV 168.)

1. Arié. (B)
Adj ma számot! Zúg a hang,

S megrepednek tőle bércek,
Hang, amelytől dermed véred!

Adj ma számot! vészharang:
Jaj, majd vissza kell mind adnod,
Mit az Isten néked adott.

Adj ma számot! zúg a hang!

2. Recitativo. (T)
Nem enyém mind a jó,

Mit élvezek e földi létben;
Test, lélek s kedv múló,

S a hivatást is Isten adta nékem,
Hogy azt én itt betöltsem,
Oly híven, miként tenni tisztem,

Miképpen maga bízta rám.
Jaj, ámda jaj! mert lám:

Rettegek nagyon lelkem mélyén,
Mivel a számadást bíz' én hibásnak vélném,

Mert éltem napjait,
S a javakat, mit kaptam Tőled,

Eltékozoltam itt!
Te igaz Úr, mint szökhetnék előled? 

így esd hát sóhajom:
Ti halmok és minden hegyorom!

Az Úr haragja elől,
Rejtsetek el villámló szeme elől!

3. Arié. (T)
Földi kincs és érdek hajszolt,

Sok-sok bűnöm súlya nyom,
S egyszer el kell számolnom.

Minden, miben vétkes voltam,
Az az Úr könyvébe írtan,

Engem terhel vádolón. 4

4. Recitativo. (B)
Mégis, te rémült szív, higgy, s el ne csüggedj majd! 
Ha számvetésed tart,

És lelkiismereted téged 
Ott akkor némaságra késztet,
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Nézz jótállódra csak,
Ki minden tartozásodat

Kif^etjte és végleg lerótta!
Mert lám, az ember még adósságban élne,
E szeretet: a Bárány vére 

Eltörlé minden vétked,
S Istennel megbékített.

Már nem vagy te az adósa!
Az lehet,

Jól tudod:
Van szép kis családod,

De igyekezz és el ne feledd: 
Vagyonod mindig jól használjad,

S tégy jót a szegénnyel,
így életednek ha majd vége szakad, 

A mennyben lelked nyugtot lel.

5. Arié / Duetto. (A,S)
Tépd szét, szívem, Mammonnak láncát, 

Kezem, hintsd el kincsedet! 
Testemnek halálos ágyát

Váltsa üdvre égi kegy,
így majd vár rám örök részem, 
Földi kincs bár porlad régen.

6. Choral.
Erősits engem lelkeddel,

Ó, hulljon rám szent véred,
S moss halál-verítékeddel

Majd végórámon, kérlek;
És engem vígy, ha úgy tetszik, 
Ahová vágyik már e hit:

Te választottaidhoz.

Budaörs, 1993. márc. lo., Budakeszi, 2oll. jan. 26.

GOTT SOLL ALLÉIN MEIN HERZE HABÉN 
(Cantate BWV 169.)

1. Sinfonia.

2. Arioso + Recitativo. (A)
Csak Istené legyen a szívem.

_Reci.t_L:_ Bár itt lenn úgy érzem,
Föld szennye felmérhetetlen,

De mert oly kedves nekem az, 
Szeretne egyetlen 
Kincs lenni az én lelkemben. 

Arioso.: De ne ! Csak Istené legyen a szívem:
. ~ Mert nála van csupán vigasz.

Recit^: Mi látunk bár
E Földön itt-ott már 

Oly forrás t ^ amely enyhet ad 
Az égi Úrnak jóvoltájbpij
0 maga,Isten az, ki bo vizű forrásából 

Felüdít, hogyha bűntudat 
Mar belül, s meggyógyítja lelkem: 

A r i o s o . C s a k  Istené / x 3, övé legyen a szívem. 3

3. Arié. (A)
Csak Istené legyen bűnös szívem,

Mert nála van csak minden jó.

I.
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Ő kedvel, s majd ha jő a vég, 
Fönn várni fog az üdvösség,

Hol minden jóval ellát engem.

4. Recitativo. (A)
Mit jelent: Isten szeret?

Itt nyugtot ad,
Értelmem öröme,
A lelkem Édene.

Ő bezár poklot majd,
De mennybe kaput nyit;

Kocsija Éliásnak,
Mely mennybe vitte, minket visz 

Ölébe Ábrahámnak.
5. Ária. (A)

Halj meg már
Földi vágy, mely élsz még bennem,

S lelkemben 
Itt e Földön ezután

Csak az Úr szerelme égjen;
Halj meg már

Kapzsi, gőgös, szertelen 
Átokverte testi énem!

6. Recitativo. (A)
Jól gondoljátok meg,
Itt élő emberek,

Hogy parancs, mit a Szentírás ad:
Te szeresd Istent, s ember-társad!

7. Choral.
Ó, szeretet, ránk áraszd meleged,
Hadd érezzük kedvességedet,

Hogy mi tiszta szívből szeressük egymást, 
S leljünk egyetértve békét, áldást.

Urunk, irgalmazz!
Budaörs, 1993. márc. 12., Budakeszi, 2oll. jan.

v e r gTn ü g t e RUH', b e l i e b t e s e e l e n l u s t
(Cantate BWV 17o.)

1. Ária. (A)
Áhított csönd, te drága lelki vágy,

Mit fogva tart a bűnök pokla,
Meglelni lelkem mennyben fogja;

Itt nékem erőt csak ez ád.
így erényem ajándékaképpen
Lel szívem mélyén szállást bennem.

2. Recitativo. (A)
E világ bűntanya,
Hol tombol zajos tivornya,

S irigység, gyűlölet 
Lesz úrrá minden ember szíven.

Megtelve kígyóméreggel 
Ártatlan voltuk vesztik el,

És bosszúvágytól lihegnek mind itt lenn. 
Szent, igaz Úr, ez lett 

A végzetünk: elhagytunk Téged;



JVÍ
Te szeretsz, bár ajkunkról 
Csak hangos átok szól,

És szomszédunkat taposnánk a sárba.
Jaj! Mind e bűnt az ima meg nem váltja.

Ária. (A)
Mint szánom én, kik Tőled távol vannak,

Kik Néked, Uram, ellenállnak rég;
Úgy reszketek, s napjaim kínban múlnak,

Mert szívük bosszút forral s gyűlöletben ég.
Ó, égi Úr, mily sorsra szánod őj^t^Kj^ j\ 
Kik mind már rég bűn hálójában vergődnek,

S így súlyos büntetésed gúnyra készt'?
Ó, kétség nélkül vélted róluk ezt:

"Úgy szánom mind, kik tőlem távol vannak!"
Recitativo. (A)

Nos, ki kívánkoznék
Itt lenn e Földön élni,

Ha csupán kín és gyűlölség 
Az, ami ezért jár?

Ám ellenségemet 
Barátként kell s lehet 

Szeretnem: Isten akarja,
S elszáll 

A szívem haragja,
S reméli :J l|Étennél fönn élhet,

Ki maga !>a szeretet,
És megért bennünket,

Mikor fog adni majd a mennyben menedéket
Ária. (A)

Már undorodom élni,
Hát vígy fel Jézusom!

Bűneim miatt félek,
Add, égi honba térjek,

Hol végre megnyugszom.

Budaörs, 1993. márc. 6., Budakeszi, 2oll. jan. 29.

GOTT, WIE DEIN NAME, SO IST AUCH DEIN RUHM 
(Cantate BWV 171.)

Chor.
"Ó, Isten, neved szent, mint híred is a 
Föld határáig."

Ária. (T)
Uram, ameddig felhők szállnak,

Terjed neved híre is.
Bármely ajkon született 
Minden szó és lehelet 

Növelője hatalmadnak.

Recitativo. (A)
Mily drága vagy te, "Jézus"-név,
Benned van békém rég,

Mert vigaszt nyújtasz itt lenn 
Kereszteden,

Miért kell keseregnem?
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Te biztos váram s zászlóm vagy nekem, 
Hozzád futok,
Ha üldözött vagyok.

Te fényem vagy és életem,
És élő, végső reményem,

Veszélyben segítség,
És ajándék, ha jő új év.

4. Ária. (S)
Jézus neve hangozzék 
Az új évben első szómként.

S folyvást még
Kedvre derít neve engem,
S ha jő egykor végső percem,

Mit szám kiejt: a "Jézus" név.
5. Recitativo. (B)

Te mondtad, Uram, ezt:
Kérjetek csak mind nevemben,
S megkapjátok azt, úgy legyen! 

így könyörgünk,
Mindenség Ura, Istenünk:

Te minket ne űzz el,
S ez évben őrizz meg,
Itt pestis, tűz ne érjenek!

Te igéd tiszta fényével 
Majd világítson nekünk;

Add felsőbbségünknek
És egész országunknak 
Áldásod üdvét megismernünk; 

így mindenek
Tőled mindig csak jót kapnak.

Ezt kérjük mi, Úristen, nevedben,
Mondd: "jó!", s hozzá azt: "legyen, legyen." Ámen. 6

6. Choral. "A" ( A zong. kiv.-ban Hermán Roth szövege szerint )
Csak Téged illet itt lenn 

A hírnév és dicsőség.
Tűrésre kínod intsen,

S Te irányíts mindég,
Míg mind nyugodni térünk 

Az örök hazába,
Hol vár majd boldog végünk,

És szentjeid hada.
De addig tégy itt vélünk 
Tetszésed szerint, kérünk.

így zeng mind harsány hangon,
Ki Krisztus - hitben jár,

S kívánja: Isten adjon
Áldott új évet már.

"B" ( Johannes Hermán:"Jesu, nun sei gepreiset" kezdetű
éneke 2. verse = Werner Neumann szerint )

Add, teljék egész évünk 
Te dicséretedben,

S így hálát zengve éljünk 
A gyülekezetben.

Te irányítsad léptünk 
Míg járjuk útunkat,

Légy irgalmaddal vélünk,
És óvjad hazánkat.

Te áldásod kísérjen,
És így békés vég érjen;
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Add, itt lenn tisztán szóljon 
Te Igéd üdvünkre,

A sátán porba hulljon
Itt most már örökre.

Budaörs, 2oo3. nov. 29., Budakeszi, 2oll. febr. lo.

ERSCHALLET, IHR LIEDER, ERKLINGET, IHR SAITEN 
(Cantate BWV 172.)

1. Chor.
Hadd zengjen most ének, és pengjen sok hárfa! 
Ez szent öröm napja!
A lelkünket templommá Isten avatja.

2. Recitativo. (B)
"Ki szeret engem, megtartja mit mondok, 
és szereti azt Atyám, és elmegyünk majdan 
hozzá, és otthonunk lesz nála, és mi elme
gyünk majd hozzá, és nála otthonunk lesz."

3. Ária. (B)
Legszentebb Szentháromság,

Égi Úr, dicsérünk,
Míg éltetsz, várunk Rád,

Térj be s légy vendégünk!
Jöjj el szívünk kunyhójába,

Kicsiny bár és hitvány az,
Halld, így esd híved fohásza:

Térj be hozzánk s oltalmazz!

4. Ária. (T)
Lelkűnknek Édenét,

Hol Isten Lelke árad,
Ő hozta létre rég,

Ki tenni el nem fárad;
Serkenj fel, készülj hát!
Már jő, ki vigaszt ád.

Duetto + Choral. (S,A)
(LélekjJB^^ Jöjj már, ne hagyj tovább várnom,

Jöjj, lágy égi fuvallat 
(Szt. lélek) A . j_ Tőlem lelked erőt kap.

_S_L:_ Járj át, szívemet kitárom!
Drága Lélek, gyönyört érzek, 

Énrám áldásod így hat,
_A_l:_ Vedd most áldó csókomat!

_S_L:_ Elvesznék, ha mellőznélek.
Lelkem hittel köszönt Téged!

Legfőbb kincsem, s mindig vár! 
_Aj_:_ Enyém vagy s én tied már.

S.: Szívem elfoglaltad végleg.

(

c

E szívbe öröm árad s fény,
Hogy szemed féltőn rám vetvén 

Jössz lelkem oltalmára.
Úr Jézusom, Te legfőbb jóm, 
Mert tested s véred megváltóm, 

És belső békém ára.

6. Choral.
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Védj meg,
Kérlek,

Hű karodba,
Irgalmadba 

Vágy Te engem; 
igéd mennybe hívja lelkem.

7. Chor.
Hadd zengjen most ének, és pengjen sok hárfa 
Ez szent öröm napja!
A lelkünket templommá Isten avatja.

Budaörs, 1996. máj. 27., Budakeszi, 2oll. febr. 3.

ERHÖHTES FLEISCH UND BLUT 
(Cantate BWV 173.)

1. Recitativo. (T)
Magasztos hús és vér

Mit Isten magára ölt,
És már e Földön nekünk

Üdvünkre megjelölt,
Hogy gyermekei legyünk.

Mily drága hús és vér!

2. Ária. (T)
Áldott, szent és tiszta lélek,
Látod: Isten jót tett véled.

Áldva zengje húrok hangja 
Nagy jósága hírét hordva!

3. Ária. (A)
Rajtunk, gyermekein, Isten 

Tesz ily csoda dolgokat.
Szánk és szivünk zeng és áldja, 
Mert ezt nagy örömmel látja,

S néma így nem maradhat.

4. Ária / Duetto. j I J ^ D  J I <J*
_B_l:_ Isten’úgy szerette1 e világot,

Hogy segítsjenj^j^ J 
Rajtunk szegényeken,

Fia vérén megváltott,
S irgalmának gazdagsága 
Árad ránk, mint víznek árja.

Újult drága irgalma
Minket áthat,
S erő árad 

Ember-szívbe s ajkakra,
S késztet minket dicséretre: 
Hívő szívvel áldjuk zengve. 

_S_l+_Bjl íme, eléd visszük ma
Áldozatunk,
Zengve dalunk,

Mert ránk fény hull ragyogva,
Melyből majd bő áldás árad,
S minket égi erő áthat.

5. Recitativo. (S,T)
Ó, végtelen nagy Úr, mi jó Atyánk!

Mi áldozatul hozzuk szívünk gondját;
A keblünkben ég áldozati láng,

És forró sóhajunk száll mennybe Hozzád.
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6. Chor.
Urunk, lelkünk formáljad,

S ajándékaiddal, kérünk,
Lelked haason át, hogy éljünk. 

Imádságra készt Fiad,
Mely majd túljut felhők ormán 
Nékünk meghallgatást hozván.

Budapest, 1977. dec. 31., Budakeszi,2oll. febr. 8

ICH LIEBE DEN HÖCHSTEN VON GANZEM GEMÜTE 
(Cantate BWV 174.)

1. Sinfonia.

2. Ária. (A)
Az ég Urát én szívből szeretem s áldom, 

Ő mindig gondot visel rám.
Isten csak
Az a kincs, mely megmarad,

Az örök jó forrását Benne találom.

3. Recitativo. (T)
Ó, szeretet, melynek nincs mása!

Mily meg nem becsült váltság - díj! 
Az Atya drága Fiát adta 
A bűnösökért kínhalálra,

Mert őket mennyek országa
Nem várja s így elvesznek, 
Ám Tőle üdvöt nyernek.

E világot Isten így szerette!
Én szívem magadat 

Ezért ily szókkal erősítsed:
E tudattól a pokloknak 

Tornácai is megremegnek.

4. Ária. (B)
Ragadd meg

Hitem itt az üdvösséget! 
Jézus adja■országát,
S kérése csak ez hozzád: 

Élj hitben, míg eljő véged!

5. Choral.
Szeretlek szívből, Istenem, 
így kérlek: ne hagyj el engem,

De segíts, add irgalmad!
örömöt lelkem itt nem lel,
Az ég és Föld sem érdekel,

Ha enyém vagy, Te magad.
S ha szívem meg is szakadna, 
Tebenned van még bizalma,

Én üdvöm, szívem vigasza, 
Ki engem vérén megválta. 

Úr Krisztusom,
Én Istenem, én Istenem,
Már ne hagyj soha szégyenben!

Budaörs, 2oo3. jún. 2., Budakeszi, 2oll. febr. 13.



ER RUFET SEINEN SCHAFEN MIT NAMEN 
(Cantate BWV 175.)

1. Recitativo. (T)

2. Ária.

" Ő bárányait név szerint hívja, és kivezeti 
mind őket."

V(A)
Ó , jöj, vezess,
A lelkem esd,

Mert kies rétre vágyik.
E sóvár szív 
Csak egyre hív,

Jó pásztor, Téged áhít.

3. Recitatico. (T)
Hol talállak,

Mondd, az éj árnya rejt el? 
Ó, mutatkozzál már!

Oly rég várlak,
j\Vî rrjuij már, áhított reggel!

4. Ária. (T)
Úgy tűnik már, hogy jönni látlak,

Átlépsz a mennynek ajtaján,
Hol lelkem bízó hittel fogad,

S pásztorként lesz majd gondod rám 
Te nyájas hangod hallom mindég,

Mely gyöngéd szóval szólítgat, 
És arra töltöm lelkem mérgét,

Ki kétli, hogy Megváltó vagy.

5. Recitativo.
_Ar :_

(A, B)
"De ők nem értették meg, hogy mi volt 
az, amit Ő nékik akkor mondott."

Mert lám, mi emberek oly gyakran süket füllel járunk, 
S elvakult értelmünk nem is fogja fel, hogy

mit is mondott nékünk.
Arioso Vedd észre, ostoba, ha Jézus megszólít, 

Hogy ez üdvödre történik.

6. Ária. (B)
Nyílj meg fülem, halld meg végre

7. Choral.

Jézus egykor mit igére:
Legyőz sátánt s halált Ő.

Kegyelméből teljes éltet 
Ő ad minden keresztyénnek 

Ke^ej^zt^jst hjh)rdjfra ki u^^iapjő.

A Lelked hív: kövessem;
Ó, segíts, hogy azt keressem,

Mit ígértél: egy másik létben 
Majd kegyelmedből adsz meg nékem. 

Szent igéd hajnalcsillaga 
Tündöklik közel s távolra.

Épp' ezért, bárki másra késztet, 
Ó, Uram, óvj, ne halljam azt meg. 

Allelujaí Alleluja!

Budaörs, 1995. okt. 23., Budakeszi, 2oll. febr. 9.
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1. Chor.

ES IST EIN TROTZIG UND VERZAGT DING 
(Cantate BWV 176.)

Oly nagyon gonosz s daccal telt sokszor 
minden ember szíve.

2. Recitativo. (A)

3. Ária.

Úgy vélem, volt oka,
Hogy Nikodémus nem ment Jézushoz 

Nappal, csak éjszaka.
Mert Józsuánál rég a nap az égen addig ragyogott, 
Míg küzdelme ott végső győzelmet hozott;

De Nikodémus óhaja:
Bár látnám már, hogy nyugodna!

(S)
Drága, tiszta fényed kell,
Hogy majd ködbe vesszen el,

Ha a Mester felől kérd'ek,
Minthogy nappal mindig félek.

Senki nem tehet csodát,
Mert a hatalma és léte 
Istentől van, "kiszemeltje",

És őt Lelke hatja át.

4. Recitativo. (B)

5. Ária.

Ó, Mester, ne lepődj meg hát,
Hogy miért kjérdjezl^fekJpéj£;jj|l|!
Mert félek,^Kogy7nem Sírom nappal el 

A tehetetlenségemet.
De vigaszt nyújt, hogy szívem s lelkem majd 

Tőled nyer életet.

Mert mindazok, kik Tebenned hisznek,
El nem vesznek, immár el nem vesznek.

(A)
Jöjj, serkenj föl, félénk és szégyenlős lélek, 

Térj magadhoz, halld meg, mit Jézus ígér: 
Hogy hit által győzve majd a mennybe érek.

Ha ez az ígéret valóban él, 
r— i Végül is ott fenn 

Majd örökké zengem 
Az'Atyát, Fiút, Szentlelket 
Áldom együtt, mint egyet.

6. Choral.
így ha majd egyszer eljutunk 

A kapuhoz, a mennybe,
Te országodban így áldunk

Mind szüntelenül zengve:
Nincs király más, csak Fölséged, 

Fönt minden isten felett,
Az Atya, Fiú, Szentlélek,

Ki bennünket megmentett, 
Három személyű egy lény.

Budaörs, 2oo3. jún. 9., Budakeszi, 2oll. febr. 12
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ICH RUF' ZU DIR, HERR JESU CHRIST 
(Cantate BWV 177.)

1. Chor.
Úr Jézusom, kiáltásom,

Ó, kérlek, jaj-szóm halld meg, 
Nagy irgalmad úgy kívánom,

Ne hagyd, hogy elcsüggedjek;
Az igaz hitnek útjára

Te irányítsad léptem, 
Neked élnem 

És mások javára
igéd késztessen éppen.

2. Ária. (A)
Még többet, többet kérek, Istenem,

Te adhatod meg nékem:
Hogy éltem gúnytól ment' legyen,

És bennem remény éljen,
Ha el kell mennem innen majd,

A lelkem bízzék Benned,
S ne építsek

A tetteimre,
Mert raknak rám nagy terhet.

3. Ária. (S)
Add, bárki is vét /vét is/ ellenem,

Én szívből megbocsássam,
Bocsáss meg Te is most nekem,

S új éltet adj, ez vágyam;
Add igédet, hogy mindenkor 

Csak az táplálja lelkem,
S védjen engem,

Ha érne baj, vagy gond, 
Majd annak véget vessen.

4. Ária. (T)
Ne' engedd: vágy, vagy félelem 

Hogy elfordítson Tőled.
Csak bízó hitet adj nekem,

Mely melletted tart meg;
Bár adhatod majd bárkinek:

Azt nem örökli senki,
Meg sem szerzi,

De kegyed végtelen,
S haláltól lelkünk menti.

5. Choral.
Én küzdőm s ellenszegülök,

Jöjj, segíts, Uram, kérlek!
Csak irgalmadért könyörgök,

Mely által erőm éled.
Óvj kísértéstől szüntelen,

Hogy ne árthasson nékem, 
Semmiképpen,

S ne hozzon veszélyt rám; 
Nem hagyod majd, nem kétlem.

Budaörs, 1996. jún. 19., Budakeszi, 2oll. febr. 21
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WO GOTT, DÉR HERR, NICHT BEI UNS HALT 
(Cantate BWV 178.)

1. Chor.
Ha Isten mellettünk nem áll 

Míg nekünk ront az ellen,
És örök üdvvel Ő nem vár

Majd minket fönn a mennyben,
Ha Ő nem óvja Izráelt,
És el nem hárít minden cselt,

Úgy nekünk el kell sznünk.2. Choral + 
_Ch. j_

R. :

Ch. :

R. :

Ch. 
_R^ :

Ch.j_ 
R. :

Ch. :

Recitativo. (A)
Ha küzd az ész és akarat,

Az minket ne rémítsen;
Mert Isten minket nem hagy el,
És bűnök béklyóiból oldoz fel.

Feltárja majd szándékukat 
A trónján ülve mennyben.

Kik hittel veszik körül bízva,
Azokat Ő elhagyni sosem fogja; 

Megdönti téves hitüket,
S gátolja gonosz tettüket.

Itt támadják az Urat bár 
Majd kígyó-ravaszsággal, fondorlattal, 
Végcéljuk gonoszságot forral,

Ám Isten másik úton jár:
Övéit biztos kézzel juttatja 

- Bár kínok közt - az ígért országba, 
Hol minden bajt majd jóra fordít. 
Ez csupán Rajta múlik.

3. Ária. (B)
Épp' úgy, mint bőszült tenger árja 
Zúz szét egy bárkát porrá váltva,

Úgy tombol itt az ellenség, 
Elvéve lelkünk bék^étP

A vágya: sájtání> országa nőjön, 
S a hívek bárlcája elmerüljön.

4. Choral. (T)
Ők eretnekként üldöznek,

S a vérünket kívánják;
Ám vallják: mint keresztyének 
Istent nagyra csak ők tartják. 

Ó, Urunk, drága neveddel 
Ők dőreségük fednék el,

Ám végét veted ennek

5. Choral + Recitativo. (B,T,A)
_Ch.j_ Torkukat nagyra kitátva

Ordító oroszlánként köztünk vannak; 
Ránk szörny-fogakat csattogtatnak, 

_Ch.j_ És minket elnyelnének.
De ez

Késztessen hálaadásra:
Hogy Juda hőse védelmez,

S ők sikert el nem érnek!
Mint polyva széjjelszóratnak,
Míg itt a hívei zöld fákként állanak. 

Eltépi Ő béklyóikat,
S elveti tév - tanaikat.
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A hamis prófétákat Isten
Tűz- s lángtengerrel elemészti, 
S eretnek voltuk végét éri.

Ch. : S nem tehetnek ez ellen.

6. Ária. (T)
Csend, csak hallgass, szédelgő értelem!

Ne mondd: ki jámbor, elveszett,
|| - A kereszt t|| /az/ által mégis újjászületett. 

Mert annak, aki Jézust várja,
Az üdv kapuja mindig tárva;

Kit kereszt terhe s bánat sújt,
Ő annak végül vigaszt nyújt.

7. Choral.
1. Szent kezedben az ellenség,

És annak minden vágya 
Előtted, Uram, ismert rég,

Ne hagyd néped magára.
Az eszünk küzd a hit ellen,
És nem bízik a jövőben,

Hogy vigaszt nyújtasz nékünk.
2. A menny s a Föld, Istenünk,

Mind kezed alkotása;
Add, fényed ragyogjon nekünk,

S az gyújtsa szívünk lángra,
Hogy igaz hit és szeretet,
Míg jő a vég, itt tartson meg,

E világ bármint zúgjon.

Budaörs, 1994. okt.28., Budakeszi, 2oll. febr. 25.

SIEHE ZU, DASS DEINÉ GOTTESFURCHT 
NICHT HEUCHELEI SEI 
(Cantate BWV 179.)

1. Chor . j j j ^ . |  o I d
"Jól vigyázz, ne képmutatás legyen ísrenfélelmed, 
és Istent csak tiszta szívvel szolgáld!"

2. Recitativo. (T)
A mai híveknek

A dolga rosszul áll:
Többségük habár hitben jár,

De mégis mintha langyos volna,
És öntelt farizeus módra,

- Kik külső látszatra mind szentek - 
De, miként nád a szélben, mindig lengnek,

Ám büszke önteltség szívükben szállást vett;
Bár járnak Isten házába,

S ott megteszik, mit törvény renjheüj'hekik,
De ettől bárki keresztyénné valna?

Nem, színlelők is ezt tehetik. 3
3. Ária. (T)

Szentek hazug másai
Bűnre csábítóvá válnak,

Akik ocsmány szenny-teli
Külsejükkel itt pompáznak,

Szentek, ám csak külsőleg,
Isten előtt /majd/ nem állnak meg.



2o4

4. Recitativo. (B)
Ki olyan belül is, mint küsőleg,
Azt mondják hívőnek.

Ilyen a vámszedő, ki verve
Mellét a templom-térben állt,

És bizony nem vallotta szentnek önmagát; 
mutatom be ím,

Ó, ember, hogy lásd a példát benne,
Ki búsul vétkein;

Ha nem vagy rabló, frigyet törő,
Se gálád, becsületet sértő,

Jaj, el ne hitesd magaddal,
Hogy tiszta vagy, mint egy angyal! 

Az Úrnak valld be alázattal vétked, 
így lesz majd végül üdvben részed!

5. Ária. (S)
Drága Úr, ó, szánj meg már,

Nyújts vigaszt, irgalmazz, kérlek!
Sok-sok bűnöm nékem fáj,,

Mint genny-gócok bennem égnek.
Segíts, Isten Báránya,
Mert elnyel bűn szenny-árja.

6. Choral.
Én gyarló ember, szegény bűnös,

Előtted állok, Istenem.
Légy elnéző velem, s ne dühös,

Ne ítélkezz majd felettem!
Ó, irgalmazz, ó, irgalmazz,
Én Istenem, légy irgalmas!

Budaörs, 2oo3. dec. 8., Budakeszi, 2oll. febr. 26.

SCHMÜCKE DICH, O LIEBE SEELE 
(Cantate BWV 18o.)

1. Chor.
Ékítsd magad, kedves lélek,
Hagyd el már a bűnt és vétket,

Jöjj, hogy napnak fénye érjen,
S tündökölj itt fényességben;

Ura irgalomnak s üdvnek 
Lát ím vendégül most téged.

Ő kormányoz fönn a mennyben,
S jő, hogy benned szállást leljen.

2. Ária. (T)
Nos, serkenj föl, te üdvöd jő,

Ó, nyisd ki,/nyisd ki/már a szíved néki!
Tebenned nyomban vágy ha kel,

Mely lelked ujjongásra készti,
Csak Jézusodnak mondjad el. 3

3. Recitativo + Arioso. (sjtJ/JVs / /
_Rec_:_:_ Az úrvacsora ajándékai mily drágák!

Hasonló nincs más, tudjuk jól.
E Föld mit ad,
S értéknek tart,

Mind ócska lim-lom csupán;
Az Isten gyermeke mást > -P mint e világ,
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Arioso:

4. Recitativo

5. Ária.

6. Recitativo.

7. Choral.

Budaörs,

1. Ária. (

S így szól:
Ó, mint vágyik rá a lelkem 
Jóságodra, mely óv engem!

Itt mint hull a könnyem, nézzed,
Kínzó éhem enyhítsd, kérlek!

S látva gyötrő szomjam kínját,
Üdv szent italával oltsd hát! 

Kívánom, hogy végül testem 
Istennel majd eggyé legyen.

(A)
E szívben félsz és öröm lakik;

Hisz' félelmet kelt az,
Mit rólam vél az Úr: igaz,

Jóllehet titkába nem látok bele,
S nem értem azt, hogy Neki mi a terve. 

Szentlelke az, ki igéjével oktat,
Amelyből lelkek táplálkoznak,

Kik hitben Hozzá készülnek.
Ám boldogságuk nagyobb lesz még,

Ha üdvük elé kerülnek,
És tapasztalják nagy szerelmét.

(S)
Áldott napom, éltem fénye,

Drága Úr, én mindenem!
Ha majd hűségemet látod,
Nem vetsz meg, hogy hitben járok, 

Bár az gyenge, törékeny.

(B)
Add, Uram, szíved hű szerelme,
Mely mennyből űzött le e Földre,

Ne legyen hiábavaló!
Gyújtsd lángra szerelmemet irántad, 
Hogy csak az legyez majd, mi üdvöt ad, 

A hitben vezess,
És szerelmedre emlékeztess!

Jézus, kenyér vagy, mely éltet,
Add, hogy ne hiába legyek

- Mert az nekem kárt okozhat - 
Asztalodhoz meghívottad.

Add e lelki étket nékem,
Hogy szerelmed jól megértsem,

Hogy majd én is, mint most itt lenn 
Legyek vendéged a mennyben.

1993. szept. 5., Budakeszi, 2oll. febr.28.

LEICHTGESINNTE FLATTERGEISTER 
(Cantate BWV 181.)

)
Akik szónak könnyen hisznek, 

Elrabolják erejét.
Beliál és egész népe 
Meg is tesznek mindent 

Nehogy hasznot hozzon még.
érte,
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2 . Recitativo
__R£c_l : _

Arioso:

Rec . :

3. Ária.

4. Recitativo

5. Choral.

Budaörs,

1. Concerto.

2. Chor.

3. Recitativo.

+ Arioso. (A)
Ó, szerencsétlen sorsú bolond lelkek,

Kik mind egy úton jártok itt;
Ki int, hogy tőrt a sátán mint vet nektek, 

Ha szívből igét lop a gaz, 
így értelmet vakít,

S nem tartja kárnak ő, mi az.
Itt szívek, mint kőszikla,

Úgy állnak ellen még, 
így üdvüket eljátszva

Lesz sorsuk szörnyű vég.
Mert úgy hat Krisztus igéje,

Hogy sziklák törnek széjjel;
Mint angyal mozdítja el sír kövét,

S hol Mózes vesszeje 
Sújt, ott a kőből friss víz tör fel. 

Lennél-e , szív, keményebb még?

(T)
Az ártalmas tövisek szúrása majd

Az élvezet gondjait növelni fogja,
Mely pokoli kínoknak füzében tart,

S azt vég nélkül szítja.

(S)
Az erőnk ettől lecsökken,

A nemes mag így meddőn szunnyad,
S ki nem tesz érte lélekben,

Hogy idejében
A szíve termőfölddé legyen,

Mely sóvárog itt lelki eleségre,
Majd annak ez az ige 

A jelen s jövő erőire mutat.

Add, égi úr, minekünk mindég,
Mi vigaszt ád, Te igédet!

Egyedül Te vagy képes rá,
Hogy termékeny, jó talajjá 

A szívünk csak általa váljék.

2oo4. jún. 16., Budakeszi, 2oll. márc. 2.

HIMMELSKÖNIG, SEI WILLKOMMEN 
(Cantate BWV 182.)

Égi Fölség, üdv Tenéked,
Add, hogy legyünk Sionod!
Légy áldott,

SzívünkJet hogy betöltötted.

( B )
"íme, íme én jövök, a könyvtekercsben írtak 
rólam: amit kívánsz, nagy Úr, teljesítem."

4. Ária. (B)
Mily nagy jóság

Volt Isten szent Fia,
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Mely arra
Vitt, hogy elhagyd mennynek trónját, 

Hogy a világ üdvére 
Magad áldozd fel majd Te, 

Véreddel ezt bizonyítád.

5. Ária. (A)
Adjátok az Úrnak, szívek,

Magatokat most mind át!
Viseljétek ruháját

Hiteteknek foltmentesen,
Test, meg élet, s érték legyen 

Mind az Úré már tovább.
6. Ária. (T)

Jézus, bármi érne itt,
Add, hogy Véled járjak!

Bár e világ zúg: "Megfeszítsd!",
Ne hagyd szökni szolgádat,

Mert Te győztél Golgotán,
Égi pálma vár majd rám.

7. Choral.
Jézus, kínszenvedésed

Hozott vigaszt nékem,
Tövis szúrt és gúny sebzett, 

így lett üdvösségem;
Lelkem rózsaszirmon jár,

Hogyha ezt belátja,
Mert a mennyben minket vár 

Üdvnek koronája.

8. Chor.
Nos, menjünk mind örvendve Sionba, vígan, 
így kísérve Jézusunk fényben és kínban.

Ő előttünk jár,
S az út végén vár.

Budaörs, 1992. aug. 18., Budakeszi. 2oll. márc. 9.

SIE WERDEN EUCH IN DEN BANN TUN II. 
(Cantate BWV 183.)

1. Recitativo. (B)
"Ki fognak titeket z á r n i ,  sőt jön Oly  idő 
majd, hogy aki megöl, azt hiszi, hogy ez
zel szolgál az Istennek."

2. Ária. (T)
Nem félek én, nem rémít végem,

És rám nem hat már semmi baj,
Mert Jézus karja óv meg engem, 

így járni véle vágy sarkall.
ti. nem kjíifiél&tefk |fitem,

S vélitek, hogy ez szolgálja Istent itt, 
Ő megjutalmaz majd az égben,

És /így/ lelketek /így/ megnyugszik!
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3. Recitativo. (A)
Kész vagyok rá, hogy én éltemet, Uram,

Neked, míg élek, odaadjam,
S ó-emberemet Néked ajánlom;

A vigaszom, hogy Lelked áll majd mellém, 
Habár én mindezt semmiképp' nem érdemelném.

4. Ária.

5. Choral.

(S)
Legfőbb vigasz, Szentlélek 

Mutatsz útat, míg élek,
Hogy járnom azon kell.

Te segíts, mert bánt gyöngeségem,
Magamért nem /is/ szól könyörgésem,

Tudom, Te váriv, k̂ i i^m gondot visel.

Te tanítsz arra, Lélek,
Mint imádkozzunk mind; 

Meghallgatást remélhet,
Ki esd s kér aszerint.

így az majd mennybe jut, 
De nem hagy békét annak,
Míg segítséget nem ad,

Hisz' adni csak ő tud.

Budaörs, 2oo5. dec. 31., Budakeszi, 2oll. márc. 15.

e r w ü n s c h t e s f r e u d e n l i c h t 
(Cantate BWV 184.)

Recitativo. (T)
Ó, vágyott égi fény
Az új szövetség kezdetén, .  ̂ .

Mit kötött Jézus Urunk! J'
Mi egyébként a halál völgyén bolyongtunk,

Most tapasztaljuk mind,
Hogy Istenünk a rég várt pásztort küldi nekünk, 

Ki lelkünk táplálja,
Es szava, Lelke késztet arra,

Hogy igaz útra térjünk.
Választott népe, mi, érezzük erejét;
Kezéből árad ránk, mi vigaszt nyújt már rég, 

Mi szívünket megerősíti.
Ő nyájként szeret minket,

S övéit mindig megsegíti.
A földi vágytól elfordítja őket,

Hogy Őt keressék,
És bízzanak a hűségében mindég.

Jó pásztor, aki magát áldozza 
A nyájáért, s megy értük halálba!

Ő hű, ki ellenségtől védhet
Mint nyáját,s lelki táplálékkal éltet.

Majd jő idő, hogy sötét völgyben járunk,
De botja vigasztalja® j^pgjí^gít.

_Arioso Hát kövessük mind ^v^frdvef a sírig.
Fel! Eléje mint üdvözültek álljunk!

2. Ária / Duetto. (S,A)
Kik boldog nyáj vagytok, ti, áldott, hű hívek, 

Mind jöjjetek Jézushoz, s áldjátok Őt!
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A hízelgő világnak vonzását vessétek meg, 
Hogv teljessé lehessen örömötök!

3. Recitativo. (T)
Nos, örvendjetek, kiválasztott lelkek!

Az öröm Jézus szívéből tör fel 
E vigasz mélyen belénk rejtett,

De boldogság tölti majd el
Azt, kit sok-sok bűne kötöttgúzsba,
Mert azt már Juda hőse széjjelzúzta, 

ím Dávid mellénk áll,
Bősz ellenünktől megszabadít már.

Ha Isten óvja nyáját itt,
Az ellenre szórva düh-villámait,

S ha értük kereszt-haláltól 
Sem riad vissza,

Nem félnek többé már bajtól,
Mert örömük lesz Istenben, mely tiszta 

Itt kies, szép, zöld réten járnak,
Majd reményük a mennyben üdvre válhat.

4. Ária. (T)
Boldog érzés, áldás vár

Választott nép, s rád kiárad.
Jézus hozza azt immár

Mindazoknak, kik rá vágynak.

5. Choral.
Azt remélem, Hogy senkit sem

Hagysz el, ha bajba jutna,
Ha igédnek, Mint hű híved,

Szívében megtartója.
Te adsz nekik üdvöt már itt,

S nem küldöd kárhozatba.
Ó, Uram, add, Hogy általad

Boldogan térjek sírba.
6. Chor.

Drága pásztor, vigasztalj hát,
Hagyd meg nékünk szent igéd!

Ragyogtasd ránk fényes orcád,
Istenünk és kincsünk légy,

Áldott kezed tartson, kérünk,
S vezessen, hogy mennybe érjünk.

Budaörs, 2oo6. febr. 15., Budakeszi, 2oll. márc. 18.

BARMHERZIGES HERZE DÉR EWIGEN LIEBE 
(Cantate BWV 185.)

1. Duetto. (S,T)
Te irgalmas szívű vagy, végtelen jóság,

Te gerjezd fel, késztesd a szívem, úgy vár;
Hogy jót tegyek, és legyek így szerény szolgád,

Ó, vágyott szent láng, te,jöjj, perzselj meg már

2. Recitativo. (A)
Ti szívek, akik mind

Kővé és szirtté válva 
Meglágyultok megint,
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Értsétek, mi Üdvünk tanítása:
Itt, itt csak tűrjetek, s keressétek e Földön 
Azt, mi itt hozzá kössön.

Nem kényszerül 
így átkos ítéletre

Az Úristen majd legvégül,
Különben megsemmisítene.

Bocsáss meg, és megbocsátnak néked;
Adj, szüntess így ínséget;

Gyüjts tőkét telkedben,
Mit Isten fenn

Majd visszafizet kamatostul, végleg;
Mert mint mértek, nektek is épp' úgy mérnek.

i [\

3. Ária. (A)
Tégy meg mindent itt még ma

Lelkem, és mind szórjad széjjel 
Boldogan, mit néked érlel 

Fönn a mennyben üdv hona.
Ott, hol jó mag hullt jó földbe, 
Vígan járunk kévénk kötve.

4. Recitativo. (B)
Az önteltség csak hízeleg!
Ne késlekedj

Először saját gerendádat 
Kihúzni szemedből, s az így megláthat 

Majd szálkát másnak szemében.
Bár társad sem bűntelen egészen, 

No, lásd be, te sem vagy egy angyal,
E hibád pótold jóval!

Másokkal járni vándorútját 
Hogy tudná az, ki nem lát?

Tán nem esnek teljesen vétlen 
Vei&tbe végül majd mindketten?

5. Ária. (B)
A hívő, tudja jól:

Csak Istent félve éljen,
S a szeretettől égjen.

Ezt mind, a hívő, tudja jól:
Csak bűnt ítéljen itt el,
S ne tettet, mit nem ismer.

Ezt mind a hívő tudja jól:
A társról gondoskodjék,
És legyen bő a mérték.

Ezt mind a hívő ttidja jól:
Ez Isten előtt majd pártol,
A hívő tudja jól.

c

6. Choral.
Úr Jézus, hozzád kiáltok,

Jaj - szavam, kérlek, halld meg, 
Nagy irgalmadhoz fordulok,

Hogy csüggedni ne engedj;
Úgy vélem, hitnek útjára 

Te irányítod léptem, 
Neked élnem,

És mások javára
igéddel késztess engem.

Budaörs, 2oo6. febr. 28., Budakeszi,2oll. márc.19.
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ÁRGRE DICH, 0 SEELE NICHT 
(Cantate BWV 186.)

1. Chor.
Lelkem, ne botránkozz meg 
Látva égi üdvödet

Jőni fényességéből,
Szolga formát öltve föl,

Lelkem, ne botránkozz meg!

2. Recitativo. (B)
A földi lét, sok baj, nagy szükség 

Nem csupán Krisztus híveit,
Magát a Főt éri s terheli itt.

És nemjfe fcyafejybn, sátán horgai 
Az, amit kellene

Szorgosan messze kerülni?
De mégis meglehet,

Mit hordasz, súlyos teher,
S ha bánt a szegénység,
Ha éhség sorvaszt rég,

Mi téged nyomban lever,
Te elfeleded Jézus, üdvödet.

Ha neked s másoknak nem lesz mit enni,
így sóhajtasz: Uram, /ímég meddig:/ fogsz rólam

itt megfeledkezni?

3. Ária. (B)
Csak Te vagy itt segítség,

Nem sietsz, hogy védjél engem?
Lelkem gyötri kétely rég:

Megveted én könyörgésem.
Ám ne sújtson kétség itt,

Józan ész meg ne igézzen;
Jákob fénye tündöklik,

Erről szól az írás régen.
4. Recitativo. (T)

Ó, mennyi gondot ad 
A test a hívőnek!

Tán fontosabb?
Csak földnek pora,
Mely vissza is tér oda,

Mit rejt itt öltözet.
Mert egykor ama jobb részt választhatta 

Reménye soha el nem fogy,
Hogy üdvöt Ura

Ott fenn adni fog.
Mily boldog, aki róla írást lel,

Hogy hatott szava 
Mindarra, ki Őt hallja,

Mint lelki eledel.
_Arioso így majd ha bánat sújt és marja szívünket,

Megláthetjátok mind, hogy Jézus mint szeret

5. Ária. (T)
Én Üdvöm magát adva 
Irgalmát megmutatja.

Ő ránk erősen hat,
Hogy lelkünk gyűljön lángra,
A testünket táplálja,

S ez minket jóllakat.
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6. Choral.
Bár úgy tűnik, nem akarja 

Hogy megrémítsen téged,
De azt, hogy mit tesz javadra,

Nem fedi föl majd néked.
A szavát halld meg szüntelen,
S ha szíved mondaná, hogy: NEM,

Ne rettegj mégse Tőle.

I I .  R É S Z .
7. Recitativo. (B)

Itt számunkra a világ puszta tér;
Az égbolt érccé lesz, s bilinccsé válik Földünk, 
Ha bizonyítja élő hitünk,

Hogy Krisztus szava kincsnél többet ér;
Az égi manna már

Úgy tűnik, nem hull többé, 
így rájuk hiány - érzet vár,

Mi elválásukat e világtól könnyítné; 
így lel helyet szívükben 

Az Úr szava,
A legfőbb kincs maga:

Mert szánja népét szüntelen,
És megszakad a szíve értük, 
így általa lesz üdvben részük.

8. Ária. (S)
Ki rászorul, az Úr azt óvja,

S fenn Tőle üdvöt nyer;
Ő nékik irgalmából adja

Az igét, melyben kincsre lel.

9. Recitativo. (A)
Elmúlhat minden örömével létünk:

Nyomában szükség jár,
De lelkünk boldog lehet már.

Siralom vlglfgyjgn, baji nehéz 
Az út és ícoabe /vész ,

_Arioso De Jézus szava üdv_éj5 áldá£,_
Mivel lábainknak szövétneke s utunkon fényforrás 

_Rec_itJL Ki útját híven járja itt, ,
A szavából erőt merít;

Az üdvözítő maga fogja neki 
Az Éden kapuját megnyitni,

S ha útja véget ért,
_Arioso Koronát ád neki,_ha hijzben_él1t_:_

10. Ária / Duetto. (S,A)
Baj el ne térítsen 
A Jézustól, lelkem,

Csak el ne hagyd Őt!
így üdve vár téged,
Mit ingyen ád néked,

Hogyha itt tested már gúzsba nem köt. 11

11. Choral.
Az időt várjuk reménnyel,

Mit Isten ígért nékünk,
Ám hogy az mikor jő majd el,

Ő nem tudatja vélünk.
Hogy mikor legjobb, tudja jól,
S mert rontásunkra nem gondol,

Budaörs, 2oo6.jan.22.Mi ezért Benne bízunk. B.keszi, 2oll.márc.l4
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ES WARTET ALLES AUF DICH 
(Cantate BWV 187.)

1. Chor.
"Úgy vár itt minden Téged, hogy Te eledelt adsz 
alkalmas időben.

Ha Te adod nékik, ők gyűjtenek, s ha megnyitod 
kezedet, a szívükben jó-voltoddal telnek meg."

2. Recitativo.

3. Ária. (A)

( B )

Ki él, azt mindennel 
A Földünk tart ja el!

Nézd csak a hegyeket, mint tör a J c ^ s ^ k j ^ e p ;
Nem tapla.1 mindent víz? Halakkal felt a tenger mélye 

A madarak hada
A légből földre száll.

De ennyit ki lát el,
S volna . Ji & . Í  Ki kepes ra,

Van uralkodc
E világ minden aranya 

Semj'e]f^, mertjfeh|hejk több kell!

Urunk, Te adsz csak éveken át minden jót. 
így hull ránk bőven áldás,
Utunkon öröm - forrás,

És kegyed az, mely annyi jóval ellátott.

I I R É S Z
4. Ária. (B)

"Ne aggódjatok soha azt mondva: majd lesz-e 
mit ennünk, és lesz-e mit innunk? Lesz majd 
mibe öltözködnünk? A pogány népek vágynak csak 
erre. Mert tudja mennyei Atyátok, hogy mindez 
szükséges néktek."

5. Ária. (S)
Isten lát el minden élőt,

Melyben lélek honra lel.
Azt, mit nékünk ígért előbb,

Épp1 csak tőlem vonja el?
Félre gondok! Habár tudom:

Mindnek oka én vagyok,
Mégis újul minden napon

Atyám, rajtam jóvoltod.

6. Recitativo. (S)
Ha én csak Benne bízom gyermek - bizalommal,

És megköszönöm azt, mit nekem itt lenn szán,
Úgy könyörül Ő rajtam éjjel - nappal,

Ki értem halt meg rég, s ítélet nem vár rám.
Nem használ kesergés, hiába fáradoztam,

A szívem elcsüggedt, hogy szükséget szenved; 
De Isten elvette sok gondom, s így megszabadultan 

Már tudom, hogy majd engem üdvben részeltet.

7. Choral.
1. Földünket Isten alkotta,

S minden jóval ellátja;
Völgy s hegy nedvet Tőle kap, 
Barmot fűvel jóllakat;
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Isten által bor s kenyér
Itt lenn bőven megterem,
Hogy így élnünk lehessen.

2. Köszönünk mindent , s kérjük még:
Adja most nékünk Szentleikét,

Hogy megértsük, arra int:
Járjunk törvénye szerint,

Áldjuk mind Ő szent nevét,
S Krisztusnak, míg élhetünk,
Zengjen hálaénekünk.

Budaörs, 2oo6. márc. 21., Budakeszi, 2oll. márc. 18.

ICH HABÉ MEINE ZUVERSICHT 
(Cantate BWV 188.)

1. Ária. (T)
Én bizodalmám szüntelen 
Hű Istenembe vetettem,

Reményem így Rá bizton épül.
Ha el is vész itt mindenünk,
S bár hűség s hit sincs mibennünk, 

Ő mégis segít rajtunk végül.

2. Recitativo. (B)
Jót akar Isten minekünk

Még akkor is, ha ínség gyötör.
Titkolná bár, hogy szeret minket,

De együttérez itt velünk;
Mit soha meg nem tagdhat,

Ha meg is büntet engem többször,
Én Benne bízom csak.

Bár látszik orcáján harag 
- Ha nem is vad -,

Csak miként fátyol - felleg 
Takarja napnak sugarát,

Eközben áldást hozón hullhat 
A mennyből harmat,

S a föld így nagyobb termést ád.
Az Úr számunkra kegyetlenné változik,

De annál inkább vigaszt nyerünk:
Nem tud s nem akar rosszat nekünk. 

Nem engedem el, hogy áldjon meg itt!

3. Ária. (A)
Meg nem fejtjük annak titkát,

Mint is vezet /bennünket/ itt az Úr.
Éltünk keresztje s kínja 
Válik nékünk javunkra,

Akik nevét együtt áldják

4. Recitativo. (S)
E földi hatalom tűnő.

Van-é, ki rangra, címre épít?
Az Isten mindig létező,

Jó annak itt, ki Benne bízik.

5. Choral.
Én drága Uramban Bízom csak bajomban;

Ő menthet meg majd végül, Ha szívem gondtól rémül, 
így jóra fordíthatja Sorsom, kezében tartva.

Budaörs, 2oo6. ápr. 1., Budakeszi, 2oll. márc. 22.
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MEINE SEELE RÜHMT UND PREIST 
(Cantate BWV 189.)

1. Ária. (T)
Árva lelkem, zengve áldd

Istened, nagy jóságáért.
Szívem várd,

S egész bensőm örvendj azért,
Hogy az Úrnál öröm vár:

Vére által Ő megvált.

2. Recitativo. (T)
Mert magamat ha nézem, s életem,

ily szavak kell hogy toluljanak számra:
Ó, mit tettél, Uram, énvelem!

Nem elég ezer nyelv sem,
Hogy egyszer is feltárja,

Mily jó vagy Te, és mily nagy hűséged,
S mint szeretsz bennünket.

Ezért hát Néked hálaének zengjen!

3. Ária. (T)
Az Isten fenn az égben

Jól látja azt, ki itt levert.
S míg engem bárki majd 
Lenéz, s kevésre tart,

Őnéki fontos lényem,
És engem nem felejt.

4. Recitativo. (T)
Ó, milyen csodás dolgok,

Amiket folyton lát szemem,
Mit Isten tett velem,

Amiért Neki szívből hálát mondok;
Őt, kinek hatalma

A mennyet határolja,
S a nevét hódolva

Mind zengve áldja szeráfoknak hada. 
Ő adta testem, lelkem,

A jogomat is üdvösségemhez,
S mindazt, mi örömöt szerez,

Nagy irgalmából nyertem.

5. Ária. (T)
Jóságod és nagy irgalmad

Tart meg majd mindörökké.
Irgalmad mindazoké,,

Akik hívek s nyomorultak.

Budaörs, 2oo6. ápr. 7., Budakeszi, 2011. márc. 26.

SINGET DEM HERRN EIN NEUES LIED 
(Cantate BWV 19o.) 1

1. Chor + Choral.
"Zengjünk új dalt az Úrnak mind! Az Ő szentjei 
tábora csak Őt áldja!
Ádja tánc és üstdobok hangja, áldják sípok, s 

hárfáknak húrja!"
_Chora_l Úristen, áldunk mind!
_Fuga _ "Ki itt e Földön él, áldja mind Őt!"
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Alleluja! Alleluja!
Úristen, zengjük mind: 

Alleluja! Alleluja!

2. Choral + Rec 
_Ch .j_
B. :

Ch .y 
T. :

Ch
A.

Ch:

itativo. (B,T ,A)
Mind áldunk, Úristen,

Hogy ez új esztendőben is
Te áldásodat újból nekünk adod,
S kegyelmes orcád rajtunk tartod. 

Köszönjük, Úristen,
Hogy a Te jóvoltod 
Mindeddig hordozott,

Hazánkat is, meg lakóhelyünket 
Sok bajtól, pestistől, vad vésztől 
Mind áldunk, Úristen!

Mert a Te hűséged
Nem hagy el minket, J w  

Mirajtunk minden reggel újra éled. 
ím térdre hull,
Ó, irgalmas, nagy Úr,

S imára kulcsol kezet 
Te néped szüntelen,
És szívvel, szájjal áld itt lenn. 

Köszönjük, Úristen!

védteg meg.

3. Ária. (A)
Áldjad, Sión, Istened,

Áldja Őt itt boldog ének!
Jöjj! és dicsőségét zengd, 
Mert szent helyén megjelent, 

S ezentúl mint pásztorod 
Füves réten téged éltet.

4. Recitativo. (B)
Aztjló$ijftanánk itt,
Mi testnek és vérnek jól esik;

Csak egy, mit kérek, Uram, rég,
S ez nekem épp' elég:

Hogy Jézus, boldogságom,
Hű pásztorom és vigaszom,
Ki igaz énem, jól tudom,

Mint drága bárányt tartson számon, 
Ez évben is Ő oltalmába vegyen,
És szüntelen karjában tartson engem. 

Szentlelke az,
Ki mindig csak jót sugalmaz, 

Itt irányítson engem midvégig: 
így, Jézus, nevedben kezdem ez évet itt.

5. Duetto. (B,T)
Jézus, Te légy mindenem,

Jézus, kezdj el mindent bennem, 
Jézus ,én fényességem;

Os Jézus vére hozza meg 
f Majdan boldog végemet.

°  3&z.us ( \JLla ,cA t m o wi .
6. Recitativo. (T) »

ím Jézus maga
Ez új évben is majd híveit oltalmazza;

Ő adja, hogy a törzs s az ágak 
Bő terméssel ég felé törni vágynak. 

Áldja meg Jézus egyházát,
Az iskolákat, tanítókat,
S az igéjére hallgatókat;
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Bíráknak adja tanácsát;
Áldását bőven árassza 
E városban mi otthonainkra;

Ő adja újra majd,
Hogy jó a bajt

Elűzze, s legyen köztünk végre 
Itt egész évben hűség, áldás, béke.

7. Choral.
Add, teljék egész évünk 

Te dicséretedben,
S így hálát zengve éljünk 

A gyülekezetben;
Te irányítsad léptünk 

Míg járjuk útunkat,
Légy irgalmaddal vélünk,

És óvjad hazánkat.
Te áldásod kísérjen,
És így békés vég érjen;

Add, itt lenn tisztán szóljon 
Te igéd üdvünkre.

A sátán porba hulljon
Itt most már örökre.

Budaörs, 1996. jún. 9., Budaörs, 2oll. márc. 27.

GLÓRIA IN EXCELSIS DEO 
(Cantate BWV 191.)

I . R É S Z

1. Chor.
S/I,II. Dicsősé gjTajz Istennek itt, és fenn a mennyben!
A , T . Dicsőség Istennek fenn a mennyben!
B. . Dicsőség az Istennek itt, és fenn a mennyben!

Dicsőség fenn a mennyben, a mennyben Istennek 
Dicsőség a[mennyben Istennek!
Dicsőség Istennek fenn a mennyben!

S légyen béke itt az emberek közt, s légyen béke 
az emberek közt, kiben jó a szándék.

I I R É S Z

2. Ária / Duetto. (S,T)
Dicsőség Atvának es Fiúnak, a Szentielekkel 
együtt! dyjjf 3

3. Chor.
Miként kezdetben volt egykoron, és most és 
mindig, öröktől fogva mindörökké, Ámen.
És mostantól mindörökké, Ámen.

Budapest, 1996. nov. 25 • / Budakeszi, 2oll. márc. 27.
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NUN DANKÉT ALLÉ GOTT 
(Cantate BWV 192.)

1. Chor.
Jer, áldjuk Istent mind

Most szívvel, szájjal, tettel, 
Ki rég' nagy dolgokat

Tesz vélünk s mindenekkel,
Ki anyánk méhétől,

Majd gyermekkorunktól 
Számtalan jót tett csak,

Mit most is gyakorol.

2. Duetto. (B,S)
A jóságos Isten

Kísérje minden léptünk,
Hogy legyen boldog itt 

A szívünk s békés éltünk.
Nagy irgalmából Ő 

Bennünket szüntelen 
A vészből kimentsen,

S megtartson itt s ott fenn.

3. Chor.
Most zengjen dicséret

Az Úrnak és Fiának,
S ki vélük azonos,

Az egy Szentháromságnak 
Az égi trónon fent,

Mint egykor kezdetben,
Most is és mindenkor 

Vég nélkül szüntelen.

Budaörs, 1996. júl. 19., Budakeszi. 2oll. márc. 29.

IHR PORTÉN ZU ZION 
(Cantate BWV 193.)

1. Chor.
Most tárj kaput, Sión, és Jákobnak háza, örvendezz! 

Isten szívünk boldogsága,
Mi meg népe, az Ő nyája, 

örök üdvünk nála lesz.

2. Recitativo. (S) í J j
Nem szunnyad Izráel őrzője s nem alszik el, 
De mindig velünk együtt kel

Jobb kezünk felől árnyéka;
S e Föld sok országa 

Itt terményekkel minket bőven ellát.
Ó, Uram, mondd, eléggé érte ki áld? 3

3. Ária. (S)
Urunk, áldjuk jóságodat,
Mert Te atyai irgalmad

Jótáll értünk mindvégig.
Megbocsátod minden vétkünk,
És meghallgatsz, hogyha kérünk, 

Minden Hozzád tér így itt.
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4. Recitativo. (A)
Ó, Lipcse nemes városa, jer, örvendj e nagy ünnepednek 

Még van a falaid közt béke,
Sőt bíróságnak is van széke itt,

S lesz palotában helye bölcs ítélkezésnek.
Add, dicsőséged fényeit 

Ne lássuk még eltűnni éjbe!

5. Ária. (A)
Ó, küldd el ránk, ó, küldd el, Urunk, áldásod!

Add, hoy áradjon s megtartson,
Nékünk józan látást adjon,

Szegényeknek váltságot!
Ó, küldd el, Urunk, áldásod!

Budaörs, 2oo6. ápr. 12., Budakeszi, 2oll. ápr. 1.

HÖCHSTERWÜNSCHTES FREUDENFEST 
(Cantate BWV 194.)

I . R É S Z
1. Chor.

Rég' várt örömünnepünk,
Melyen árad Isten fénye,
Hogy most épült szentélyébe

Boldog szívvel léphetünk.
Rég' várt örömünnepünk!

2. Recitativo. (B)
Ó, végtelen nagy Úr, Te fordulj most

Felénk, kik kiválasztott néped vagyunk,
S mint szolgák, Hozzád imádkozunk!

És így hallgasd,
Hogy áldozatként Néked 
Zeng ajkunkról ez ének!

Mi oltárodnál szenteljük Neked 
A^jívjünket. J t ^  / £  >  P  

ÍYTejjjaki házba, sőt templomba se fér,
*Kinek nincsen vég, s határ sem ér,

Legyen e ház megfelelő Te orcád számára,
Valóban égi t r ó n f o r r á s a .

3. Ária. (B)
Mire Isten fénye hull,
Azon itt az éj nem úr.

Magának mit lénye régen 
Már kiszemelt otthonképpen,

Azon itt az éj nem úr,
Mert az Isten fénye hull. 4

4. Recitativo. (S)
Mint lehet az, hogy Neked, égi Úr,

Ha tiszta fényed oda hull,
Hol rejtett alapokra láthat,

Egy ház ily tetszetős?
Itt hiúság lopódzik be, és mindent megfertőz. 

Ám ahol a Te fényed áthat,
Az tiszta lehet csak,
S vendégként méltón fogadhat.

Itt erőnk mit sem ér,Te azért mindig tekints reánk, 
És legyél kegyes hozzánk;
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Mi pedig áj léd visszük boldogan

Zöld pálmaágként hálaénekünket, 
Trónodnál zengve Néked,

S így mondjuk el, mit kérünk, imánkban.

5. Ária. (S)
Segíts, kérünk, jó Atyánk,

Gyűljön Tőled bennünk láng,
Hogy az már mostantól fogva 

- Miként Ézsajás jósolta - 
Erejével hasson át,
S juttasson el majd Hozzád.

6. Choral.
1. Szentlélek és Atya, Fiú

Épp' úgy Isten öröktől, 
így mindegyik egyenrangú,

S búsulókat vidít föl!
Bennem élő hitemet 
Egykor Te gyújtottad meg, 

Kegyelmeddel légy énvélem, 
Továbbra is tarts épségben.

2. ítséged küldd el nékem, 
Szívem drága vendége! 

Munkáld üdvöm mindenképpen,
És mit kezdtél, fejezd be!

Éleszd bennem szikrádat,
Hogy megfutván pályámat, 

Kiválasztott híveiddel 
Hitem célját érjem majd el.

I I .  R É S Z
Recitativo. (T) ^  J* J'

Ti hívek mind, most örvendjetek,
MÍ^y (^siessetek Istent áldva:

Jí Ĵ fjjfzfi veteket felajánlva 
Országába Istennek,

Ki mostantól csak rád,
E szent hajlékra tekint,

, u S a megtisztult szívet Hozzád 
J-Jvpn^za e világtól majd megint.

E helyen, mit szentnejkJh^Veznek,
Látható Atya , ”F"!ifú , s Szentlélek. 

Fel hát! Istentől áldott lelkek}
Ti majdan itt a jobbik részre leltek;

E világ nem|ad vigaszt nektek,
Egyedül Istennel lesz boldog életetek.

8. Ária. (T)
Ha Isten mindig vélünk jár,
Itt boldog érzés tölt el már.

Menj, szűnj meg hát vonzó VÍláCf, 
Csak Isten az, ki üdvöt ád!

9. Duetto. 
_B_L: 

_SJL:_

_S_L:_

B . :

(B , S )
Van ember itt, ki mennybe menni képes? 
Hitéért Isten hajlik le hívéhez.

Ez gyakran gyönge kötelék.
Ám Isten maga fogja hit kezét,

Hogy híve célba jusson.
De hogyan ,j\ hcj& 4) ŷjjpn<̂ p test készjrá

kozzon? 
hogy vissza



221

S . :

S.
B. :

B. :

B. :
S. :

B. :
S. :

S+B.

Az Úr majd megmutatja erejét sok gyengén.
És kinevetik majd a végén.

Ki bírja kegyelmét, az megvet ilyen gúnyt.
, .És mi hiányzik ezen kívül?

Csak Isten legyen Úr, őbennük ily vágy gyűlt.
Az Isten nincs itt, s láthatatlan;
De jó, ha itt mind hisznek abban,

. . a . .Hogy lélekben meglátják végül.k Aj' JiW
A tesxük őket fogvatartja.
De Isten hű, és vágyuk támogatja,

j.jy'Mert szentélyt oda épít, hol dicsőíttetik. 
Jutalmat Tőle nyer a hit,
S mert itt lakik 

Mivelünk, híveivel,
E világ s halál miatt már az örömünk nem hágy el.

lo. Ária / Duetto. (S,B)
Nékünk az mily jó dolog:
Isten szentélyt választott!

Használjátok nyomban már,
Isten tárt karjával vár. 

Öntsétek ki szívetek 
Itt most mind az Istennek!

11. Recitativo. (B)
Majd ezután megszentelt, hívő népe 

Az örömnapra készülj fel!
Otthonra Isten nemcsak szívben lel,

Ő épít házat itt.
Nos jó, csak Lelkét küldje el, mely gazdagít, 

Hogy legyen szíved is, e ház is tetszésére!

12. Choral.
1. így jó! mondd tetteimre,

Segíts is, bölcsen intve,
Hogy míg irgalmad éltet, 
Uram, jó útra térjek!

2. Te árassz rám sok áldást, 
Szívemben végy itt szállást,

igéddel táplálj engem,
Míg mennybe jut majd lelkem!

Budaörs, 2oo6. ápr. 3o., Budakeszi, 2oll. ápr. 1.

DEM GERECHTEN MUSS DAS LICHT 
(Cantate BWV 195.)

Az esketést megelőzően 1

1. Chor.
"Minden igaz szívre itt ismét fényözön árad, 
és örvendnek jámbor lelkek.
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Hitben járó, örvendj Uradban, és áldjad Őt, 

és dicsérd, hirdesd szentségét!"

2. Recitativo. (B)
Az igazak sugárzó fénye
Itt még csak nő, és nem lesz vége,

Jólét és boldogság lesz úr.
Itt áll az ifjú pár,

Az igazság s hit bennük él,
Melyhez társul

Erény, s oly öröm-képzet kél,
Hogy rájuk mától jólét vár.

Ó, ez a frigy, mit vártak!
A másikban így lelnek ma itt igaz társat.

3. Ária. (B)
Dicsérd Istent, hű Ő s jó!

Dicsérd Őt most örvendezve, 
Jegyespár, itt együtt zengve!

Mert e frigy, mit kötöttetek, 
Hoz bőséges áldást nektek,

S boldog érzést újító.

4. Recitativo. (S)
Fel hát! Kössetek köteléket,

Mi sok jót ígér számotokra.
A lelkésztek

A kezét rátok 
Helyezve áldja meg

Itt kötött házasságtok.
És ha az áldás majdan erejét mutatja, 

Az ég Urát dicsérjétek!
Szerelmi köteléketek

Ő köté, s amit egykor kezdett,
A kívánt véghez is Ő vezet.

5. Chor.
Mi jövünk itt, hogy Téged, szent

És végtelen nagy Úr, mind áldjunk. 
Csak Tőled indul minden élet,
És Általad érhet majd véget,

Mi addig áldást Tőled várunk.

Az esketést követően

6. Choral.
1. Mind adjon hálát Istennek,

Ki él e Földön lenn,
Mint mennyben angyal seregek 

Őt zengik szüntelen.

2. Most zengjük Istent boldogan,
Mert Ő a legfőbb jó,

Van csodás műve számtalan,
S Ő mindig alkotó! 3

3. Már legyen végre békesség
Izráel földjén is:

Ő adjon sikert nekünk még,
S hitet, mely üdvre visz.
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DÉR HERR DENKET AN UNS 
(Cantate BWV. 196.)

Esküvői kantáta.
1. Sinfonia.

2. Chor.
"Az Úr gondol miránk és áldást ad: Ő áldja 
házát Izráelnek, áldja Áron házát. Az Úr 
gondol miránk!"

3. Ária. (S)
"Megáldja azt, ki Őt féli, legyen gyermek, 
vagy felnőtt."

4. Duetto. (T ,B)
"Az Úr áldjon meg mostantól kezdve szüntelen; 
s gyermekeiteket. Áldjon meg az Úr!"

5. Chor. "Ti mind áldott hívei vagytok itt az Úrnak
már, ki mennyet és Földet teremtett. Az Úr 
áldott népe vagytok mind!"
Ámen, ámen, ámen!

Budaörs, 2oo6. máj. 15, Budakeszi, 2oll. ápr. 7.

GOTT IST UNS'RE ZUVERSICHT 
(Cantate BWV. 197.)

Esküvői kantáta.

Az esketést megelőzően

1. Chor.
Bizodalmunk Istené,

Szívünk így csak Benne bítik.
Minket ha itt Ő vezet,
Szívünkben ha Úr lehet,

Ránk csak áldás árad mindig.

2. Recitativo. (B)
Az Isten legfőbb gondviselőnk,

Hívei mellett áll,
Ő irányítja tevékenykedésünket 

Ha olykor furcsán bár.
S hogy arra szándékunk sem volt, 
Minek eszünk ellentmond,

Az megeshet.
Kik szeretik, azoknak sorsát itt lenn 
fjíMár kezdettől ;f|' kezébe vette Isten. 3

3. Ária. (A)
Altassatok el, ti gondok,
Gyermek álmok

Tartós szendergésébe!
Isten szeme üg^deL Ipánk itt, 

S úgy vezet, mint csillag fénye, 
És így minden bajt elhárít.
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4. Recitativo. (B

5. Choral.

Tegyétek, mire Isten késztet!
Mert ez a helyes út;

Átsegít vészeken,
S a vándor Kánaánba jut.

S ha kiállt próbát szerelmetek 
Oltáránál, e szent helyen

Ő köti össze e két szívet.
Jöjj, priptpn, lángod Magad gyújtsd meg

Ó, szeretet, adjad irgalmad,
Oltsd keblünkbe izzó vágyadat,

Hogy mindnyájan szívből szeressük egymást, 
S egytértve békén éljünk folyvást.

6. Ária.

Urunk, irgalmazz!
- Az esketést követően -

(B)
Ó, te kedves, boldog pár! 

öröm járja át az élted, 
Mivel Isten áld meg téged, 

S vezet üdvnek útján már.
Ó, te kedves, boldog pár!

7. Recitativo. (S)

Arioso

így, ami Istened
Atyádként néked szánt már kicsiny gyermekkorodban, 

Azr örökre neked 
Juttatja valóban,

S mint barát marad veled, 
így hited abban biztos lehet,

Hogy soha nem
Hagy úgy fáradni idelenn,

Hogy bármi jó hiányzik.
De jó! A szerencséd nem számít.

8. Ária. (S)
Az élvezet s kéj

Itt boldogíthat,
S míg nő az, erőt ad és éltet,

A szem nem henyél,
A kebled dagad,

És eltölt nagy boldogság- érzet.
9. Recitativo. (B)

És ez a boldog élet-út
Itt vénségedig tart majd néked.

Mert Isten örök jósága 
Még sokkalta

Több jót ad annál, amit szíved kérhet.
Csak ebben bízz, / csak mindig ebben bízz, csak

bízz / így lesz majd boldog végbúcsúd.

lo. Choral
Járj boldog szívvel Isten útján, 

Munkálkodj híven szüntelen!
Őt szolgáld bő áldása láttán,

Mely újul minden reggelen.
Mert aki Benne bízva él,
Azt Isten óvja, s így nem fél.

Budaörs, 2oo6. aug. 22., Budakeszi, 2oll. ápr. 9.
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LÁSS, FÜRSTIN, LÁSS NOCH EINEN STRAHL 
(Cantate BWV 198.)

T R A U E R O D E

I . R É S Z

1. Chor.
Add, úrnőnk, tündököljön ránk

Most Salem csillagának fénye,
És nézd, emléked körülvéve 

Most könnyek árját hullatánk.

2. Recitattivo. (S)
Szász néped, s megrendülve Meissen 

Itt áll kövülten sírodnál;
Szemükben könny, bús hangjuk száll:

E kín már elviselhejfl^tjlen! J-J'.fS'
Itt Ágost sírat, s a herceg, s a hon, 

A nemesség s polgárság gyászol,
A nép meg hallván elhunytadról 

Nem búsul távozásodon!

3. Ária. (S)
Ne zengj most, hárfák húrja!

Ne hirdesd el e hon baját,
- Ő drága anyjuk halálát - 

Mint fáj e szó: rá céloz újra.

4. Recitativo. (A)
Harangok nyelve konduljon

Lelkűnkben ijedelmet keltve,
És lengő ércük hangja zengve 

Ereink mélyén át hasson.
Ó, lenne bár e jajgatásunk,

Amelytől fülünk folyton cseng, 
Bizonyság arra idelent,

Hogy milyen fájó Tőled válnunk!

5. Ária. (A)
Mily békén halt meg úrnőnk itt!

Mily bátran küzdött erőd lelke, 
így ő a halált ím legyőzte,

Előbb, mint az rajt1 győzni bírt.

6. Recitativo. (T)
A léte táttatta meg velünk

Művészet miként sorvad el,
S hogy történt, nem foghatjuk fel: 

Arc-színe halálával eltűnt.
Ó, boldog! Kinek szelleme

A természeten úrrá válva 
A sírt nem reszketéssel várja,

7. Chor.
Rád, Fölség, hölgyek példaképe, 

Fenséges drága úrnőnkre, 
Nagylelkű vallás-védőnkre, 

Úgy tekintünk, mint eszményképre
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I I .  R É S Z

8. Ária. (T)
Az üdvösség szép hajléka

Ó, Fölség, pillantásod vonzza,
És bűnös voltunkról elvonva 

E Föld árnyképét oszlatja.
Míg tűző nap itt fényét ontja, 

Mit sötét éj úz mindig el 
A nappalt éjre váltva fel,

Te dicső fődet körülfonja.

9. Recitativo. (B)
Mily csoda ez? Te méltó vagy

Ó, királynőknek példaképe,
Hogy lég^jLj^jSiMindünk drága éke, 

Elnyerve égi koronádat.
A Bárány trónja előtt hordod

- Ledobva hívság bársonyát - 
Ártatlan voltod ruháját, 

Megvetve minden földi dolgot.
_Arioso _ Hol régtől árad Visztula,

Hol Dnyeszter és a Warta zúgnak, 
Hol Elba s Mulde összefolynak,

Ott hódol /Néked/ pór s ura.
—RecjLt^ ím Torgau gyászruhában jár ma,

És Pretsch megdermedt, néma lett, 
Mivelhogy Téged elvesztett,

így eltűnt szemenék világa.
lo. Chor. Jó Úrnőnk, Te! nem halsz meg még,

Mert tudjuk jól, mit nyertünk Benned; 
Utódaid itt nem felednek,

Míg földi létre jő majd vég.
Nos, költők mind, írjátok végre: 

Az erkölcs, jóság maga ő, 
Alattvalókkal jót tevő,

A trónon ültek dísze, éke.

Budaörs, 2oo7. nov., Budakeszi, 2oo8. febr.,
Budakeszi, 2oll. ápr. 19.

f

MEIN HERZE SCHWIMMT IM BLUT 
(Cantate BWV 199.) 1

1. Recitativo. (S)
A szívem vére hull,
Mert rajtam bűn az úr,

S az Isten szent szemében csak szörnynek látszhatok, 
így érzek lelkemben nagy kínt,
Mert engem e sok bűn a pokolba űz mind.

Bűn éje, átkozott!
Te, te vagy az, ki rám ily szörnyű bajt hozott; 

És te, te Ádám gonosz magva
Rablód el lelkem nyugalmát,
És zárod be menny kapuját!

Ó, szörnyű fájdalom!
Csak könnyem hullatom,

Mert nincsen számomra itt vigasz,
És az elől el kell,hogy bújjak, J 3 .
Ki előtt angyalok is elfedik az arcukat.
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2. Ária + Recitativo. (S)
Néma sóhaj, Csöndes panasz 
Vall a kínomról, hogy nagy az,

Mert a szám rég zárva van.
Sűrűn hulló könnyek árja 
Lehet annak bizonysága,

Hogy a bűnöm megbántam.
_Reoi.t_:_:_ E szív most könnyek forrása, s a szemek könnyben égnek. 

Uram! ki elégít ki majdan Téged?

3. Recitativo. (S) m
Ám kell, hogy Isten kegyes legyen,

Mert fejemre hamu hull,
Az arcomat áztatja könny s bú,

S a kín e szívet földre sújtja,
Mely telve búval mondja:

Istenem, irgalmazz nékem!
Ó, jaj! szíve szakad,
Meghallva hangomat:

4. Ária. (S)
Megtörtén, bűneim bánva

Állok, Uram, most eléd.
Én megvallom vétkemet,
Mégis kérem türelmed,

Kérem türelmed add még!

5. Recitativo. (S)
E jaj - kiáltásra 
Eszembe jut ím vigasza:

6. Choral.
Én, bűnös gyermeked,
Most minden bűnömet,

Bármennyi van itt bennem 
Rémítve szörnyen engem,

Mély sebeidbe rejtem, 
így üdvömet megleltem.

7. Recitativo. (S)
Magamat vérző sebeidbe,

Mint sziklaszirtre helyezem;
Ott lesz majd végső nyughelyem.

Majd oda röppen testem hitem szárnyán,
S énekem zeng nagy vígan, áldván:

8. Ária. (S)
Mily boldog itt e szív:

Megbékélt Isten már.
S megbánás, gyász után 
Ő fönn az üdvben rám 

A szívét tárva vár.

Budaörs, 2oo6. jún. 6., Budakeszi, 2oll. ápr. 21.
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BEKENNEN WILL ICH SEINÉN NAMEN 
(Cantate EWV 2oo.)

1. Ária. (A)

Szándékom vallani, míg élek,
Hogy Ő az Úr, a Krisztus az,

Ki által sarja minden népnek
Megváltatott, s lett így igaz.

Nincs vég, mely Tőle elragad,
Az Úr én éltem fénye csak.

_Vá.ltozat_ az 5.- 6. sorra:
5. sor: Nem ejt zord vég reményt rabul
6. ser: Míg /mert/ éltem fénye Ő /csak/ az Úr

Budakeszi, 2oo8. dec. 3o.,

GESCHWINDE, IHR WIRBELNDE WINDE 
(Cantate BWV 2ol.)

/ DÉR STREIT SWISCHEN PHOEBUS UND PAN /.

1. Chor.
Tunj, enyéssz,
Te pusztító szélvész,

És zuhanj most tüstént a mélységbe le!
Hogy a hang s a zengő visszhang 
Tessék nyomban az echonak,

És a léget enyhítse.

2 . Recitativo. 
Phoebus:

Pan:

Phoebus:

Pan:

(B/I., B/II.
(B/I:) Te olyan merész s arcátlan is vagy 

Azt vágni itt nekem arcomba,
Hogy énekem

A tiednél nem pompásabb?
(B/II:) Kérdésed hozzám ennyi volna?

Hangom túlszáll sok erdőn, réteken 
A nimfa - kar
Gyors táncra perdül, amint hall 

Hét lyukú szépen zengő sípot,
Mely táncra kelni gyakran hívott, 

Magától ismeri majd el:
PAN sokkal szebben énekel.

Ne tarts a nimfáktól;
Csupán az istenek számára 

A sípod nagyon gyengén szól.
Hangommal megtelik & lég^
Szökdelnek a bércek s a*vad táncolva lép, 

Meghajlik mélyen fáknak ága,
S hol ragyog tenger csillag,

Elbájolt sok kis madár száll 
Hozzám, hogy tanítsam meg már:

Mint zengjenek dalt, szépet, vígat.
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Momus

3. Ária.
Momus

(S) Nos, hallgassátok PAN-t,
Ki mesterdalnokként csodált!

(S)
Pártfogó, - szél okozza!

Hogyha henceg nincstelen - szél okozza!
Hogy az igaz vélelem:
Az van csak, mit lát a szem - szél okozza!

• Hogy ki bolond, bölcs volna - szél állítja, 
vak a szerencse maga - szél állítja, 

Pártfogó, - azt mind a szél, az okozza!

4. Recitativo. (A, B/I., B/II.)
Mercurius: (A)

_Phoebusj_
_Panj_
Mercurius:

Nos, 
(B/I:) 

(B/II.) 
(A)

Mért perlekedtek egyre?
Mert egymásnak nem engedtek.

De szerény véleméríyem lenne,
Hogy válasszon ki bárki valakit,

Ki közöttetek ítélhet; 
ki vállalkozik?

Majd Tmolus legyen bírám itt. 
És legyen Mydas az én védőm.
Nos, minden ember ide jöjjön,

És jól figyelje meg,
Hogy értük jót itt ki tehet!

5. Ária. (B/1 . )
Phoebus:

6. Recitativo. 
_Momusj_

Pan:

Ária.
Pan:

Minden vágyam:
Érinthessem orcád lágyan,

Bájos, kedves jácintom!
Majd csókokkal illet téged 
Lelkem, s benne csillagfényed

Mint nap, úgy világítson!
(S , B /11. )

(S) Pan, tátsd ki jól a torkodat,
Hogy hangod minden hallja!

(B/II.) Én csak a legjobbat
Tenném, hogy legyek jobb, mint Phoebus maga,

(B/II.)
Tánc közben úgy ugrál, úgy reszket a szív.

Ha a hang csak tompán cseng,
És az ajk is bénán zeng,

Ez jókedvre nem derít.

8. Recitativo.
_Mercuriusj_ 
Tmolus:

(A,T/I.)
(A) Most ide bíró kell!

(T/I.) Az ítélet nem érdekel,
Az igazat megmondja maga,
Hogy Phoebus ezt a díjat elrabolta. 

Pan az erdőnek zeng,
É^^yönyörködtet minden nimfát, 

Ám/oly szépén, mint Phoebus hangja cseng, 
Sohasem tudja fújni sípját.

9. Ária. (T/I.
Tmolus: Phoebus, bűvös dallamod

Által jött a báj itt létre. 
Ámde, ki a széphez ért, 
Hangod hallva csodát vélt, 

S önmagából veszt majd lénye.
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lo.

11.

12 .

13 .

14.

Recitativo. (B/II.,T/II.)
_Panj_ (B/II.) Jöjj, Midas, mondd meg énnekem,

Hogy mit tettem!
_M_idasj_ (T/II.) Jaj, Pan! Mily erőt adtál te,

Mert dalod szépen hangzott nekem,
Azt agyam nyomban meg is jegyezte. 

Zöld mezőn föl- és alá sétálgatva 
Úgy zengem, hogy az erdő hallja.

Mert Phoebus túlcifrázza itt, 
De az, mi ajkadon hangzik,

Zeng csengőn, egyszerűen.

Ária. (T/II.)
_MJidasj_ Pan a mester, hagyjátok!

Phoebus végül játszmát vesztett,
Mert csak Pan ajkáról zengnek

Páratlanul szép és csodás dallamok.

Recitativo. (S,A, 
_Momus j_ (S) 
_Mercur iu_sj_ (A) 
_Tmoluiss: _ (T/1. ) 
Phoebus:(B/I.)

_M_id a s j_ (T/II. )

JPhoebu s (B /1. ) 
_Mercur iusj_ (A) 

_PfLn_! (B/II.) 

Midas: (T/II.)

T/I,B/I,T/II,B/II)
Mondd, Midas, bolond vagy?

Az eszedet ki vette el?
■ Jól gondoltam: sok jót te nem teszel! 

Szólj, miben támogassalak? 
Változtassalak nyomban 
Hollóvá, vagy a lelked nyúzzam? 

Jaj, ne is kínozzatok engem,
Sok panasz ám 

Régóta gyűlik bennem!
No, lám,

Majd szamárfüled nő valóban, 
ily jutalom

Jár minden őrült becsvágynak.
Nos, miért s hogyan vállaltad 

E harcot, bárha vállad gyenge?
Amilyen megbízatásom, 

Oly csúfos vége!

Ária. (A)
Mercuri.uj3:_ Pöffeszkedő hólyag,

Észbelileg sem nagy,
Csörgősipkát rakhat 

Végre fejére.
Aki nem ért hajókhoz,
Ámde mégis kormányoz,

Vízbe fúl végül nagy szégyenére.

Recitativo. 
Momu s:

(S)
Nos, derék Midas, menj most el,

És békén nyugodj sűrű erdőd mélyén,
Hol végre lelked békét lel,

Mint mások ̂ t̂ ê tvĵ érejfid léĵ ĵbĵ
Az őkíalansag és'értelmetlenség 

A bölcsességhez társulna,
De felelőtlenség volna,.

S kik így tesznek,
Tehozzád tartoznak mind rég. 

Nos, Phoebus, ragadd meg 
A lantod újra,

Nincs más itt kedvesebb,
Mint zengő húrja.

(
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15. Chor. (+ valamennyi szereplő)

Üdíts szívet, lantnak húrja,
Zengjen bűvös éneked!

Legyen úrrá, gúny ha érne, 
Mindig hangjaidnak fénye, 

Amit adtak égiek.

Budakeszi, 2oo9. jan. 16., 2oll. máj. 11.

WEICHET NUR, BETRÜBTE SCHATTEN 
(Cantate BWV 2o2.)

1. Chor.
Tűnjetek, bús árnyak, félre ,

Fagy és szél is csillapodj! 
Töltse meg 
Lelkünket

Boldogság, hogy most már végre 
Virág-szőnyeg zöldell ott.

2. Recitativo. (S)
A föld is megújul,

Hogy hegyen s termőföldön 
Idővel pompás termés érlelődjön, 

Mert itt a hideg már nem úr.

3. Ária. (S)
Phoebus nyargal gyors ló hátán 

Újjáéledt földeken,
Mert a vágya: hogy itt lenn 

éljen hű szerető módján.
4. Recitetivo. (S)

Gyönyörre vágyik ezért Ámor,
Ha bíbor-színt ölt sok-sok rét,
S ékíti pompás öltözék.

Míg birodalmában 
Tengernyi virág van,

Sok szív ily vágytól lángol.

5. Ária. (S)
Lágy tavaszi lég ha árad 

Bőven termő földeken,
Ámor is csak azon fárad,

Hogy kincsére lelhessen,
Mely, úgy vélik, az lehet:
Szív ha szívnek örvendhet.

6. Recitativo. (S)
S ez szerencséje titka,
Hogy sorsa társhoz irányítja,

S mindketten csak egy kincsre vágynak, 
_Arioso'__ Amelyből üdv /csak üdv/ és áldás árad.

7. Ária. (S)
Kit szerelem éltet,
Az tréfákra érett,

De múlandó kéjt jobb, ha nem keres itt. 
Bár hullámok zúgnak,
A pálmák csak állnak,

És ajkunkat, szívünket híven őrzik.
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8. Recitativo. (S) j\ 1  J !
Nos, legyen szerelmetek köteléke, 

Eljegyzett pár,
A változástól mentes már I 

Se nézeteltérés,
Se égzengés

A hajla

9. Gavott / Ária. (S)
Legyen már elégedettség

Bennetek míg itt lenn éltek, 
Hogy szerelmetek majd még

Virágot is hozzon néktek.

Budakeszi, 2oo9. jan. 23., 2oll. máj. 19.

rjdój^adtokat ne érje

'  + J71

Á M O R É  T R A D I T O R E  
(Cantate BWV 2o3.)

1. Ária. ( B )

2. Recitativo,

Te áruló vagy, Cupido,
Ne csalj meg tovább /engem/ már.

Nem tűröm többé láncod,
A kínt és szolgaságot,

Mely sokszor jpánattal jár.

(B)
Én próbálom,
Ha lehet, s tudom

Menteni szörnyű veszélytől szegény lelkem, 
Hogy ne kelljen már nyiladtól félnem;

Nos, hiú remény tűnj el,
Ne vezesd szívem félre,
S öröm helyett bánat érje,

Gonosz tréfát ne űzz szelíd türelmemmel

3. Ária. (B)
Akitől Ámor megvonja pártfogását,

Az őrült mind, ha vágyával fel nem hagy, 
Vesd le béklyód, s ne ejtsd panasz szavát, 

Vágyad jutalma ha elmarad.

Budakeszi, 2oo9. febr. 6., 2oll. máj. 13.

ICH BIN IN MIR VERGNÜGT 
(Cantate BWV 2o4.) 1

1. Recitativo. (S)
Én jókedvű vagyok,

Más ember töprengene,
De ezzel se gyomrot,

Se zsákot nem tömne tele! 
Nem vagyok gazdag s nagy,

S bár méltóságom sincs, 
Elégedetté tesz.

Hogy időm van, s ez kincs.
Én nem is dicsekszem:

Egy csörgőt bolond ráz csak,
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S én csendben maradok;

A kutyák mind ugatnak.
Én várom, mit tegyek,

S kik járnak céltalan 
Virágok szirmain,

Nagy szerencséjük van.
Az nékem gyönyört ád,

Hogy vágyam kényszerítem,
Nem tartok ínségtől,

S hogy más mint áll, nem kérdem.
A bukás után majd

Az Édenbe az jut,
Ki boldogságban itt

Mindvégig élni tud.
2. Ária. (S)

Csendben élni, megbékélten,
Nincs itt ennél drágább kincs. 

Itt nem élvez, ki úgy érez: 
Más, mi kötne földi léthez, 

Árva szíven kívül nincs.
3. Recitativo. (S)

Ti lelkek, akik folyton /mindig/ itt 
Tévútra tévedtek,

Jl LéleknVjydúsJ) Jjjjyglc seit
A semmiért elkotyavetélitek,

. Ti, kiket hatalom vágya fogvatart,
J-J*saJfc kutassatok itt lenn majdl 

Azt keresitek, mit el nem értek,
S nem elégít ki, amit kaptok;
Mi kielégít, attól becsapódtok,

És végül az, mint por, szétszéled.
Akinek kincse másnál van,

Oly k e r e j l ^ ^ j i t ^  Jl J+J 
Kit más "szerencséje gazdagít.

A gazdaság annak olyan:
Bár itt csődöt ritkán él csak át,
De szembesülve azzal, szüntelen gondot 

Pénz, gyönyör,j^iKspség, lát.
Annyira még

Nem tartjuk mind a birtokunkban,
De megvetésük fokozottan 

Erkölcsi ékesség. 4

4. Ária. (S)
E földi tér sok drágasága

Már hagyja nyugton lelkemet,
Mert mennyben csak az kap helyet, 

Ki szegény bár, van gazdagsága.

5. Recitativo.

De
Az

Bár nyomasztó sok haszontalan dolgot bí^n^,J^
S nem szeretettel azt, mijyétek, felhányfor^jatni;

= gond nem simu]sokkal bosszantóbb, ha bosszúság 
édes gyönyör ingerel,

S kapható könnyen,
Ám elmúlik
Majd, mint e világ, s annak 
És minden rémség eltűnik.

Ki összetörtén 
Magába néz,

S bár nem a lélek tüzével 
Az égre tekin-fc bízva fel,

es

szépsége itt,

el.
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Nagy öröme lesz abban,
Hogy segítség jön onnan.

A kagylók kinyílnak, ha fénysugsrak érik,
És láthatóvá lesz a gyöngy-termés: 

így próbáld szívedet kitárni föl az égig,
S a fény, mely abból árad szét,

Mint ékszer, tied lehet,
Mit Földünk összes kincséért

Sem lehet megszerezned.

6. Ária. (S)
Örvendj lelkem, s légy vidám,
Ez, mit Isten néked szán.

Tenger mélyére hatolni
Veszélyt hoz rád, és balgaság, 

Önmagunkból kell felhozni
Boldosságunk gyöngy-sorát.

7. Recitativó + Arioso. (S)
Ki önzetlen, az gyöngyhöz hasonló,
Leginkább belül jó,

Nem érdekli magas rang sem,
S múló földi dicsőség.

Habár nincsen kincsem itt lenn,
Amit Isten ád, elég.

Mit segít sok kincsre vágynunk,
S olyan szennyre, mint a pénz! 

Mit ér minden gazdagságunk,
Itt lenn marad az egész!

Szökne bárki önként légbe?
Én nem szándékszom sosem;

Oda vágyom fel az égbe,
Hol üdvöm majd elnyerem.

_Arioso Nem jó barátoknak hinni,
Közülük sok semmit ér,

Előbb mernék szélben bízni,
Mint másban, ha jő veszély. 

Legyen bár itt kéjben részem 
Dőreséget szolgálva,

Lennék folyton rettegésben,
Lelkem legfőbb kárára.

Ami múlandó, elmúlik,
S a kezdetnél vár a vég;

Egyik él, meghal egy másik,
S vége lesz, bár élne még.

8. Ária. (S)
Mennybéli elégedettség,

Ha a szív itt néked enged,
Napjai gond nélkül telnek,

S része lesz majd boldog vég.

Istentől nyert boldogság, . a  
Te szegényt gazdagg^Tteszel, 
S egyenlővé hercegekkel, 

Lelkem vágyik mindig rád.

Budakeszi, 2oo9. febr. 25., 2oll. máj. 2o.
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ZERREISSET, ZERSPRENGET, ZERTRÜMMERT DIE GRUFT 
(Cantate BWV 2o5.)

DÉR ZUFRIEDENGESTELLTE AEOLUS

1. Chor. (A szelek kara) —
Tépjétek, törjétek^jaúzz^tok már szét 

A sírt, mely dühuníínek szab határt!
Úgy változz át lég,

Hogy a fényes nap boruljon sötétségbe, 
Bősz áradat dúljon a Földön itt végre, 

Hogy majd a menny is bánkódjék!

2. Recitativo. 
Aeolus

3. Ária. (B) 
Aeolus:

(B)
Nos, itt
Az óra immár, közelít,

Ezért hű alattvalók, nektek 
Megszokott magányotokból 
A szabad létre mostantól 

Majd útat egyengetek.
Én adok erőt 

Estétől napkeltéig,
Majd dél pésjléftféltáj között,

er,

Hogy dühötök itt íortÜDoljón,
De virág, zöld levél,
Mit hideg, sj^fagy

Mindettől el nejpkscytuljón.
Én adók*5éro t ,

Hogy cédrusoknak törzsét,
S a bércek csúcsát Összetörjék.

Én adok•erőt
A zabolátlan tengerárnak:

Hatástok révén nőj jön még,
Majd, mit a csillagoktól várnak, 

Azoknak dühe majd mindinkább csillapodjék

Én hogyan nevethetnék,
Ha minden össze-vissza jár,
Ha még a szirt se bizton áll,

S bár tetők hullnak rám még, 
Én mégis nevethetnék!

4. Recitativo. (T)
_Zephyrus:_ Aefolus, te rettegett,

Kinek ölébe hajtom fejem,
Hol nyugodalmam lelem,

Szigorú döntésed
Ne hagyd, hogy megrémítsen engem, 

Sőt kérem irgalmad,
Hogy szánalmat 

Irántam az ébresszen!

5. Ária. (T)
_Zephyrus:_ Hűvös árnyak, vágyom rátok,

Nézzétek, mily fájón válók,
Jer, szánjátok szégyenem!

Lengjetek, lombvesztett gallyak, 
Jaj! mind hallgat,

Sirassatok csak engem!
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6. Recitativo. 
Aeolus:

(B)
Te csaknem izgalomba hozol.

Hogy? Pomonát nem látom 
És Pallas is nálatok tartozlfodik?
Szólj, kedves, mondd, kívántok valamit? 

Ti nyilván nagyon sokat vártok attól.

7. Ária.
Pomona:

(A)

Recitativo. 
Pomona:

Pallas:

Vájjon ilyen rózsás orcák,
Melyek friss gyümölcsök díszét hordják, 
Dühös szíved meg nem hatják?

Nos, hát mondjad, látod-e,
Hogy a levelek mint hullnak 
Le az ágról, s földbe jutnak, 
Búcsút intve itt nyomornak,

S ez lesz mindük végzete!

(A,S)
Bősz Aeolus, szándékod-e még,

-plMÜnt̂ - kőszirt áll ott fenn - 
'Támogatni] kérésem?

Ám legyen! Úgy vágyom rég,
És kell is óhajtanom,

Hogy mgc^ej^ye,
Mit, Pomona, részedre 

Oly visszautasítón
uitasít.

_Mi.ndketten ,_e£yütt :_Rendben! Ha ez {számodra}^°kkna^ mutatkozik,
9. Ária. (S) p

_Pallas:_ Kedves, dráj^ry'Zephyrus ,
Édes pézsma-illatban dús,

Hűvös csókod leng fenn 
Csúcsaimon játszi könnyen.

Ó, nagy Fönség, Aeolus, 
Tőled hall jaf\Zej£>hyrus ,
Hogy ő pézsmáéi!latban dús, 

Hűvös csókja lengjen 
Csúcsaimon játszi könnyen.

(

Recitativo. (S , B)
Pallas: Aeolusom,

Ó, ne zavard a vidámságot,
J^Mfert múzsáim a Helikfenĵ  

Csúcsain majd mindenkinek Kellemes
Üpnjl^lyt fognak rendezni.

Aeolus: Mondd, miért lehet,
Hogy teneked

Majd éppen ez a nap fog becses 
Ér)\é(knd|& tetszeni?

Mily károm s** bosszúságom,
Hogy itt egy asszony akarata 
A házam teljesen uralja?

Pallas: Én drága Ágostom,
A múzsák szeretnek nagyon,

Aeolus: Te drágád, Ágostod!
Pallas: Én kedvelt, jó fiam.
Aeolus: Te drága Ábösfc°cl!
Pallas: Itt élve szép napokajt Jijábőtt, 

S az öröklétet neki 
Bölcs neve megjövendöli.

Aeolus: Te drága Ágostod!
A múzsák által imádott,
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Te kedvelt, jó fiad 

Itt élve szép napokaxJVU&tott,
S az öröklétet*neki 
Bölcs neve megjövendöli? 

Nos ^ÜtÉnJ^ím lemondok róla,
Mire vagytok, váljék valóra..

11. Ária. (B)
_Aeo_lus:_ Mars vissza, mars vissza, ti szárnyaló szelek,

Már enyjjiüjyje 
De lengedezzetek,

Ránk árasztva majd újra enyhet!

12. Recitativo. (S,A,T)
_Pal_laj3:_ Mily vágy!
_Pomona:_ Mily öröm!
_Zephyruj5:_ Milyen gyönyör!

_Mind:_ Jön létre lelkűnkben,
S hogy kedvünkre tegyen

A vágyunk, lemond erről.
_Zephyrusg_ így látvaj^sdkj*arügyező ágat,

Énbennem eleg^dettség támad.
_Pomona:_ S itt gyö^^rfk^ldú^Jlátom

Az érett űr tokéba z ágon.
_PaljLas:_ így teszek én is már várva

Ágost lakomájára.
_Pomona + Ze£hy;rusj_ _ Mi a te vígasságodra

Mind készen állunk ma.

13. Ária / Duett. 
Pomona:

Zephyrujs :

Pomona:_ 
Zephyrus: 
_Együtt:

14. Recitativo. 
Pallas:

(A,T)
Gallyak, s ága 
Ünnepedre mind[ig

Dézsmát, teamesüknek többletét.
És e napnak örömét

Ágostodnak tiszteletére 
Mókázásom többszörözz^.

Nagy Pöfev^ndve hozomFífeBmés^Jj^lé^ K ,
Halk 'susogással köz^íííekYorvendve feléd, YIM 
Hogy minden a tijéfjs^o^ töljĵ Ljt̂ sjgd j^k.

Igen! én magánjaJ^í^lak meg ez ünnepre.
Mind emelkedjetek ormaimra,

Oda, hol múzsák serege
Lakozikjbékén, vígadozva! JlJfJ*

^Rajta! Engedjétek, mire igyekszünk, 
A tért megosztani közöttünk.

15. Chor.
Éljen Ágost! Ágost éljen!

Légy te boldog, tisztelt lény! 
Töltse öröm szíved mélyét,
S élted minden igyekvését

Koronázza gazdag termgs,
Az országra így árad majqdícsfény.

Budakeszi, 2oo9. márc. 26., 2oll. máj. 24.
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SCHLEICHT, SPIELENDE WELLEN 
(Cantate BWV 2o6.)

Chor.
Jöjj, játékos hullám, és csobbanj itt lágyan! 
Nem, zúdulj csak bátran,

Hogy vízparton, zátonyon gyakran csapj túl! 
Az öröm, mely mibennünk hullámként árad,
És mindegyik hullám, mint mámor, úgy támad 

Áttörve a gáton,
Melyen belül ámulat s félénkség dúl.

2. Recitativo. (B)
_ V i . s z _ t u . l a Ó, mily ^-ő^y^í^v^ifeo|_á^ !

Folyom, mely mináigTa Co^cytuslíoz hasonlított,
Mert tetemekkel telve 

És már feloszlottakkal lassan kúszott,
Most Alpheüsíhják sem engedne,

Mely áldott Árkádiánkat vizével öntözte.
A rozsda foga mar,
S eldobottJf^g^Vert mind felfal,

Miket a viszály veszett dühe hű népem nyakán élesíte
t De ki hoz nekem ily saertencsét? 

Ágost, £ '-p£
Ki alattvalóinak most . .

E földön véd-angyala,J^J^
Akinek jogara előtt meghajolnék, 

Mert rám egyedül kegye őrködik,
S e művét végrehajtja.

így zeng hat mindaz, aki vizem issza:

ás3. Ária ( B )

_Vi. s ztu la:_ Tárd ki Janus - templom kapuit,
Szívünket mi nyitjuk meg!

Eskünk mellett, mit tettünk itt, 
Jóságod űz csupán, Urunk; 
Mindig gyermekszívvel tudjunk 

Lenni néked enofidejLroesek.

4. Recitativo. 
Elba:

Arioso

(T) . . .így jó! Szerencsés Vi!§^tula! Döntésed dicséretes,
S ha hű^éq^djién óhajaimmal egyezik,

Rá gondol, mit szejfeefcnĵ k,
És tőlem nem a király^.jsn^szi el itt.

Mi rejtett, nem ajándék:
Kit nálam kerestél, az Jdjjíes Ágost lesz,

S az ő arcvonásit 
Kiváló atyja képe Jk^tJftja,

Kit neked juttattam,
Hogy tiszteljed és csodáld valóban,

S ölemből senki őt ki ne ragadja, 
így esküszöm,

Uram! Atyádnak hamvainál,
Hol neked díszemelvény áll itt:

Előbb kell még, hogy vegyüljön 
A Gangés habjaival Ĵifz.enjfc,
S feledje eredetét teljesen!

J \  J*JnJM'bMla malabár 
Itt parajaimon hálót vessen,

Mint téged, Ágostom, már 
Mindig néljkü̂ Lĉ znie kelljen!
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5. Ária.
Elba Minden tornyosuló hullám 

Csak eaiV feátít jzugj itt

6 . Recitativo. 
Duna :

(T)

» -v___Ágost!
Lássatok tritonok, víg legények,

Még nem érzett vágytól most 
Birodalmam bőszült árján

Dagadnak, ma[jd visszahullnak 
Édes hangjai mind e névnek 

S százszor újra visszhangoznak.
(A)

Egyúttal örömödben részt veszek,
Sok folyó tisztes korú atyja!
Azt tudva, ^

Hogy hőseidre magam is ittvigényt tartok. V j ogeral 
Bár nem nezem üdvödet

- Mint Salamonod létrehozta - 
Oly sanda szemmel ittJ^J*

Mert Károly keze,
Az ég mit nekünkjád£>tt,

Országunkat Jkofm^nyozza.
Azt pedig nem tudga senkise,

Hogy JámlriHM^n^k gyökere ,
Mi kegyes^Trajánödat fölvidít,

A bájos JosephinnekJ=éfrv|̂ zése 
Már ismert lenne, 

Csak partjaimon J^ö^d^Llne?

7.

Recitativo. 
Pleisse :

Ária. (A)
_Duna:_ Habsburg törzsnek fényes sarja,

- Mert erényed lángja tiszta - 
Itt csodálja partom rég.

Ősi ágon friss rügy lettél, 
így a házas kötelék

Néked is bő termést ígér.

Bocsánat,
Bővizű folyók fői,

Ha majd egy nimfa vitátokat,
S mit szóltok, megzavarja.

A vita m^.d|ftogos,
Az ügy meg nagy és érrekes, azt táplálja,

A ked^éftrfe van, .
^ ^ S f ^ t o m b a n  J>„

Lapulnak nimfáim vidám tréfái,
Mint azt márgyődte^thősünk érkeztekor tudtuk,

Ki megérdeifnLi,
Hogy országunknak népe, s hű szolgái

- Mert egyéb áldozatunk rossz - 
Szívünket n|ek^^aad juk.

Halfjatok, hogy szám mit jelent ki
L M  . Nagy bátran szólva: A A A
*Neked, kinek vizét Inn és Lech is növeli,
E királyi párt nagyon kell tisztelni,

De nekünk engedd át azt ^e|jkéreti.
Tinéktek másokkal kell Összeférni testvér-módra, 

És bár e kormányzatnak kettjp^^ragyogását 
Egy időre, de felváltva, kell hiányolni,

Tűrjétek azt majd reménységben.

9. Ária. (S) J 7 J
_PjLe_issej_ Halljátok, a halk kis flóta - kar

Mily szépen zeng, mit fül itt hall.
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lo. Recitativo.
_Visztula: 
_E_lbja: _

_Duna:_

Pleisse:

11. Chor

• * i i
*■ é f jr & é

A meg nem osztott egyetértésiéreje 
Hoz létre tiszta harmóniát,^' 

És kész még nagyobb bűvös tettre, 
Ezt mind vegyétek ti is át.

ís a 9 • &H-

„ w *■= * -hé(B) Nekem kell most engedelmeskednem.
(T) Elválni keserves nekem,

De partod jóléteJ^u^aBjjá^dteándékoiuat.
(A) Én készen állok teljesíteni^ -f̂ aríögy csak tudom

, Á  JiJU*JiS) így koronázza egyetertes szÖv~J-~~'J*‘

Hogy lehet, hogy kies partvidéJ 
Ma oly sok oltár épülhet?

Najádok tánca mit jelentsen?
Ó! Nem hinném,
Hogy tévedek, hogy rég^h^t^tt fény 

Vesz körül engfemrNr®.g^ogva,
Amelyről ^
Szép foe|/J|t*viÍeli most - 

A Földnek oromöt hozva.
Nos, rendben van! . . . AJvJ*

Ezt alkalom es idő játssza 
Kezünkre ma,

Hát zen^jéj^^c velem ismé t Jkapbjm:

A mennyből ránk áradó végtelen jóság 
Itt óvja Te élted, mi Ágost urunk!

Amennyi kis vízcsepp csajkjv^n napjainkban 
A moh'lepte partok közt zúgó folyóinkban,

Te fennkölt, nagy lelkedet oly sokszor hassa át 
A gyönyör s vágyunk!

Budakeszi, 2oo9. máj. 2., 2oll. jún. 6.

VEREINIGTE ZWIETRACHT DÉR WECHSELNDEN SAITEN 
(Cantate BWV 2o7.)

1, Chor.
Sok zengő húr egymással feleselése,

S az üstdobok hangja, mely dübörgőn zúg,
Itt minden hallgatót így hívogat 

Hirdetve örömtől ujjongó hangon,
Mit még jobban növelni tud,

Hogy itt ki hozzám hű, csak bizakodjon, 
ily erény kap fent jutalmat.

2. Recitativo. (T)
_A_szorgalom_ _ Kit nemes ösztön hajt a megbecsülésre

S dicsőség - hajhász szelleme 
Kérkedni azzal szeret,
Mit művészet írje^Jsz és erény által nyerhet 

Ez úton *Incful jón el,
De friss, csak mindig újult erővel!

Mit most az ifjú kéz és fürge láb szerez,
Azt majd egy öreg fő szégyentelen, szükségből tönkretesz.

Az ifjak duzjza^í nedveit 
Az idős kor érdi magukba rejtik;

S épp' erejüknek teljében,
A restek szemében
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J v é ■ ■ /
Itt merő gondok közt és szorgos munkában járnak, 

Elérve végül céljukat, megbecsültén 
Majd nyugalmat találnak;

/: áté Mkk tfny 1 egj|
Hogy ánnak, ki nyugalmát igazán élvezi,
A rfáK̂ dőfcáísát megédesíti.
** ' V ' ’K*

3. Ária. (T)
_A_sz^orgalom_ Ne húzza vissza lábát senki,

Ki utam járja itt lenn rég! 
Figyeli

Lépteit jósorsa,
Sok keservét mind számontartva, 

S ha egyszer véget ér a pálya,
Majd jutalmul a mennyben várja

Már őt az örök boldog lét.

4. Recitativo. (B,S)
_A_becsü].et (B) Az részesül

Az égi honban egyedül,
Ki magát itt fiadnak vallja,

És nem tév-úton jár, mely néki kéjt igér,
De tövissel szórt útad járja.

Babérom olyan főket ékesítsen majdan,
Akiket szjö.njfeejlenül buzgó vér,
És nem rettegő szív hajt mindig csak, s nem fél, 

De velünk érez dolgainkban.
A szerencse (S) Már kincseimmel én is vágyom,

Hogy azt, kit kiszemelsz, megtalálhassuk.
Őt soha el nem múló édes szerelmem 

Vonzó céljának látom,
Ki magának elég, de másnak sohasem,

Belőle fáradságos szorgalommal szerzett 
Ajándék lehet.

Úgy díszítsétek kezét majd,
Mint barátnőm igért^rj§cjejh,

Mit tetteihez méltónak tart, 
így tegyen ő is fölös termésével éppen, 

így r ^ ^ f d a j h i g y e k e z n e k ,
Mind Babérkoszorúra méltók lesznek,
Sőt bol^o^fnák ítéltetnek.

(B, S)
(B) Babérom védőn majd azt fedje,
(S) Áldásnak hasznát az élvezze,

Ki szorgos itt, azt várja ég.
(B) Ha átjár izzadság dús nedve,

Az majd az izmokba jut így le,
Hol fényes gyönggyé válik még.

(S) Hol mindig forró cseppek hullnak,
Ott áramlatok alakulnak 

Az áldást hordva szerteszét.

5. Ária / Duett. 
_A_tj_sztesség
A szerencse

Együtt
A tisztesség

A szerencse

5/a. Ritornello.

6. Recitativo. (A)
_A_háládatos£3ácj Nem csiĵ ájn̂ üSíres szó, nem alap nélkül keltett 

Mit jutalmul a'szorgalom ígért rég; \remény,
Bár hallgat bölcsen az, akinek nem elég,j\j^P

j'Lj^ Hogy azért, amit tett, szerencse éri bár 
* Igen, ^zerény.
Legyen már a csillagtérben 

Látható a buzgóság által kitárt, nyitott templom
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J-#V.*;X E szeretett és kedve ̂tanári ̂ ák^árfc,
S nektek, elkötelezett, oly hűséges hallgatósága,

E világon példakég^^á^J^i^j^^ Ĵ J5*
Hogy szerencsét, szorgalmat,*tisztességet együtt irigységgel 
Csodálni kell. A  JVJ*

E kornak nem kellene 
Majd így elmúlnia!

A fényen át, mit ont'nak égő gyertyák,
Majd láthatja hű szíveteknek lángját

Mind pártfogók, mind irigyek hada!

7. Ária. (A)
_A_háládatossácj Rójatok ti szép emléket kemény márványkőbe

Bár vég nélkül kő sem tart. majd!
jTifikj^l^febból amit^ teszitek,
^Tanítóitokra emlekjejuz ejtek!

Mert a termesből láf e i S  majd meg,
Épek-é mind lenn a gyökerek,

Melyek szüntelen, /mindig/ táplálnak.
8. Recitativo. (T,B,S,A)

_A_s£°rgalom_ (T) Ti, lusták, jöjjetek!
Most ím, jó Korttemen vegyétek észre,
Hogy szavaimban rejtve

Itt merő tévhit nem lehet.
Bár lépte könnyed csak s alig kezd járni még,
De tüstént nyomdokomba lép,

És habár ő ezt még időben kezdte,
Az csoda, hogy a célját máris elérhette!

Mily nagyon szeretett,mily buzglóî  lMffctíkfel a szolgálatom, 
S így tudós műveket sok helyen Ólvas£a{x>tt folyton.

Nos , hát nincs okom, hogy dicsérjem?
Nem ragyog eléggé nagy fényben,

Ki|£ Jftaĵ yhatalmJi J&̂ iink is, kit ti mind Bölcjs jÁcj'bstként 
A tanítójának nevezett? \ísmertek,

_A_tiLsz_tesj3ég (B) Jl Jl J),
Úgy ám, ti, derék barátok, lám! mint vagyok itt^én Korttem- 
... Aő^jfi mértékadó kéz Íiez kötve.
Már számos koszorút font össze.

Most felsőf&bfjjj^inten kész 
Számára babér-korona,
Mely oltalomban részesül, így el nem hervad soha. 

_A_szerencse_ (S) így tud ő drága kincseimben,
Melyeket kegyetek jutatott ölembe,
Ha megjön derűs jókedve,

Majd gyönyörködni itten.
_A_háládatoss_á£ (A) így az, mit reméltem, meglett,

Mert várá)tífĉ h ért szerencse,
Hogy 'eleggé sd)sjydfíójáért Korttem 

Sok vágyat*kielégufte|bt
Nos, bárki tudja is: mit Kellett volna tennie, 

Most készföl^J^ajd átadni néked 
Az ajándékait nagy kegyének. 

íqyj>_̂ k̂ r valjódjXjbarát az lehet,
Ki egyetért veled.

9. Chor.
Kortte éljen, ő viruljon!

Kit bíborom ékesít,
S ölem mélyén nyugszik itt,

Általam magasra tör,
Kihez szívem vágyik föl,

Lelkem mindig csak őt áldja 
Itt lenn sok - sok évig még,
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Irigyei hadát lássa 
Inkább, mint ellenségét.

F Ü G G E L É K
a

BWV 2o7. 
kantátához

lo. Induló.

Budakeszi, 2oo9. dec. o3., 2oll. júl. lo.

AUF, SCHMETTERNDE TÖNE 
(Cantate BWV 2o7/a.)

1. Induló.

2. Chor.
Fel, harsogjon hangja most víg trombitáknak,

S ti, mennydörgő dobok, még növeljétek!
Bűvölő húrok, mind vidítsatok,

Keresve flótáknak legszebbik hangját, 
Szép hangzással töltsétek meg

A nékünk zöldellő sok hársfa lombját, 
Zengjetek múzsa - kórusok!

3. Recitativo. (T)
A csendes Pleisse rég

Kis hullámokkal játszik.
Zöld partja frissül még,

Mert új erőktől éled,
Míg benne élénk nedvek élnek. 

Kérkedik puha mohával;
Ott nem egy szép kis virág nyílik,
Itt magaf^^Jh^llím^ejígy másik 

k ^ ^ A növényzetnek dicsőségére,
Mutatva fejlettségét.

Az ekessegben, csillogásban ujulni szeretne;
A gesztenyefák dalokat zengnek, 
A nimfák meg járnak - kelnek 

És hársfáink közt itt s ott szeretnének 
No, mit? Maguknak találni

Kellemes és gyönyörű szép helyet.
Ez mindenkiben vágyat kelt;
De főként szász kebelt 

Ragad meg itt s fog benne maradni.

4. Ária. ( T )
Ágost szép névnapjának fénye

Tündöklik szászok orcáján.
Az Úr jámfÉbrf! szászait óvja, 
így uralkodónknak palotája

Ma ragyog ismét újult fényben, 
Ez jelzi hódolatunk éppen,

Mely igen kívánt névnapján.

5. Recitativo, 
_SJ_:__

(s,B) u y * N N1 • ,
Ágost boldogság 

Dr-á sfo ász
31 ooidogsaga 
Drá^aí^s^ászainak jóléte; 

Ágostnak ̂ karj a áu-ía 
A szászok

, óvja
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_SJ

_B J

_S_.

_B J

S .

_B.
_s]

S . + B ,

Az Elba hordja J] j l M
Nagy örömmel a kereskedő áruit 

Az udvar pojfypáhái)
j; JV* Jl jM&st'szerencséjét mutatja;

Az
Itt mindegyikük boldogulását; jléfp

Mars fényes kardja kell, hogy elleneit rémítse, 
S így minket, népét minden bajtól védje.

Épp' ezért örvend Merkúr ma,
S bölcs fiai is véle,
Hogy sikerült fréjibdri) 

h  M áz első Mnftkofe felára.
Á|o|fctjjhájlg9fbzág "gyafap^áikp 
Irének babérja soí^sem halvaíTyodik;

A hársfák még zöldebbé válnak,
Hogy virágzásukkal e fennkölt névnapon így

Vszolgáljanak.
6. Ária / Duett. 

_ B _ !_
_S^

S . + B .
b7

S . :

(B, S)
Engem a drága béke éltet,
Énbennem élhet öröm-érzet,

S itt állunk mind nagy b^lác^anTJ^j 
k  ̂n Mert gazdaq v etéseplM> mosolyodnak.
JlJfr És sok^okj^rónfet motozhatnak 
Mivel rájuk nem tor ellen s bősz vihar.

S hol ránk ily boldog órák várnak,
Ott szerencsénk még nagyobbra válhat, 

Mit ránk a derült égbolt küld.

7. Ritornello.

8. Recitativo.

9. Ária.

(A)A földeket mind Ágost óvja,
Erdőkre is van néki gfenfejá\ 

h7  nagy Ke (íve
A*vadászatban sosom lohad le,

Mielőtt szép kis zsákmányt ejt el. 
A paraszt kedvvel néz

Sz

(A)

szép, tdlt^,évéire . a k
ámar’a ánfcrtjí)^. I A >

Hogy Szaszorszagban nepif’fczabad nelmloagba
Senkin^k^^n,ki szerencsével 
Erőit helyesen méri fel.

J 7 3Dicsőítsed későfXitókor
Kegyes végzetével együtt

Szere|icfeéj[ót Ágostnak 1 
Mert mi Jra^jkodtókJtelteiből 
Szászok jolete merriető már föl; 

S látható a csillogásban:
Ki volt Ágost valójában.

oznie

lo. Recitativo. 
T. :

(T , B , S , A )
J\ J^rvendők , ide!

Ti szászok lássátok,J^Md nagy pompátokat,
n Pm K  l°ft l egyes „ .j, , t)Ĵ -Jn jiily nagy a bölcsessége , ereje ! f 

Ő karja óvja szüntelen a szarmatáknak*földjét, 
Másrészt a szászok jólétét.

Mi látjuk, mint hűséges alattvalók
Az értünk bölcsességgel szerzett béke - zászlót,
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B.

S . :

A. :

Mert nagyon szeretett,
A szászokat így mindig oltalmazta,
Mutatja szabli^jy^, miértünk szikrát hányva. 

Szeretett, drága 'üralkoj^^hká\t,
Mint hőst és győztes tanácsadónkat

Most tisztelhetjük Ágostot 
Itt nagy és il^Jhd&olattal,
És még több jd> kívánsággal.

Igen, ti hősök mosijfej^s^^zo^j^c&jfcáti^lan
Ő védelmező Istenükre és Szá^^bzágJ[)^e^W»e7h 

A húrok hangja most #éYfető necfu*Te~!
Fejezze ki a vágyunk,

Hogy szilárd trónon ül Ágost,
Ez íjé&tf̂ bb boldogságunk.

Ránk Ágost tartósan borít árnyat Jl l  A  J>
Itt m m d e n ^ ^ z n a k ,  szarmatának szerencséjére, 
S kihat a világ figyelmére,

Mely minden szemből árad.
Ó, derűt ke ltőp,,ft fényes név!

Ó , név, z !
Mindenki á\L[tíá̂ zgp,J

 ̂ Mint erősíted pajstiV mi kotefl^^g!
Ti, ÜÍváH$á^ok, ti is, örömök, áradjatok!

A Pleisse jelenléte által,

Mind igyekeznek 
És fokozni.

11. Chor.

_B_L:_
_S^:_
_A_̂ _:_ 

Együtt::

Éljen Ágost! Ágost éljen!
Ágost, oltalmunk te légy, 
Konok ellenünktől védj, 

Élj hazádnak s népednek, 
Isten óvja éltedet! 

így majd Ágost műve legyen
Itt a szász hon jóléte, 

Ellenség rá ne törhessen
Soha boldog létünkre.

Budakeszi, 2oll. jún. 25., júl.ll.

WAS MIR BEHAGT, IST NUR DIE MUNTRE JAGD 
(Cantate BWV 2o8.) 

J A G D C A N T A T E

1.

2 .

Recitativo. (S/I.)
_Dianaj_ Az tetszik csak,

A víg, nagy vadászat! 
Mielőtt kél a hajnal,

És az égen fölfelé halad, 
Már itt e nyíl megörvende^ett

Ária. (S/I.) 
Diana:

J3 3
Űzni vadat istenek vágya, 

Illik az jól hősöknek. 
Tűnj el, nimfák gúnyolója, 

Dianának adj helyet!

zsákmánnyal.

3. Recitativo. (T) 
_Endwiiion: _

Nem
Hogy, szép istennőm, hogy? 

ismered tán k o r á b b i é l t e d ?  
Nem adtál már Endymionnak
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Ő csendes nyugtában 
Sok csókot, cukor - édesekejt? ÍV p 

Nem vagy-é, rJj§pátan
Szerelmi kötelékből ment, 
Csak vadászatban érdekelt?

4. Ária. (T)
_Endymi_on:_ Többé már nem gyönyörködöl,

S nem félsz tőrtől,
Amit Ámor vet?

Hol úgyis, ha már megfogtak,
Óhajtanak

Űzni vágyat, szerelmet.
5. Recitativo. (S,T)

_Dianaj_ Én szeretlek bár még,
De rég

Feltűnt egy jelenség itt, látom,
Azt kell majd énnekem 
Egy csókkal illetnem,

Fogadnom és szolgálnom,
A drága Krisztiánt,
Erdők

Láthatom kxh^n^ós&Jió-letfben ,
Magasztos száxmajggjpi ünnepélyen.

_Endymi.on :_ Azt kívánom csak,
Diána, hogy te add magad 

Most össze velem,
S ez gyújtson öröm-tüzet bennem. 

_Eg;yütt:_ Igen! így hordozzuk a lángot,
Mit vágy és öröm együtt gyújtott.

Recitativo. 
Pán:

Ária. 
Pán:

( B )  #
Én vagyok egyébként 

E földek istene,
Ki mdb-t&. fejb̂ sfeftojóbt

ím Krisztián^jogar'a té j í szerrjĵ 1^ !p Jl
t a felséges Pán oly boldo^gáít^szi az őrsíOí  V  /> m a 7 0  o nvi i 4-+- rb "I r w o T n  \-i r? 1 trí 4- 4- 4- I

Mert
Mit erdő, mező, s mi itt él, nem

Í Vországot, 
vís látott!

(B) n sEgy fejedelem országa ura,
S miként itt lélek nélkül testünk 

Nem élhet, nem is mozdulna,
Épp' úgy az ország hulla-^|rm^hk,

Ha nincs ura, se fejedelme,
S a legfőbb részt kell nélkülözze

8. Recitativo. (S-II.)
_Palesj_ Itt Pales áldozata utolsó legyen?

Nem! Nem!
A kötelességem is letenném,

És mert az egész ország éljent zeng, 
Szépséges földünket 
Mi szász-orszjágp. hősünknek 

Az ün - nép - lé -sé-re késztetném!
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9. Ária. (S-II.)
_Palesj_ Juhok bizton legelésznek,

Hol jó pásztor őrködik.
Hol régensek kormányoznak,
Jólét s béke jelen vannak,

S mindaz, hont mi boldogít.

lo. Recitativo. 
Diana.

[ S-I.) I f J  J J J
így értsetek egyet,
És legyen r\tcfkékLé$efe j- öröm-érzéstek!

11. Ária. (Chor.)
Ragyogj, napja itt e földnek, 

Míg Diána éjszaka 
Fönn a mennyben vigyázza, 

Hogy az erdők zöldelljenek. 
Ragyogj, napja itt e földnek!

12 . Ária / Duett. (S-I.,T)
_DjLana_í_ Endyminionj_

Elbájoltok mt^jet,
Ti fényei örömnek, _
Szép ékszerekké l|̂ ékjesíjbyeja 
így Krisztián gyönyörködhet 
A legszebb rózsákban, miket

mennyet,
rothadástól
9

mentett.

13. Ária. (S-II.)
_Palesj_ Mert a gyapjat termő nyájak

Nagyon dicsért földekre 
Jókedvűen kihajtatnak.

Éljen szászok nagy hőse!

14. Ária. (B)
_Pany Ti földek és rétek,

Mind szépen zöldelltek,
Nagy "Éljen!" zengjen!
Itt éljen a herceg is békességben!

15. Chor.
Ti szép kilátások,

Ti víg, boldog órák,
Tertson boldogságtok,

Míg vár majd mennyország!
Az ég jutalmazzon itt nagy örömmel!
/sarunk, Krisztián, éljen! Jól fogja azt fel, 
^ = Mi ád gyönyört szívnek,

És gyásznak vet véget!

Budakeszi, 2oll. aug. 24., 2ol2. febr. 2.



NON SA CHE SIA DOLORE 
(Cantate BWV 2o9.)

1 Sinfonia.

2. Recitativo. (S)
Hogy mi a kín, meglátod,
Ha majd egy jóbaráttól meg kell válnod.

Kis gyermekek ha panaszkodnak,
S csüggedt szívvel félve jajongnak,

Jő ,ajd anyjuk s vigaszt nyújt.
Ha Minerva fentről szólít,
Ez vigasztaljon, bár könnyed hullik.

3. Ária. (S)
Távozz hát és hagyj itt minket,
Bármint is fáj, és búval tölt szívet.

De érezze hazánk mindig,
Hogy mi szolgálni tartozunk itt;

Juss messze majd innen gyorsan,
Friss, kedvező széllel, hullám-sodortean.

4. Recitativo. (S)
Tudásod a kort megelőzte régen,
Te szavad nagy diadalt jelent nékem;

De remélem, hogy könnyebb lesz majd pályád,
Ha Ansbach urai kegyesek hozzád.

5. Ária. (S)
Már tűnjön el csüggedés, bánat,
Mint hajós, szélvihar ha nem támad, /már nem támad/, 

Magához tér rémületéből, /nagy rémületéből/,
Víg dalt zeng /vígan zeng dalt/ fedélzetéről, 

Mely a vízen messze száll.
Budakeszi, 2oo9. máj. 23., 2oll. jún. 11.

0 HOLDER TAG, ERWÜNSCHTE ZEIT 
(Cantate BWV 21o.)

1. Recitativo. (S)
Ó, boldog nap, oly régen várt,

Üdv néktek, vidám órák!
Veletek ünnep virrad ránk.
El mélabú, szomorúság!

Az ég, mely mindig őriz minket, 
Titeket kedvünkre teremtett:

Hát örvendezzünk mind! 
Meglátva mások boldog arcát,

Bennünket Isten erre int.

2. Ária. (S)
Zengjetek most ti lelkes dalok,

S így révült állapotba 
A mi lelkünk juttassátok!

Ámde peng majd lant húrja,
S nyer az újra bátorságot!
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3. Recitativo

szeretettel,

4. Ária.

(S)
De némuljon

A húrok hangja;
SzerelmjesJ^jhá^aspár is tartsa 

Magát, s ne szóljon.
Nem vagytok összhangban a 
ösztönös vágyatok vezérel 

Majd önteltséS^rJé^.^ennünket,
Ez pedig nem történhet most meg.

Egy jámbor házaspár 
Most inkább oltár elé áll,

Hogy szívük hálatelten 
Az Atyának imát rebegjen;

Inkább lélekben igyekszik
Egy dallal elnyerni az Úrnak tetszésit

(S) W  _  . ,Hallgassatok, bágyádpJnajfigdk,
Bágyadt hangok, halfgassato^j) f> J ,

Halkan csengő ossz - hangotok 
- Bár a frigyetekhez kell - 
Nem valódi csodaszer.

5. Recitativo. (S)
Úgy véljük tán, hogy elcsábít a zene,
És szerelemmel összhangban ne lenne?

Ó, nem! Mert ki ne értékelné fontosságát,
S hallgatná nemes szárnyalását?

Bizony, az áldott természet 
j)jVorĵ z magasztosabb célhoz bennünket.

Az, milyent a szeretet: mennybéli nagy gyerek, 
Csak nem oly vak, mint szeretet lehet;

Az minden szívbe besurran,
Szegénynél s gazdagnál is van;

Szívet emel

Ária.

,XA mennybe
I) f\ n z ^ M szeret€einek
JxJlfJ Dicsőségét a Felségesnek.
Igen, erősebb a s^rejtejf* a halálnál,
Ki kétli? Muzsika*?^ erőt, ha halál vár.

Ó, csodás dolog ez,
Mit tisztelet övez.

De amott milyen panaszos dal szól
Mint gyorsan tűnő hang a kedvelt húrokról?

(S) _
Csend, ti flótjafr/ csend, hallgassatok, 1 
Mert nem kel.tíjJÉ'ígységet kedves hangotok,

El gyorsah^t sötét égbe fel,
Amíg sír méíye szólít el!

7. Recitativo. (S)
Mit lég? S mély sír?

Csak pusztuljon a zene,
Mely nekünk sok haszonnal bí r ? Jl+J''

Némuljon el az égnek gyermeke, 
Méghozzá pokol-fajzatért? 

ó, theffnlhm éEz lehetetlen.
Nos fel, újítsad erőd s véld,
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Hogy szerelem tud csak elviselni 
A trónja előtt húrt így pengni! k A * > •> \

Csak közben hagyd a sárga irigységet kinevetni, 
Hogy dalod mit fog sátán fiaival tenni?

Elég, hogy téged óv az ég,
Ha reád tör egy ellenség.

Csak bízz: nincs hiány pártfogóban,
Ki támogathat, hogyha baj van.

ily pártfogódnak annyit tégy,
Hogy menyegzőjén jelen légy

Midőn a lakodalmát tartja.
Ott majd nagy éljenedet hallja!

8. Ária. (S)
Pártfogónk, te b o l d o g s á g o d ^ t 
Késztessen, hogyjteenjgjünk viváítjf!̂ , J~̂ j

Mert minket megtisztelsz s *ac!od kegyedet. 
Bölcsességed kincsei közt 
Nincs más, miben úgy gyönyörködsz, 

Mint az ének - művészet.

9. Recitativo. (S)
Ó, derék férj, nos, távozz messzebbre,

A nemes összhangnak úgy tetszik: velünk marad, 
S majd egykor elűzi te szomorúságodat, 

így számos helyákjÉnjte
J).jjíJóg eljutni megérdemelt híred,

És dtcpQfcéged, mint gyémántkő,
Mely cicelnál szilárdabb, nem törrf^^^,

Elterjed majd£_aj*, éé^ész földön^idelenn. 
Eközben aztHcívánom,

Hogy menyegződnek örömében 
Lehessen nekem is majd részem,

S mint jutalom,
Jövendő boldog léted zengjem.

lo. Ária (S)
Boldog lét e két társnak,

E két társnak boldog lét!

Itt állandó öröm -■

A lakástok töltse meg, s a szívetek örüljön,
J  •ÍU'Míg fenn8 a Bárány menyegzőjén 

Var az üdvösség!

Budakeszi, 2oo9. szept. 9., 2oll. szept. 22,

SCHWEIGT STÍLLÉ, PLAUDERT NICHT 
(Cantate BWV 211.) 1

1. Recitativo. (T)
(Elbeszélő): Csend legyen, ne fecsegj!

És hallgasd most e történetet:
Itt jön ím Schlendrián, ( ,

És vele lánya, Erzsiké; J, J]f#P 
Úgy dörmög, mint egy barna medve. 

Halld magad, vele miként bán'!
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.Schlendrián;: Saját gyermekünkkel nincsen
Soha ennyi bosszúság!

Amit minden napon mondok, 
Zsóka lányomhoz ha szólok, 

Válasz nélkül száll tovább.

2. Ária. (B)

3. Recitativo. (B,S)
.Schlendrián;: (B) Te rossz kölyök, te gonosz kislány,

Bár elérném célomat:
Tedd félre kávédat!

Erzsiké:; (S) Ó, atyám, ne légy szigorú!
íiajfcec|yJhejtenem szabad három 

Kis csésze kávét innom, isdójpiyú̂  
Lesz majdan számomra eHcínom: 

Kiszáradt kecske-hús lét vár rám.

4. Ária. (S)
Erzsikéi; Mily édes kávémnak íze!

Jobb is, mint csókoknak ezre,
Lágyabb, mint muskotály - bor.

Kávé J^k^vüá kejl^jbsak nékem;
S ha 6ar£i frissítni vágyik lényem, 

Az csak kávét adjon mindenkor!

5. Recitativo. (B,S)
vSchlendrián': : (B)

iErzsiké:; (S)

Schlendrián: (B)

Erzsiket, (S)
Schlendrián: (B)

Erzsiké: (S)

Schlendrián: (B)

Erzsiké: (S)

Schlendrián: (B)

Ha nekem kávét te nem adsz,
Úgy esküvőkről lemarjfti&zfr-

SJnéifa.mehetsz sétálni sem.
Még ínit'nem!
Csak hagyjátok a kávét nekem!

No, itt van nel^é^a kis majom!
Hogy ily bő mérétrí halaso'nt-szoknyád 

\legyen, nem akarom.
Ezt nagyghlík^r^iyenjin^^rtem. 

Teneked nem kell az ablakhoz lépni,
S elmenni se láss senkit sem.

Még ez is. Csak szeretném kérni:
A kávét hagyjátok énnekem.

Neked sem kell a kezemből 
Egy aranyból, val̂ yPefeüstből 

Készített fokötöt kapni!J l J J J  i l Ö  / s z ^ l^ z n i !
Igen, igen! Csak hagyjatok 

Te, gonosz Zsóka, te,
Adj nekem mindent csak ide!

6 .

7.

Ária. (B) 
Schlendrián: Lánykák, kikben szilárd a szándék,

Őket könnyen meg nem győznéd. J.JVl
Ám hogyha jó /ha helyes/ útra térnek, 
Úgy mind jÁz^r^n^séj^ep célba (étíh^c.

Recitativo. (B,S)
Schlendrián: (B)
Erzsiké: (S)
Schlendrián: (B)

Erzsiké: (S)
Schlendrián: (B)
Erzsiké: (S)

Schlendrián: (B)

Nos, tedd meg, amit atyád mond!
Én mindent, csak a kávé[)_gbnáVb

Nos jó! így neked alKcflnaazkodnc&ljkfe 
S

sll,
nem lesz majd sorsod fér jhdzmeneftel. 
LÍédVejVij/) jfö^rÚyám, szerezz rerjét!

Én "esküszöm, hogy nem történik meg. 
többé kávét nem kérek?

lemondok ^
Míg toooe kávét nem

Nos, kávé rólad ím 
Jó atyám, halld! Nem iszom én már többet.

így kell már végre eervet kaonod.



8 . Ária. is 
Erzsiké:

Q )

Recitativo• (T)

lo. Kórus / Tercett,

Máma még
Atyám, teljesíthetnéd!

Egy férj kell, /jaj, egy férj kell! 
Lám, ez pompás, megfelel!

Ha az nem sokára lenne,
Hogy kávéért kaphatnék, 
Mielőtt lefeküdnék,

Ilyen bátor kedves jöhetne.

Nos, keressétek a vén Schlendriánt,
Hogy lányának majd, Erzsikének, 

Szerezzen mielőbb egy párt; N
Ám okcp jiijíĵ orh tér jjesiz ti:
Egy kérő sem fog házamba belépni, 

Ha meg nem ígéri azt nekem,
S a szerződésbe bele nem teszi,
Hogy nekem majd megengedi,

A kávét, ha Í̂afíajíkrom, megfcőfeh&tem.9 * 9 '

Ku ty ál̂ _]̂ n̂ ij|lfe sjz Js zik Ionná,
A na jadőn^k "mfrr̂ cÉiak kávés-lányok. 

Ajto^ajk/kaCv^t keÖv|li^
A nagVmama I s issza / na teheti,

Nos, JíiF' m^Vid^tnjs, l^.n^ok, rosszat rátok!#2 <r
Budakeszi, 2oll. febr. 25. szept, 23

MER HAHN EN NEUE OBERKEET 
(Cantate BWV 212.) 

B A U E R N - K A N T A T E
1. Ouvertüre.
2. Ária / duetto.

_Együtt:_ : a a<S -B > ű i  1.Többeknek a kamarásainknál 
Új felsőbbségük van.

Ha adnak sört, az fejbe száll, 
J EÍz ftigaz valóban.

A pap tejhejtm^mindig Igpríoszat;
Ti ̂ zenészek, ragyogjatok!

Az ösztön mozgat fruskákat,
Kik mindig pajzánok.

3. Recitativo / Dialógus. (B, S)
B.

S.
N

B.

4. Ária. (S)

U O  I \ f  vJ )

Nos jp pr Jádclcsak édességedet!
Bár "elég lenne ez neked!

Ismerlek jól, te pernahajder,
Teneked aztán mindig több kejllj\

Új urunknak a tekintete metsző.
X  IjÍNein is bandzsít ő!

Ő tudja épp' oly jól, mint mi, sőt biztos jobban, 
Mily jó egy kicsi évődés.

Ó, az szintén jólesik,.
Ha egy pár barátkozik j"1 J.= J ' j'

Ilyenkojy Jjíbj/ háborog a bendő, 
Mintha poloskák s bolha-felhő, 

Meg egy bolydult darázsraj 
Civakodna egymással.



5. Recitativo. (B)
Az úr igen jó: csupán a vámos 

Ki csak egy fecsegő , £
Gyors villámként új csapással büntethet ő 

Mihelyt az ujjat hideg vízbe dugja be

6. Ária. (B) . . 3  J ü y lJaj, vámos urak, ne túl rosszul bánjatok el 
Velünik £ gjzejdáh^parasztA-ArTépséggel!

Mikér^kl^rnyjók^ráigiáki tövig a füvet, 
Csak#e#íeg 'lenrfe nektek!

7. Recitativo. (S) X Á J * Jij I

8. Ária (S)

Amellett kitartunk, J-AJ''
Hogy ő a lég jobb,ami urunk;

Nem lehet jobban 
Hogy sem sok pénzzel,

Nem tlefon̂ t megvesztegetni.

A mi jejlesj urunk,
Drága kamarásunk

Igazi fTSimbdra,J
Őt senki mennem róhat ja.

.okkal

9. Recitativo / Dialgus. (B,S)
B, a  j y y h

lo. Ária. (S)

Ő segít öregnek,és ifjúnak*
S a füled^J|kazt suttogva:

A n é p ü n k é g  jó annak,
Hogy udvarlás révén átjuthatna?

Én még jobb dolgot tudok itt,
Az úr az ha^ctóáh^l sokat sfzámjít.

A^páláns jt^-^.
Senki nem beszélget

A jelentős adókról, 1 1 1  .
Senki nem d̂ olj egy aj^V^szot,
Nem említ pompás birtokokat,

Hol rokkánJdcA^i&zngkJmjí'gjiknak.

11. Recitativo.

szegény

(B)
Nagyságos asszonyunk 

Nem gőgös, büs:
Épp1 olyan, magunkfajta: nagy'

Ki velünk mégis azért Beszél,
Mert h^i|^a^k hasonlóan él Jl 

Ő nagyon jó ésffí&alf^rékos, nem mint magunk, 
Ki kegyes"urunknak csodát tett,
S egy denevérből sok tallérja lett.

s durva ő ,

12. Ária. (B)
Ötven tallér tiszta pénzt 

Vétkes módon felhasználni 
Oly dolog, mely s zörnyen|,_sjájfrt,

Mintha hajszálunkat húznák ki.
Az, mi elmúlt, úgy marad,

Újra megtakarítani mindet kétszeresen; 
Hagyd az ötven tallért, vesszen!
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13. Recitativo. (S) ) J ^
szóra elébb!

14. Ária,

Egy 
Mielőtt még

A kocsmáinkra
jAE&lfekezSm^sJía táncra, J-JÍ3 

Most neked a felsobbseg tiszteletere eppen 
Egy új kis dalt kell ^e^h^Ll^a^n^i tőlem.

( S ) ^ J  Í J J  j j J
Cukorká-rte-kf} néjmh kellene 
Oly éaésíFek 'fetínjte JZ ,

Mint tiszta mandulaszemeknek.
A irii Jk erősségünkbe 
Ma -égy^ ü l  köljtözjik be 

Bősége aTaasnak, szerencsének.

15. Recitativo. (bL W 5 l A P J U  A  .Az neked felfognataffilajn jutt,
Mi J)áj&o^ban van szoícasban;
Mi parasztok nem éneklünk halkan.

A i alf c  Jf* , hallgasd csak, hát bizony hozzám illik,
16. Ária, ( B )

17. Recitativo

Csak vegyen tíze ukátot
A kamarás úr naponta be!
Egy flaska jó bort hajtson le, 

Hadd légyen ez a kedvére!

(S) JT/T3
Túl könnyelműn hangzik ez.

Ám vannak csinos lények itt, 
Kik ékg^Jjnind

T * i s z t á ) _ n e v e t n é n e k ;  
Nem másként, csak^ha úgy lesz k k k

Hogy én a régi módon tenném meg
18. Ária (S)

19. Recitativo,

Adj /Jjy^pség,
Sok f M t

Mind clinos termettel,
És jól neveld fel
A földesúr birtokán ezt várják el!

A aaíocsjcajjni$m meg;
Tn̂ Amdíjlerjji^t kell vennem, 

íogy'cL városba valót zengjem.

2o. Ária,

irosb,

[b >J> J W *
Legyen növekedésűdd tartós,

És nevess o£ömme]jLj 
A tje^zíved
A helyet néked Készítette, 

Hol nőnöd kell.

21. Recitativo 
_S^:_

B. :

dialógus. (S,B)
S ez legyen neked épp’ elég. 
Nos, egy ugrást kell bizony még 

A csapszékünjjy^e^ tennünfclf) J) 
Vagyis, azt akarod mondani nekünk:
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22. Ária. (SLLW; # '"t * i ,S minthogy ezt ínindj tudjatok
Már vár afelit̂ ő aratók, ̂̂  „

szomej* J'/;- jha szom^ajz^-yk, j ^ b ^ é z  m e g ^ a g ld íja , 
Alztjvegézzé azon nyomba'

A balotok!

Hogy igyatok.
Ma jd|.;Jh^1nettek,

23. Recitativo / Dialdgi&sJ^ (B,£^AJ^
B.: Én drágám, kitaláltad!

S. J M .És mivel
Most nem ^ucíunk te nn ijjsfemjki

Mind k í v á n f o l y a m a t o s a n  
Meglátogatni Köcsmánkjátjlj^

B.

24. Duett.

Ej! i n k e t *m Vei dblíl
Sőt Lagos urát és az adó-elT 

Is, míg ma van.
nőrt

(Kóru
a megyünk, hol a duda szól 

Brummogva kocsmánkban.
És kiáltjuk mind örvendve: 
Hát éljen Dieskau s háznépe, 

Ő kapja meg,
Mit úgy szeret,

És magának csak kívánhat!

K A N T Á T A  B O H Ó Z A T
von Dieskau kamarás úr 

tiszteletére 
került előadásra 
1742. aug. 3o.

)

Budakeszi, 2oll. júl. 27., 2oll. szept. 29.

LASST UNS SORGEN, LASST UNS WACHEN 
(Cantate BWV 213.)

DRAMMA PER MUSICA

DIE WAHL DES HERCULES

1. Chor. /Az istenek tanácsának határozata/
Hadd aggódjunk, hadd őrködjünk 

Égi gyermekünk efelett!
Lesz remek

Trónja itt lenn,
S megdicsőül majd a mennyben, 

Trónunk meg
Véle tesz itt csodát nekünk.

2. Recitativo.
Herkules:

(A)
És hol?, hol van a ̂ he^yes út, 

Amelyjp^pösztön s ‘'neveltetés ,
- Mely erényre, hírnévre rábírni kész 
Által majd célba vinni Ktfedlfs 

Az ész kéj|^fényes 'elme 
Mindennek utána járni vágyik.

Nem ad hát választ senkise, 
Bölcs tanácsra ki számít?
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3. Ária. (S)
_Gyönyörj_

4. Recitativo. 
_Gyönyörj_

Erénye

Gyönyör y

5. Ária. (A)
Herkules:

Vi.ss_zhang_: 
Herkules:

_Viss_zhangg
6. Recitativo. 

_Erényj_

7. Ária. (T) 
_Erényj_

8. Recitativo. 
_Erényj_

Álmodj, én drágám, és lelj nyugalmat,
Engedj a gondolat csábításának!

Élvezd a kéjt,
Mely szívedben ég,

És ne ismerj semmi gátat!

(S, T)
Jöjj, kövess pályámon,

Hol erőszaktól mentesen
Halkjalékeid vezetlek üteged.

A kedvességj\mjgrjvel|ő^^ megy az*u£on,
Hogy rózsákat előtted szétterítsen;

Ne késlekedj ily kellemességet 
j^Öji^nme 1 választani!

Hová? Én Herkulesem, tudod ?Jiĵ j" jj
j ^ A  helj^e^útat el fogod téveszteni. 

Kivjátódá^, igyekezet 
Árulja ,

Ki választ3 av a veszodseget,

Es tréfálkozó elégedettségben 
NerhetiJ ̂ 1 jmaÖdfy<^ij^iid^ét?
Vagyis^tönkreteszi földi szerencséjét.

Hű visszhangja e helyeknek 
Édes csábja hízelgésnek:

Vájjon így kell tévednem? 
Add hát válaszodat: Nem!

Nem!

(T)  ̂ X X ^
Én 4̂ j£]̂ em||rity'ű̂ hősöm!

*Kín^kjjnaf^afnjls  ̂s züTetetfe Jk
* Természetes rókona vagyok,

Jöjj, fogd meg jg ófl'̂ kpzemetj'̂
És haji 2Majd, amit tanacsk^Mondok itt,
Hogy neked az ősök dkcfeójvtetteit 

Majd megmutatja híven tükröm!
Én értelek, s má ,

1. zőj^^iííe^eJászén telt ifjúságot.
J Te "Vagy igazi fiú - utTódom,

Az erény, hű tanúd, én vagyok.

Szép szárnyaimon^ könnyen lebegj,
így azokon enjrlíkedslz,f|el teJ^-JK A  —* —i xü  <—» —» I n  Í r  4— /—r *i n  n '  1 ' 1  -\  /—r    4 -  X  v *  'Majd sajskjént égi csillag - térbe.

És j X  y B + XTe ragyogásodban* es csillogásodban
Majdan tpljéj^tess^gig növekedj.

'-i- 'X'
(T)
A csalfaj kéj rég csábít már;

I c A í  *Ki nem O a , hogy a veszély mivel jár, 
ér;Mely j-b^rdtda^m^f s hősöket é

• -t-f •

c
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9. Ária. (A)
Herkules:

lo

11

12

13

Recitativo. 
Herkules:

Erény:

S ki nem tud3 a g o n o s z  csábító,
Hogy mi volt'"hajdan, s mi várható, 

Ameddig Ji&őiik\ Végfet ér ,
Mi isten^s^apafiánkból márf^J^

örökre kell majd száműzetned?

J1 JVÍ
Nem akarlak hallani, és ne tudjak rólad,

Te megvetetjt fg^fönyör, nem ismerlek én. 
Mert a ̂ gpftöszak 
Engem megtörni szándékoztak, 

így immár régen jjsp^zúz tak, széti^oj^z^pltak

(A,T) J l A >
Hűséges vezetőm legyél te,

Hőn imádott erény,
Itt örökre ,j\„ m  ,

Ahova mondod, oda megyek en.
Ez irányélvtőfl^el^nem térek.

És magammal én rége dM J ' ü K
Ma j tartósan egyesítenélek,

Hogy ̂ nélkülem s ftiéi^üled
A lényem ne ̂ ismerje meg senki, 
ily felbontani?

(A,T)
Én a tied,

Te enyém vagy,
MjL ndket t en : _ Csókolj meg!

Megcsókollak.
Mint jegyesek, egybekelnek,
Mivel a kéj, mit éreznek,

Hű, gyengéd és serény,
Ez vagyok én.

Ária / Duetto 
_Herkules:_ 
_Erény_:

Recitativo. 
Merkúr: _____ istenek, ̂ ez^egy kép

Ifju^^rBlhFrJdfeás szász őrgrófnak!
*Vidam évei múlása 
F^l^e^.ti csojdáfLk^zás^hl^áÉ^ mára; 

Amennyi leptféj^Jply^sok7”'azj^^^me csak.
Lám, mint a hűséges hon nagy örömmel megtelik 

Az ifjú sasnak röpfeéfe&.átva,
Mivel'ĵ íí'z a kincset latjja 
J)_ JhJSJfof^Jkeményteljes hercege 

A közös boldogsaugnak megnyílik!
Ám nézzétek a múzsák boldog körét,
S halljjájt^c j>í|&cfb zengő öijV ̂51 önzését!

Ária / Kórus. 
_A_múzs^ák karaj

Basszus:

T

(B)
Vág^.népnek, s tieidnek, 

Virulj, kegyes Frigyesünk! 
Erényednek érdeme 
Készen áll már a fényre, 
S ideje

Van már megjelenésednek;

Siess hát, Fi 

Budakeszi, 2oll. okt. 2o.

Fjr i q'jesünk, már várnak, gyerünk!



TÜNET, IKR PAUKEN! ERSCHALLET, TROMPETEN! 
(Cantate BWV 214.)

1. Chor. Döngjetek dobok! Szóljatok trombiták!
Pengjetek jól hangolt húrok, hadd zengjen a lég!

Zengjen most dalotok, vidám poéták! 
Királynőnk éljen! Csak ez hangozzék.

Királynőnk éljen! Ezt kívánja népe,
Királynőnk éljen és viruljon lénye!

2. Recitativo. (T)
_Irén;_ E nap lehet,

Amelyen bárki örvendhet.
E vidámj>r3f^gkjásj\

Kitíaliyrjőnk^^ziil^tésnapja ünnepe,
Melyen kengyelek, szászok s minden más 

Nép lelt itt nj%j|ŷ  örömre .
ZöldÓTaj
Virul nedvteli talaján.

Nem hajt kijs ĵ fjkkój) í^v^leket.
Nem ijeszt vihar,^villám, borús idő, sem sok felleg.

3. Ária. (S)
_Bel^onaj_ Fuj j a f >  fî cftcSpkat,

Míg írigy^ik vörössé válnak,
Zengjetek örvendező dalt!
Szépen hangzó fegyverzajt!

Boldogságra készt' ez ünnep,
Szívet, lelket gyönyörködtet.

4. Recitativo. (S)
_BeljLonaj_ Szép, érces csengése,

A léget szörnyen remegtető ágyúk 
Víg zengése,

És örvendetejS látványuk 
S a vágy, mely most szászokban van, 

Igen sok embert érint. 
Csillogó fegyverem,

Fiaim hasonló léptei,
S vitézhez illő szokásai

Mind gyarapítják szüntelen 
E mai napnak örömeit.

5. Ária. (A)
Pallas: Jámbor múzsák! Drága testvé3rak|jj

Már rég ismert dalt ne dj&fyj&jfte'k l 
EjjTap jlégfyen „kedveitekre !
Kéül étek 'örf̂ Tfiĵ l megtöltse!

Győzze^ték le itt mírfaen mást most nyomban, 
Örvendhetek ismét vígan!

6. Recitativo. 
Pallas :

(A)
Országunknak királynője,
Ki a mennyet hozzánk küldte, 

Ő a múzsák oltalma.

J J J  csólolgatják,
Mielőtt állandó jolétükf“m!iatt 
Mindig hí ;an hál^t^J^Siak.

^e'n, Jtî dj) kíjv̂ ij^ák, hogy az éltük 
Adjon sokáig öüömöt nékünk.



(B)7. Ária.
Fama: Koronás hölgyek ékesséqjl^^J 

Királynőnk! Neveddel töltöm be 
Világunknak e körét.
Mi itt folyvást érdemnek tetszetik,h

És jliitp csakjjhjő^tiőnknek adatott, 
Mina veled született adottságok!

8. Recitativo. 
Fama:

(B) S í  M I
Nos, jusson el a tágas földkerekségre Á l t á | l ^ ^ k i r á l y n ő n k i j | k p jh j^ r n e v e ! 

ő? <Ji_csősége 
Amíg^a szép esi

A sd'ááfecjk és a %dfgiy^lek #kira(l^
1112 3b!zaáb“* ^  ̂   ---

'ég boltozata tart.

Háj. ij^őj^ék 
A mennybe, ~ '

jkrtóndígva^.é^nek védelmére, 
igy’ebraj^i^ lengyelekét,
Épp'*ugyvmint sok alattvaló rég óhajtott'jólétét.

5^ég sokái^J]^li^álunk itt lenn,
.ag'okhoz később siessen.

9. Chor. <T,S,$rf)jJLjy> _  __ h
_Irén J_T]_:_Virágozzatok, hársak s s J Q  frjmbJn , Jpin|t~i cíedrusok 1 
Bel_l0na_(S_)^Fegyverek kocsikkal, íerekeíckel hangozzatok!

—PalTais:- (A) : Zengjetek múzsák, telet csengéssel mind!
S,A,T,B + _

+Fama : Szép, vidám órák, jókedvű perejak̂ !
Adjatok gyakrabban ílv boldog örömet: 

Királynőnk éljen majd még'soká itt!

Budakeszi, 2oll. okt.
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PREISE DEINE GLÜCKE, GESEGNETES SACHSEN 
(Cantate BWV 215.)

1. Chor.
Dicsérjed szerencséd, szász hon, te áldott, 

Mert királyod iftórtját Isten óvja.
Ó, boldog 'ország,
Köszönd az égnek, és szüntelen áldd, 

Hogy hagyja naponta nőni jóvoltod,
És polgáraidat oltalmazza.

2. Recitativo. (T)
Hogy tudjuk mi, nagyhatalmú Ágost,

Valódi indítékát 
Szeretetünknek s hódolatát 

A lábad elé tennünk most
Másként, mint nagy örömmel?

Nem árad kezed áldása 
Jó hazánkra

Az égből nagy bőséggel,
Mint vizeknek árja?

S ha reményünk nam teljesül, 
Tudnánk-e megnyugvásunkra

Jóvoltodban és kegyelmedben 
Felidézni az Atya képét tetteiben?
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3. Ária. (T)
Dacol Ágost urunk maga,
Mint hősöknek iJtádsgka,

Halandóság 'erejével.
S polgárai e vidéknek 
Bölcs hercegük szerint élnek 

'Arany - kor Ígéretével.

4. Recitativo. (B)
Mi indított hát, Szarmata - föld, arra,

Hogy te királyi trónodra 
A szászok népéből 

Nagy Ágost méltó utóda 
Lett mások helyett kiválasztva?

Nem csupán ősök tündöklése,
Nem azok hatalma,
Nem! de erénye pompája 

Alattvalóid lenyűgözte,
Épp' így más népek szándéka,

Hogy inkább őt,
I Mint saját törzse fényét, amit öröklött,

Jl JV ̂  ^ ^ / jüHajd térdre hullva imádja.
Bár a féltékenység és irigység

Itt gyakran koronák aranyát 
J= Vasnál és ólomnál kevésbé óvják,
Nagyon mérgesekferád, királyi felség,

S jóléted elátkozták rég.
Ámde tát kuk /ma jd) áldásra változik,

S a dühük itt .
í k r 2! Kvt1fc?ban í v /J Jl jfjftoqy Szerencsedet, mely miként bércen nyugszik,

Majd megingassa bármily kicsit.

5. Ária. (B)
' iTombolj csak vakmerő had V

Belül, saját zsigerejdbe . 
Mossad meg a szjegényt csakV 

Dühöd(ten,y j
J Vétlen| tejstvérjek vérében 7 

JUndorjúrjkrfa, sérelmedre,
Mert a 'márég j \

É s  ^ e j ^ ű Ü g ^ J ^ e ^  j ^ i e  
Nem Ágostot éri,: inkább téged!

6. Recitativo. (S) j . . iS . .
iYÚgy vjírj! J

v v x ^Az|Isten segítsége velünk |van, 
j* J-JjJ' J' ff É s óvja Ágost (trón j át.

TKirállya v. --  —llyá valasztasfa áltál|már Megnyugtattak .£
/ L > . %AK b£  1 -ten g ( e k * „

a^V -̂kuJta ^öh(p.j^^s.l j* f  f  /  /  /  j JN̂efstiĵ Leitez ajfe Vipg ̂ ttiî a ^Öbcj5.j  ̂& &  1 J* /  ,
^/Augustus | birodalma feg^v^efivel egvüjtt i 

ffS nem engedlné ríémely városnak,
smert egyúttal?

j* $  Mel^ l^kii^m&g soká elttá&kllhat,
77lnkább7az ő jegyét ,1 jhií̂ t (hajragjlát érezze?

7 Vag feji if e zj*nálfi. té 1 v e £, ,
Jx y Az rilattvalokríak^meg Ĵ  ^  i /  /  ^

Keblét inkább szeretet 4/nTint kényszer töltse be. >

l.
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7. Ária, (S) / ^ | J J j « i * i
v Buzgalomtól feltüzelt fegyverek
' üiin^ti^k, j J j

Bár) valajkinekjweg&ecsülést, s hírnevet hoznak;*

Csak | igaz ]nosokj sajatípa, így Agostpak J? 1

t i

8. Recitativo, 
T. :

(T,B[;s)jW Arioso. J' *
Engedj meg, ó, drága (uralkodónk, nekünk, 

tfHogy Pinúzsáinknak serege 
A napot,ífm^yjfhekeji oly szerencsét hozott,

B. :
, ía^ r ralan nyi|gajlmukban|

Majd tisztel jê fés megénekel je 
.yMert^v^llámlik jk ■

Köröttünk mánden heh idKpe,7haL_ 
y ígéri,nímert a fraUciák ereje

o.lyanjtsjpkszorl elnyomottak voltak) 
J~ j j7Holjüél felől, majdan északja 

yflrányb^nj hazánk ellen tűzzel-vassalltörtek, 
várfps dlyjiszerencsés(lehet, . js*
y Hogy íataljmas hársfáinknak járnyéka 

^Nem csijpán^d^afk|jté^gd,j^ fc £  £  ,
Í̂ De ajs^onlyo^at^á^yez or^z% |napját, 
y Ajĵ Ĵ lajtt̂ ralók örömet Is vigaszát,

7A z oltalmába tjeicjgadja.p jsu, J
S_^:_^íly nagy i^el|l|ettjhogyan^lejhet|ne| J .

"yA Pindus elégedetlen| é§ szepehCíétlen'j-e? j

Arioso
, j  f f  i  1  1  f  >  >
^Ég!j Ir%y[séged^d^cc^ Jegyen ,J 
S mígKvan Jiskeni \ vedelem ,|j

Ajrni korunkból! j^lé^bej4 jy 
Sok ezer ágrajtérjeszkeajen!

9. Kórus 1  J> ív , .
Országok alapíjtója, *re,jiura koronáknak!)

Óvjad a tránt, m i t  Ágost birtokol.|
Díszítsed fel J

j4- t&j Jtezá&Jöiar[íid̂ i|aéJ nj&gy Jjó>léttelJV|
Engedd őékén élni azokat, kik ittjországunkban laknak, 

Melyet Ő jog szerint(kegyével pártfogol!

Budakeszi, 2ol2. május 1.
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KANTÁTÁINAK JEGYZÉKE 

a

NEMZETKÖZI BACH TÁRSASÁG 
vasár - és ünnepnapokra 

összeállított rendje szerint

Advent 1.
Szállj vígan égbe fel 
Jöjj, népek Megváltója I.
Jöjj, népek Megváltója II.

Advent 3.
Bizony, minden úgy történt 

Advent 4.
Készítsetek utat az Úrnak 

Karácsony 1.
Hívek, véssük e napot 
Légy áldott, Jézus Krisztusunk 
Telve szánk nevetéssel 
Született ma egy gyermek 
Dicsőség az Istennek itt 

Karácsony 2.
Az Istennek Fia jött el hozzánk 
Boldog ember az, ki ellenáll 
Csak Krisztust áldjuk mind itt lent 

Karácsony 3.
íme, lássátok, mily szeretettel 
Csak Néked örvendek 
Drága hír, hogy Jézus jön 

Karácsony utáni vasárnap
Áldd Istent, itt az ó-év vége 
A kicsiny, gyönge újszülött 
A hit útjára lépj!

Újév napja
Úristen, dicsérünk 
Jézus, hadd áldjunk Téged 
Áldjad Urad, az Istent, ó, én lelkem 
Ó, Isten, neved szent, mint híred is 
Zengjünk új dalt az Úrnak mind!
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Ó, Isten, oly sok fájdalom 
Lásd, Istenem, hogy énnekem 

Vízkereszt
Mind Sábából jönnek, messzi földről 
Áldott Immánuel, hívőknek fénye 

Vízkereszt utáni 1.
Drága Jézus, vágyom Hozzád 
Jézusom el nem hagyom 
Én drága Jézusomnak vége 

Vízkereszt utáni 2.
Ó, Isten, mennyi fájdalom 
Sóhajaim, sok bús könnyem 
Ó, meddig tart még, Uram?

Vízkereszt utáni 3.
Mind jó, amit Isten rendel 
Mit jónak látsz, azt tedd velem 
Mit Isten akar énvelem 
Egy lábbal sírom szélén állok 

Vízkereszt utáni 4.
Ha Isten vélünk nem volna 
Jézus alszik, van ok reményre?

Hetvened
Az nékem jó, mit rám mér sorsom 
Átadtam szívem s lelkemet 
Vedd azt, mi tied, s távozz el 

Hatvanad
Miként az eső és a hó mennyből hull 
Urunk, tartsd meg nekünk igéd 
Akik szónak könnyen hisznek 

Ötvened
Jézus most a tizenkettőhöz 
Te, égi úr és földi lény 
Úr Krisztus ember lettél Te 
íme, jöjj lelkem, s gondold meg 

Virágyasárnap
Égi Fölség, üdv Tenéked

Husvét £.
Krisztus halálra jutott
Mert Te nem fogod lelkemet poklok mélyén hagyni 
Örvend a menny, a Föld is ujjong, vigad 
Jól tudom: hű Megváltóm él

Újév utáni vasárnap
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Husvét 2.
Légy vélünk, mert ím az est leszállott 
Most örvendjen szívünk 

Husvét 3.
A szív, mely tudja azt, hogy Jézus él 
Ébredj szív! Felkelt a nap 
Itt békéd legyen már 

Quasi modo geniti
A tanítványok meg szombaton este 
Tartsd észben: Jézus Krisztus az 

Misericordia Domini 
Jó pásztor vagyok én 
Izráel pásztora, halld meg 
Az Úr az én hű pásztorom 

Jubilate-
Könnyel, jajjal, gonddal, bajjal 
Ti majd mind jajgattok, sírtok 
Sorsunk itt bú és bánat 

Cantate
Jobb nektek az, hogy én menjek el 
Ó, mondd, hová mégy?

Rogate
Bizony, azt mondom néktek most 
Nem kértetek soha eddig nevemben semmit 

Mennybemenetel
Áldjuk Istent országában 
Aki hisz itt s keresztelt lesz 
Felmegy az Úr a mennybe 
Csak mivel Krisztus mennybe ment 

Exaudi
• Rátok majd sok átkot szórnak I.
Ki fognak titeket zárni II.

Pünkösd 1.
Ó, éltető tűzláng, ó, szeretet - forrás 
Ki hisz Bennem, beszédem megtartja I.
Ki hisz Bennem, beszédem megtartja II.
Hadd zengjen most ének, és pengjen sok hárfa 

Pünkösd 2.
Mert Istenünk úgy szeretett 
Magaszros hús és vér
Az ég Urát én szívből szeretem és áldom
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Pünkösd 3.
Ő bárányait név szerint hívja 
Ó, vágyott égi fény 

Szentháromság
Légy áldott, Istenem, szent Úr 
Megszentelt lélek - fürdő, te 
Oly nagyon gonosz s daccal telt 
Rég' várt örömünnepünk 

Szenth. utáni 1.
Ó, öröklét, mennydörgő szó I.
Jöjj, s az éhezőn segíts 
Esznek mind a nyomorultak 

Szenth. utáni 2.
Úristen, nézz a mennyből ránk 
Az egek mind zengik az Úrnak hírét 

Szenth. utáni 3.
Én rettentően bánkódtam 
Ó, Uram, engem vétkest 

Szenth. utáni 4.
A hű és tiszta lélek 
Úr jézusom, kiáltásom
Te irgalmas szívű vagy, végtelen jóság 

Szenth. utáni 5.
íme, én számos halászért küldök 
Ki dolgát mind az Úrra hagyja 

Szenth. utáni 6.
Eljött az üdv már hozzánk rég 
Áhított csönd, te drága lelki vágy 

Szenth. utáni 7.
Mindig állj ellent a bűnnek 
Nos, miért bánkódsz lelkem?
Lelkem, ne botránkozz meg 
Úgy vár itt Téged minden 

Szenth. utáni 8.
Már megmondta rég: "Tudd, mi jó, ember!" 
Vizsgálj meg, ó, Isten, és ismerd meg szívem 
Ha Isten mellettünk nem áll 

Szenth. utáni 9.
Mért vágynék, világ, rád?
Ne szállj perbe szolgáddal 
Adj ma számot! Zúg a hang
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Szenth. utáni lo.
Nézzétek s lássátok, van-e oly bánat 
Úristen, kérünk, űzz el vészt 
Ó, Uram, szemed csak a hitet nézi 

Szenth. utáni 11.
Úr krisztusom, Te legfőbb kincs 
Jól vigyázz, ne képmutatás legyen 
A szívem vére hull 

Szenth. utáni 12.
Összezavar szívet, lelket 
Áldd Uradat, ó, én lelkem I.
Áldjad én lelkem a szent, örök Istent 

Szenth. utáni 13.
Csak Hozzád vágyom, Krisztusom 
Az Urat, Istenedet szeresd 
Ti, kik mind Krisztusról nyertek nevet 

Szenth. utáni 14.
Ki áld Engem, az hálát ad 
A testemben sehol egy ép rész nincsen 
Jézusom, Ki bűnös lelkem 

Szenth. utáni 15.
Zengjük Istent, bárhol élünk 
Mit Isten tesz, az jó nekem II.
Mit Isten tesz, az jó nekem III.
Mondd, miért búslakodsz, szívem?

Szenth. utáni 16.
Áldott Úr, már jő-e végem?
Ki tudja mily közel végórám 
Itt Krisztus élet nékem 
Hív az Úr, midőn végső óránk üt 
Jöjj, te áldott végső óra 

Szenth. utáni 17.
Aki magát felmagasztalja 
Leljetek vigaszt, hívek, mind 
Jer, áldjuk mind szent nevét az Úrnak 

Szenth. utáni 18.
Úr Krisztus, Isten egy Fia 
Csak Istené legyen a szívem 

Szenth. utáni 19.
Ó, hová futhatnék
Én nyomorult lény, ki vált meg majd engem 
Keresztfám én készséggel hordom
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csak Téged kíván s keres szívem 
íme, látom, menyegzőre visz a lábom 
Ékítsd magad, kedves lélek 

Szenth. utáni 21.
Mélységből hívlak, Istenem 
Mit Isten tesz, az jó nekem I.
Mit Isten tesz, az jó nekem III.
Én vallom, hogy hiszek, ne hagyj kételkednem 
Én bizodalmám szüntelen 

Szenth. utáni 22.
Én földi lény, bűnt szolgálok 
Mint adhatnálak oda, Efraim?
Lelkem, készülj már elő 

Szenth. utáni 23.
Rút világ, úgy félek itt 
Jó annak, aki gyermekként 
Az kapja, kit illet 

Szenth. utáni 24.
Ó, mily múló, ó, mily semmi 
Ó, öröklét, mennydörgő szó II.

Szenth. utáni 25.
Mily szörnyű, itt a vég már közel 
Te, békénk Ura, Krisztusunk 

Szenth. utáni 26.
Virrassz, virrassz!

Szenth. utáni 27.
Ébredj fel! Zeng őrök hangja 

Mária megtisztulása 
Ez nékem elég
Mily boldogság, új szövetségben 
Már megyek békén, örömmel 
Nem hagylak itt én, míg áldást nem adsz 
Itt békéd legyen már 
Jöjj, te áldott, végső óra 

Gyümölcsoltó Boldogasstony 
Mint fénylik hajnal-csillaga 
Égi Fölség, üdv Teneked 

Mária látogatása
Lelkem most az Urat áldja 
Szívem, ajkam, tettem, éltem 
Árva lelkem, zengve áldd
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János ünnep
A Jordánhoz ment Jézusunk 
Örvendj itt, megváltott nép!
Mind magasztaljátok Istent, népek! 

Mihály ünnep
Akkor heves harc dúlt 
Most lett az üdvösség 
Úristen, Téged áldunk csak 
Hát zengjen a győztes dal most 

.Refomáció ünnepe
Az egek mind zengik az Úrnak hírét 
Nap és pajzs az Úristen 
Erős vár a mi Istenünk 

Templom- és orgona-szentelés 
Rég' várt örömünnepünk 

Tanács-választás
Mind áldunk itt most, mi Istenünk 
Áldd Uradat, ó, én lelkem I.
Úr Ő, az Isten
Dicsérd, Jeruzsálem, Őt áldd!
ím, a hódolat Tiéd, Isten
Áldjad én lelkem a szent, örök Istent
Most tárj kaput, Sión!

Esküvő
Minden igaz szívre itt 
Az úr gondol miránk 
Bizodalmunk Istené 

Gyász ünnep
Jöjj már, üss, oly rég' várt óra!
Hív az Úr, midőn végső óránk üt 
Ó, Jézusom, drága fényem 
Nem hagylak itt én, míg áldást nem ads 

Különféle alkalmakra
Én rettentően bánkódtam 
Zengjük Istent, bárhol élünk 
A dolgom mind úgy végzem 
Dicséret annak s tisztelet 
Nagy mélységből szólítlak, Uram 
Uram, Hozzád vágyom én 
Árva lelkem, zengve áldd 
Jer, áldjuk Istent mind
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J 0 H A N N S E B A S T I A N B A C H

M O T E T T Á K  

I .
SINGET DEM HERRN EIN NEUES LIED 

Allegro moderato

Zengjünk ma mind /ím az Úrnak/ új éneket!
És a szenteknek serege dicsérve zengje.

Izráel örvendjen annak,ki alkotta őt. 
Sionnak fiai örvendezzenek ő Uruknak és zengve 

áldják az Ő nevét víg tánccal, meg üst-dobok 
és hárfák hangja szóljon Néki.

Andante sostenuto

Korái: 
Szóló kar:

Korái:

Szoló kar:

Korái:

Szoló kar:

Korái:

Poco allegro

Mint atya mindig könyörül
Te viseld gondunkat, Urunk!

Ő drága, ifjú gyermekén,
Így tesz az Úr mivélünk,

Ha gyermek módon rettegvén 
- Mert szegény voltunk ismeri,

Hogy porból vagyunk csak - 
Nélküled semmit nem tudunk,

Mi lenne dolgunk nékünk;
Mint fű a gereblyétől 

S virágok hullanak!
A szél csak odább fújja,

És többé nincs már ott. 
Te légy hát fényünk, oltalmunk,
S reményünkben nem csalódunk,

Mert maradsz tovább vélünk.
Az ember földi útja

Itt véget ér legott.
Jó annak, aki biztosan 
Rád hagyatkozik untalan.

Áldjátok Istent s minden tettét,
Áldjátok Őt örök dicsőségében!

Minden, mi él itt lenn, áldja most Őt, 
Alleluja, alleluja!

I I .
DÉR GEIST HILFT UNSRER SCHWACHHEIT AUF 

Andante con moto

A Lélek nékünk erőt ád,
Mert nem tudjuk azt, hogy mit kérjünk 

Tőled, olyat, mi illő.

Allegro non tanto

Ámde a Szentlélek védelmez bennünket 
nem is emberi szóval.
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Álla breve

Ő vizsgálja szívünk mélyét és jól tudja 
minden vágyát 

Ő védi meg a híveket,
Mert ez az Úrnak tetsző.

Korái

Te szent égi tűz, vigaszunk,
Te segíts hívnek maradnunk,

Hogy szolgáljunk mindvégig Néked, 
Bú, gyász Tőled el nem téphet.

Ó, Urunk, hass át erőddel,
A félénkségünk Te vedd el, 

Hogy küzdjünk híven, míg élünk,
Majd végül Hozzád mennybe érjünk. 

Halleluja, halleluja!

I I I .
JESTJ, MEINE FREUDE

Korái
Jézus, vígasságom,
Én csak Hozzád vágyom,

Lelki ékesség.
Ó, mily réges régen 
Búsul az ée szívem,

S vágyik Tefeléd!
Isten drága Báránya,

Rajtad kívül nincs e földön 
Kiben gyönyörködnöm.

Poco adagio (S/I. ,S/II. ,A ,T ,B )
Nincs azért már kárhozata annak, aki 

Krisztus Jézusé,
Aki nem test szerint jár (már) itt, 

hanem lélekben.
Korái Hogyha Te óvsz engem,

Támadhat az ellen,
Nékem már nem árt.

Hogyha jő a sátán,
Retteg ő azt látván:

Mellém Jézus állt!
Bárha ég zeng s reng a föld,

Bűn és ördög bárhogy rettent, 
Jézus engem mrgmrnt.

Andante (S/I.,S/II.,A)

Mivel a Lélek törvénye - amely éltet 
a Krisztus Jézus által 
szabaddá tett már a bűn, a bűnnek 
törvényétől, a bűnök és a halál 

törvényétől.

L'istesso tempó (S/I.,S/II.,A ,T ,B)

Bár (ámbár) él az ősi sátán,
Sőt a végnek láttán 

Sem bánt félelem!
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Allegro non

Andante

Korái

Andante

Allegretto

Poco adagio

Korái

Tombolj csak, te világ,
Nem vágyom én már rád,

Élek békében!
Istenem áll mellettem,

Föld és mélység elhallgatnak, 
Bár ők még most zúgnak.

tanto (Kórus)

Ti nem test szerint éltek, hanem lélekben, 
Mert bennetek van Istennek Lelke.

(Kórus)

Mert kiben Krisztus Lelke nincs, nem Övé az.

Nem kell más énnékem,
Te vagy az én fényem,

Drága Jézusom!
Világ múló fénye,
Kétes dicsősége 

Meg nem ejt, tudom!
Gond, bú, bánat, fájdalom

Bármint kínoz, tűröm én 
S Tőled el nem választ.

azt,

(A, T , B)

Ha Krisztus van tibennetek, úgy bár a test 
már holt oly sok bűnnek folytán,

A Lélek ad nekünk éltet az igazságosság folytán.

(S/I.,S/II.,A ,T )

Csöndes éjt, ó, élet,
Én a földbe térek,

Már nem vágyom rád!
Csöndes éjt, ti bűnök.
Jobb, ha elkerültök,

Tűnjetek el, hát!
Csöndes éjt, te büszke fény,

Végül is, te bűnös élet, 
Csöndes éjt tenéked!

(S/I.,S/II.,A,T,B)

Ha bennetek van a Lélek, amely Jézust fel- 
masztotta a halálból, épp' úgy fogja ugyanazt 
mely Krisztust feltámasztotta a halálból, 
testeiteket megeleveníteni Lelke által, amely 
bennetek lakik, Lelke által, amely ím, 
bennetek van.

Gyászos árnyak, félre,
Szívem örömére

Jézus jő felém.
Ha az Istent félem, 
Búban reménységem: 

Az üdv már enyém.
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Kórus I. + II

Lento

Vivace

Allegretto 

Ária.
Andante

Gúnyolódás hagyha ér,
Szenvedésben Hozzád vágyom, 
Jézus, vígasságom.

I V .
FÜRCHTE dich n i c h t , ich b in bei d ir

Ne rettegj már, veled vagyok,
S ne engedj, itt van Istened;

Erősítlek, megsegítelek, és megtartalak 
az én igazságosságom jobbjával.

Ne rettegjmár, mert én a neveden hívtalak 
már régen, és megváltottalak téged.

Uram, forrása sok örömnek,
Enyém vagy,
S én fiad,

Senki el nem választ Tőled.
Tied vagyok, mert Te magad 

És véred 
Üdvömért

Kínhalálra adtad.
Enyém vagy, mert Téged foglak, 

Mivel én,
Ó, Te fény!

Már el nem bocsájtlak!
Add, hogy Hozzád jussak,

Hol engem Te,
S én örökre 

Téged átkarollak. V

V .
K O M M  , J E S U  , K O M M

Jöjj, jöjj, jöjj, Jézus, jöjj,
A testem fáradt,

Erőm fogy már mindjobban,
S úgy vágyom én békességedre;

Fárasztó nékem itt utam!

Jöjj, jöjj, átadom magam Néked,

Te vagy a biztos út, az igazság és élet!

Rábízom magam hű kezedre,
S világnak mondom: szép, jó éjt!

Ha eljő életpályám vége,
A lelkem bizton célhoz ért. 

Alkotójánál fönn lebegve,
Mert Jézus Te vagy nékem út az üdvösségbe.
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V I .

LOBÉT DEN HERRN, ALLÉ HEIDEN

Áldjátok Őt, minden népek,
És zengje Őt minden lélek, 

Mert nagy az irgalma hozzánk, 
Szüntelen Ő visel gondot ránk. 

Alleluja, alleluja !

F Ü G G E L É K

K o r á i

Most Néked zengjen hála:
Úristen, Fiú, Szentlélek!

Ő bennünk gyarapítsa,
Mit kegyelméből ígért meg,

Hogy bátran bízzunk Benne,
Csak Rá hagyatkozzunk, 

így szívünk Övé lenne,
Hogy valónk s tudatunk 

Őhozzá ragaszkodjék.
Most azért zengjük mind: 

Ámen, elérjük ezt még,
Szívünkben él e hit.

B u d a k e s z i  , 2ol2. ápr. 7., Nagyszombat
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J 0 H A N N S E B A S T I A  N B A C H

M Á T É  P A S S I Ó  
I . R É S Z

.L . Kórus + Szoprán szóló.
Jertek, hulljon könnyünk árja

Látva a Vőlegényt Kit?
Tűrni kínt Mint?

S£0£rán 
K_1_ = _

S^*l
K. :
Sz .

bárányként. .
Ó, Isten szent Báránya,

Te keresztfára feszített,
Nézzük, Mit?

hogy szenved Ő,
Tűrtél, míg kínhalálra

Jutottál, s lettél megvetett.
Nézd De mit?

a bűnünk nő,
Te hordtad minden bűnünk,
Nem kell már elcsüggednünk,

Hozzánk irgalomból jő, 
keresztfától roskad válla.

Irgalmazz nékünk, ó Jézus, ó, Jézus!

2. Evangélista. /26:l-2./ .......... m  . . .
(T) Es midőn beszedet befejezte Jézus, tanítványainak 

mondá:
_Jézusj_ Ti tudjátok, hogy két nap múlva husvét lesz, és 

az embernek Fiát majd elárulják rútul, hogy végül 
megfeszíthessék.

3. Korái. Ó, drága Jézus, mi volt a Te vétked,
ily szigorún mért Ítéltek el Téged?

Mily szörnyű bűnt és mennyi gonosztettet 
Találtak Benned?

4. Evangélista. /26:3-5./
(T) Akkor mind egybegyűlének a főpapok s írástudók, 

meg a nép vénei a főpap palotájába, kinek neve: 
Kajafás; hogy eldöntsék, miként ejthetnék tőrbe 
Jézust, hogy megöljék. Ők pedig mondák:

5. Kórus I.+II. Ne az ünnepen, hogy ok legyen (majd) zendülésre,
hogy e miatt zendülés törjön ki.

6. Evangélista. /26:6—8./
(T) Midőn Jézus Bethániában volt^aj^bé^poklos Simon

nak hafr tikiban, hozzáment egy asszony, ki értékes 
kenettel JDelfeJédényt hozott, s fejére önté azt, 
midőn az asztalnál ült. Tanítványai ezt látván 
bosszankodva így szóltak:

7. Kórus I. Miért kell e drága kenet, miért, hiszen drága
pénzért adhatták volna el, és a rászorulóknak jut
na, és az mind rászorulóknak jutna.

/26:lo-13./
De meghallván Jézus ezt, így szólt hozzájuk:

8. Evangélista.
(T)



_Jézusg_ Miért bántjátok e nőt? Ő bizony jót tett ma én- 
velem! Mert szegények mindig lesznek köztetek, én 
pedig nem leszek veletek. Ő azzal, hogy e drága ke 
netet rám tölté, azt jelzé csak, hogy a sírba tesz 
nek majd. Én mondom tinéktek: hol hirdettetik az e 
vangélium az egész világon, majd hirdetni fogják a 
ő emlékére, hogy mit tett ma itt.

9. Recitativo. (A)
Én drága Megváltóm!

Mily balgák mind a tanítványok,
Hogy megszólják e nőt,
Mert Rád olajat tölt,

Kit sírnak mélye vár ott.
Én magam is úgy kívánom,

Hogy tövis-szúrta fődre öntsem 
Szememből hulló forró könnyem.

10. Ária. (A)
Bú és jaj marja bűnös szívemet,

S hulló könnyem minden cseppjét 
Jézus, balzsam-írként vedd,

S hozza kínod enyhülését.
11. Evangélista.  ̂ /26:14-16./

(T) Ĵ JecfjV a tizenkettő közül, név szerint Iskariotes 
JúSás, elment s a főpapoknak szólt.

_Júdásj_ Mit adtok nékem, ha kezetekbe adom őt?
(T) S azok ígértek harminc ezüst dénárt. Attól fogva 

kereste az alkalmat, hogy elárulhassa.

12. Ária. (S)
Hullj csak vér e szívből most!

Csöppnyi lény, kit egyre óvtál,
Annyiszor kebledre vontál,

Végül életedre törne,
Mert kígyó lett belőle.

13. Evangélista. N/26:17./
(T) A kovájŝ i|iájÍ]̂ i]j\ sült kenyér ünnep^nJ|jJézushoz men

tek a tanítványok, és azt mondták neki:

14. Kórus I. /26:17./
Hol, hol, hol készítsük el majd a húsvéti bárány
húst Tenéked?

15 . nEvangélista. *±L$.6:18./!.- JL.
(T) S ő mondá:
Jézusj_ Menjel
(B) A Mester''uz'éni néked: időm közel van, húsvét ünne

pét nálad tartom a fe^^yfefcyláimmal.
(T) /26:19-22 ./

városba egy emberhez, mondván:

És a tanítványok úgy tettek, mint Jézus paran
csolta, s elkészítek amjaMsÁj^ányt. Mikor este lett, 
Ő asztalhoz ült a tizenkettővel, s miután ettek, 
így szólt: en

Jézusj_ Azt mondom néktekh közülguKkpegy elárul engem.
(T) Igen elszomorodtak, s felháborodva jó néhánvan kö

zülük kezdték kérdezni Őt:
Tán nem én, nem én, nem én vagyok az?Kórus I . :
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16. Korái. Jól tudom: nagy a bűnöm,
Mert kézen s lábon tűröm 

A pokol bilincsét.
A béklyót s köteléket,
Amelyek Téged sértnek,

Én érdemeltem mind már rég.

17. Evangélista. /26:23—29./ 4
(T) így válaszolt ŐZ nékik:

_Jézusj_ Ki kezét vélem együtt a tálba mártja, az fog 
elárulni. Az embernek Fia elmegy bár, - amint 
Róla meg van írva - de jaj mégis annak, ki el
árulja az ember Fiát majd. jfüb|> lett volna an
nak, hogyha az soha meg semfT^z^jLetett volna.

(T) Erre most az a JVTű&ád3, ki elárúlra, így szól: 
_Júdásj_ Mester, én vagyok?

_ J  J J
--•k- - za-j megaldá, mejĝ tcjré, sjatytfaní tványainak adta, monaván: 

Jézus : Vegyetek, ejg^-^k, a testem ez.
(T) J’Maĵ d aj) kelyhet #veiíte, megáldotta, és nékik adta, 

monívja^
Jézusj_ Igyatok mind most ebből, mert vérem ez, az új 

szövetségé, mely majd kiontatik, s így törli 
el az ember sok bűnét. Mondom nékteksén mos
tantól nem)^zom többé ej juzc|lőtőke terméséből 
mind ama napig, midőn majctvéletek iszom W3.j£, 
Atyám országában.

(T) így felelt Ő: 
_Jézus_2_ Te mondád.
(T) Mikor pedig ettek jl/ T jsRa kenyerei

18. Recitativo. (S)
Ámbár a szemem könnyet ont,
Mert Jézus nékem búcsút mond,

Most igéjével megörvendeztet: 
Testét, s a vért, e kincseket 

Ő nékem örökségül adja.
Ő azokat, kik végig vele voltak, 
És rosszat nem gondoltak,

A sírig irgalmában tartja.

19. Ária. (S) -
Néked adnám bűnös J, azíjvem,

Térj be /hát/ Üdvöm, s foglald el. 
Hagyd, hogy Benned elrejtőzzem.

Hozzád képest bár csöpp' tér, 
Mégis szívem esdve kér:
Légy több nékem mindennél.

2o. Evangélista.
(T)

Jézus

/2 6:3o-3 2./
Ésjpp ÍJaangos djrclsé&etet énekelvén kimentek 
az Olajfáknak hegyére. S így szólt hozzájuk 
Jézus:
Ti énbennem még ma éjjel megbotránkoztok mind 
Mivel így szól az írás: "Én majd megverem a 
pásztort, és a nyáj) î id)den juha nyomban szer
e l e d *  Ámde föltámadásom után előttetek 
megyek föl Galileába.

21. Korái. Jó pásztor! Viseld gondom,
S vígy engem magadhoz, 

Rád bízom minden dolgom,
Ki jóval elhalmoz.



22. Evangélista.
(T)

_Pét£r2

(T)
_Jézus2
(T)

_Péter£

(T)

Te ajkad táplál engem 
Üdítő étellel,

S ajándékozott lettem 
Mennyei örömmel.

/26:33-35./ JJJ
Péter most pedig felelvén azt mondta neki:

Ha Benned mindnyájan megbotránkoznak is, én 
mégse botránkozom meg soha.

Jézus így felelt: JlJWf
En bizony mondom neked: ma éjjel még a ka
kas-szó előtt háromszor megtagadsz engem. 

Péter így felelt:
Ha Véled kellene is halnom, nem tagadlak meg 
én Téged..

S így beszéltek mind a tanítványok.

23. Korái. Hadd legyek mindig Véled,
Ne vesd meg szolgádat! 

Nem hagylak el, míg Néked 
A szíved megszakad.

Ha szíved majd megdermed 
A halál küszöbén,

Majd bizton átölellek 
Karomba zárva én.

24. Evangélista.
(T)

_JézusjL
(T)

Jézus:

/26:36-38 - /
Akkor elméne Jézus az övéivel a Getsemáne ne
vű helyre, s mondá nékik:

Üljetek le, míg elmegyek én oda s imádko
zom .

És Véle merfytjpjéter és mindkét Zebedeus fiú, s 
ott Ő gyötroemi s szomorkodni kezdett. Jézus 
ezt mondta nekik:

Ige^ fe^morú ajl^k^m mindhaOdjig; ma
radjatok itt s vigyázzatok velem.

25 . Recitativo. + 
(T) :

K. II. :
(A) •

K. II. :
(•A) :

K. II. :

(B) ;

Kórus II.
Mily kín
Lesz úrrá szívén s tagjain!

Leroskad Ő, mint sápad arca még,
Mi oka van, hogy ennyi kínt kell tűrnöd? 

Mikor a bírák elé lép,
Nincs vigasz itt, sem segítség.

A bűneimért Néked kell bűnhődnöd!
Őt sújtja poklok minden kínja,
A mások vétkét Ő hordozza.

Ezt, Uram Jézus, csak én érdemeltem,
S Te szenvedsz értem!

Ó, milyen nagyon szeretném,
Én Üdvöm, ki reszketsz remény nélkül, 
Hogy kínod enyhíthetném végül,

S majd Véled lennék én!

Ária, (T)
(T)
kjl I 1"(T)

K. II,

+ Kórus II.
Hadd virrasszak itt, Jézus, Véled,

.: Sok bűnünk mind így szunnyad el.
Végem várt,
S(Te-) sz envedsz érteS (Te) szenvedsz értem kínhalált;

S így érek majdan boldog véget.
Bár kínod fáj, de nékünk üdvös, mert tudjuk:

értünk vérezel.
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27. Evangélista. /2 6 : 3 9./
(T) Akkor előre mentJT^Jrcra borult s imádkozott

buzgón, ily szavakkal:
_Jézus_ Ó, Atyám, ha lehelt ̂ Jbávo zz ék tőlem e pohár,

de legyen minden akaratod szerint.

28. Recitativo. (B)
Én Üdvöm Atyja előtt hull most térdre,
Ezáltal juttat vissza engem, és minden embert 

majd ismét Isten kegyelmébe.
, Ő készen áll, .

Hogy keserű kelyhét majd kiürítse,
Amelyből ártatlanra száll a világnak sok szennye, 

Mert Isten kedvében így jár.

29. Ária. (B)

jo. Evangélista.
(T)

Jézus

(T)
Jézus

Boldog szívvel hordom terhem, (boldogan), 
Bár keresztet kell is vinnem,

S majd kiinnom kelyhemet.
Mert az Ja^a ^ejjjel és mézzel telve,

Hogy bűnöm miatt ért sok szenvedésemet 
Majd enyhítse annak cseppje.

/26:4o-4 2./
S tanítványaihoz érve alva találta őket, és 
mondá nekik:

qyáfeni itt 
imadkőzzatok, ne-

Még egyhójáj^J^ejfcJludtcJ^ 
vélem? vigyázzatok, s ’ii 
hogy kísértés ejtsen tföú^b Mert ha a 
ljJl^k^ Jussit, î s, a test'erőtlen .

Majd másodszor is elmenvéH feJ^g^e^depett: 
Ó, Atyám, hogyha nem^leffet, Hogyne pohár 
távozzék tőlem, énlk jiiftfíítem azt; legyen
meg akaratod. W ~ 4

31. Korái.

32. Evangélista.
(T)

Jézus

(T)

Júdás
(T)
Júdás

Mit Isten akar, úgy legyen,
Bölcs minden terve s tette;

Ő kész, hogy azon segítsen,
Ki mindig hisz Őbenne.

A bajban Ő nem hagy soká, 
Bár dorgál néha karja, 

Ki Benne bízik s épít Rá, 
Azt soha el nem hagyja.

. u
rén ismét alva talált

ta

/ 2 6 : 4 3
Visszatérvén "isítíet "alva találta őket, mert az 
szemük elnehezült. S hagyta őket, ismét eltá
vozott, és harmadszor is könyörgött, és ugyan

jai hő fohász mondott, majd visszatért újra 
lítvánvaihoz, s így
Ó ! JjCjybjk nem szállt álom szemetekre? íme, 
az'ói?a itt van már, és az embernek Fia 
bűnösöknek kezébe adatik. Jertek hát, kel
jetek s menjünk; íme, aki elárul, itt van. 

amikor még beszélt, íme, eljött Júdás, a
még sok nép, mind 
főpapok meg a vének 
egy jelt adott őne-

.. JUÁaz o,fogjatok meg! 
és így szólt:

Es
tizenkettő egyike, s vele 
fe^^HM^rrel és bottal, ama 
embarei. És most az áruló 
kik eme szavakkal:

Majd akit megcsókpl|&kf? 
És nyomban Jézushoz lepett 

begy üdvözölve, Mester!

bűne,
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33.

Jj|zUS
(T)

^;|6í'4 9--5o./^
És mejppókolta Őt. 

Barátom! Miért 
/26 : 5o. /

És azok hozzáléptek 
s mpcrraaaj ^ k .

Jézus pedig 
jöttél ide 1

, a kezüket

így szólt hozzá

rátették Jézusra,

Ária / Duett + 

_ K r S . + A . :

Kr I-+ IIjl: 
' Ó,

Kórus II.
így fogtak el, Úr Jézus, Téged.

Hagyjad, ne bántsd, meg ne kösd!
Hold és fény, látva kínját, eltünének, 
Mert elfogtak, Jézus, Téged.
Úgy visznek el, hogy megkötöztek.

Gyors villám és dörgés, mind felhőbe tűntek? 
nyílj meg hát, pokloknak forrongó mélye,

Törd össze, tedd tönkre,
És nyeld le már végre,

Mi téged úgy sért,
Az áruló gonoszt, ki vérért kap bért.

34. Evangélista.
(T)

Jézus

(T)

Jézus

(T)

/26:51-54./
És íme, egy - azok közül, akik Jézussal vjóljl 
kirántotta Jc^dj^ájh,J\^a főpap szolgájára 
és levágta egyik fülét. Jébul^cffet mondta iituwn n i  

iTejt̂ d vissza helyére a Kardod; mert aki fegy-ÍT 
vert fog, az fegyver által pusztul. Avac&f) I 
gondolod, hogy nem kérhettem volna Atyámért, 
hogy Ő küldjön nekenfjmcf^t tizenkét sereg an
gyalt? De hogyan teljesednék be az írás?
Hát így kellett lenni .t ,

Ugyanakkor így szólt Jézus'a sokasághoz:
Ti most úgy jöttetek, minth||JWiLlkos volnék, 
sok fegyverrel és bj^^t^l elfogásomra; én pe
dig köztetek ültem naponta, a templomben ta
nítván gyakran, s nem fogtatok eljioĵ t̂  e^hgem. 
Ámde JiJiBdefi! csak azj^rfc^örtént, nogyigy va
lóra vaíganak a próféták írásai.

S tanítványai elhagyván, elfutottak.

35. Korái.
_K_l 1̂ .+ II^:^ Ó, ember, sirasd vétkedet,

Mert Krisztus érted érkezett 
A mennyből le a Földre.

Egy tiszta, gyenge szűztől rég 
Az Isten Fia születék,

Hogy közbenjárónk lenne.
A holtaknak Ő éltet ád,
Elveszi létünk nyomorát,

Míg majd az idő eljő,
Hogy magát értünk áldozza 
Sok bűnünk terhét hordozva, 

Tűr kínt a keresztfán Ő. II.

I I .  R É S Z

36. Ária (A) + Kórus II.
(A) Jaj, már nincs itt Jézusom!

_Kj_ Hová ment el hűséges társad,
ó, te szépség, asszonyok éke? 

(A) Megláthatom? Szívem kérdi,
K. II.: Hol van barátod, merre ment?

— — (a ) Gyenge bárány s tigris tépi!



K. II. : 
(A)

Jaj, hol van én Jézusom?
Keressük együtt Őt most véled. 
Ó, mit mondjak m^dj\a.J\léleknek, 
Aggódva ha engem kérdezget?

Jaj, hol van én Jézusom?

37. Evangélista.
(T)

J l M  /26 : 57-6o./ J ) j ^
Azok pedig, kik megragadták Jézust, élK;á«ették 
Őt Kajáfáshoz főpap volt, akihez ̂ írástudók 
es a népnek a vénei gyűltek össze. Péter pedig 
messziről követte Jézust, egész' a főpapi palo
táig; és bemenvén úgy ült le a szolcják^fyizé, 
hogy onnan lássa, hogy mi fog majd torténnifl J) / 
AjViépnek vétagfi Ĵ mĴ jJla \ f | ™ k  és az egész ta- ' 

^~nács hamis bizonyságot kerestek Jézus ellen, 
hogy majd lelhessék Őt; de nemjtaláltak.

38. Korái.
K̂ _ I + E világ csalfán ítélt meg,

39. Evangélista.
(T)

Ámítva félrevezetett
Sok titkos hálót készítve.

Én Istenem,
Légy énvelem 

Álnokság ellen védve,

/26 : 6o-61.
S noha elég sok hamis tanú jelentkezett, még
sem találtak. Míg majd végül is jött két hamis 
tanú, kik mondák:

Tanuk (A,T): /26:61./

(T)
Azt monta Ő: Én leronthatom Istennek házát 
és azt három nap alatt felépítem.

/26 : 6 2 ./
És a főpap felállva eképpen szólt hozzá:

Főpap (R) Te nem felelsz azoknak, kik most igy vá
dolnak Téged?

(T) /26:63./
Ámde nem felelt Jézus.

4o. Recitativo. (T)
Én Jézusom

Nem szól e hazug vádra,
Hogy bizonyságát adja:

Mily végtelen irgalmassága,
Hisz' szörnyen sújtja fájdalom,

Mit értünk tűr, s ez arra int,
Hogy Vele tűrjünk kínt,

És zokszó ajkunk el ne hagyja.
41. Ária. (T)

Csak tűrd, csak tűrd,
Hogyha álnok nyelvek sértnek!

Fáj /is/, fáj, hogy elkövettem bűnt, 
Szégyen ér, szégyen ér, Jjjés gúny:)],
Ámde bosszút áll az Úr

Mindenért, mik vétlen értek.

42. Evangélista.
(T)

Főpap (B)

/ 2 6 : 6 3 ./ ■
És a főpap ismétj1 OTiop:zá fordult és így szólt: 

Én az élő Istenre kényszerítelek tégad,

(T)

hogy mondd meg nekünk, hogy te vagy-e 
Krisztus!, Jlsjien Fia!

Jézus mondá neifx:



Jézus (R)

(T)
_Főpap_ (B) 

(T)
K. I.+ II.:

Te mondtad.J^sj^t^ ̂ tfUj^ndom én, hogy mos
tantól fog me^oj't^nni, hogy azj eirí̂ ejhek 
Fiát látjátok ülni az Istennek j Bo6fi ján, és 
majd az égnek felhőin jön el.

/26:65 . /
Ekkor megszaggatta ruháit a főpap s így szólt:

Káromolta Istent; Van több bizonyságra szük
ség? íme, most hallottátok: miként káromol
ta Istent. Mit gondoltok?

/26:66./
S ők így válaszoltak erre:

Ő kínhalálra méltó!

43. Evangélista: 
(T)

K. I.+ II.:

/ 2 6 : 6 7 . /
JllsJ^e^kor ők az arcába köpdöstek és öklükkel 
Sántalmazták. Némelyek pedig többször arcul 
ütötték, és mondák:

Most mondd meg, Krisztus, ki az, aki vert?

44. Korái.

45. Evangélista.
(T)

SZOlCfcLLÓ
(T)

_Péter_ (B) 
(T)

SzolcjáJLó
(T)

_Péter_
(T)

Kórus II. :

46. Evangélista.
(T)

_Péter_
(T)

Ki ütött meg így Téged,
Én Üdvöm, s ily sérelmet

Ki mért most csúful Rád?
Te nem követtél bűnt el, 
Mint minden földi ember, 

Nem tudod mi a gonoszság.

j i  jy> j í j uhozzálé-
/26 : 69 . / d%éft

Péter kint ült a palota udvarán; és 
pett egy szolgaló s így szólt:

A galileabeli Jézussal voltál te is,
£ j y y 26:7°.v

Ő pedig minöejilkjt̂  előtt megtagadta, s így szólt: 
ÉnJ^nj&m^tudom, mirőlf)_bf~~

is meglátta, éM Á ]  
Ez is ama nazé rét4! Jé:

jsjáelsz
Mikor "pedig kiment ő a “to'ruiácra, még egy másik

l̂ álî ’ttlevőknek mondá:
:ussal együtt volt.

Es ő másodszor tagadott, s így esküdött:
Én őt nem is ismerem!

/26:73-/
Majd kevés idő múlva cjaaláptek az ott álldo
gálók, és Pe íerhez:

Bizony, te is közülük való volnál, mert 
szavad árul el téged.

/ 2 6 : 7 4 . /
Ő ekkor átkozódni s eskjid 

Nem ismerem ezt az ej 
És nyomban megszólalt a

kezdett:
És Jézus szava

ira gondolt Pé-^rj^ foiogy m^t^n^ndott neki: "Még
mielőttII szól a Kaítás te naromszor megtagadsz
engem." És kiment ő, és könnyét hullatva sírt.

47. Ária. (A)
Ó, szánj meg már,

Uram, a hulló könnyem miatt; 
Nézzed ím,
Sűrűn hullnak könnyeim, 

Mint bő ár.
48 Korái. Bárha elhagytalak Téged,

Visszatérek Hozzád én; 
Kibékített Fiad Véled

Kínos halált szenvedvén.



49. Evangélista.
(T)

_Júdás_ (B) 

(T)

50. Evangélista.
(T)

1.+ 2. Főpap:

51. Ária. (B)

52. Evangélista.
(T)

(T)

Pilátus (B)

(T)
Jézus_

(T)

Pilátus
(T)

53. Korái.

Vétkemet nem tagadom,
Ám nagyobb az irgalom,

Amely Tőled reám arad,
Mint a bűn, mely engem áthat.

/27:1-3 . /
És midőn reggel lett, tanácsot tartottak a nép
nek vénei, s a főpapojft. &jir^ Jézus ellen, hogy 
mikjéjllÁ öljék meg. É t ö 1 1 é k , s e 1 vezették Q1 
és átadták a helytartónak, kit Poncius Pilátus
nak hívtak. És ezt látva Jűdás, - ki elárulta 
Jézust - hogy őt majd kínhalál várja, már igen 
megbánta, s a véneknek, meg főpapoknak vissza
vitte az ezüst pénzt, mind a harmincat, s így 
szólt:

/27 : 4 . /
3íz‘, nagyot vétkeztem én, hogy ártatlan 
vért árulta"! el nektek.

S ők mondák:
/ 2 7 : 4 . /

Mit tartozik ez ránk?

/27:5 . /
És a harminc ezüst dénárt széjjelszórj/aj^kllro- 
hant ő, elment, s nyomban felakasztá magat.
A főpapok meg összeszedvén az ezüstöket, így 
szóltak:

Nem jó az, hogy a frigyládába helyezzük 
mindezt, mert. vérnek ára.

JVJ
Adjátok nékem Jézust vissza!

Lám a pénzt, a gyilkos bért, 
íme az, ki veszni tért,

Lábatokhoz dobja.

/2 7:7-lo./
És tanácsot tartottak ők, s a "Fazekasnak me
zejét" vették meg temetőnek a pénzen.
Nos, épp' ezért e naptól lett ama föld neve: 
"Vérmező"; így nevezik ma is azt.

így beteljesült ama mondása Jeremiás pró
fétának, ki így szólt: "És ők vevén ama har
minc ezüst dénárt^Mivel megfizették az árát 
annak, mit Izráel fiaitól vettek meg, ők azt 
a fazekasnak a mezejéért adták, amint azt ren
delte az Úr." _ ^

/27 :11. / Sl J$U^
Jézus pedig ott állt a helytartó előtt; és a 
helvtartó megkérdezte őt:

/27 :11. / JLJ^h p
Te vagy a zsi~ 1 ,_fc! ^

Jézus pedig ezt 
Te mondod.

X X $ :12JÉs midőn vádolták Őt mind a népnek vénei s 
főpapok, Ĉ i__njimjYszólt egy szót sem. És Pilátus 
így szólt hozzá:

Nem hallod-é, mint vádolnak mind Téged?
De Ő nem felelt neki egy szóval sem, s ezen a 
helytartó is igen elcsodálkozott.

Bízd Reá minden útad,
S mi bántja szívedet 

Arra, ki leghűbb UradT 
Ki kormányoz eget;
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Ki felhőnek, hűs szélnek 
Az útját megszabja,

Az talál útat néked,
S jár lábad majd rajta.

54 . Evangélista. 
(T)

Pilátus (B)

(T)

Pi.látus_ne je:

(T)

Pilátus (B)

(T)
I.+ 11^: 
(T)

Pilátus

(T)
K. I.+ II.:

/2 7:15-17./
Szokás volt, hogy a helytartó a páskanap előtt 
a népnek szabadon bocsásson egy foglyot, azt, 
akit kértek. Volt pedig akkor egy elítélt go
nosztevő ott, aki hírhedt bűnöző volt, a neve 
Barrabás.

/27:17./
És amidőn összegyűltek, Pilátus mondá nékik: 

Melyik foglyot akarjátok, hogy elbocsás
sam? Barrabást, avagy Jézust, kit másik 
nevén Krisztusnak hívnak?
/27:18./

Mivel tudta jól, hogy csak ry&cft/ség miatt ad
ták Őt kézbe. S midőn ő az iteTőszékben ült, 
üzent Pilátus felesége egy küldött átltifelĵ

Ne avatkozzál ez igaz embernek aoigába; 
raertigen sokat szenvedtem álmomban ma ő- 
miatta.

Ámde a főpapok mind, meg a vének is arra vet
ték rá a népet, hogy ők mind Barrabást kérjék, 
hogy Jézust így elveszítsék. Akkor válaszolván 
ama helytartó, mondá nekik:

/2 7:21./
Tehát melyik kell a kettő közül, hogy el
bocsássam néktek?

S ők mondák:
Barrabás!

Pilátus így szólt hozzájuk:
Nos, Jézussal mit cslekedjem, akiről 
mondják: Ő a Krisztus?

Mind mondák erre:
Feszíttessék meg!

55. Korái. Mily csodálatos büntetés ez, nézzed!
A juhokért a pásztor tűr és szenved;

A bűnökért az Úr fizet meg
Szolgái helyett.

56. Evangélista.
(T)

Pilátus

121:22.1
A helytartó mondái
Nos, végül is mi rosszat tett?

57. Recitativo. (S) Ő mindent csak javunkra tett.
A vakok szemét megnyitá,

A bénák ismét járnak; 
Az Atya szavát hirdette,
A sátánt elűzte;

A búsat megvídámitá;
Ő minden bűnt magára vett; 
Jézusom semmi mást nem tett.

58. Ária. (S) Ő értem,
Ő szeretetből hal meg értem, 

Ki bűnről nem tud semmit sem, 
Hogy majd egykor büntetésem 

Örök kárhozat legyen,
Attól óvja meg a lelkem.

59. Evangélista. 121:22.1
(T) Ők pedig még inkább kiáltozták:
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K- I-± IIj_: 
(T)

_PiLlátus_ (R) 

(T)

_kjl (T)

6 0 . Recitativo. (A)

Feszíttessék meg!
/27 : 24 . /

Pilátus már látta, hogy érte semmit nem te
het, hanem még nagyobb zűrzavar támadhat, 
vizet vévén megmosta kezét előttük, s így 
szóit: j j , j

/Sjtne, artatlan vagyok ez igaz ember vé
rétől, ti lássátok! .

/27 : 25 . / J'
Erre válaszolt az egész nép, és mondá:

Az ő vére rajtunk és a fiainkon.
/ 2 7 : 2 6 . /

És elbocsátá Barrabást ő; S Jézust megkorbá- 
csoltatta, majd végül is átadta Őt, hogy im
már megfeszíthessék.

J.JW'Ó, szánd meg, "iste^jM^Jl 
Itt áll az Üdvözítő mégkötözve.
S a korbácstól mint fáj sok sebe!

Te hóhér, ne bántsd már!
A szívedet nem hatja meg 

ily szörnyű kínnak látványa?
a te szíved

A kínzó-cölophöz hasonlój^J^f)
Sőt, még keményebb annál.
Ó, szánd meg, s ne bántsd már!

61. Ária. (A)

62. Evangélista.
(T)

K. I.+ II.:

(T)

Hogyha orcám hulló könnye 
Mit sem érne,

Szívem fogadjátok be! 
Ám^de Hozzád engedjétek,
Ha sebedből hull sok véred: 

Legyek áldozatod kelyhe.

/27 : 27-29 . /
És Jézust a he lyt^jrad vitézei elvitték a 
törvény-házba; és oda gyűjtötték az egész 
csapatot, s levetkeztetvén egy-*bp[!jiö]ftszínű bársony- 
köntöst adtak Rá; majd tövisből/ Koronát V  
fontak és azt tették fejére, és nád-szálat 
adtak kezébe, és térdet hajtván előtte, mind 
csúfolták Őt, ezt mondván:

Üdv Néked, Üdv legyen Néked, üdv legyen 
Júda királyának!
/27 : 3o. / £ A J >  J U J *

Majd leköpdösték, s elvéve a nádat, azzal a 
fejét verdestek.

63. Korái. Ó, sok vérző sebtől
És gúnytól szenvedő!

Fő, szúró tövisekből 
Koronát viselő!

Ó, fő, előbb oly ékes,
Kit övez tisztelet,

Most csúfol, vádolt vétkes,
Vedd köszöntésemet!

Szent orcádat, mit retteg 
Majd minden s látni fél,

Ha jő a végítélet,
Mint éri szenny és vér?

Mint sápadsz egyre jobban,
S ül homály szemedre, 

Kinél nincs tisztább, mostan
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64. Evangélista. /27 : 31 — 32. /
(T) És miután így megcsúfolták, levették még a

köntöst is, és ráadták régi ruháit, majd 
elvezették Őt, hogy megfeszíthessék.
Mikor ők kifelé mentek, útközben jött egy 
czirénei ember, a neve: Simon; őt kénysze- 
riték, hogy vigye keresztjét.

65. Recitativo. (B)
Úgy bizony, nem kész arra test és vér, 

Hogy hordjon keresztet;
Lelkűnknek habár többet ér,

Ám mégis terhesebb.
66. Ária. (B)

67. Evangélista.
(T)

K. II.+ I .:

(T)

K. II.+ I .:

Szent keresztfád előttem álljon,
Ó, kérlek, drága Jézusc^^]
S ha terhem vinni nem tüdőm,

Segíts, hogy bírjam majd e vállon.

ji 7 :3 3 _ 4 ° • /
S midőn ama helyre jutottak, mjáljbiek neve 
Golgotha, (ez német nyelven: Koponya-hegy), 
epével kevert ecetet adtakjvfficĵ feki ÍMÍ, 
de megízlelvén azt, abból nem *akart inni.
Majd pedig miután megfeszítették, ruháit 
széjjeloszták: s ezért sorsot vetettek; 
hogy beteljesedhessék, mit'í'próféták jővén- $ a 
dőltek: "A ruháimat egymás között elosz
tották, majd pedig sorsotVvetettek a 9 is
köntösömre." Aztán ott ültek mind, és őriz
ték Őt. Majd ők feje fölé halálra ítélteté- 
sének okát is odaírtákf) Ĵ p̂ ként:
"Ez a jfezjtjiŝ a zsidók^K^aflya. "
S Vele együtt még két *masik latort feszí
tettek meg, egyiket jobbról, a másikat bal
ról. És mind, akik arra mentek, gúnyolták 
Őt, s a fejüket hajtogatván ezt mondták:

Te, ki a templomot lerontod és fölépí
ted harmadnajgrf^) mentsd meg magad!
Ha az Isten Fia vagy, szállj le most,
Úgy szállj le most, úgy szállj le a 
keresztről!

Hasonlóképpen gúnyolódtak a főpapok, írás
tudók s a népnek vénei, ezt mondván:

/27 : 42 — 43 . /
Másokkal mindig jót tett, de önmagát 
meg nem menti. Ha ura Izráelnek ő, most 
szálljon le a keresztről, és akkor hi
szünk néki. Bízott Istenében, mentse az 
meg őt, mentse meg, haĵ ójha jjt j a ; mert ő 
mondta azt: Isten Fia vagyok.

68. Evangélista.
(T)

/27:44 . /
A véle együtt megfeszített latrok is ily 
szavakkal szidalmazták.

69. Recitativo. (A)
Ó, Golgota! Ó, átkos Golgota!

Itt szenved mindeneknek Ura csúfos véget, 
Ki üdvöt hoz e vijpi.l|ra,
Azt kereszt átka varja.

Ki égnek s Földnek teremtője,
Elszáll az élet őbelőle;
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Úgy hal meg, mintha bűnös lenne: 
Ez lelkem mélyét- áthatja,
Ó, Golgota! Ó, átkos Golgota!

7o. Ária + Kórus II. (A)
Nézzük, Jézus karját már 
Felénk tárja, s várva vár,

Jöj j, K . II.: Hová?
az üdv vár K. II.: Hol?

majd ott Őnála,
S elrejt minket irgalmába.

Élünk,
S végünk

Sírba rejt,
S bár Ő elhagy, nem felejt, 

Mindig K. II.: Hol?
maradjunk Nála.

71. Evangélista.
(T)

Jézus
(T)

K. I. :
(T)

K. II. :

(T)

127.45-47./
És hat órától kezdve itt e Földön mindenütt 

zerre sötét lett, s így maradt kile 
íg. És kilenc óra körül felkiáltott'
, s így szólt̂ ,,.̂
"El 1 i , lgjm&dlama asabthani!

Azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el Te 
engem?

Némelyek pedig, kik ott álltak, midőn ezt 
hallották, mondták mind:

Ez, íme, Illést hívja.
. /27:48./ /

JsJeqíyikük nyomban odafutott, ífgz|vacsot vejtt^ , 
Kézbe, majd azt teletöltvén ̂ cettel)yígy#í- ' 
itatta meg Őt. A többiek így szóltak:

/27:49 . / v^g y  fóliázva azt,
Várj, várj, hadd lássuk, eljön-e most 
Illés, hogv Őt merítse?
/2 7:5o./

Akkor Jézus hangosan kiáltott, és meghalt.

72. Korái.

73. Evangélista.
(T)

K^ I.+ 11^: 
(T)

Ha innen el kell válnom,
Ne hagyj el, Jézusom!

Ha majd a halált várom,
Légy velem utamon!

Ha szívem igen retteg,
Hogy végem közelít,

A félelemtől ments meg,
Add, lássam kínjaid!

/27:51-54./
És íme, most a templomnak kárpitja ketté
hasadt, fölülről le az aljáig. Aztán meg
remegett a Föld, s meghasadtak a sziklák, 
és a sírok is megnyíltak, és föltámadt ím 
sok földben porladó szentnek teste; kik 
föltámadva sírjaikból, mind elő jöttek ,Jjéj|̂  

y^bjémentek a szent váro^^,,J^s sokaknak meg
jelentek. A százados pedig, s akik vele 
voltak ,S együtt őrizték Jézust, ezt a föld
indulást látva, s amik történtek, mind 
megrémültek, s ezt mondták:

Bizony, Istennek Fia volt £Z !
127:55.1

S igen sok asszony állott ott, kik ezt 
távolról nézték, akik Galileából jöttek 
Jézus után és szolgáltak Őneki;
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74. Recitativo.

t' z ti' ,+
Ezek között volt a magdalai Mária, továbbá 
Mária, Jakab és József anyja, és a Zebedeus 
fiainak anyja.

/27 : 57 . /
Jött pedig későn este Arimátiából egy gazdag 
ember, József, aki Jézus tanítványa volt.

Ez Pilátushoz menj^éj^^^éj&tíé tőle Jézus tes
tét. Pilátus úgy ‘rendelkezett, hogy adják o- 
da neki.

(B)
Az est leszállt, a lég lehűlt,
S ím Ádám bűne kiderült.

Azt este torié el Megváltónk vére.
Egy galamb este visszatére,

Szájában olaj-ágat hozva.
Ó, áldott, szép, hűs alkony-óra!

Már béke van, mit Isten készített,
Hisz' Jézus ezért vérezett.

Szent teste sírba száll.
Ó, drága lélek, kérlek már,

Menj , tartsa irieg a halott Jézust neked 
Az üdvhozó és drága emlékezet.

75. Ária. (B)
Tisztulj, szívem, s készülj már

Jézus testét sírba tenni,
Mert ő bennem tud itimár

így majd végső békés nyugvóhelyre lelni 
Lét, szűnj meg, hisz' Jézus vár!

76. Evangélista.
(T)

/27:59-6o./
A testet József most begöngyölte tiszta 
fehér gyolcsba. S azt .gaját új sírjába 
fektette, mit ő egy kemény sziklába nem 
rég' vágatott; a sír nyílására pedig nagy

(T)
hengerítve, eltávozott.

/ 27 : 61-6 2 . /
Ott várafkcfef̂ tt ím a magdalai Máriá és a 
más^^jMari’a vele, kik ott ültek, szemben 
a sírral. De nyomban másnap, mely péntek
re következett, a farizeusok és a főpapok 
mind Pilátushoz gyűltek, ezt mondván:

K. I.+ íí.: Lám, mi emlékezünk, hogy még életében 
így szólt ez az ámító: "Én bizony harmad
napra föltámadok testben."
Nos, rendeld el,hogy őriztessék jól har
madnapig sírhelye, hogy tanítványai ne 
lopják, ne lopják el, ne lopják, ne lop
ják el, néprfek mondván a%t: ő a holtak 
közül már fel;$ e második állítás

(T)
még rosszabb, mint az első.

/2 7 :65J?J^KPilátus ezt mőndxa nekik:
Pilátus Van őrségj^e^,j>éktek, őriztessétek, 

ahogvan tudjátok!
(T) / 2 7 : 6 6 /

Ők elmentek, s attól kezdvejariztették 
sírját s lepecsételték a követ.

77. Recitativo. (R,T,A,S) + Kórus II.
B) Most ím az Úr nyugodni tért.
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11^
(T)

_Kc_ II
(A)

_kjl II .
(S)

_Kj_ 11^

Úr Jézus, Űr Jézus, szép, jó éjt!
Nincs terhe már, mit vétlen tűrt mi bűnünkért. 
Úr Jézus, Úr Jézus, szép, jó éjt!

Ő drága csontjaira
Hull bűntudattal könnyeimnek árja,

Hogy miattam ily csúfos véget ért.
Úr Jézus, Úr Jézus, szép, jó éjt!

S míg élek itt,
Ezerszer áldom kínjait,

Hogy így fizetett lelkem üdvéért..
Úr Jézus, Úr Jézus, szép, jó éjt!

78. Kórus I.+ II. Itt sírunk mind, hull könnyünk árja;
Halld búcsúszónk a  sírban lenn: 

Álmodj békén, csendesen! 
Fáradt tagok, ott lenn vár ma

Sírnak mélye, s rajt' a kő 
Intse lelkiismerete :
Ott lesz békés nyug 

Ha a végső óra jő. 
örökre minden szemre álmot sző.

Budapest, 1979. tavaszán, Budakeszi, 2ol2. márc. 15.



1. Kórus.

2. Ária.

3. Korái.

4. Ária.

5. Korái.

6. Ária.

7. Korái.

J ci H A N N S R B A s T I A ?!
M Á R K P A S S I Ó

I . R É S Z

Menj, Jézus, vár a kínhalál!
Én Téged mindaddig siratlak,
Amíg majd meglátom vigaszodat,

S a lelkem békére talál.

(A)
Megváltóm, nem feledlek én!

Szívembe zártalak jóJrjfejK/en,
A véred s tested táplálta lényem, 

És reményem Beléd vetém!

Bánatos szív, jókedvű légy,
S ne tedd azt, mi elcsüggeszt. 

Mert jóra fordul mindé
A szükség, ]ajszoöes^Icereszt 

Nagy vidámságra változik 
Majd rövid időn belül itt, 

Mit magad érzékelhetsz.

(S)
Ő jön, Ő jön_ Ő immár itt van!

som, úgy keres már, 
jülj, és engem hagyjál,

Én Üdvom, fYagad helyett súlyos gúzsban

Jézus, ki nem vétkezett, 
ím a kertbe jött el,

Ahol megkötöztetett
Szoros kötelékkel.

Minket ha az ellenség
Bűnünk által köt meg, 

Kérünk, ó, égi Felség; 
Oltalmat Tetőled.

(A), j n
Alnok világ, hízelgő csókjaid 

Boldog lelkünk mérgezik.
Nyelved tövisekkel telve, 
És a szók, miket kiejtne, 

Mind a vesztünk készítik.

Én csak Melletted állok,
Te mégse nézz majd le,

Tetőled el nem válók,
Bár szíved megtörne.

Ha arcod színe sápad,
Mert üt már végórád, 

Akkor szívembe zárlak,
S karommal foglak át.

I I . R É S Z



9. Korái.

Én vigaszom nincs mellettem
év.í Jézusom hát elveszítselek,
S ez veszted látásához vezet?

A lelkem ettől fáj nekem.
Az ártatlanra, ki nem vétett,

A Bárányra, kiftaűntelen,
A tanácstól ^illetéktelen 

Mondatott így halálos ítélet.
w*'

Kitartón gúnyoltak Téged,
Szidalmakkal illettek,

Töviskoronád lett éked:
ily sors miként érhetett?

Hogy Te engem gyönyörködtess, 
Fönn majd üdvben részesítesz. 

Zengjen érte szüntelen 
Hálám Néked, Istenem!

lo. Ária. (S)
Föld és mennybolt, hallja minden: 

Jézus hangja messze száll. 
Mondja minden bűnösnek,
Hogy az elég már, mit tett, 

így az Éden tárva vár,
Amit elvesztettünk régen.

11. Korái.
Ó, Jézusom,
Én oltalmam,

ím könnyek között kérlek,
Segíts, hogy itt síromig 

Hozzád vágyva éljek.

12. Kórus.
Mély sírodat, s a sírkövet

Úr Jézus, mindig búsan nézem,
£5 mindazért, mit tettél értem, 

Szívemből szóljon köszönet.
E sírfelirat azt hirdesse: 

Halálod nékem éltet ád,
Mert bűnöm terhét vetted át, 

így Jézust zártam a szívembe.

Budakeszi, 2ol2. február 6.



J O H A N N S E B A S T I A N  B A C H  
J Á N O S  P A S S I Ó  

I . R É S Z

1. Kórus.
Ó, nagy Úr, Te nagy Felség,

Téged áld, a híred zengi minden nép; 
Add, nézzünk szörnyű kínodra,
S lássuk meg, Isten szent Fia, 

Hogy örökre,
Bár jutsz is végső ínségbe, 

Dicsfény vesz körül rég.
2. Recitativo.

Evangélista. 
(T)

Jézusj_
(T)

3. Kórus.

/18:1-4 . /

Jézus övéivel átkelt ama Kedron folyón, be
ment egy kertbe, s követték oda a t^^tvj&nyok. 
Júdás pedig, ki elárulta, ismerte a neryét, 
mert Jézus ott gyakran megfordult és mind a ta
nítványok; odament most Júdással katonák csapa
ta, rajtuk kívül főpapi s farizeus szolgák, ő- 
náluk volt sok fáklya, lámpa s mindnél fegyver; 
mivel Jézus tudta mindazt, hogy mi vár most ott 
Őrá, eléjük ment, és kérdé tőlük:

Kit vártok itt?
Erre így feleltek:

Jézust, Jézust, Názáreth Jézusát!
4. Recitativo.

Evangélista. 
(T)

_Jézusj_
(T)

Jézus
(T)

M . lőtt vélük.

/18:5-7./

Jézus mpnpáhnékik:
Én vagyok! j-

Júdás pedig, ki elárulta,
S midőn így szólt hozzájuk"jezűs! "Én vagyok!", 
visszaléptek onnan s a földre zuhantak. S Ő 
Kérdezte őket másodszor:

Kit vártok itt?
Ők pedig mondták:

5. Kórus.

6. Recitativo.
Evangélista. 

(T) 
Jézus:

, Jézust, Jézust, Názáreth Jézusát!

/18:8 . /

Jézus ezt felelte:
Már mondottam: én vagyak az, fogjatok hát 
el, de őket eresszétek!

7. Korái.
Ó, szeretet, ó, irgalomnak árja,
Ez vitt fel Téged ama keresztfára, 

Én éltem vígan világ örömében, 
S Te szenvedsz értem.

8. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
/18:9-11./

Hogy beteljesedjék a beszéd, amelyet mondott: 
"Én nem hagytam el soha senkit, kit Te magad 
bíztál rám."
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Jézus:

Ott állott Péter, oldalán kard, kirántó azt, 
s a főpapi szolga felé sújt, és levágta jobb 
fülét, kinek neve: Malchus.
S így szólt Péterhez Jézus:

Tedd hüvelyébe a kardod; ne igyam ki a 
kelyhet, mit nékem jó Atyám nyújtott át?

9. Korái.
Te akaratod meglegyen 
E Földön, mint a mennyekben;

Adj béketűrést minekünk,
És hitet, hogyha szenvedünk,

Te zabolázd a testet s vért, 
Ha akaratod ellen vét.

lo. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
/18:12-14./ . . „

L&S>A zsoldosok pedig és az ezredes, meg a sok 
papi szolga fogták Jézust, és megköték, és 
legelőször is Hanáásf̂ ozr] vitték, Kajafásnak 
a sógorához, ki abban^az évben főpap volt; 
ez volt az a Kajafás, aki tanácsl^,^^ volna 
jó, hogyha egy ember halna meg a népért.

11. Ária. (A)
Én sok vétkem

Béklyó nékem,
Hogy ebből mentsen,

Megkötik Őt értem. 
Minden súlyos

Kórból engem 
Hogy éppé tégyen,

Vére hull énértem.
12. Recitativo.

Evangélista. 
(T)

/18:15./

Simon Péter Jéeult^1 távolról követte, s 
meg egy másik tanítvány.

13. Ária. (S)
ím, követlek én is nagy örvendve Téged, 

S el nem hagylak én,
Te éltem, Te fény.

Te késztess Magad,
És abba ne hagyd,,

Hogy vonzódj énhozzám,
Úgy vágynám,

így kérlek.

14. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

/18:15-16./

Mivel azt a tanítványt a főpap iemerte jól, 
az bement Jézussal együtt a főpapnak házá
ba, Péter pedig méc^aj^jfkpun kívül állt.
Most azért e másik ̂ tanítvány, kit a főpap 
régóta ismert, kiment, és szólt ott egy aj- 
tó-őr leái^r&ü^M^d Péterrel együtt ment 
be. A szolgafoieány most Péterhez szólva 
kérdé:

Szolgálólány: 
(T)

Péter:

Mondd, nem vagy te is tanítványa ennek? 
így szólt:

Én biz' nem!
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Evangélista. 
(T)

Jézus:

(T)

Szolga:

(T)
Jézus:

/18:18-23./
Ott álldogáltak a főpapi szolgák, és nagy 
tüzet s^^kot^ak ők (mert hűvös volt) , hogy 
az melegítsen. Péter pedig velük együtt a 
tűz mellett állt. Közben a főpap kikérdezte 
Jézust a tan fefáifrok és a hite felől. Jézus 
meg ezt válaszo fta:

Én szabadon, nviltan szóltam mindig min
denütt. Minden^o^táViítottam iskoláitok
ban, itt is a templomban, hol zsidók sok
félül összejönnek, de titkon nem szóltam 
én semmit sem. Mondd, miért kérdezel hát? 
Kérdezd meg csak őket, kik jelen voltak, 
és hallották mindazt, amit mondtam; íme, 
hisz' épp' ezek tudják, hogy miről szól
tam nékik!

Mikor pedig Ő így válaszolt, egyik szolga a 
közel állók közül Jézust arcul ütötte, s így 
szólt:

Nem tudsz rendes választ adni, ha szól a 
főpap? *

Jézus így felelt őneki:
Rosszat szóltam-e én, bizonyítsd, hogy az 
tényleg gonosz volt, de ha igazat szólt 
szám, nos, mondd, miért ütsz?

15. Korái.
1. Ki ütött meg így Téged,

Én Üdvöm, ily sérelmet
Ki mért ily csúful rád?

Te nem követtél bűnt el, 
Mint minden földi ember, 

Nem tudod mi a gonoszság.
2. Csak én, és sok-sok vétkem,

Mint milliónyi porszem
A tenger partján kint,

Volt okozója ennek 
A szörnyű szenvedésnek, 

Mely Téged mostan elborít.

16. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

17. Kórus.

/18 :24-25./ j\

És Hannás megkötözve elvitette Jézust Kaja
fás főpaphoz. Simon Péter még a tűz mellett 
állt, s így szóltak hozzá most:

Nem vagy-é neki egyik híve?

18. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
_Péter_^

(T)
— SzojLgci.

(T)

718:25-27./

2 1bszólt:De ő tagadott, s ékké 
ikNem, é n  nem ! i i é f

a főpap szolgái egyike, barátja 
kinek jobb fülét vágtaJ^e&E^ter, így 

Künn a kertben nem ve. ^ n
Ekkor Őt Péter

; J^áfetalak 
smét megtagadta, és 

megszólalt a ka)Tas.
Visszagondolt Péter: mit is mondott 
s kimenvén ő.csak sír, zokog, könnye

JlJy-
annak, 
szólt:
én?

azonnal

Jézus, 
hull.

Ó , jaj, szív,
Hová mennél, mi hív>

Hol találok enyhet?

19. Ária. (T)
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Varjak itt,
S arra vágyjak, míg 

Hegy és domb majd eltemetnek? 
- E világ tanácsot nem ád,

És a szívem 
Vádol engem:

Fáj ez álnok tett,
Mert szolgád Te árulóddá lett.

2o. Korái. Péter mindent elfelejt,
Istent megtagadja,

Ám keserves könnyet ejt,
Amint ránéz Atyja.

Nézz hát rám is Jézusom,
Ha nem bánom vétkem, 

Hogyha bűnöm súlya nyom, 
Indíts meg szívemben!

I I . R É S Z

21. Korái.

22. Recitativo.
Evangélista, 

(T)

_P_ÍlátUSJ_
(T)

23. Kórus.

24. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
Pilátus:

(T)

25. Kórus.

Krisztus, aki üdvöt ád,
Nem követett bűnt el,

Őt miértünk elfogták,
Mint egy tolvajt éjjel.

Bírák elé vezették
Hamisan vádolva, 

Gúnyolták és leköpték,
Mint az írás mondja.

/18:28-3o./
Ú JÉs elvezették Jézust Kajafástól a törvény

házba, ekkor már pirkadt. De ők nem léptek 
be a házba, hogy mind tiszták maradjanak, 
és a bárányt megehessék.
Most Pilátus kimenvén hozzájuk így szólt: 

Mit hoztok fel ti vádként ím ez ember 
ellen?

Erre feleltek ők ezt mondván mind:

Hogyha ez nem volna gonosztévő, nem ad
nánk néked Őt!
/18:31./

Ezt mondta Pilátus nékik:
Hátíj tíj^^éfee$e]jj ti , és ítél jé 
vényetek *s ze£ü.nt!

A nép erre ezt felelte:

Nem szabad senkit ölnünk!

tek el tör-

26. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

Pilátus 
(Tf 

Jézus:

/18 :32-36./

így teljesedett be most mindaz, miről Jézus 
már szólott, midőn sejtteté: mint kell hal
nia szörnyű kínnal. És ekkor Pilátus vissza 

bjsTa házba, hívatta Jézust, s ezt kér 
dez'tíe tőle:

Te vagy a zsidó király?
Jézus így válaszolt:

Ezt te mondod, magadtól' avagy énrólam



mások mondták néked ezt?
Evangélista. 

(T)
Pilátus:

(T)
Jézus:

Pilátus meg így felelt:
Én zsidó vagyok? A néped s a papi fejedel
mek adtak át nekem téged; nos, mit tettél, 
mondd?

És Jézus így felelt:
Nem földi az én országom; mert hogyha földi 
volna az, minden szolgám küzdve küzd'ne ér
tem, hogy én most által ne adassam a zsi
dóknak! Ámde országom nem innen való.

27. Korái.
1. Ó, Te nagy Fölség, örök a Te fényed,

Hogy hirdethetném a Te nagy hűséged?
Egy emberszív sem értheti ezért meg,
Mit adhat Néked.

2. Nem tudom én azt ésszel föl sem érni,
Hogy mihez tudnám irgalmadat mérni.

Nagy szerelmedért viszont sok jót tenni, 
Nem tud itt senki.

28 . Recitativo.
Evangélista. 

(T)
Pilátus^

(T)
Jézus:

(T)
PjLlátus^

(T)

Pilátus:

(T)

/18:37-4o./

És Pilátus kérdé Őt:
Te király vagy ezek szerint?

Jézus így válaszolt:
Úgy van, te mondasz annak. Én azért let
tem ember, és jĵ tjtem e Földre,hogy tanú
sítsam azt, mi igaz. Ki igaz maga is, az 
hallja az én hangom.

S kérdé Őt̂ ĵ ijíjLátus :
Mi az igazság?

És miután ezt mondta, újra visszament ő a
zsidókho&JW^ így szólt hozzájuk:

Nem Calalok benne semmi bűnt. De nálatok 
régóta szokás, hogy elbocsássak egy fog
lyot: akarjátok, hogy néktek a zsidók ki
rályát adjam?

De ők kiáltozni kezdtek mind, ezt mondván:

29. Kórus.

3o. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

Ne őt add, dehogy őt, ne őt add, inkább 
Barrabást, Barrabást!

/18:4o./

Barrabás nem volt más, mint .cy/ffilfkos. JiJ3
És Pilátus most Jézust megkorbácsoltatá.

31. Arioso. (B)
Ó, nézzed, szívem, hát, nézd csodálattal, félve, 
Kit szörnyen mardos bűnnek súlyos terhe:

Üdv nékedj^zj^mi Jézust vérzi,
Hogy ím a tövisen, mely őt sérti,

Mint nyílik "égi-kulcs" virág;
Te törheted le azt, bár keservét Ő érzi,

Hát nézz te mindig csak Őrá!

Ó, nézzed, ím a válla vértől festve 
És egész teste

Most égi fényben áll.

32. Ária. (T)
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33. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

34. Kórus.

35. Recitativo.
Evangélista, 

(T)

Pilátus:

(T)

Pilá.tus : 
(T)“

36. Kórus.

37. Recitativo,
Evangélista. 

(T)
_P_ilátusj_

(T)

Őrá, hogy elmúlt bűnünk átka,
Mint szörnyű özönvíznek árja, 
a béke legszebb szivárványa 

Mint Isten frigy-jelképe száll.

/19:2 . /

A vitézek tövisből koronát fontak össze, és 
fejére tették azt, majd bíborköntöst adtak 
reá, s így szóltak:

Üdv tenéked, zsidóknak királya!

. /19:3' 6' / b p
És többször is arcul ütötték.
Pilátus pedig újra kiment, és ezt mondta 
nékik:

íme, én kihozom tinéktek őt, hogy meg
értsétek, hogy én benne .bűnt nem talá
lok. J

Ezután Jézus ment ki, viselve töviskoroná
ját s bíborkötösét.
S így szó^B inĵ t̂ i Pilátus: 

ím e , te A  e m b e ri
És midőn őt a főpapok és a szolgák látták, 
kiáltoztak, mondván:

Megfeszítsd, megfeszítsd, megfeszítsd!

/19:6-7. /

így szólt hozzáHufe:^} 
étek el ti, és feszítsétek meg,

Pilátus
Vigyétek 
mert nem látok benne semmi bűnt! 

Ám így szóltak mind a zsidók:
38. Kórus

Van nékünk törvényünk, ezért néki most 
meg kell halni, mert ő magát tette Is
ten Fiává!

39. Recitativo.
Evangélista, 

(T)

_PjLlátusj_
(T)

Pilátus:

(T)
Jézus:

(T)

/19:8-

Midőn Pilátus ezt hallotta, még inkább 
megrémült; s visszament ismét a törvény
házba, és kérdfe jtr^feust;

Te honnát*vaícf vagy?
Ámde Jézus nem ^á]jhsj^olt néki; ekkor Pi
látus így szólt Kozzá:

Nem szóls^-e|ki0:em hát? Nem tudod-é, 
hogy hatalmam^van rá, hogy megfeszít
selek, vagy most elbocsássalak téged? 

Jézus meg így felelt: a 4
Nem volna SSMtoí itt hatalmad, hogy
ha az nem adatott volna felülről né
ked; ezért, ki engem néked átadott 
most, annak bűnj^J\ij^gyobb.

Pilátus ettől kezdve azon volt, hogy Őt 
elengedje.

4o. Korái.
Te fogságoddal, Jézusunk,

Az üdv ím hozzánk jött el,
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A börtönöd a trónusunk.

41. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

A jámboroknak menhely,
Mert ha nem lennél szola Te,
Mi szolgák lennénk örökre.

. /19:12'/ JS.JJÁ
A zsidók pedig kiáltoztak, mondván:

42. Kórus.
Hogyha elküldöd ezt, te nem vagy a csá 

szár híve, mert ki magát királlyá teszi, a 
nem féli a csáazárt!

43. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
/19:13./

Miután Pilátus^ej^JViallotta, Jézust ismét 
kihozatta, S o "beült az ítélő - székbe, a- 
ma helyre, minek neve: Kő-padlat, héber

Pilátus: 
(T)

nyelven pedig: Gabbatha.
És ez húsvétnak péntekjén történt, úgy hat 
óra tájban, s így szólt ő a zsidókhoz: 

íme, ez Ő, királyotok!
Ők eztj^^á^tozták:

44. Kórus.
Vidd, vidd el őt! Feszítsd meg őtT

45. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
Pilátus: 

(T)

/19:15 . /

Pilátus mondá nékik:
Királytokat feszíttessem meg? 

így szóltak erre a főpapok:

46. Kórus.
Nem, nem, nem király a mi urunk, a mi 
urunk csak a császár!

47. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

/19:16-17./

És átadta nékik akkor Őt, hogy immár meg
feszíthessék. És átvették ők Jézust és el
vezették Őt.
Vitte kerej^zj^^t, és kiment ama helyre, mi 
nek neve: Koponya - hegy, ami pedig héber 
nyelven: Golgotha!

48. Ária. (B) + kórus.
__B_!_: _ Fuss, fuss, bűntől kísértett lélek, 

Menj, hol szörnyű kín nem érhet.
K. : Hová, hová, hová, hová? 

Vár a áolgotha!

K .
_BJ_:_

Vedd fel már a hitnek szárnyát, 
Menj, lásd keresztfáját,

: Hová, hová, hová, hová?
Égi békét nyersz ott ma.

49. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

/19:18-21./

És ott megfeszíték Őt, s vele még két má
sikat. Két oldalt őket, Jéz^tjV^dic^ő 
zöttük. Pilátus feliratot is * készíttetett 
s a keresztfára tűzte azt, s ezt írta oda 

"NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓKJk^ rJ^YA!"
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Ezt a felírást sok zsidó látta, mert a hel^- 
közel volt a városhoz, hol ők Jézust megfe
szítették. Ez a szöveg pedig külön héberül, 
görögül, s latin nyelven volt írva.
Ám ekkor a zsidó főpapok Pilátusnak mondták:

5o. Kórus.
Ne azt írd: a zsidó király, ámde azt, 
hogy ő maga mondta: a zsidók királya 
vagyok!

51. Recitativo. /19:22./
Evangélista.

(T) Pilátus erre így felelt:
_P_ilátusj_ Mit egyszer én megírtam, azt immár vég

leg írtam.

52. Korái.
A szívem rejtett mélyén

Csak neved s keresztfád 
Csillog, míg éltem végén 

Az nékem üdvöt ád.
Ó, jelenj meg olyképpen,

Hogy vigaszom legyél 
A bajban, Uram, nékem,

Mint halált szenvedtél.

53. Recitativo. /19:23-24./
Evangélista. .

(T) A zsoldosok pedig rn^amdJézust már megfeszí
tették, vették az ő ruháit és négy részre 
oszták, egy-egy rész juiit^iriündegyik zsol
dosnak, De volt még egy jlöntos. E köntös pe
dig varrástalan és felülről mindvégig szö
vött volt. S ők így beszéltek egymás között:

54. Kórus.
Ne hasogassuk ezt széjjel, hanem vessünk 
sorsot, kié legyen!

55. Recitativo.
Evangélista. 

(T)
_Adag;io 

Recitativo,

719:24-27./

_Jézusj_ 
(T) 

Jézus:

Hogy beteljesedjék im az írás, mely így hang
zik: Ők ruháimat széjjeloszták egymás között, 
azután sorsot vetettek a köntösömre.
T«há.t a vitézek ezt tették. ^
Ott állott Jézus keresztfája mellett édesjanjy- 
ja és anyjának a nénje, Mária, Kleofás neje, 
és Mária Magdaléna. Midőn Jézus látta, meg a 
tanítványát is, akit igen kedvelt, az anyjá
hoz í{gyjA^z}ólott:

Asszony, ímhol a fiad ő!
És a tanítványnak mondá:

íme, legyen ő az anyád!

56. Korái.
Gondot viselt mindenre 

Ő a végső órán,
Nem feledte anyját se,

Néki gyámot hagyván. 
Ember, ítélj igazán,

Szeresd Istent, s társad, 
Nem ér így a végórán 

Szomorúság, bánat.

c
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57. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

_Jézusj_
(T)

/ 1.9 : 27-3o. /
E-tjZ|̂  kezdve az a tanítvány gondoz 
Ezután, hogy Jézus tudta, hogy e 

s beteljesedjék az írás
végeztetett 
így szólt:

Jézus:

minden,
Szomj' kínoz!

Ott állt egy ecettelJ^e^it korsó.
tak az ecettel egy szivacsot, s ___ t
szálra erősítették, s megnedvesíte|tfj|j& az aj
kát. Midőn Jézus már elfogadta az ecetet, így 
szólt: J==3

Elvégeztetett!

Most átitat- 
egy izsóp -

58. Ária. (A)
_Molt.o_Ad.agio . _ "Betelt immár!"

Ez üdv a bűntől sebhedt szívnek. 
A gyász-éj vár,

És nékem végső órát hirdet. 
_Vi.vace._ De Juda hőse győz itt már,

S nagy harcot zár.
"Betelt immár!"

59. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

/19:3o./

És lehajtván szent fejét, J73meghalt.
6o. Ária.

_B_l
_K.

IB^_K_l
IB^_K_l
~B^

_k_l

_k_!_
Z bjl_kjl
Zbjl_K_I_
ZBu._K_l :
~B.

(B) + Kórus.
Én drága Üdvöm, ó, hadd kérdjem,

Jézus, túl vagy halálon,
Kit keresztfára vontak értem, 

örök most már élted.
És Magad mondád: "Betelt immár!",

Majd a végső órámon
Hogy énrám halál már nem vár?

Fordíts engem, kérlek,
Hogy nékem véged szörnyű kínja 

Feléd, aki üdvön vagy,
Az égi hont megnyitja?

Ó, én drága éltem,
Hogy van-e részem váltságban?

Mit Te szerzél, csak azt add,
Bár szörnyű kínod, nem szólsz mégsem,

Nem kell más énnékem.
Csak lehajtod szent fődet s intesz szótlan:Van

61. Recitativo. /Máté 27:51-52./
Evangélista.

(T) És íme most a kárpit a templomban kettéhasadt 
a tetejétől aljáig. És a Föld mélye remegett, 
széjjelnyíltak a sziklák, s megnyíltak a sí
rok is mind, s életre kelt teste rég meghalt 
szenteknek.

62. Arioso. (T)
Szívem! Miközben ég és föld

Átérzi Jézus minden kínját,
A nap is gyászba rejti pírját,

A kárpit rongy, a szírt letört,
A föld is rengf, a sírok nyílnak, 
Mert holtát látják ők az Úrnak: 

ily helyzetben mit tennél te?

63. Ária.

Ada.g_io

(S)
Ó, járd át a szívem,

Bús könnyeknek árja,
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Az Úr ma ezt várja.
És mondd el a Földnek, az égnek a bajt, 
Hogy Jézus meghalt!

64. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

Adacjio

Adagio

/19:31-37./

A zsidók pedig, - mert pénteken történt ez - 
hogy holttestek ne maradjanak a keresztfákon 
szombaton, (mert e szonjb^n^p nekik nagy ün
nep volt), arra kérték Éiíátust, hogy törjék 
meg azok lábát, és hogy vegyék le már őket; 
és jöttek a zsoldosok, s eltörték^.aj^elsőnek 
lábát, a azét is, ki vele együtt feszíttetett 
meg.
Mikor Jézushoz értek oda, mivel látták, hogy 
Ő előbb meghalt már, nem törték meg a lábait; 
ámde a zsoldosok egyike dárdáját Jézus testé
be döfte, úgy, hogy abból nyomban vér és víz 
buggyant ki. És az, aki látta ezt, az tett 
bizonyságot, s amit mond, igaz az, és ő tudja 

J m o f ó l , hogy igazságot állít, hogy higgyétek 
*ti is. Mert mindez azért történt, hogy betel
jesedjék az írás:

"A csontja meg ne törettessék!", és ismét 
egy más helyen így szól az írás:

"Majd arra néznek, kit ők már általsze- 
gezének".

65. Korái. Segíts minket, Krisztusunk, 
Szenvedésed árán,

Hogy mi hívek maradjunk, 
Minden bűnt elhagyván. 

Halálodat és okát
Jól a szívbe véssed, 

Érte mi ez élten át
Hálát adjunk Néked.

66. Recitativo.
Evangélista. 

(T)

719:38-42./

És kérte Pilátustól arimáthiai József, aki 
Jézus híve volt, (de titkon, mert félt a 
zsidóktól), hogy majd ő vehesse le Jézus 
testét.

Pilátus engedélyt adott rá.
Ennek .okán, elmenvén, Jézus testét ő vette 
le. J l f h

Es azTa Nikodémus is eljött, ki egyszer 
titokban jött éjjel Jézushoz, és hozott 
myrrhát, s hozzá aloé-kenetet, mintegy száz 
font súlyban. Azután vették Jézus testét, 
és azt lepedőkbe göngyölték sok illatszer
rel, mint a zsidók szokták temetéskor.

Ott volt pedig ama helyen, hol megfeszí
tették Őt, egy kert is, és a kertben egy új 
sír, amelyben eddig senki nem feküdt, és ab
ba fektették Jézust, épp' a zsidók péntekje 
miatt, és mert a sír közelben volt.

►y_*«

(

(
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67 Kórus.

Nyugodj, nyugodj, ó, pihenjen szent hamvad,
Én tovább immár nem siratlak,

Nyugodj, s adj nékem is végső nyugtot majd. 
A sír, mely egykor bizton vár,
Pár abban semmi gond nincs már,
Majd nékem mennyet tár,

És poklot zárva tart.

68. Záró - korái.

Ó, Uram, angyal - szárnyakon 
Vidd lelkemet a vég - napon

Fel, Ábrahám keblére!
Testemet födje sírhalom,
Hol nincsen kín, csak nyugalom,

Míg jő az idők vége!
Majd akkor engem támassz fel,
Hogy lássalak két szememmel 

Nagy örvendezve, Jézusom,
Én Üdvöm, égi trónodon!

Úr Krisztusom,
Ó, haidd, íme, ó, halld, ímé,
Én Téged áldlak örökké!

Rudapesst, 1952., 1976., Budaörs, 2oo2.,
Budakeszi, 2ol2.
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