
 

 

HÚSVÉTI ZENÉS ÁHÍTAT 
a NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM-ban 

2016. március 27. 1800 óra 
 
Igét hirdet:    ADÁMI  LÁSZLÓ  

Közremőködik:  a GYÜLEKEZET ÉNEKKARA  
K ISS ZOLTÁN  (orgona) 
K OVÁCS LÁSZLÓ ATTILA (karnagy, orgona) 

Kezdı ének: 

213 - Krisztus feltámadt 
Gregorián dallamból, Wittenberg 1533 

 

 

2. Vége a gyásznak És a könnyhullásnak! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a 
vigaszunk, Halleluja! Krisztusra nézünk, S békesség a részünk. Nyomdokába léphetünk. 
Utunk ı és életünk. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk, Halleluja! 

3. Gyızelem, élet Krisztusban miénk lett. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, 
Halleluja! ıvele járunk. Erıt ad szolgálnunk. Diadalmas, szent erıt! Énekünk dicsérje ıt! 
Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, 
Halleluja! 

1. vsz.: XII. századi német ének, 2-3. vsz.: Túrmezei Erzsébet 1912-2000. 

 



 

Mősor: 

• Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

g-moll Prelúdium és Fúga BWV 535 

Elıadja: K OVÁCS LÁSZLÓ ATTILA  (orgona) 

• Bárdos Lajos (1899-1986):  

Jeremiás próféta könyörgése 

Elıadja: a GYÜLEKEZET ÉNEKKARA  

Szánj meg Uram, szánj bennünket, szánd meg szörnyő szégyenünket!  
Örökségünk elrabolták, másoké az ısi jószág. 
Apátlanok árvák lettünk, özvegy anyánk sír felettünk,  
magunk vizét pénzért vesszük, magunk fáját megfizetjük. 
Szolgák alatt szolgák lettünk, jaj nincs hová, nincs hová menekednünk. 
Mint a barmot, úgy terelnek, az, ki fáradt, nem pihenhet, 
Volt apáknál vétkesb fiak : bőnhıdünk a vétkek miatt. 
Szövetkeztünk Egyiptommal, kenyérért az asszírokkal. 
Míg behordjuk kenyerünket, kardok lesik életünket,  
Bırünket, mint a kemencét, jaj, égeti, égeti, gyötrı éhség. 
Sír Sion, sír Júda lánya, asszony és szőz meggyalázva, 
Kötélen a fejedelmek, tisztes aggok kinevetnek. 
Szívünkbe’ meghalt az öröm. Nincs más, csak gyász, keserő könny. 
Hova tőntek a bölcs vének? Lehullt fejünk koronája.  
Elnémult a lant, az ének, s míg fiaink robotolnak, jaj, 
A kisgyermek a fától leroskad, jaj, rajtunk a vétkek átka! 
Szívünk azért sújtja bánat, könny szemünkbıl azért árad, 
Mert feldúlták Sion hegyét, rókák lakják romos helyét! 
De, Te, Uram, örökké vagy, véghetetlen a hatalmad. 
Vagy haragod oly hatalmas, hogy örökre eltaszítasz? 
Szólíts, Uram, s hozzád térünk, add vissza sok boldog évünk! 

Balássy László verse Jeremiás siralmai 5. fejezete alapján 

• Léon Boellmann (1862-1897):  

Ima a Notre-Dame-ért (orgona fantázia) 

Elıadja: K ISS ZOLTÁN  (orgona)  

• Kovács László Attila: 

Eljött hozzánk az üdvösség - korálkantáta 

Elıadja: K ISS ZOLTÁN  (orgona), a GYÜLEKEZET ÉNEKKARA ,  vezényel: 
K OVÁCS LÁSZLÓ ATTILA  

 

 



 

Záró ének: 

320 – Eljött hozzánk az üdvösség 

 

2. Mit a törvény rendelt nekünk, Nem tudtuk betölteni; S kárhozatot érdemeltünk Mi, harag 
gyermekei. A test és vér nem engedett, A lélek sírva szenvedett, S mi vesztünkbe rohantunk. 

3. Sóhajtva hordtuk az igát, És a haláltól féltünk; De Isten elküldte Fiát, Ki emberré lett 
értünk. A törvénynek eleget tett, És a veszélybıl kimentett, Kiengesztelt Istennel. 

4. Vessétek le mindannyian A gyötrelmes kétséget! Maga mondja: "Bízzál, fiam, Hited 
megtartott téged." Mert a keresztség és a hit Megnyitja a menny kapuit, Hogy soha el ne 
vesszünk. 

5. Hitbıl jön a cselekedet, Hogy életünk betöltse; Élı, igaz hit nem lehet, Melynek nincs jó 
gyümölcse. Megáld és megszentel e hit, Jó Istenünkkel egyesít, Szent, tiszta életet szül. 

6. Dicsıség légyen Istennek E drága ajándékért, Atya, Fiú, Szentléleknek Csodás nagy 
irgalmáért! Hogy amint a jót elkezdte, Azt bennünk el is végezze: Szent neve legyen áldott! 

Paul Speratus 1484-1551 (német). 

 
 

ORGONAZENÉS ÁHÍTATSOROZATUNK  kezdı alkalmát 

2016. április 10-én vasárnap este 1800 órakor tartjuk  

az NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM-ban. 

Fiatal, nyíregyházi tehetségek mutatkoznak be:  
M AKAY K LÁRA  és DÉCSEI LÁSZLÓ BOTOND 

Felkészítı tanáruk: K ISS ZOLTÁN  

Mősoron: Bach, Boellmann és Karg-Elert mővek 


