
 
Advent-karácsony énekei 

1. Ó jöjj, … Üdvözítő  

 

2. Megnyílt az ég harmatozva,  

    Megváltónkat hogy lehozza.  

    Ég felhői, nyíljatok szét,  

    Hozva Jákób fejedelmét! 

3. Föld, virulj ki, völgyön-halmon  

    Viruló zöld hadd fakadjon!  

    Nyílj ki, földnek szép Virága,  

    Dávid házának Királya! 

4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,  

    Téged vágyunk mi látni csak. / 

    Kelj fel, Napunk, fényességed  

    Űzze el a sötétséget! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Áldott az egek Ura 

 
         1.Ál-   dott   az     e-       gek     U-     ra,       Szent,  i- 
         3.Si-   on    üd-    ve,     nagy    Ki-   rály,        É-    ret- 
      5.Szállj hoz-zám,   di-      cső      Ki-    rály,      Tő-   lem 

 

 
        gaz     min-   den  sza-   va,        Mert    Fi-     át,    ím, 
        tünk      a      föld-   re    száll,     Hogy    le-   gyen  mi 
         so-      ha      el      ne     válj,       Jöjj,   tisz-  títsd meg 

 

 
          el-  küld- te          A   mi     üd- vös-    sé- günk- re. 
       Meg- vál- tónk,       Is- ten-  nél   köz-   ben- já-  rónk. 
        szí-   ve-  met,     Gyom-lál- jad   ki     vét-  ke-  met! 

 
 

2. Serege az atyáknak  

 És a szent prófétáknak  

 Amit kívánt s hirdetett,  

 Ím, mind beteljesedett. 

3. Sion üdve, nagy Király,  

 Érettünk a földre száll,  

 Hogy legyen mi Megváltónk,  

 Istennél közbenjárónk. 

4. Jövel, gyengék ereje!  

 Áldlak, üdvöm kútfeje.  

 Jöjj, egyengesd te magad  

 Én szívemhez utadat! 

5. Szállj hozzám, dicső Király,  

 Tőlem soha el ne válj,  

 Jöjj, tisztítsd meg szívemet, 

 Gyomláljad ki vétkemet!  

6. Ó, élet Fejedelme,  

 Ha eljössz ítéletre,  

 Add, jobbodra juthassak,  

 Mint híved megállhassak! 

énekelhető a RÉ 303. dicséret (Jöjj, népek Megváltója) dallamával is 

 
 

 



3. A jöttöd miként várjam 

 

 

 
 



4.  Jövel,… Immánuel 

 
 

 

 



5. Áldott az Isten 
RÉ 315. dicséret (Krisztus Urunknak áldott születésén) dallamára 

 

 

 

6. Kitárom előtted szívem 

RÉ 483. dicséret (Mennybéli felséges Isten) dallamára 

 

2. Jöjj, mert lelkem epedve vár, / Kegyelmes mennyei Király!  

   Ragyogtasd áldott Szentlelked / E bujdosás völgye felett,  

   Hogy járjak a Te utadon, / Ó, térj be hozzám, Jézusom! 

3. Jöjj, Uram, oszlasd a homályt, / Mely tévelygő szívemre szállt,  

   Világoljon szövétneked / Ha harcomban elcsüggedek!  

   Bűnterhem keresztje ha nyom, / Ó, térj be hozzám, Jézusom! 

4. Jöjj, hív őrizőm, ó, jövel, / Kegyelmeddel maradj közel;  

   Ha köd takarja arcomat, / Nyiss örök hazámba utat,  

   Hol szent neved magasztalom! / Ó, térj be hozzám, Jézusom! 



7. In dulci jubilo - Hadd zengjen énekszó 

 

2. Mint gyenge gyermek ő / E bűnös földre jő.  

   Várva várlak téged, / Te mennyből érkező.  

   Hozz vigaszt, békességet! / Úr Jézus, itt e szív!  

   Térj be – egyre hív, / Térj be – egyre hív. 

3. Ó, lelkem, áldva áldd / Megváltód irgalmát!  

   Vádolt bűnöd átka, / A poklok mélye várt,  

   De Jézus, ím, kitárta / A mennynek ajtaját,  

   Üdvösséget ád, / Üdvösséget ád. 

4. Új ének merre cseng? / Az égi fényben fent.  

   Kél a halleluja, És ujjong minden szent,  

   És szól a hárfa húrja, / Az angyalének zeng.  

   Bár ott lennék fent, / Bár ott lennék fent! 

8. Istennek szent Fia 

 
 

2.Ma is eljön hozzánk, / Ma is áldást hoz ránk;  

   Tanít kegyelméből, / Hogy megtérjünk bűnből,  

   Tévelygést elhagyjunk, / Igazságban járjunk. 

3. Kik őt nem szégyellik, / De örömmel veszik  

   Valóságos hittel, / Igaz reménységgel:  

   Azokat megtartja, / Bűnből feloldozza. 

4. Kik hitben megállnak, / Szolgálván az Úrnak  

   Jó igyekezetben, / Isten tetszésében,  

   Azok nagy örömmel / Költöznek innen el. 

5. Újra el fog jönni, / Ítéletet tenni,  

   Amikor a holtak / Porukból támadnak,  

   És állnak eléje, / Hogy őket ítélje. 

6. Jézus, szánj meg minket, / Készítsd el szívünket  

   Józan vigyázásra, / Boldog távozásra,  

   Hogy hitben halhassunk, / És örömre jussunk! 

 

 

 



9. A mennyből jöttem hozzátok 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



10. Krisztus, Atya Istennek egyetlen egy Fia 

énekelhető a 388. dicséret dallamával is 

 

 

11. Csillagoknak teremtője 

 



12. Ez esztendő fordulóján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Új esztendő virradott 

 

 


