
Adventi  énekek 

   

ÉNEK A GYERTYAGYÚJTÁSRA ÉS A HAJNALI SZENTMISÉKRE 
 
Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. 
Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők hozzák az Igazat. (ÉE 14) 

VASÁRNAPI BŰNBÁNATI ÉNEK 
 
Kyrie eleison. Szentek fényessége, mennynek ékessége,  
Uram, irgalmazz minekünk! 
/ 
Christe eleison. Istennek szent Fia, Mária magzatja, 
Krisztus, kegyelmezz minekünk! 
/ 
Kyrie eleison. Jöjj el már, látogass minket, tisztítsd meg bűntől lelkünket, 
Uram, irgalmazz minekünk! (ÉE 413)  



A HOZSANNA ADVENTI ÉNEKEI 
 

A kereszténységben hisszük, valljuk régen, 
hogy az Isten minekünk véghetetlen kegyességében 

ígérte a Megváltót vigasztalásképpen. 
 

Utána Advent 3. vasárnapján:  
Örvendjetek mindig az Úrban! 
Ismét mondom: örvendjetek! 
Mert az Úr immár közel van hozzánk! (ÉE 509) 

 
Harmatozzatok, égi magasok! 
Téged vár epedve a halandók 

lelke, jöjj el, édes Üdvözítőnk! 
/ 
Mert az emberek ott tévelygenek, 
hol te égi fényed útján nem vezérled 
őket, édes Üdvözítőnk! 
 

Utána Advent 2. vasárnapján:  
Sion népe! Íme, jő az Úr  

a népek váltságára, 
s hallatja dicsőséges hangját 

szívetek örömére! (ÉE 507) 
 

Felajánlásra: 
Ím, az áldozat, melyet bemutat 
szolgád Fölségednek:  

jöjj el és szenteld meg, 
ó, kegyelmes Üdvözítőnk! 
/ 
Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat 
bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben. 
Ó, segíts meg, Üdvözítőnk! 
/ 
Szent az egy Isten három személyben, 
az Atyaistennel és a Szentlélekkel 
szent vagy, édes Üdvözítőnk! 

 Ó, bezárult Édenünk, 
rosszra fordult kezdetünk! 

Megtaláltuk a halált, 
üdvünk kincse zárra zárt. 
/ 
Fel-felnyögött bár imánk: 
Égi harmat, hullj miránk! 
De bilincsben a kezek, 
mert a lélek vétkezett! 
 

Utána Advent 1. vasárnapján: 
Hozzád emelem  

az én lelkemet, Uram, 
mert kik Téged várnak,  

meg nem szégyenülnek. (ÉE 501) 

Felajánlásra: 
Jön az Úr, a végtelen, 
könyörül az emberen. 
Adjuk vissza kincseit, 
legyen övé minden itt! 
/ 
Övé legyen vagyonunk,  
minden, amit adhatunk. 
De ha más kell: jaj nekünk,  
nincsen semmi nemesünk! 
/ 
Lesz nem soká ara már 
a szűz, ki, mint napsugár, 
oly tisztán szól, hogy „igen”, 
a Szent-szent-szent megjelen.
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Áldott kenyér s bor színébe jöjj, Uram, közénk le, 
s tekints szelíd, kegyes szemmel e szenvedő népre, 

melynek szívét általjárja már a könny s a bánat, 
és vezeklő keresője lett az éghazának. 
/ 
Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten, 
és eléje minden lélek szentül közelítsen, 
s az angyalok seregének hangján énekelje: 
siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve. 
 

Ave Maria, Istennek Anyja,  
Tebenned virágzik váltságunk    

           aranyja, 
áldásod nyelvünk nem unja. 
/ 
Mária, újul világ nevedben, 
a föld kereksége megépül 

nemedben, 
mert a nagy Isten méhedben. 

Ó, drága Jézus, Szűznek 
gyümölcse, 

teáltalad szűnjék világ rossz 
erkölcse, 

malasztod szívünk eltöltse. 
/ 
Esedezz értünk, Isten Szülője, 
régi magyarságnak te valál őrzője. 
Légy minden jónknak szerzője! 

 
Az Úristen Ádám atyánknak, 
kegyes vigasztalásnak: 

megígérte jövetelét a Messiásnak. 
/ 
És az álnok kígyónak mondta 
a szép paradicsomba: 
megtöri majd kevély fejed  

egy asszony magva. 
/ 
Izajás is így jövendöle: 
íme, Jessze gyökere 
vesszőt terem új virágnak 

nevelésére. 

A vesszőnek drága virága, 
csillag tiszta világa, 
Dávid magva: Máriától jött e világra. 
/ 
Ám arról is megemlékezünk, 
bízó szívvel készülünk: 
eljön újra világ végén,  

s megítéltetünk. 
/ 
Kérjük azért mindnyájunk Urát, 
lelkünk kegyes Bíráját, 
állítsa majd jobbja felől  

hívei nyáját. 
 

Áron vesszeje virágzik, 
reménységünk kicsírázik, 

választott Szűzből Isten anyja válik. 
Ezt szent próféták megjövendölték, 
szent pátriárkák óhajtva kérték, 
szent atyák régen szívükbe rejtették. 

Anna lánya, mivel hittél, 
az angyalnak mert engedtél, 
íme, az Úrnak szolgálója lettél. 
Üdvösségünknek hajnali pírja, 
mi sebeinknek orvosló írja, 
lábad a kígyó erejét lebírja. 
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Bűnös néped sírva kiált Hozzád:  
ne takard el üdvösséges orcád! 

Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, 
igazítsd el üdvösségünk útját. 
 

Ébredj, ember, mély álmodból, 
megszabadulsz rabságodból. 

Közelít már üdvösséged, 
eltörlik már minden vétked. 

Elküldé az Úr angyalát, 
hogy köszöntse Szűz Máriát, 
kinek tiszta, szűz méhébe 
alászállt az örök Ige. 

 
Szállást keres  
    a szent Család, 

de senki sincs, ki helyet ád. 
Nincsen, aki befogadja 
Őt, ki égnek s földnek ura. 
/ 
Az idő már későre jár, 
a madár is fészkére száll, 
csak a szent Szűz jár hiába 
Betlehemnek városába. 

Legalább ti, jó emberek, 
fogadjátok a kisdedet! 
Házatokra szent áldás száll, 
ha betér az égi király. 
/ 
Ne sírj tovább, Szűz Mária, 
ne menjetek ma máshova! 
Szállásunkat mi megosztjuk, 
a kis Jézust befogadjuk.  
(Ho 9 dallamára)

 
Ó, fényességes,  
     szép hajnal, 

kit így köszöntött az angyal: 
Üdvözlégy, teljes malaszttal! 

Dicsőséges Szűz Mária, 
Atyaistennek szép lánya 
és Szentléleknek mátkája! 

 
Mennyországi  
    fényes hajnal, 

mely ránk virrad szép nappal, 
üdvözlégy, ó Jézus anyja, 
árva népünk asszonya! 

A te drága szüzességed 
méltóságra vitt téged. 
Isten édesanyja voltál, 
mégis szűzen virultál. 

 
Mint forró sóhaj, elhaló bús  
    jaj, kél halk énekünk. 

Sötétben járunk, hajnalra várunk: 
Jöjj el, Istenünk! 

Választott néped így sírt föl érted, 
nyögve bús igát. 
Ősszülők lelke várta, epedte 
Isten egy Fiát.  

 
Ó nemes, ékes liliom, édes, gyönyörű rózsa, Mária, 
ki szent malaszttal, mint gyöngyharmattal neveltettél, ó Mária. 

Az Isten kedvelt, s Fiának rendelt anyjául, ó Szűz Mária! 
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ÁLDOZÁSI ÉNEKEK 
 

Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének, 
adj hálákat, buzgó lelkem, drágalátos vérének. 

Töredelmes, buzgó szívvel hajtsd meg néki térdedet, 
mint Uradnak, Istenednek, mondj neki szép éneket! 
 

Áldjad, ember, e nagy jódat, kenyérszínben megváltódat, 
itt jelen van szent testével, édes Jézus,  

jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus. 
/ 
Itt az Isten gazdagsága, bűnös lelkek nagy váltsága, 
minden jónak nagy bősége, édes Jézus,  

gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 
 

Ez nagy szentség  
    valóban, 

ezt imádjuk legjobban, 
melyet Jézus nekünk hagyott 
testamentomban. 
/ 
Jelen van itt test és vér, 
minden kinccsel ez felér, 
ha elhagyjuk vétkeinket, 
minden jót ígér! 

Állj mellettünk, nagy Isten, 
titkos kenyér színében, 
légy irgalmas és meghallgass 
minden ínségben! 
/ 
Háborútól oltalmazz, 
híveidnek irgalmazz, 
betegséget, éhínséget 
tőlünk távoztass! 

 
Édes Jézus, neked élek, 
édes Jézus, neked halok. 

Életemben, halálomban, 
édes Jézus, tied vagyok. 

Üdvözlégy, édes Jézusunk! 
Erős hittel itt megvallunk. 
E szentségben mi imádunk, 
Istenünknek magasztalunk.

 
Imádlak, nagy Istenség,  
    test, vér, titkos, mély Szentség, leborulva. 

Itt van Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva. 
/ 
Üdvözlégy, te szent manna! Ennél többet ki adna? Nincs mód benne. 
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme. 
/ 
Szállj le hozzám, szent kenyér, jöjj, ártatlan drága Vér, szánd lelkemet! 
Bár hajlékom nem méltó, elég Tőled csak egy szó, vedd szívemet. 
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Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele 
elevenen van itt jelen a kenyér- és borszínben. 

Boruljunk le és tisztelve imádjuk e Fölséget, az Oltáriszentséget. 
/ 
Bár e csodát, hitünk titkát elménk fel nem foghatja, 
de biztosít az igaz hit, melyre Jézus taníta. Boruljunk le… 
 

Leborulva áldlak, láthatatlan istenség, 
kenyér- és borszínben elrejtezett emberség. 

Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi gyengeség. 
/ 
Isteni erődet elrejtéd a keresztfán, 
testi gyarlóságnak homályával takarván. 
Itt emberi tested előlünk elrejted színek alatt titkolván. 
/ 
Noha szent Tamással sebed helyét nem látom, 
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 
E vallásban tarts meg, szent színedet add meg égben egykor meglátnom. 
 

Mindeneknek szemei,  
Uram, benned bíznak, 

mert az ínség idején  
Te kezedből híznak. 
/ 
Kezeidet kinyitod,  
benne minden jóság, 
és áldással töltöd el  
föld minden lakóját. 

Amit nekünk juttattál,  
nemcsak testi étel: 
táplálsz minket magaddal,  
szent testtel és vérrel. 
/ 
Azért, akik annyi sok  
kegyességét látjuk, 
méltó, hogy a nagy Istent 
dicsérjük és áldjuk. 

 
Ó, áldott szent Istenem az Oltáriszentségben, édes Jézus! 
Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár,  

édes Jézus, édes Jézus. 
/ 
Ó, lelkem, szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus! 
Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, édes Jézus, édes Jézus. 
/ 
Maradj nálam kevéssé, tedd a szívem tieddé, édes Jézus! 
Légy Te nékem gyámolom, bűnök ellen oltalom, édes Jézus, édes Jézus! 
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Üdvözlégy, Felség, Oltáriszentség, drága vendégség! 
Ó, drága szép kincs, bűntől megtisztíts, jóra felindíts! 

/ 
Angyali étel, kiben nincs métely, ó, szép Jézusunk! 
Növeld erőnket, hogy viselhessük érted terhünket! 
/ 
Legyen ez néked kedves dicséret, áldott Jézusunk! 
Áldás az égnek, három személynek, egy Istenségnek. 
 

Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, 
áldott légy, Jézusnak piros szent vére. 

Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali drága vendégség! 
/ 
Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, 
mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Ó, mily áldott vagy… 
/ 
Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága, 
emberi nemzetnek fő boldogsága. Ó, mily áldott vagy… 
 

Üdvözlégy, ó, drágalátos nagy Szentség, 
hol jelen van istenség és emberség.  

Kérünk ne hagyd híveidet, bűnre hajó népeidet, 
hanem adjad kegyelmedet, nagy Fölség. 
/ 
Kegyes voltál mennyből alászállani, 
szent véredet egy cseppig kiontani. 
Ó, ne essék hát hiába szenvedésed drága ára, 
hanem a mi szegény lelkünk javára. 
/ 
Mindnyájan, kik egyek vagyunk a hitben, 
imádunk és áldunk e nagy Szentségben, 
mint megváltó Istenünket, ki táplálja mi lelkünket, 
maradj velünk és üdvözíts bennünket! 
 

Üdvözlégy, szent test,  
ki szűztől születtél, 

és a kereszten  
kínhalált szenvedtél, 

minket Atyáddal ki megbékítettél, 
Tégedet áldunk. 

Üdvözlégy, Jézus  
Krisztus igaz vére, 

ki bűneinknek  
vagy eltörlő bére, 

és mi lelkünknek bőséges értéke, 
Tégedet áldunk. 
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Ó, Uram,  
    nem vagyok én méltó, 

hogy házamba költözni légy jó, 
mondjad csak egy szóval nékem, 
s meggyógyul az én lelkem. 

Üdvözlégy, üdvösséges Ostya, 
Isten tiszta Anyjának Fia! 
Mostan kenyérszínben látlak, 
igaz Isten, megvallak!  

Előtted, Jézusom,  
    leborulok, 

féktelen bűnös én, hozzád bújok. 
Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj, 
hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy. 

Szép piros véreddel öntözgettél, 
amikor elestem, fölemeltél. 
Légy azért irgalmas és meghallgass, 
mennyei erőddel, ó, támogass! 

 
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! 
Kenyér és borszínben titkon vagy jelen. 

Néked szívem, lelkem átadja magát, 
mert téged szemlélve elveszti magát. 
/ 
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt! 
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik? 
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, 
leljem szent fényedben boldogságomat! Ámen. (ÉE 157) 
 

Itt jelen vagyon  
    az Istennek Fia, 

itt jelen vagyon feláldozott Bárány, 
itt jelen vagyon erős, igaz Isten, 
a Jézus Krisztus. 
/ 
Itt jelen vagyon  

mi édes Teremtőnk, 
itt jelen vagyon  

a mi Közbenjárónk, 
itt jelen vagyon  

Vigasztaló társunk: 
a Jézus Krisztus. 
/ 
Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, 
itt jelen vagyon a mennyei Fölség, 
itt jelen vagyon fényes Világosság: 
a Jézus Krisztus. 

Itt jelen vagyon váltságunknak 
Napja, 

itt jelen vagyon bűnünk megrontója, 
itt jelen vagyon szeretetnek lángja: 
a Jézus Krisztus. 
/ 
Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk, 
itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,  
itt jelen vagyon lelki bátorítónk: 
a Jézus Krisztus. 
/ 
Adja minékünk  

az ő szent országát, 
hogy megláthassuk  

szentséges lakását, 
angyali karból  

tiszta szép orcáját, 
és ő szent Atyját. Ámen. (ÉE 163) 
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HOZSANNÁS MÁRIA-ÉNEKEK 
 

Dicsérjük Jézus szentséges Szűz Anyját,  
a szép mennyország színaranyját, 

az égnek drága gyönyörűségét, 
a kerek földnek legragyogóbb ékét! 
/ 
Ó, szent Szűz, tiszta minden földi szennytől, 
nagy kegyet nyertél az Istentől, 
mert mint a liljom, tiszta volt lelked, 
Isten anyjául kiválasztott téged! 
 

Mária, édes  
    Szűzanya,  

Szentháromságnak leánya, 
Szentlélek jegyese,  
Krisztusnak édese, 
imádd értünk Istent, kérünk,  
engeszteljed Krisztust nékünk! 

Te eredeti bűn nélkül  
fogantattál és folt nélkül, 
nincs bűnöd, nincs vétked, 
szeplőtlen szépséged. 
Ó, drága Szűz, ó, kegyes Szűz, 
vétkeinkért, ó, el ne űzz!  
(Ho 184A) 

 
Mária, Mária,  
mennyei szép hajnal, 

kit szépen köszöntött  
Gábriel arkangyal. 
/ 
Mária, Mária,  
üdvösség hajnala, 
kire felvirradott  
boldogságunk napja. 
/ 
Mária, Mária,  
mennyei szép virág, 
kit áldva magasztal  
a mennyei világ. 

Mária, Mária,  
mennyei szép csillag, 
ki a gyászos égen  
értünk szépen csillog. 
/ 
Mária, Mária,  
hazánk védasszonya, 
özvegyek és árvák  
megvigasztalója. 
/ 
Mária, Mária,  
gyászban is fényesség, 
árva magyaroknak  
te vagy az ékesség. (Ho 184B) 

 
Ó, dicsőült, szép kincs,  
kiben semmi rút nincs,  

kihez nem fér sötétség. 
Jessze termő törzsén,  
Dávid háza keblén  

felkelt boldog fényesség, 
Ékes csillagokkal,  
nappal és a holddal  
vetélkedő dicsőség. 
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AZ ÉNEKLŐ EGYHÁZ ADVENTI ÉNEKEI 
 

Kiáltsunk, Krisztus hívei: 
világ Szülője, add kegyed, 

mely érezzük, hogy közeleg, 
s fogadd legszebb dicséretünk! 
/ 
Régi próféták jóslata 
beteljesült, mint mondatott, 
midőn eljött megváltani 
Teremtőnk egyszülött Fia. 

Érettünk mondott szent Ige, 
hogy bűnök terhét elvegye, 
mulandó portestünkbe szállt, 
s megölte trónján a halált. 
/ 
Időben anya szülte őt, 
de Atya az idő előtt, 
s bár benne két természet él, 
egyetlen isteni személy. (ÉE 1)

Népek megváltó Istene! 
Szűztől születve megjelenj! 

Csodálják minden századok: 
Istenhez illő születés! 
/ 
Nem férfiúnak magja ez, 
de titkon való ihletés, 
test lesz az örök szent Ige, 
megvirágzik a szűzi méh. 

Áldott gyümölcse megterem, 
de szüzessége megmarad, 
erény zászlói fénylenek, 
templom, hol Isten megjelent! 
/ 
Ki az Atyával örök-egy 
a test páncélját fölveszi, 
mi testünk gyöngeségeit 
örök erővel hatva át. (ÉE 2) 

 
Hozzád emelem     
    szómat, Istenem!  

Téged vár a lelkem, hogy oltalmat 
nyerjen, jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

Mutasd meg magad, a te utadat,  
irgalmad bősége  

vigyen üdvösségre:  
Jöjj el, édes Üdvözítőnk! (ÉE 4) 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő! 
Beteljesült már az idő. 

Törd át az ég zárt ajtaját. 
Vár a világ sóvárgva rád. 
/ 
Megnyílt az ég harmatozva, 
Megváltónkat, hogy lehozza; 
ég felhői, nyíljatok szét, 
hozva Jákob fejedelmét! 

Föld, virulj ki, völgyön-halmon, 
viruló zöld hadd fakadjon; 
nyílj ki földnek szép virága: 
Dávid házának Királya! 
/ 
Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, 
téged vágyunk mi látni csak: 
kelj fel Napunk, fényességed, 
űzze el a sötétséget! (ÉE 6)

 
Utána Advent 4. vasárnapján:  
Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és a felhők essék az Igazat. 
Nyíljék meg immár a föld, s teremje az Üdvözítőt. (ÉE 504)
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Hív minket most egy 
    tiszta szó, 

szívek homályán átható: 
Hagyjátok el már álmotok, 
az égből Krisztus ránk ragyog. 
/ 
Te kábult elme ébredezz, 
te bűntől sebzett, éledezz, 
új napnak fénye tündököl, 
fusson az árny e fény elől! 

Az égi Bárány, íme, jő, 
a bűneinket elvevő, 
azért most, hívek, jöjjetek, 
bocsánatáért esdjetek! 
/ 
Hogy majd, ha újra itt az Úr, 
s a földre félelem borul, 
ne légyen akkor büntetőnk, 
de őrizőnk és jótevőnk. (ÉE 8)

 
Csillagoknak  
    teremtője 

és híveknek Fényessége: 
Krisztus, minden Megváltója, 
légy kérésünk hallgatója! 
/ 
Ki világon könyörülvén, 
örök halált eltérítvén 
meggyógyítád e világot, 
hozván neki orvosságot. 

E világnak alkonyatán, 
idejének végét látván, 
dicsőséges Szentlélektől 
Szűz méhében testet öltél. 
/ 
A te erős hatalmadnak 
minden térdek meghajolnak, 
mennyeiek és földiek 
úrnak vallják Fölségedet. (ÉE 9)

 
E világot  
   ősatyánk elveszté, 

mikor Isten parancsát megszegé, 
de az Isten irgalma megmenté. 
/ 
Elbocsátá az Úr ő angyalát, 
hogy köszöntse a szép Szűz Máriát, 
s az méhébe fogadja szent Fiát. 

Ez a Gyermek a békét jelenti, 
a Sátánnak országát megtöri, 
nagy irgalmát Istennek hirdeti. 
/ 
Hálát adjunk azért az Atyának, 
ő Fiának, Úr Jézus Krisztusnak, 
Szentléleknek,  

mi Vigasztalónknak. (ÉE 11)
 

Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt, 
szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám. 

/ 
Ami velem történt, nem volt soha még,  

boldognak mond engem minden nemzedék, 
nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. 
/ 
Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hull, 
mindenható karja csak egyet suhint, s a kevélykedőket széjjelszórja mind. 
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A sötétség  
    szűnni kezd már, 

Az a csillag eljő hozzánk, 
Véget ér a gyász, a sóhajtás. 
/ 
Ahol az a csillag kigyúl, 
a többi mind elhalványul, 
őelőtte minden térdre hull. 

Ahol annak fénye árad, 
a halálból élet támad, 
a gonosznak híre sem marad. 
/ 
Ébredj föl hát, aki alszol, 
támadjál föl a halálból, 
s fölragyog majd néked  

a Krisztus. (népi dallam)
 
ÁLDOZÁS UTÁNRA 
 
Advent első hetében: 
Az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét. (ÉE 503) 
 
Advent második hetében: 
Íme, a Szűz méhében fogan és Fiat szül; 
s neve lészen: Emmánuel, velünk az Isten. (ÉE 506) 
 
Dec. 17. Jöjj el, jöjj el, ó, Bölcsesség, ó, Egyszülött, ki ád az ég, 
te gyöngédség és őserő: amit tudnunk kell, tárd elő! 
Meglásd, meglásd, ó, Izrael, hogy eljövend Emmánuel! 
 
Dec. 18. Jöjj el, jöjj el, ó, Adonáj, ki Sina-hegyről szólalál, 
hogy törvényt lássál népeden, jöjj fenségednek teljiben. Meglásd… 
 
Dec. 19. Jöjj el, ó, Jessze vesszeje, és állj a rossznak ellene; 
a mélyből, mely már eltemet, s a tűzből mentsd ki hívedet! Meglásd… 
 
Dec. 20. Jöjj el, ó, Dávid adta kulcs, hogy üdvösséges napra gyújts, 
a mennyországba tárj utat, és rekeszd el a poklokat! Meglásd… 
 
Dec. 21. Jöjj el, jöjj el, ó, Napkelet, ím, árva néped költöget; 
törd át a sűrű éj ködét, és oszlasd gyászát szerteszét! Meglásd… 
 
Dec. 22. Te Úr vagy minden nép fölött és szegletkő, mely összeköt; 
sárból formáltad hívedet, most jöjj, fejezd be művedet! Meglásd… 
 
Dec. 23. Jöjj el, jöjj el, Emmánuel, csak téged áhít Izrael, 
és hozzád sóhajt untalan, mert Isten híján hontalan. Meglásd…  
(ÉE 15, Szegő Dénes eredeti fordításával) 
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