
 

 

Adventi orgona nyitókoncert (2019. 12. 1. 16 óra) 

 

Az ingyenes nyitókoncert Köszöntéssel, és a fellépők bemutatásával kezdődött. 

 

A koncert elején bemutattuk a pályázott orgonát és ismertettük a LEADER pályázatot, amely 
által a gyülekezet hozzájutott az orgonához. Az orgonakoncert a Szigligeti Általános Iskola 
három hátrányos helyzetű növendékének ádventi hangulatú ének és furulya fellépésével 
kezdődött. Néhány énekhez az orgona szolgált kísérő hangszerül.  

A helyi Őszi Rózsa Nyugdíjas Kórus szintén adventi és karácsonyi ihletésű kórusműveket 
szólaltatott meg. A koncert második felében Müller Ilona művésznő adott elő orgonadarabokat 
melyekhez saját gondolatait fűzte. A művésznő ádventi gondolataihoz Igei asszociációk 
hangzottak el (lásd a beszámoló végén). A Koncert hálaadással, az orgona Isten munkájába való 
ajánlással, és áldással végződött. 

 

Az Orgonakoncert menete: 

Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az URat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled! 3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet, 4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 5Betölti 
javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé…  9Nem perel mindvégig, nem tart haragja 
örökké. 10Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. 11Mert amilyen 
magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. 12Amilyen messze van 
napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,1-12) 

 

1. Az első, egy rövidke mű, de annál impozánsabb. Számomra Isten dicsőségét hirdeti, Az 
eljövendőt, akit annyira vártak már a tanítványai is. 
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Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének, 24de megigazultak ingyen, Isten 
kegyelméből, Krisztus Jézus megváltása által.  (Róm 3, 23) 

20A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak 
akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ maga is meg 
fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges 
szabadságára. (Róm 8,20-21) 

 

Zipoli: All 'Offertoriie 

2. Ez a darab még azon a bakeliten szerepelt ( talán Csendes éj volt az album címe ) , amit 
gyerekkoromban reggeltől-estig hallgattunk karácsonykor és már akkor elgondolkodtam, hogy a 
szegény pásztorok voltak azok, akik elsőként pillanthatták meg a Megváltót. 

 

21Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a 
szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, 
és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. (Lk 10,21) 

 

Zipoli:Pastorale 

3. J.S. Bach szinte minden művében azt érzem, hogy az élet végső kérdéseire keresi és adja meg a 
választ. Mély gondolatiság és Istenhit szövi át, Felemeli a lelket Istenhez, vigasztal és erőt ad. 

3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás 
Istene, 4aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk 
másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. (2Kor 
1,3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bach: 4 korálelőjáték: 



 

 

          Vater unser im Himmelreich 

          Wer nur den lieben Gott walten 

          Jesus, meine Zuversicht 

          Vom Himmel hoch, da komm ich her 

       Adagio 

          a-moll kisprelúdium és fúga 

4. Ez egy nagyon rövid mű, de a lüktetése karácsonyi. 

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. 69Erős szabadítót 
támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 70amint kijelentette azt szent prófétái által 
örök időktől fogva, 71hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek 
minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 73arról 
az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy 
ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és 
igazságban őelőtte életünk minden napján. 76Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos 
prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, 77hogy megtanítsd 
népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, 78Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel 
meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, 79hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a 
halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. (Lk1 68,79) 

Stanley: Siciliano 

5. A Suit (vagy szvit ) a barokk kor jellegzetes zeneműve, több tételes, különböző karakterekkel. 
Ebből játszok két tételt. Jellegzetessége a táncos alaplüktetés Ez a mű a játékossága és 
változatossága miatt került a műsorba. 

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. 2Virágba 
borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és a Sárón 
díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3Erősítsétek a lankadt kezeket, 
tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! 4Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne 
féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít 
benneteket! 5Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6Akkor majd 
úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, 
és a kietlen tájon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. (Ézs 35,1-7) 

 

Clérambault: Suite 

 

 

6. Az utosló két mű a karácsonyi CD-men is hallható. 

Az elsőben Georg Bőhm egy karácsonyi korálra írt öt 
gyönyörű variációt (dicsértessél Jézus Krisztius 
kezdettel ) Az egyik kedvenc darabom. 

 



 

 

11És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk 
tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett 
Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a 
dicsőség és az áldás! 
 
13És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és 
minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a 
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! (Jel 5,11-13) 

 

Böhm: Gelobet seist du, Jesu Christ 

7. Ez utolsó, pedig a másik kedvencem. Szintén egy karácsonyi dallamot variál a szerző. Nagyon 
szárnyaló és dinamikus a mű. A szenteste hangulatát idézi nekem, sok-sok angyallal, akik vidám 
énekszóval hirdetik, hogy megszületett a kis Jézus.  

Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
 

12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a 
jászolban. 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az 
Istent, és ezt mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat. (Lk 2, 10-14) 

Daquin: Noel 

Kővágóörs 2019. december 1. 

 

Veress István 



 

 

   

   

  



 

 

   


