
Kedvenc énekeim 34.:  Ho 109 

 

Mi más lehetne a kedvencem az Eucharisztikus Kongresszus napjaiban! 
 
Ho 109. Szöveg: Szentmihályi Énekeskönyv 1798. Dallam: Magyar Cantionale, XVII. sz. 
 
   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. 
 
   Itt az égnek megnyitója, 
   Kegyelemnek meghozója, 
   Egész világ drága díja édes Jézus, 
   Az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OqUfhDtY4J8 
 

 
 Ennek az éneknek édestestvére az É 163, Itt jelen vagyon … 
Szöveg: középkori, Kájoni Kancionále alapján. Dallam: régi magyar himnuszdallam, Budai Psalterium XV. 
sz. 
 

1. Itt jelen vagyon az Istennek Fia, 
itt jelen vagyon feláldozott Bárány, 
itt jelen vagyon erős, igaz Isten: 
a Jézus Krisztus. 

2. Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk, 
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk, 
itt jelen vagyon vigasztaló társunk: 
a Jézus Krisztus. 

3. Itt jelen vagyon út, igazság, élet, 
itt jelen vagyon a mennyei fölség, 
itt jelen vagyon fényes világosság: 
a Jézus Krisztus. 

4.   Itt jelen vagyon váltságunknak napja, 
itt jelen vagyon bűnünk megrontója, 
itt jelen vagyon szeretetnek lángja: 
a Jézus Krisztus. 

5. Itt jelen vagyon a mi vigasságunk, 
itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk, 
itt jelen vagyon lelki bátorítónk: 
a Jézus Krisztus. 

6. Adja minékünk az ő szent országát, 
hogy megláthassuk szentséges lakását, 
angyali karból tiszta szép orcáját 
és ő szent Atyját. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eFUQMAmxXzA 
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 Az „Itt jelen vagyon" az egyik legősibb és legértékesebb Oltáriszentség-himnuszunk, a hívek 
szeretik, sok helyen használják. Az ének annak a kettősségnek köszönheti erejét, hogy egyszerre 
gyönyörű imádság és zenei kincs. 
 
 A pécsi székesegyház orgonistájában az a kérdés merült fel, mi történne, ha ezt nem csak 
mi, a magyar nyelv ismerői énekelhetnénk, hanem az egész katolikus világközösség számára 
elérhetővé válna. Ennek módja pedig kézenfekvőnek bizonyult: le kellett fordítani a magyar 
szöveget a Római Katolikus Egyház hivatalos nyelvére. Erre az igen összetett feladatra az orgonista, 
Kovács Szilárd Rihmer Zoltánt kérte fel. „A végeredmény csodálatos lett, elmondható, hogy a latin 
műfordítás mind formai (szapphói vers), mind tartalmi szempontból teljes egészében megragadja 
a magyar eredeti lényegét. Köszönet érte!” – fogalmazott az orgonaművész, aki a himnuszhoz a 
szöveggel párhuzamosan haladó és építkező orgonakíséretet is írt. Az új feldolgozásról 
hangfelvétel is készült, a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Mór Iskolaközpont két 
kórusának közreműködésével. Az alsós csapat karnagya Gyöngyösi István volt, a gimnázium 
vegyeskarát pedig Kuti Ágnes és Stauróczky Balázs vezette. „Ezúton mondok köszönetet nekik, a 
gyerekeknek is, hogy vállalták a feladatot, illetve ugyanilyen hálával tartozom Visontai Lászlónak 
áldozatos hangmérnöki munkájáért”. 

 
 
https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2798-video-latin-muforditast-kapott-az-itt-jelen-vagyon-az-
istennek-fia-kezdetu-oltariszentseg-himnusz 
 
 

 Az É 163-as ének próbáján szoktam mondani, hogy ebben az énekben egy listát kapunk: mi 
minden lehet számunkra Jézus. Mindenki megkeresheti magában, hogy hozzá melyik 
meghatározás áll közel. A lista nem teljes, lehet folytatni. Például azzal, hogy számomra Jézus egy 
jóbarát, stb.  
 
 Louis de Funes mondja: „Jézus Krisztus nekem gyermekkorom és serdülőkorom SUGÁRZÓ 
TÁRSA volt. Most és mindenkorra pedig családi és hivatásos életem sugárzó társa.”  
 Tolnay Klári gondolata: „Mögötte világok vannak, vízesések és szakadékok. Északi-sark és 
Egyenlítő. Jézus a titkom, erőm, bűntudatom, kegyelmem és feltámadásom.” 
[László Áron – RomKat.ro] 

 
 
 Nemrég találkoztam egy gondolattal, ami segít innen továbblépni.  
 
AZ ISTEN SZENTJE 
Napi evangélium - 2021.08.31. – kedd: Lk.4,31-37 
 
31Jézus lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton tanította őket. 32Tanítása 
mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának hatalma volt. 
33Volt a zsinagógában egy ember, akiben egy tisztátalan démon lelke volt. 34Ez hangosan kiabálta: 
„Hagyd abba! Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? A vesztünkre jöttél? Tudom ki vagy: az Isten 
Szentje.” 35Jézus ráparancsolt: „Elhallgass és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta, 
kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. 36Mindenki elámult, s egymás közt azt 
kérdezgették: „Miféle beszéd ez? Akkora hatalma és ereje van, hogy még a tisztátalan lelkeknek is 
tud parancsolni, úgyhogy kimennek a megszállottakból?” 37Híre elterjedt az egész környéken. 
 
……. 
 A gonosz lélek alapmagatartása: mindenhol és mindenkiben AKADÁLYOZNI az Isten országa 
terjedését. Miközben Jézus arról beszélt, MIT KELL TENNÜNK, hogy az Isten kedvében járjunk, 
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hogy igaz emberek legyünk, addig a tisztátalan lélek abban az őrjöngő emberben azt feszegeti, 
hogy KICSODA Jézus. Így ELTERELI a hallgatóság figyelmét arról, hogy mit kellene tenniük, hogyan 
kellene élniük. Csak a rendkívülit, a csodálatosat veszik észre ők is Jézusban, s így már eszükbe sem 
jut, hogy utánozzák azt, aki ilyen rendkívüli. A szentet csak CSODÁLNI szokták, és ritkán KÖVETNI. 
Így az ördög elérte célját: MEGTORPEDÓZTA Jézus tanítását azáltal, hogy a figyelmet a „mit kell 
tenni” kérdésről a „kicsoda Jézus?” kérdésre irányította. A teológiai „kicsoda” kérdések a 
legtöbbször FELSZÁMOLJÁK életünkben a „mit kell tennünk” elindulásokat.  (R. Károly) 
……… 
 
 Ha tehát azt választom, hogy Jézus a „barátom”, akkor tovább kell lépnem, hogy mit kell 
tennem a barátság ápolása érdekében. Pl.: gyakran találkozni Vele, meghallgatni gondolatait 
megosztani Vele örömeimet, bánataimat, segítséget kérni Tőle, segítséget adni Neki. 
 
 Ennyit akartam írni a kedvenc énekem kapcsán. Ez az írás már nagyjából készen volt, de 
nem akartam közzé tenni, amíg tart a Kongresszus. Most arra kellett fordítani minden figyelmet. 
 És milyen jó, hogy vártam!!! 
 Ferenc pápa a zárómise prédikációjában pont erről beszélt: 
 
 Az Úr ma is rászegezi a tekintetét mindannyiunkra, és személyesen felteszi nekünk a 
kérdést: „Ki vagyok én valójában a te számodra?” Ki vagyok a te számodra? Ez egy olyan kérdés, 
amely mindannyiunktól nem csupán egy pontos választ vár el a katekizmus alapján, hanem 
személyes, életünkkel adható választ. 
 Ebből a válaszból születik meg a tanítványi kapcsolat megújítása. Ez három lépésben 
megy végbe a tanítványoknál, és mi is megtehetjük ezeket: Jézus hirdetése, döntés Jézussal, 
Jézus követése. 
 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-hosok-teren-jezus-csodaloibol-kovetoive-kell-
valnunk 
 
 Befejezésül még egy rövid ének: 
 
 Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, benned bízom, Te vagy az Úr, már nincs 
mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OjSyi_dm6Ao 
 
 
 
 
 


