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Ignác BROSS   (1809 – 1857)

Graduale de Epiphania
pre 4 hlasy a orchester

(novodobá premiéra)

Johann Sebastian BACH   (1685 – 1750)

Es ist euch gut, daß ich hingehe BWV 108

Anton ZIMMERMANN   (1741 – 1781)

Sinfonia in G „Pastoritia“: AZ I/1:G 
I. Introduzione – Adagio

Josef SCHREIER   (1718 – c1860)

Gloria in exelcis Deo / Tato! Tato! Či spíš?

Anton ASCHNER   (1732 – 1793)

Pastorella in G 
Adagio – Allegro
(novodobá premiéra)

ANONYMUS

Offertorium ex Missa Pastoralis in Epiphania Domini
(novodobá premiéra)

ANONYMUS

Pastorella in G
pre organ

P. Paulín BAJAN OFM   (1721 – 1792)

Offertorium pro Solemnitate Epiphaniae Domini

ANONYMUS

Coelo de lapse
Pastorella in A pre tenor, sláčiky a basso continuo

(na nedeľu po sviatku Zjavenia Pána)

Johann Sebastian BACH   (1685 – 1750)

Meinen Jesum laß ich nicht BWV 124
(na nedeľu po sviatku Zjavenia Pána)
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Sviatok Zjavenia Pána (Epiphania Domini, 
ľudovo Troch kráľov) predstavoval v  li-
turgickom kalendári kresťanských cirkví 
západného obradu zavŕšenie vianočného 
cyklu a jeho druhý vrchol po sviatku Na-
rodenia Pána. Slávenie tohto sviatku bolo 
spojené nielen s početnými ľudovými 
tradíciami (trojkráľovými obchôdzkami, 
koledovaním), ale aj s uvádzaním repre-
zentatívnej hudby v chrámoch. Na území 
Slovenska sa s týmto sviatkom, podobne 
ako s  celým vianočným obdobím, spá-
jal tzv. pastorálny hudobný žáner, ktorý 
najmä v období neskorého baroka a klasi-
cizmu jedinečným spôsobom kombinoval 
prvky folklórnej tradície (pastierske ná-
stroje, ľudová frazeológia v pastierskych 
scénach) s  komponovanou hudbou – či 
už inštrumentálnou (symfónia), vokálnou 
(ária) alebo opernou (recitatívy, ansám-
bly, zbory). Na jeho pestovaní mali výraz-
ný podiel nielen hudobníci farských kosto-
lov a šľachtických kapiel, ale aj hudobníci 
z  prostredia reholí (františkáni, piaristi, 
premonštráti, uršulínky). Výber skladieb 
tohto koncertu ponúka širokú škálu hud-
by, ktorá v 2. polovici 18. storočia a  tiež 
v 19. storočí vznikla pre potrebu slávnost-
ných liturgií a uvádzala sa v slovenských 
chrámoch väčších aj menších miest.

Graduale de Epiphania D dur od Ignáca 
Brossa (1809 – 1857), regenschoriho pre-
monštrátskeho opátstva v Jasove, má 
typické znaky cirkevných skladieb pasto-
rálneho žánru obdobia klasicizmu (melo-
dika vychádzajúca zo signálnych motívov 

pastierskeho rohu, organové zádrže). 
Nadväzujúc na konvencie trojkráľovej 
hudby baroka a klasicizmu skladateľ po
užil v úvode skladby fanfáru sólového dy-
chového nástroja a dramatický, teatrálny 
recitatatív sólistu, ktorý ohlasuje príchod 
troch kráľov. Následne vokálny ansám-
bel interpretuje liturgický text slávnost-
ného trojkráľového graduálu: „Omnes 
de Saba venient, aurum et thus deferentes, 
et  laudem Domino annunciantes.“ („Všetci 
zo Sábi prídu, zlato a tymián prinesú a zves-
tujú slávu Pánovu.“)

Anton Zimmermann (1741  –  1781) bol 
nepochybne najvýraznejším skladateľom 
obdobia klasicizmu, ktorý pôsobil na  na-
šom území. Ako dvorný skladateľ uhorské-
ho prímasa kniežaťa Jozefa Batthyányho 
sa preslávil predovšetkým svojimi počet-
nými orchestrálnymi a komornými sklad-
bami, bol však aj tvorcom pozoruhodných 
hudobnodramatických diel a  cirkevnej 
hudby. Úvodná časť jeho Symfónie G dur 
„Pastoritia“ je typickou ukážkou alpského 
pastorálneho štýlu s imitovaním pastier-
skeho rohu, prírodných motívov (kukučka) 
a akordickými zádržami.

Pastorela moravského skladateľa Josefa 
Schreiera (1718 – c1860) Tato! Tato! 
Či  spíš? sa zachovala v odpise v rámci 
Zbierky hudobnín rímskokatolíckeho kos
tola v Liptovskom Hrádku. Skladateľ, ktorý 
je v súčasnosti známy predovšetkým ako 
autor najstaršej známej latinskomorav-
skej pastorálnej omše Missa pastoralis 

in C „Čuj, Miko, čuj“ (1750), použil aj v te-
jto pastorele, podobne ako v spomínanej 
omši, moravskohanácky dialekt s charak-
teristickou frazeológiou. Skladbu ozvlášt-
nil obsadením špecifického hudobného 
nástroja, kukučky (cuculus), na ilustráciu 
pastierskej prírodnej scény.

Obľúbený typ inštrumentálnych pastorel 
sa v období klasicizmu uplatnil aj v chrá-
movej hudbe, kde tieto vsuvky často nahrá-
dzali liturgické graduále, prípadne ofertó-
rium alebo komúnio vianočných omší. Ich 
úlohou bolo navodenie pastorálnej, via-
nočnej atmosféry v kontexte sviatočnej 
omše. Kompozíciou tohto typu je napr. 
anonymná Pastorela in G pre sólový or-
gan, alebo Pastorella in G pre sláčikové ná-
stroje, dva lesné rohy a continuo Antona 
Aschnera (1732 – 1793). Tento nadaný 
skladateľ, rodák z Tirolska, prežil väčšinu 
svojho aktívneho života v Kremnici, kde 
zastával funkciu regenschoriho od roku 
1762 a bol váženým občanom tohto boha-
tého banského mesta.

Ukážkou reprezentatívnej cirkevnej hud-
by určenej pre liturgiu sviatku Epifánie je 
ofertórium Date gentes nato z pastorálnej 
omše od neznámeho skladateľa, ktorá sa 
zachovala v rámci rukopisnej Hudobnej 
zbierky piaristov zo Sv. Jura. Predpokladá-
me, že mohla vzniknúť na sklonku 18. sto-
ročia. V omši je obsadený štvorhlasný 
zbor so sólami (diskant, bas), sláčikové 
trio, dychové nástroje, tympany a organ. 
Ofertórium tvorí samostatnú, arióznu 
časť s tenorovým sólom a inštrumentál-
nym sprievodom (bez tympanov), ktorá 
ako jediná v rámci omše má tematicky za-
meraný, zrejme voľne koncipovaný text. 
Trojdielne reprízové formové riešenie 

tejto časti pripomína sonátové rondo. Só-
lový part je brilantne zdobený rozsiahlymi 
kadenčnými koloratúrami na slove „Jesu“, 
koncentrujúcimi pozornosť poslucháča 
na rozkošné betlehemské dieťa.

Vzácnym príkladom barokovej chrámovej 
skladby na slovenský text je trojkráľové 
ofertórium – pastorela františkánskeho 
kazateľa a hudobníka P. Paulína Bajana 
OFM (1721 – 1792) Vystúpte z chléva pas-
týrové. Bajan ho skomponoval na spôsob 
malej kantáty s úvodným recitatívom roz-
právača, arióznymi sólovými adoráciami 
Gašpara, Melichara a Baltazára (štylizácia 
hudobnej kultúry vyšších vrstiev, nazna-
čujúca urodzený pôvod hostí), sólistický-
mi a zborovými vstupmi. Je pozoruhodné, 
ako sa Bajanovi podarilo do tejto neveľkej 
kompozície vtesnať niekoľko odlišných 
dramatických scén, ktoré účelne podfar-
bil striedaním tónin i kontrastom jedno-
duchej a koloratúrnej melodiky.
Latinská pastorela Coelo de lapse pre 
sólový tenor, sláčikové nástroje a basso 
continuo nezámeho autora je súčasťou 
zbierky hudobnín uršulínskeho kláštora 
v  Bratislave. Uvádzala sa v rámci liturgie 
na prvú nedeľu po sviatku Troch kráľov, 
ktorá uzatvárala vianočné liturgické ob-
dobie.

Peter RUŠČIN

Komorná kantáta Es ist gut, daß ich hinge-
he BWV 108 Johanna Sebastiana Bacha 
(1685  –  1750) vznikla v apríli roku 1725 
v Lipsku a patrí medzi kompozície, ktoré 
skladateľ vytvoril na libretá poetky a spi-
sovateľky Christiane Mariane von Ziegler 
(1695  –  1760). Text úvodnej árie Es ist 
gut, daß ich hingehe s  nádhernou kanti-
lénou hoboja d‘amore tvorí citát z čítania 

Sviatok zjavenia Pána 
v chrámovej hudbe na Slovensku v 18. a 19. storočí
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z Evanjelia podľa Jána (16,7): „Ja vám však 
hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odí-
dem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám ne-
príde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.“ 
Myšlienkové ťažisko kantátového diela 
predstavuje Ježišov prísľub, že po  jeho 
odchode pošle za neho Otec Tešiteľa, 
Svätého Ducha. Kristove slová sú v  tejto 
árii, podobne ako v pašiách, v súlade s tra-
díciou zverené basu. Biblické posolstvo 
nádeje dostáva subjektívnejší rozmer v al-
tovej árii Mich kann kein Zweifel stören, 
kde vokálny part zdobí husľové sólo. Hoci 
slová hovoria o  istote, molová tónina 
vnáša do hudby realitu bytia: nepokoj, 
smútok a  melanchóliu. Vyjadrenie obsa-
hu podporuje aj súznenie hudby a slova. 
Pri spojení „Ich glaube gehst du fort...“ je 
sloveso „glaube“ (veriť) zvýznamnené 
dlhým držaným tónom a slová „gehst du 
fort“ (odchádzať, vzďaľovať sa) sú vyjadre-
né stúpajúcim radom tónov. Očakávanie 
Svätého Ducha vrcholí otázkou zaznievaj-
úcou v závere krátkeho secco recitatívu: 
„Ach, a či nie je už tu?“ Nasledujúci zbor 
(Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit 
kommen wird) prináša opäť biblické uiste-
nie (Ján 16,13): „Keď však príde on, Duch 
pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo ne-
bude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, 
čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, 
čo príde.“ Kontrapunktické spracovanie 
vo forme zborovej fúgy možno chápať aj 
ako odkaz na Písmo ako na večný zákon. 
Na  rad prichádza opäť altová ária (Was 
mein Herz von dir begehrt), prosba o ve-
denie po správnej ceste. Záver kantáty, 
symbolické spojenie s tradíciou a spolo-
čenstvom veriacich, tvorí 10. verš chorálu 
Paula Gerhardta Gott Vater, sende deiner 
Geist (1653).

kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopi-
li slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi 
vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho 
matka zachovávala všetky slová vo svojom 
srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku 
a v obľube u Boha i u ľudí.“
(Evanjelium podľa Lukáša 2, 41 – 52)*

Chorálová kantáta Meinen Jesum laß ich 
nicht BWV 124 zaznela po prvýkrát 7.  ja-
nuára v  roku 1725 v Lipsku. Dielo, urče-
né na  prvú nedeľu po sviatku Zjavenia 
Pána, obsahuje protestantský chorál 
Meinen Jesum laß ich nicht (1658) na slo-
vá českého rodáka Christiana Keyman-
na  (1607  –  1662). Jeho text (citovaný 
i  parafrázovaný neznámym libretistom 
v  2.  – 5.  časti) tvorí základnú myšlienko-
vú líniu diela. Tú dáva znalec Bachovho 
diela Alfred Dürr do súvislosti s  predpí-
saným čítaním z Biblie* na toto obdobie 
nasledovne: tak ako Ježišovi rodičia, aj 
veriaci si želá, aby Krista nestratil a  na-
sledoval ho. Melódia, ktorá býva nieke-
dy pripisovaná aj Andreasovi Hammer-
schmidtovi (1612  –  1675) a  prvá sloha 
nápevu sa objavujú v pôsobivej fantázii 
hneď v  úvode kantáty. Zbor ju prednáša 
na spôsobu cantu firmu a orchester, nad 
ktorým spieva svoje virtuózne sóla hoboj 
d‘amore, nápev dopĺňa a pointuje pro-
stredníctvom ritornelov, medzihier a  do-
hry. Rytmus menuetu ozývajúci sa zreteľ-
ne na začiatku témy sa rýchlo rozplynie 
vo  virtuozite inštrumentálneho sprievo-
du. Známy bachovský špecialista John 
Eliot Gardiner píše, že voľba Keyman 
novho chorálu, ovplyvnila jemné, takmer 
naivné a submisívne vyznenie diela. Zme-
na  nálady prichádza s tenorovou áriou 
Und wenn der harte Todesschlag, ktorá 
dramatickým spôsobom zobrazuje hrôzy 

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás pro-
sím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, 
svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú 
bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto 
svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, 
aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo 
je dobré, milé a dokonalé. Mocou milosti, 
ktorú som dostal, hovorím každému z vás, 
aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť 
treba, ale zmýšľajte triezvo, kaž dý podľa 
stupňa viery, aký mu udelil Boh. Lebo ako 
máme v jednom tele mnoho údov, ale všet-
ky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my 
mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednot-
livo sme si navzájom údmi. Máme rozličné 
dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už 
dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar 
slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či 
povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda 
dáva, nech dáva nezištne, kto je predstave-
ný, nech je starostlivý, kto preukazuje milo-
srdenstvo, nech to robí radostne.“
(List Rimanom 12, 1 – 6)*

„Jeho rodičia chodievali každý rok do Je-
ruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 
dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviat-
ky zvykom. A keď sa dni slávností skončili 
a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš 
v  Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 
Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň 
cesty a hľadali ho medzi príbuznými a zná-
mymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeru-
zalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch 
ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, 
počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo 
ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a od-
poveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu 
a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám 
to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s boles-
ťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste 
ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, 

smrti. Chromatika, pulzujúca basová lí-
nia, nekľud opakujúcich sa štvortónových 
figúr v sláčikoch a prerývaný rytmus vo-
kálneho partu tu stoja v protiklade k ne-
beskej kantiléne hoboja d‘amore. Pred-
poslednou časťou kantáty je dueto pre 
soprán a  alt Entziehe dich eilends, mein 
Herze, der Welt, ktorého radostné vyzne-
nie podčiarkuje tanečný rytmus. Na záver 
zaznieva 6.  sloha z Keymannovho chorá-
lu v  jednoduchej zborovej sadzbe, ktorá 
dáva priestor na vyznenie textu.

Andrej ŠUBA

Literatúra:

Dürr, A.: Johann Sebastian Bach. Die Kantaten. 
Bärenreiter, 2005.

Gardiner, J. E.: Hudba na nebeském hradě. Portrét 
Johanna Sebastiana Bacha. Dauphin, 2021. 
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1. Aria B
Es ist euch gut, daß ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch
So ich aber gehe,
will ich ihn zu euch senden.

2. Aria T
Mich kann kein Zweifel stören,
Auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
So kann ich mich getrösten,
Dass ich zu den Erlösten
Komm an gewünschten Port.

3. Recitativo T
Dein Geist wird mich also regieren,
Dass ich auf rechter Bahne geh;
Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
Ich frage sorgensvoll: Ach, ist er nicht schon 
hier?

4. Chorus
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit 
leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden,
sondern was er hören wird, das wird er reden;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.

5. Aria A
Was mein Herz von dir begehrt,
Ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
Führe mich auf deinen Wegen,
Dass ich in der Ewigkeit
Schaue deine Herrlichkeit!

6. Choral
Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
Der leitet alles, was ihn liebt,
Auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
Dass er nicht anders treten muss,
Als wo man findt den Segen.

1. Ária (bas)
Vám prospeje, keď odídem,
lebo ak nie, Radca nepríde k vám,
ale keď odídem,
pošlem Ho za vami.

2. Ária (tenor)
Žiadne pochybnosti ma nevyrušia,
pri počúvaní Tvojho slova Pane.
Verím, že keď odídeš,
potom sa môžem úfať,
že medzi spasenými
prídem do prístavu,
po ktorom túžim. 

3. Recitatív (tenor)
Tvoj Duch mi bude sprievodcom,
aby som kráčal po správnej ceste,
skrze Tvoj odchod skutočne príde ku mne
Pýtam sa úzkostlivo: A či nie je ešte tu?

4. Zbor
Keď však príde On, Duch pravdy,
uvedie vás do všetkej pravdy,
lebo nebude hovoriť sám od seba,
ale bude hovoriť, čo počuje,
a aj budúce veci
bude vám zvestovať.

5. Ária (alt)
Po čom moje srdce túži,
naplní sa vrchovato,
daj mi požehnanie,
veď ma po svojej ceste,
aby som vo večnosti
mohol uzrieť Tvoju slávu.

6. Chorál
Tvoj Duch, ktorého Boh dal z nebies,
vedie všetkých, ktorí ho milujú,
po vychodených cestách.
On vedie naše kroky,
takže nemusia nič,
než kráčať tam,
kde je požehnanie.

Johann Sebastian Bach

Es ist euch gut, daß Ich hingehe
BWV 108

Vocale ensemble SoLa

– vzniklo ako vokálne teleso flexibilného 
obsadenia okolo sopranistky Hildy Gulyás. 
Pozostáva z mladých talentovaných só-
listov, schopných spievať zborové aj só-
lové party v duchu interpretačnej praxe 
18.  storočia. Vocale ensemble SoLa pra-
videlne účinkuje v cykle BACH – Kantáty 
so Solamente naturali pri uvádzaní vokál-
noinštrumentálnych diel.

Solamente naturali

– súbor pre starú hudbu Solamente na-
turali, ktorého zakladateľom a  umelec-
kým vedúcim je huslista Miloš Valent, 
vznikol v  roku 1995 ako flexibilná kom-
binácia umelcov rôznych odborností, 
ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 
17.  a  18.  storočia. Členovia súboru majú 
úroveň sólových hráčov, radi objavujú ne-
známe teritóriá a púšťajú sa do náročných 
projektov. Špecifickosť súboru vyplýva 
z  ojedinelého prístupu k  interpretácii 
hudby 17. a  18. storočia. Zásadné je po-
užívanie dobových nástrojov a  hľadanie 
inšpirácie v  historických dokumentoch. 
Hlavnou devízou zoskupenia je entuzi-
azmus, tvorivosť a  profesionálny prístup 
jeho členov, sprevá dzaný spontánnos-
ťou a  prirodzenosťou – ako odhaľuje už 
samotný názov telesa. Repertoár súbo-
ru je bohatý a  okrem základných majs-
trovských skladieb ponúka aj neznáme 
a ojedinelé diela slovenskej proveniencie. 
Dôležitou súčasťou činnosti Solamen-
te naturali je spolupráca s  poprednými 
zahraničnými umelcami ako A.   Parrott, 
S.  Stubbs, M.  Štryncl, O.  Kargl, J.  Seme-
rádová, Ph.  Carrai, zbormi Capella Nova 
Graz, Collegium Marianum, ako aj účasť 
na  domácich a  zahraničných prestížnych 
festivaloch (Bostonský festival starej 
hudby, Händlove slávnosti v  Göttingene, 

Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk 
v  Nórsku, Haydnov festival v  Esterháze, 
Baroque Arts Festival v Sofii). Členovia sú-
boru Solamente naturali sa úspešne pre-
zentovali na  koncertoch vo  Francúzsku, 
Belgicku, Holandsku, Taliansku, Nemecku, 
Česku a Poľsku. Interpretáciu súboru mož-
no počuť aj na 18 CD, či v špeciálnych pro-
gramoch venovaných barokovej hudbe 
v Rakúskom rozhlase. V roku 2012 obnovil 
súbor cyklus koncertov BACH – Kantáty 
so Solamente naturali v Malom a Veľkom 
evanjelickom kostole v  Bratislave, ako aj 
cyklus Musica poetica da camera v SNG.
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1. Choral
Meinen Jesum laß ich nicht,
Weil er sich für mich gegeben,
So erfordert meine Pflicht,
Klettenweis an ihm zu kleben.
Er ist meines Lebens Licht,
Meinen Jesum laß ich nicht.

2. Recitativo T
Solange sich ein Tropfen Blut
In Herz und Adern reget,
Soll Jesus nur allein
Mein Leben und mein alles sein.
Mein Jesus, der an mir so große Dinge tut:
Ich kann ja nichts als meinen Leib und Leben
Ihm zum Geschenke geben.

3. Aria T
Und wenn der harte Todesschlag
Die Sinnen schwächt, die Glieder rühret,
Wenn der dem Fleisch verhasste Tag
Nur Furcht und Schrecken mit sich führet,
Doch tröstet sich die Zuversicht:
Ich lasse meinen Jesum nicht.

4. Recitativo B
Doch ach!
Welch schweres Ungemach
Empfindet noch allhier die Seele?
Wird nicht die hart gekränkte Brust
Zu einer Wüstenei und Marterhöhle
Bei Jesu schmerzlichstem Verlust?
Allein mein Geist sieht gläubig auf
Und an den Ort, wo Glaub und Hoffnung 
prangen,
Allwo ich nach vollbrachtem Lauf
Dich, Jesu, ewig soll umfangen.

5. Dueto S, A
Entziehe dich eilends, mein Herze, der Welt,
Du findest im Himmel dein wahres 
Vergnügen.
Wenn künftig dein Auge den Heiland erblickt,
So wird erst dein sehnendes Herze erquickt,
So wird es in Jesu zufriedengestellt.

6. Choral
Jesum laß ich nicht von mir,
Geh ihm ewig an der Seiten;
Christus läßt mich für und für
Zu den Lebensbächlein leiten.
Selig, der mit mir so spricht:
Meinen Jesum laß ich nicht.

1. Chorál
Môjho Ježiša nenechám odísť,
veď sa za mňa obetoval,
žiada preto povinnosť.
Ľpiem na ňom,
On je svetlom môjho života,
Ježiša nenechám odísť.

2. Recitatív (tenor)
Pokiaľ len kvapka krvi
prúdi mi v srdci a žilách
jedine Ježiš bude mi životom,
všetkým mi bude.
Ježiš urobil pre mňa veľké veci,
nemôžem než mu dať darom
telo a život.

3. Ária (tenor)
A keď príde trpká smrť,
oslabí zmysly, poruší údy,
keď deň nenávidený telom
prinesie len strach a hrôzu,
vo viere nájdem útechu,
nenechám môjho Ježiša odísť.

4. Recitatív (bas)
Ale ach! aké nešťastie,
či musí duša stále cítiť?
Či moja slabá hruď
stane sa bolestnou smrťou Ježiša
len pustinou, priepasťou múk?
No moja duša s nádejou vzhliada k miestu,
kde viera a nádej žiaria,
tam po behu života
objímem Ťa, Ježišu, vo večnosti.

5. Dueto
Odvráť sa, srdce, chvatne od sveta,
v nebi nájdeš pravý pokoj.
Keď v budúcnosti Tvoje oči zazrú Spasiteľa,
bude tvoje milujúce srdce občerstvené,
potom nájdeš v Ježišovi uspokojenie.

6. Chorál
Môjho Ježiša nenechám odísť,
naveky budem kráčať mu po boku,
Kristus na večné časy,
povedie ma k vodám života.
Požehnaný je, ktokoľvek hovorí:
môjho Ježiša nenechám odísť.

Johann Sebastian Bach

Meinen Jesum laß ich nicht
BWV 124

Voľné neliterárne preklady Andrej Šuba
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