
  



Kimegy a magvető, 
Hinti szét a magot; 
Aranyló magocskák, 
Jó földbe hulljatok! 
 
Ne útfél fogadjon, 
hol a láb eltapos, 
károgó madarak 
éhesen lesnek ott. 
 
Ne kemény köves föld, 
szomjazó kis gyökér 
bárhova indul ott, 
mindenütt követ ér. 
 
Tövises földbe se 
jussatok, hulljatok, 
Hol a gyom rabol el 
levegőt és napot. 
 
Égi mag, Ige-mag 
hova hull, hova jut? 
Annyi szív csupa gyom, 
vagy kemény, mint az út. 
 
Új szívet kérek én 
Tőled, ó, Istenem, 
Te segíts, hogy e szív 
puha, jó föld legyen! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

//: Örvendezek, énekelek, 
Örvendezek és énekelek. 
Örvendezek, mert az én Uram szeret, 
Megváltotta az életemet. :// 
 
Jézus elvette bűnömet,  
Jézus elvette bűnömet, 
Jézus elvette bűnömet,  
Jézus elvette bűnömet. Ó halleluja! 
 
Örvendezek, énekelek… 
 
Jézus minden nap velem van, 
 Jézus minden nap velem van, 
Jézus minden nap velem van,  
Jézus minden nap velem van. Ó halleluja! 
 
Örvendezek, énekelek… 
 
Jézus tegnap, s ma ugyanaz,  
Jézus tegnap, s ma ugyanaz, 
Jézus tegnap, s ma ugyanaz,  
Ő mindörökké ugyanaz. Ó halleluja! 
 
Örvendezek, énekelek… 
 
 

 
 
A napfelkeltétől, míg leszáll az ég alján,  
Jézus nevét dicsérem én, 
A napfelkeltétől, míg leszáll az ég alján,  
Jézus nevét dicsérem én. 
Dicsérd, dicsérd! 
Dicsérd, dicsérd! 

Minden, mi él csak téged hirdet, 
Minden dicsér, mert mind a műved. 
Azzal hogy él ezt zengi Néked: 
Dicsérlek én, dicsérlek Téged! 
 
Dicsér az ég, nap, hold és csillagok, 
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok. 
Dicsér a szél, felhő és hóvihar, 
A víz, s a tűz megannyi tiszta dallal. 
 
Minden mi él csak téged hirdet… 
 
Dicsér a föld, dicséri szent Neved, 
Mint jó anyánk, táplál, s ad eledelt. 
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék, 
Tó és folyó, síkság és büszke bérc. 
 
Minden mi él csak téged hirdet… 
 
A nagyvilág létével énekel, 
szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen, 
Dicsérjük hát, Királyunk nagy nevét, 
Zenged velünk: "Nagy Isten, áldott légy!" 
 
Minden mi él csak téged hirdet, 
Minden dicsér, mert mind a műved. 
Azzal hogy él ezt zengi Néked: 
Dicsérlek én, dicsérlek Téged! 
Dicsérlek én! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



//: Kicsiny kis fényemmel világítani fogok! :// 3x 
   Áldom Őt minden nap és mindenhol! 
 
//: Elrejtsem-e fényemet? Nem! Világítani fogok! :// 3x 
   Áldom Őt minden nap és mindenhol!  
 
//: A Sátán sem állíthat meg! Nem! Világítani fogok! :// 3x 
   Áldom Őt minden nap és mindenhol! 
 
//: Így teszek míg jézus jön! Igen! Világítani fogok! :// 3x 
   Áldom Őt minden nap és mindenhol!  

 

Engem szeret Jézusom, 
Bibliámból jól tudom. 
Mind Övé a kisgyermek 
Erőt ád a gyengéknek. 
 
Úgy van, Ő szeret, Ő szeret nagyon. 
Úgy van, Ő szeret, Igéjéből tudom. 
 
Jézus értem szenvedett,  
Megnyitotta az eget. 
Bűnömtől megtisztított,  
Mennyországba fogadott. 
 
Úgy van, Ő szeret, Ő szeret nagyon. 
Úgy van, Ő szeret, Igéjéből tudom. 
 
Jézus mindig velem van,  
Őriz minden utamban. 
Menybe viszi gyermekét,  
Ott dicsérem szent nevét. 
 
Úgy van, Ő szeret, Ő szeret nagyon. 
Úgy van, Ő szeret, Igéjéből tudom. 
 

Kis telefonom van nekem: két összetett kezem! 
Mit lenn a földön mondok el, Megváltóm hallja fenn. 
Ha hívom Őt, Barátomat, Ő mindig válaszol. 
Felhangzik már: „Halló, halló!” S a szívem hallja jól. 
Csingilingi, csingiling, szólj, kis telefon! 
Összekulcsolom kezem, s felhívom Jézusom. 

 

Ábrahámnak sok fia, sok fiúnak atyja Ábrahám. 
Az egyik én vagyok, a másik te, dicsérd az Urat! 
 
1. Jobb kéz... 
2. Jobb kéz, bal kéz... 
3. Jobb kéz, bal kéz, jobb láb... 
4. Jobb kéz, bal kéz, jobb láb, bal láb... 

 

Hála, hogy itt a csendes reggel, 
Hála, hogy éjre nappal jő, 
Hála, hogy minden órám terhét elhordozza Ő. 
 
Hála, hogy itt az áldott szombat, 
Hála, dicsérünk Istenünk. 
Hála, hogy ma is imádhatunk teremtő Urunk.  
 
Hála barátért, testvér szívért, 
Hála, hogy bennük bízhatom. 
Hála, hogy minden ellenségnek békét hozhatom. 
 
Hála a munka áldásáért,  
Hála a boldog percekért, 
Hála, hogy adtál dalt is, fényt is, adtál szép zenét.  

Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben, 
Lángja lobogjon elevenebben. 
Ami vagyok és mind, ami az enyém, 
Tartsd a kezedben, igazi helyén. 
 
Életem kútja, örök örömem,    
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.    
Hallod imám, és bármi fenyeget,    
Nem hagy el engem, tart a Te kezed. 
 
Szorongat a Sátán, de Te velem vagy,   
Hű Szabadítóm, aki el nem hagy.   
Ennek a világnak fekete egén   
Lényed a csillag, sugarad a fény.   
 
Életem kútja, örök örömem… 
 
Jön az örök nap már, közeledik Ő,   
Mennyei honba hazavinni jő.   
Röpke pillanat, míg tart a keserű,   
Jézus elém jön, örök a derű.   
 
Életem kútja, örök örömem…   
 

 
 
Az Úr van itt, (Az Úr van itt),  
a te Istened, (a te Istened), 
Ő vár rád, (Ő vár rád),  
Ő vár rád, (Ő vár rád), 
Hogy elmondja, mennyire szeret, 
A legdrágábbat adta érted, 
Az Ő fiát, (az Ő fiát),  
aki most is él, (aki most is él), 
Uralkodik mindörökké.  



Pillangó, ha lehetnék, 
Táncolnék, míg röpít a szél. 
S ha én lennék a cinege a fán,  
A dallal Istent dicsérném. 
Vagy kis halként a tófenekén, 
A buborékot vígan eregetném. 
Te gyermeked lettem, 
Köszönöm Istenem én. 
  

Jó barátom a nap, világít nekem minden nap, 
és arról mesél, hogy valaki szeret engem. 
Jó barátom a hold, világít nekem mindenhol, 
és arról mesél, hogy valaki szeret engem. 
  
Barátaim a csillagok, a felhő és a szél 
Jó barátom a nevetés, mert Jézusról mesél 
Barátaim a csillagok, a felhő és a szél, 
Jó barátom a nevetés, mert mind róla mesél. 

 
Egy bolond homokra épített (3x),  
és a háza összedőlt! 
És jött az eső és fújt a szél (3x), 
 és a háza összedőlt! 
 
Egy bölcs a sziklára épített (3x), 
és a háza megmaradt! 
És jött az eső és fújt a szél (3x), 
és a háza megmaradt! 
 
Te is építsd házadat Krisztusra (3x), 
és a ház örökké áll! 
És jöhet eső és fújhat szél (3x), 
és a ház örökké áll! 

 
Nem lesz egyedül a szívem többé,  
Glóri, halleluja! 
Velem van Uram mindörökké!  
Glóri, halleluja! 
//: Jézus, hajnalcsillag! Glóri, halleluja! :// 

Egy szív érettem dobogott. 
Egy szívben nagy fájdalom volt. 
Egy szív érettem szenvedett. 
Egy szív érettem megrepedt. 
 
Egy szívben nagy szánalom élt. 
Egy szív szerette a szegényt. 
Egy szívben nem volt semmi folt. 
E szív Jézusom szíve volt. 
 
Ha szívedre búbánat száll, 
Jöjj Jézushoz, mert szíve vár. 
E szívben van számodra hely. 
Jöjj, szíved itt békére lel. 

 
 

//: Jól vigyázz, kicsi kéz,  
mit teszel :// 
//:Mert a te jó Atyád  
a mennyből néz le rád! 
Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel! :// 
 
Jól vigyázz, kicsi láb, hová lépsz… 
Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel… 
Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz… 
Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz… 
Jól vigyázz, kicsi szív, miért 
dobogsz… 
Jól vigyázz, kicsi én, nagy ne légy… 
Jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy! 

 
 

 

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, 
Zengjünk az Úrnak halleluját. 
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, 
Zengjünk az Úrnak halleluját. 
  
//: Halleluja, halleluja! :// 4x 
 
Kitárt karokkal mindenki áldja 
Mindenki áldja az Élet Urát! 
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak 
Zengjünk az Úrnak halleluját. 
  
//: Halleluja, halleluja! :// 4x 

 
//: Ez az a nap, ez az a nap,  
mit az úr szerzett, mit az úr szerzett! :// 
Örvendjünk, vigadjunk e napon! 
Örvendjünk, vigadjunk e napon! 
Ez az a nap, ez az a nap, 
mit az Úr szerzett! 
 
//: Jézus az Úr, Jézus az Úr, 
akit szolgálunk, akit szolgálunk. :// 
Szolgáljuk hűséggel szent nevét! 
Szolgáljuk hűséggel szent nevét! 
Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk!  
 
//: Eljön az Úr, eljön az Úr, 
akit úgy várunk, akit úgy várunk. :// 
Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már! 
Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már! 
Jövel Uram, jövel Uram, jövel Úr Jézus!  

 

Adtál szívet nekem,  
és hogy tiszta legyen,  
Te adtad Jézusom,  
hogy veled legyen.  
Te gyermeked lettem,  
köszönöm Istenem én.   

 
Megfújnám a trombitát, 
Ha én lennék a kis elefánt. 
S ha úgy élnék, mint a kenguru, 
Ugrálnék a dombon át. 
Ha én lennék a kis polip, 
Vennék több pár kalucsnit. 
Te gyermeked lettem, 
Köszönöm Istenem én. 
  
Adtál szívet nekem… 
 
Selymet, szépen hordanék, 
Ha egy kis hernyó lehetnék. 
Vagy krokodilként, ha utaznék, 
Már nem sírnék, csak nevetnék. 
Ha én lennék a borzas, barna bocs, 
Én számolnék, mert a medve mind okos. 
Te gyermeked lettem, 
Köszönöm Istenem én. 
   
Adtál szívet nekem… 


