
A jászolban ki az ott Áldjon meg téged, áldjon az Úr Bizakodjatok, jó az Úr 

A kegyelem árad Áldott légy, mert megváltottál Bízom benned, Uram Jézus 

A lelkem csak az Úrnál Áldunk, Királyunk Boldog ember az, ki bűnt nem ismer 

A mélyből Hozzád száll szavam Áll a Krisztus szent keresztje Boldog ember az, kinek hamissága 

A mennyei tábor ma mellettünk áll Amikor megérint engem kegyelmed Boldogok a szelídek 

A pünkösdnek jeles napján Amikor teljes sötétség Bűneim elvette Mesterem 

A sötétség szűnni kezd már Amint vagyok Csak állok szótlanul 

A szívem örül, jön az Úr  Áradj folyó Csak Benned 

A szívem Telve van Veled Atyám a szívem Csak vezess, Uram 

A te nevedben mi együtt vagyunk Atyám, két kezedben Csend van bennem 

A vakok látnak  Az egész földön a Lélek kiárad Csendes éj 

Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak Az élet oly üres volt Csendes éjszaka 

Adj még több erőt Az életem az Úré lett Csillagok az égen hirdetik 

Adj új erőt Az élő Jézust magasztalom Csodás az Ő neve 

Ahol az élet vize árad Az Isten Bárányára Dacos szívem ledőlt 

Ajtódon valaki kopog Az Istené legyen minden dicsőség Dicsérem neved, míg csak élek 

Aki értem megnyíltál Az Úr az Isten Dicső nagy Király vagy 

Áld, Téged áld az életem Az Úr előtt imádkozom Dicsőség mennyben az Istennek 

Áldásoddal megyünk  Az Úr jósága, hogy még élünk a földön Drága Szentlélek, jöjj 

Áldd, lelkem, Istened Az Úr van itt Ébredj bizonyságtévő Lélek 

Áldjátok az Urat Azt mondtam: Jézus jöjj be hozzám Ébredj fel alvó Magyarország 

Áldjon meg téged az Úr Betlehem kis falucskában Egy csillag fénylik az éjben 



Egy lépést Ez a szó: szeretet Halleluja annak, aki feltámadott 

Egy szív érettem dobogott Ez az a nap Halleluja, halleluja, halleluja 

Egy új eget és új földet Fel barátim, drága Jézus Halleluja, zengve zeng hálaének 

Egy új parancsot adok néktek Feladtad méltó nagy neved Hatalmas Atyám, dicsőítlek téged 

Egyszer szembe néztem önmagammal Felvirradt áldott, szép napunk Hegyek és tengerek felett 

Éjjel és nappal Fenségednél nincs vonzóbb e földön Hétköznapok Szentlelke 

Él Shadaj Fölveszem a dicséret köntösét Hinni taníts Uram 

Eldőlt a szívemben Futunk, s nem lankadunk Hívlak Uram 

Elindult most az áldozat Glória Atyánk Néked Hogy mondjam el 

Eljöttél hát, örülök neked Glória szálljon a mennybe fel Hozzád száll az énekem 

Elment Saulus Golgota, Golgota, Golgota Hozzád száll imám, lelkem Téged áld 

Eltévedtem Tőled, Uram Gondolj rájuk Hozsánna, Hozsánna 

Emlékezzél meg az Úr jóságáról Gyertek, dicsérjük együtt Hű Pásztorunk, vezesd 

Emlékszel testvér Gyertyaláng Igazságban, szellemben 

Én az Úrban új életet nyertem Győzelmet vettél Igéd a fegyverem 

Én kiválasztottalak téged Ha jön az Úr Ím nagy Isten, most előtted 

Én még mit sem tudtam rólad Ha mástól már segítség nem jő Imádkozzatok és buzgón kérjetek 

Én nem azt kérdem Ha meglankadsz az úton Ímé eljött szabadulásod 

Én Uram, én Istenem Ha valakinek van egy barátja Indulj és menj 

Én Uram, Megváltóm Hadd jöjjek én Irgalmazz, Úr Isten 

Erőt adsz minden helyzetben  Hála, hogy itt a csendes reggel Isten e világot 

Ez a hely Halld a hírt (Easter song) Isten élő Lelke, jöjj 



Isten nevét dicsérem Jézus visszajön Kegyelemből léphetünk be 

Isten szívén megpihenve Jézus, Isten szent Báránya Kenyered és borod 

Istenem, nem értem Jézus, Jézus, Jézus Keressük először Isten országát 

Itt a csendben Jézus, Jézus, Nála béke vár Kész a szívem, Istenem 

Itt állok jászolod felett Jézus, Jézus, Ő az én Uram Ki az, kit csöndes áhítattal 

Itt vagyok most, jó Uram Jézus, Messiás Ki Istenének átad mindent 

Itt van Isten köztünk Jézus, neved oly csodálatos Kicsiny kis fényemmel 

Járom a Jézus lábnyomát Jézus, Te égi, szép Kiöntöm szívem, mint vizet 

Jerikó Jézus, vígasságom Királyok jönnek, királyok mennek 

Jertek, menjünk sietve Jézus, világ Megváltója Köszönöm Jézus 

Jézus arcára nézz fel Jézusnak mondja valaki Krisztus feltámadott 

Jézus életem, erőm, békém Jó barátom a Nap Krisztus Úr, a nagy Király 

Jézus hív, bár zúg Jöjj a Szentek Szentjébe Krisztusom, kívüled 

Jézus hív, hogy szabad lehess Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke Küldd Szentlelked, kérlek Uram 

Jézus hű Megváltó Jöjj Jézus, életem Lásd meg, hogy Ő az Úr 

Jézus járt a tengerparton Jöjj Szentlélek, szállj le rám Látod, újra este van 

Jézus Krisztus megbocsát Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd Legyen csak úgy 

Jézus Krisztus, dicsérlek én Jöjj, Izrael, ne félj Lélek fuvalma, jöjj 

Jézus Krisztusunk, Néked hódolunk Jöjj, készíts utat Jézusnak Lelkem áldd az Urat 

Jézus neve fenséges Jöjj, királyom, Jézusom Lelkem mélyén 

Jézus töltsd be (Gyújts Jézus fényt) Jöjj, mondjunk hálaszót Lelki próbáimban 

Jézus véred megtisztít Jöjjetek Krisztust dicsérni Lenn a Via Dolorosán 



Lényed érint Mindent kegyelemből kaptam Nem lesz egyedül a szívem többé 

Leszállt a Lélek Mindnyájan eltévedtünk Nemsokára jön, újra visszajön 

Már keresztem vállra vettem Mindnyájan vétkeztek Nincs más Úr, csak Jézus Krisztus 

Még nem is éltem én Mindörökké hű az Úr Nincs olyan fájdalom, gond 

Méltó a Bárány (Nézz fel) Mint a szép híves patakra Ó halld meg Uram 

Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget Mint az asszony Ó jöjj szívembe áldott Jézus 

Menjetek be a szoros kapun Mint szarvas hűs víz forrásra Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő 

Menjetek be kapuin Mint zúgó szél Ó jöjjetek hívek 

Mert a napok gonoszok Most Illés napjait éljük Ó Sion ébredj 

Mert én vagyok Istened Most keljetek fel Ó, Ábrahám Ura 

Mert ha pénzen kapható Most ujjongjon a szívünk Ó, Jézus, árva csendben 

Mi Atyánk Nagy Istenem Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel 

Mi marad itt Nagy Király, Felséges Úr, Király Ó, nézd Jézus szépségét 

Miért hogy Ő Ne aggodalmaskodjál Ó, sziklavár az Úr 

Mikor jóra fordította Ne félj, ha a fényben Ó, terjeszd ki, Jézusom 

Mikor látom egeidet Ne félj, mert megváltottalak Ó, Uram 

Mily jó, ha bűntől Ne félj, ne aggódj Ó, végtelen nagy kegyelem 

Minden időben áldom Ne félj, ne félj, mert az Úr melletted áll Oly fáradt vagyok 

Minden új nap Ne félj, Sion Olyan békét, mint a folyó 

Mindenek meghallják Ne féljetek, nagy örömet hirdetek Ott a messze földön 

Mindenható Néhányszor megfogadtam Ő az Úr, Ő az Úr 

Mindennap veled leszek Nem a sír, nem a halál Őrhelyemre állok 



Öröm van a mennyben egy bűnös felett Szólj, szólj hozzám, Uram Zengj égi kar 

Örvendezek, énekelek Szólt a szerelmem 

Örvendj népem Találkoztam Teveled 

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Te csak az Istennek országát keresd 

Őt áldd (Give thanks) Te vagy a fény a szívemben Jézus 

Pásztorok, pásztorok Te vagy az, akiből élet árad 

Pillangó, ha lehetnék Tégy újjá lelkem mélyén 

Rád bízom Tegyél engem pecsétnek 

Rád tekint már hitem Terád vár egy szép ország 

Rejts most el Tied a dicsőség 

Rongyokba rejtve Tüzed, Uram Jézus 

Soha nem fél már a szívem Úgy gyötört a szomj 

Szántsd fel Úr Jézus, Megváltóm 

Szárnyaid alá rejtőzöm Uram kegyelmed 

Szelíd szemed Uram, jövök hozzád e nemzetért 

Szent színed elé járulunk Uram, Tehozzád futok 

Szentlélek Isten jöjj szívünkbe Urunk Jézus, fordulj hozzánk 

Szentlélek jöjj, lobogó láng Várj ember szíve készen 

Szeretlek Uram Vártam, úgy vágytam Jézushoz 

Szívedből adsz Velem vándorol utamon Jézus 

Szívemben öröm dalol Volt egy nap 

Szívemet hozzád emelem Vonj magadhoz, ó Uram 



Pótlólag felvett dalok: Jézus a mi oltalmunk Jertek, örvendjünk mindnyájan  

Nincs vége Jézusom, ki árva lelkem  

Arcra borulok  Kimegy a magvető Szent vagy, szent vagy, szent vagy 

Életem szerelme vagy Minden, mi él Boldogok, akik lelki szegények 

Felemelhetem újra Jól vigyázz, kicsi kéz Jézus, édes emlékezet 

Légy az én álmom Úr lesz a Jézus mindenütt Egek nagy Királya 

Légy tűz  Fogadj, Uram Áldás (Mielőtt a világ meglett) 

Nincs több könny  Legyen a Tied Áldjad az Urat, áldjad én lelkem 

Száraz földből Ki az, aki Téged magasztal Áldjad lelkem Őt (10 000 Reasons) 

Úrnak szolgái mindnyájan Isten arca Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát 

Jézus vére oly csodálatos Soha nem volt még Éjjel, nappal 

Válaszd az Úr félelmét Mária altatója Ha trónod elé állhatok (Endless hallelujah) 

Taníts Uram, meghajlani Fenn a mennyben az Úr Hajnalórán 

Hadd menjek, Istenem Az Úr énnékem őriző pásztorom Hegyekre nézek 

Mely igen jó az Úr Istent dicsérni Az Úr hordoz engem, hű Pásztorom Hozzád jövünk, Uram 

Táncolj az Úrnak Te drága Jézus Jézus nyájas és szelíd 

Krisztus Urunknak áldott születésén Ó, Krisztus, láttam szenvedésed Jövel, Szentlélek Úr Isten 

Jövök a kereszthez Ó, Krisztus-fő, Te zúzott Messziről száll dalunk 

Feltámadt Isten Szent Fia Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét  Mily gyönyörűség, íme lásd 

Dicsőség néked, Istenünk Bocsásd meg, Úr Isten Nincs semmim 

Szent, szent, szent Szemem a hegyekre vetem Semmi jót 

Istenem, én nagy bűnös ember Egyedüli reményem Szunnyad a tűz (Stir up the flame) 



Terád vár bús szívem 

Új szívet adj 

Uram, gondolj rám  
(When You Think Of Me) 

Kegyelmes Isten 

Győzhetetlen én kőszálom 

Jövel, teremtő Szentlélek 

Mi ha’ish 

Eljött hozzám 

Ő a minden 

Hol vagy, édes Jézus 

Jézus feltámadt, halleluja 

Tehozzád teljes szívből 

Istennek folyója  

Légy velünk, Jézus, el ne hagyj 

Karácsony ünnepén kegyes keresztények 

Tegnap harangoztak 

Az angyal szólt: ne féljetek 

Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr 



A jászolban ki az ott, kit imádnak pásztorok? 
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya! 
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. 

  
Kis hajlékban ki az ott, szolgaként, ki fáradott? 

Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya! 
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. 

  
Gecsemánéban amott, éjjel ki fohászkodott? 

Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya! 
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. 



Golgotán, vajh ki az ott, bűnünkért ki áldozott? 
Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya! 
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. 

  
Vajh ki az, ki sírból ott harmadnap feltámadott? 

//: Ő az Úr, csodák csodája, Ő az Úr, a menny Királya! 
Térdre hullva hódolunk, Néked, ó, Krisztus Urunk. :// 



 //: A kegyelem árad, és árad és árad,  
A kegyelem árad, mint az eső, 

A kegyelem árad és árad mindenkor. :// 
  

//: Jézus, Tebenned bízunk, Jézus, irgalmad kísér, 
Jézus, veled táncolok örökké :// 



A lelkem csak az Úrnál csendesül el: 
az Úrban béke vár. 

Csak nála lelhet nyugodalmat lelkem, 
Nála béke vár. 



A mélyből Hozzád  
száll szavam, 

Krisztus kegyelmezz! 
A bajban lelkem társtalan, 

Krisztus kegyelmezz! 
 

Segíts! (Segíts!) 
Ne hagyj! (Ne hagyj)! 

Nézd, rám tör a bűn már. 
Te adj (Te adj) erőt, (erőt) 

Krisztus kegyelmezz! 



Ha ajkam vétett ellened, 
Krisztus kegyelmezz! 

A jó hírt zengjem  
csak Veled, 

Krisztus kegyelmezz! 
 

Segíts! (Segíts!) 
Ne hagyj! (Ne hagyj)! 

Nézd, rám tör a bűn már. 
Te adj (Te adj) erőt, (erőt) 

Krisztus kegyelmezz! 



Ha arcod fényét elfedem, 
Krisztus kegyelmezz! 

Te újból szólíts Istenem, 
Krisztus kegyelmezz! 

  
Segíts! (Segíts!) 

Ne hagyj! (Ne hagyj)! 
Nézd, rám tör a bűn már. 
Te adj (Te adj) erőt, (erőt) 

Krisztus kegyelmezz! 



A mennyei tábor ma mellettünk áll, 
A harcban a győztes az Úr. 

A gonoszság bástyája porba száll, 
A harcban a győztes az Úr. 

  
És mi áldunk, magasztalunk, 

Dicsérjük Szent Neved, 
Mert Te jó vagy, irgalmas, 

Megtartod népedet. 



Ha gyűlölet ádázul rád tör,  
mint szélvész, 

A harcban a győztes az Úr. 
Egy ellened készült  

fegyver sem szerencsés, 
A harcban a győztes az Úr. 

   
És mi áldunk, magasztalunk, 

Dicsérjük Szent Neved, 
Mert Te jó vagy, irgalmas, 

Megtartod népedet. 



Ha ellenség gúnyol,  
szidalmaz és vádol, 

A harcban a győztes az Úr. 
Az oroszlán szája  

egyszer csak bezárul, 
A harcban a győztes az Úr. 

   
És mi áldunk, magasztalunk, 

Dicsérjük Szent Neved, 
Mert Te jó vagy, irgalmas, 

Megtartod népedet. 



A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték,  
Megerősítni szívüket az apostoloknak. 

  
Melyet Krisztus ígért vala akkor a tanítványoknak,  

mikor méne mennyországba mindenek láttára. 
  

Tüzes nyelveknek szólása, úgy mint szeleknek zúgása  
leszálla az ő fejükre nagy hirtelenséggel.  



Megtelvén ők Szentlélekkel, kezdének szólni nyelveken,  
amint nékik a Szentlélek ad vala szólani. 

  
Örüljünk azért őneki, mondván szép ékes éneket,  

felmagasztalván ő nevét örökkön örökké. 
  

Dicsértessél Atya Isten, és megváltó Fiú Isten,  
Szentlélekkel egyetemben, mindörökké, Ámen.  



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.  



A szívem örül, jön az Úr, 
Jön az Úr közel van már,  
És Ő az én menedékem,  

Az én menedékem. 



A szívem Telve van Veled, 
Drága Jézus, hű Megváltóm 

Hálát érzek mind azért,  
Mit értem tettél, Drága Jézus!  

  
Hogy elhívtál és befogadtál,  

Nincsen más otthonom. 
Karod óv, s átölel.  

csak Nálad van lakhelyem. 
Jöjj közel hát, ölelj most át, 

Szükségem van rád! 



A Te Nevedben mi együtt vagyunk, 
Jézus, Nevedben mi együtt vagyunk. 

Hallgasd meg imánk, mikor hozzád járulunk! 
Élő igéddel táplálj, hű Urunk! 



Úgy mutassátok meg a hitetek, 
hogy az én szavaimnak engedtek! 

Hogyha velem és egymással egyek lesztek, 
minden kérésetekre felelek! 



A Te Nevedben mi együtt vagyunk, 
Jézus, Nevedben mi együtt vagyunk. 

Tégy eggyé minket szentségedben, ez óhajunk! 
Használj munkádban drága, hű Urunk! 



A vakok látnak, a sánták járnak, 
A halottak ébrednek álmukból. 

Kik rabok voltak, most megszabadulnak, 
A szegényeknek örömhír szól. 

 Ő az Úr, Ő a nagy Király, aki ott ül, Isten jobbján, 
Ő az Út, Ő az Igazság, Ő az élet, aki terád vár. 



A gonosz tettek mind eltöröltetnek, 
És tisztává lesz a romlott szív, 

A megtört lelkek új életre kelnek, 
A Mester van itt és téged hív. 

 //: Ő az Úr, Ő a nagy Király, aki ott ül, Isten jobbján, 
Ő az Út, Ő az Igazság, Ő az élet, aki terád vár. :// 



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 



Adj még több erőt, küldd a szeretet lángját! 
Adj még több erőt, küldd a szeretet lángját! 

  
A teljes szívem áld, csak Téged imád! 

Az egész bensőm áld, csak Téged imád, 
És minden erőmmel csak Téged imád, 

Mert Te vagy az Úr, az egyetlen Úr!  



//: Adj új erőt, adj új éneket,  
Lelkedből fakadó, élő üzenetet! 
Embereket hozzád vonzó, áldó szeretetet,  
Add Lelkedet, Szentlelkedet! :// 



Mutasd meg, Uram, hogy miért és mit teszek, 
Hogy nap nap után mennyit ér, 
Mire szórom a perceket. 
Vizsgálj meg, Uram, hogy mire gondolok, 
Hogy a szívem mélyén milyen bűnt, 
Milyen titkokat hordozok! 



Adj új erőt, adj új éneket,  
Lelkedből fakadó, élő üzenetet! 
Embereket hozzád vonzó, áldó szeretetet,  
Add Lelkedet, Szentlelkedet!  



Ahol az élet vize árad, tiszta, mint a kristály, 
És a folyó mindkét partján az élet fája áll. 

Ahol nem lesz többé éjjel, és napsugár sem kell,  
Mert a drága Bárány arca tündököl. 



Ahol aranyból lesz minden, az utcák és falak, 
Csak a kapuk lesznek gyöngyből, és a tizenkét alap, 

Ahol nem lesz többé éjjel, és napsugár sem kell, 
Mert a drága Bárány arca tündököl. 



Oda megyek, ahol a Bárány trónja áll, 
És a száznegyvennégyezer elpecsételt vár, 

És a fehér ruhások seregében éneklek egy dalt: 
//: Glóri, halleluja! :// 4x 



Fehér ruhában állnak a királyi szék előtt, 
És mindnyájuk kezében pálmaág lebeg. 

És leborulva áldják a mindenség urát 
És éneklik a Bárány dalát. 



Ezek azok, akik a nyomorságból jöttek 
És szenvedtek a Jézus nevéért, 

Ezek azok, akik megmosták fehérre a ruhát, 
//: Jézus vérében. : // 4x 



Ajtódon valaki kopog, 
Ajtódon valaki kopog, 

Ó, bűnös, miért nem nyitod meg? 
Ajtódon valaki kopog. 



Jézusod áll kint, bocsásd be szíved ajtaján, 
Jézusod áll kint, bocsásd be szíved ajtaján, 

Ó, bűnös, ne zárd ki Jézust, 
Bocsásd be szíved ajtaján! 



Aki értem megnyíltál, 
Rejts el, ó, örök kőszál! 

Az a víz s a drága vér, 
melyet ontál bűnömért, 

Gyógyír légyen lelkemnek, 
Bűntől s vádtól mentsen meg! 

 
Törvényednek eleget 

bűnös ember nem tehet. 
Buzgóságom égne bár, 

S folyna könnyem mint az ár, 
Elégtételt az nem ad, 

Csak Te válthatsz meg, magad. 



Jövök semmit nem hozva, 
Keresztedbe fogódzva. 

Meztelen, hogy felruházz,  
árván, bízva, Hogy megszánsz. 

Bűnöm nem hagy pihenést, 
Mosd le ó mert megemészt! 

 
Ha bevégzem életem 
és lezárul a szemem, 
Ismeretlen bár az út, 

Hozzád lelkem mennybe jut, 
Aki értem megnyíltál, 

rejts el, ó, örök kőszál! 



Áld, Téged áld az életem,  
hogy tiszta áldozat legyen,  
csak erre vágyom. 
És Érted élni csak,  
szeretnék hinni szüntelen, 
Szabad szívvel,  
végtelen imádni Téged. 
Míg visszatérsz, míg visszatérsz, 
Míg visszatérsz, míg visszatérsz. 



Bármit tegyek, nem érdemlem  
Megmentő, féltő szereteted, 
Hadd legyek hát hű Tehozzád, 
Igéd ha szól, hadd értsem jól,  
Segíts tenni, amit kérsz,  
Míg visszatérsz, míg visszatérsz,  
míg visszatérsz. 



Vár, lelkem várja jöttödet,  
gyújtsd fel bennem fényedet,  
szent, tiszta lángod!  
És újra higgyem el,  
hogy Tőled nem szakíthat el,  
Semmi nem visz Tőled el,  
Tiéd a szívem.  
Hadd mondjam én: szívem Tiéd.  



Szívem Tiéd, már csak Tiéd!  
Nyisd meg nekem az életem  
új ajtaját, a menny ajtaját,  
Vígy rajta át, vezess ma át!  
Hisz értem haltál kínhalált  
Isten Fia. Nem az Űr Ura,  
Isten Fia,  
Te értem élsz és Érted én.  
Te vagy a menny Ura,  
Isten Fia , 
szívem Ura, a szívem Ura. 



Áld, Téged áld az életem,  
hogy tiszta áldozat legyen,  
csak erre vágyom. 
És Érted élni csak,  
szeretnék hinni szüntelen, 
Szabad szívvel,  
végtelen imádni Téged. 
Míg visszatérsz, míg visszatérsz, 
Míg visszatérsz, míg visszatérsz. 









Áldásoddal megyünk,  
megyünk innen el, 
Néked énekelünk  

boldog éneket. 

Maradj mindig velünk,  
ha útra kelünk, 

őrizd életünk minden nap! 

Minden nap dicsérünk  
Téged, jó Uram! 

Néked énekelünk  
vidáman, boldogan. 

Maradj mindig velünk, 
ha útra kelünk, 

őrizd életünk minden nap! 





























//: Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét. 
Kik házában álltok napról-napra 

Dicsérjétek szüntelen Őt! :// 
 

//: Tárjátok kezeitek az élő Isten felé, 
Áldjon meg Téged Sionból az Úr, 

Ragyogtassa arcát terád! :// 



Áldjon meg téged az Úr! 
Áldjon meg téged az Úr, 
És őrizzen meg tégedet! 

  
Világosítsa meg az Úr 
az ő orcáját terajtad, 

És könyörüljön terajtad! 
  

Fordítsa az Úr az ő orcáját rád, 
Fordítsa az Úr az ő orcáját rád, 

és adjon békét tenéked! 



Áldjon meg téged, áldjon az Úr! 
Őrizzen téged, őrizzen Ő! 

Orcáját mennyekből  
fordítsa le rád Atyád! 
Könyörüljön rajtad,  
könyörüljön rajtad! 
Adjon békességet! 



Áldott légy, mert megváltottál, 
Áldott légy, mert meggyógyítál. 
Áldott légy a bocsánatért, 
Gazdag, örök, új életért! 
  
Áldott légy, hogy szerethetlek, 
Megváltómnak nevezhetlek. 
Áldott légy, hogy megnyílt az ég, 
Így lehettem én a tiéd! 
  
Áldott légy, hogy eljössz újra, 
Angyalok majd kürtöt fújva 
Zengik a te dicsőséged, 
Színről-színre látlak téged! 



Áldunk, Királyunk, hű Urunk, 
Szent, szent a Te neved! 

A menny és a föld előtted hulljon térdre, 
Leborulva hódolunk Neked. 

Elvetted bűnünk, megmostad szívünk, 
megváltottál, dicsérünk Jézus! 

Igéddel táplálsz, Lelkeddel átjársz,  
Tebenned élünk mindörökké! 



Áll a Krisztus szent keresztje  
Elmúlás és rom felett,  

Krisztusban beteljesedve  
Látom üdvösségemet. 

  
Bánt a sok gond, űz a bánat,  
Tört remény vagy félelem:  

Ő nem hágy el, biztatást ad:  
Békesség van énvelem. 

  
Boldogságnak napja süt rám; 

 Jóság, fény jár utamon:  
A keresztfa ragyogásán  

Fényesebb lesz szép napom. 



Áldássá lesz ott az átok,  
Megbékéltet a kereszt; 

El nem múló boldogságod,  
Békességed ott keresd! 

  
Áll a Krisztus szent keresztje  

Elmúlás és rom felett,  
Krisztusban beteljesedve  

Látom üdvösségemet. 



Amikor megérint engem 
kegyelmed,  
amikor betölt jelenléted, 
Amikor melletted 
elhomályosul minden. 



Amikor eléd állok, s 
meglátlak,  
áthatol rajtam tekinteted. 
Amikor hívón nyújtod 
átszegezett kezed. 



//: Imádlak, ó, Uram,  
imádlak, Istenem 
Ezért vagyok,  
és élek örökké. :// 



Amikor teljes sötétség borul reám 
És mikor kialszik minden fény. 

Amikor éjszaka lesz a világosság 
És mikor elhagy minden remény. 

 
A sötétség nem borít el előled, 

Az éjszaka úgy fénylik,  
mint a nappal énnekem 

A sötétség olyan,  
mint a világosság 

Mert Te Jézus eljöttél hozzám. 



Meg vagyok győződve,  
hogy sem halál, sem élet 

Sem démonok és  
semmilyen hatalmasság, 
Sem amik most vannak,  
sem amik jönni fognak 

Sem magasság,  
sem mélység többé már. 

  
//: Soha semmi,  

semmi nem választhat el 
Örökké tartó  

szerelmedtől Istenem, 
Amit adtál a te egyetlen fiadban, 
A mi Urunk Jézus Krisztusban :// 

 



Amint vagyok, sok bűn alatt,  
de hallva hívó hangodat, 
Ki értem áldozád magad:  
fogadj el, Jézusom! 
  
Amint vagyok, nem várva, hogy  
lelkemnek terhe, szennye fogy, 
Te, aki megtisztíthatod:  
fogadj el, Jézusom! 
  
Amint vagyok, bár gyötrelem,  
s kétség rágódik lelkemen, 
Kívül harc, bennem félelem:  
fogadj el, Jézusom! 



Amint vagyok, vak és szegény, 
hogy kincset leljek Benned én, 
S derüljön éjszakámra fény:  
fogadj el, Jézusom! 
  
Amint vagyok, hogy a Te szent  
szerelmed tudjam, mit jelent, 
Már itt, s majd egykor odafennt:  
fogadj el, Jézusom! 



Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj, 
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat, 
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát, 

Örök élet vize áradj ránk. 



Mert úgy várunk, és kiáltunk. 
Szomjúságunk csillapítsd le ó Urunk. 

Mint a szarvas, hűs forrásra, 
Jelenlétedre úgy kívánkozunk. 



Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj, 
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat, 
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát, 

Örök élet vize áradj ránk. 



Tömlöc ajtók nyíljanak meg, 
A gonoszság láncai lehulljanak, 

Az erőtlen Rád tekintsen, 
S a beteg azt mondja, meggyógyulok. 



Áradj folyó, jöjj a mennyből, áradj, 
Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat, 
Áradj folyó, töltsd be szívünk templomát, 

Örök élet vize áradj ránk. 



//: Nyitva áll a mennyei hely, 
Ahol jelenléted vár rám. 

Ez a hely az irgalomé, 
Mégis hódolattal lépek Hozzád ://  

És én arcra borulok, 
Mert a fényed rám ragyog. 

És én arcra borulok, 
Dicsőséged rám ragyog. 



Nincs olyan a mennyben, mint Te. 
Hozzád hasonló a földön nincsen. 

Mindenek királya vagy, 
Íme, meghajlok előtted. 

És én arcra borulok, 
Mert a fényed rám ragyog. 

És én arcra borulok, 
Dicsőséged rám ragyog. 



Dicsőséged járjon át, 
Dicsőséged járjon át. 

Jöjj most közénk jó Atyánk, 
Várunk Rád. 

Dicsőséged járjon át, 
Dicsőséged járjon át. 

Szent Lelked töltsd ki ránk, 
Várunk Rád. 



És én arcra borulok, 
Mert a fényed rám ragyog. 

És én arcra borulok, 
Dicsőséged rám ragyog. 



Atyám a szívem most színed előtt hódol. 
Szenteltessék meg a Te neved! 

//: Szenteltessék meg! :// 
A Te neved szenteltessék meg! 



Jézus Te áldott, csak Nálad van az élet. 
Szenteltessék meg a Te neved! 

//: Szenteltessék meg! :// 
A Te neved szenteltessék meg! 



Lélek Te vigasz és pártfogó vagy nékem. 
Szenteltessék meg a Te neved! 

//: Szenteltessék meg! :// 
A Te neved szenteltessék meg! 



Atyám, két kezedben,  
csak ott lakhatom,  

biztonságot csak Tőled kapok.  
Újjá így teremtesz,  

sebem ápolod,  
boldogság, hogy  
itt van otthonom. 

  
//: Tarts meg két kezedben,  

őrizz meg Uram,  
oltalmadban rejtsd  

el sorsomat! :// 



Atyám, két kezedben  
teljes az öröm, ajándékodban  

gyönyörködöm.  
Tékozlóként éltem,  
tárva most karod,  
hűtlenségem nem  

hánytorgatod. 
  

//: Tarts meg két kezedben,  
őrizz meg Uram,  

oltalmadban rejtsd  
el sorsomat! :// 



Atyám, két kezedben  
bátran sírhatok,  

fájdalmaim hordozod,  
tudom.  

Ott fönn a kereszten  
áldó két kezed  

bűneimmel én szegeztem fel. 
  

//: Tarts meg két kezedben,  
őrizz meg Uram,  

oltalmadban rejtsd  
el sorsomat! :// 









//: Az egész földön a Lélek kiárad. :// 
Az egész földön Jézus hatalmát meglátják. 

Teljesen betölt mindent, mint a vizek a tengert. 

//: A szívem mélyén a Lélek megérint. :// 
A szívem mélyén Jézus nagyságát csodálom. 

Teljesen betölt engem, mint a vizek a tengert. 



Az élet oly üres volt, reménytelen, sivár, 
Az állomáson ültem – rám senki sem várt. 
Az ital nem volt elég, mindig több kellett, 

Csak új mámorra vártam, az talán majd feledtet. 
  

Apám, anyám nem kellett, sem a szülői ház, 
Ha hívtak is, én nem mentem – úgy vonzott az alvilág. 

A tiszta otthon helyett én a szennyet élveztem, 
Füstös, piszkos termekben, vagy padokon hevertem. 

  
Az élet rettegés volt, rám – tudtam – a börtön vár, 

De ha pénz kellett, csak elvettem,  
semmi nem lehetett akadály. 

Sem Istent sem az embert én soha nem szerettem. 
De valaki mégis mellém állt,  

s csak ennyit mondott nekem: 



//: Isten úgy szeretette e világot, 
Hogy egyszülött fiát, Jézust odaadta érte. :// 

  
Nem is tudom, hogy történt, de most minden más! 

Amire én emlékszem, az egy nagy találkozás. 
Találkoztam Jézussal, aki értem szenvedett, 
Hogy bűneimet eltörölje, Ő megfeszíttetett. 

  
Jézus halt meg értem, de fel is támadott, 
A nyomorból Ő kiemelt, új életet adott. 

Céltalanság helyett hozott célt és értelmet, 
Nyugtalanság helyett, békét, szeretetet. 



//: Isten úgy szeretette e világot, 
Hogy egyszülött fiát, Jézust odaadta érte. :// 

  
Most, ha megszomjazom, a forráshoz megyek, 

Isten Szent Lelkéből erőt meríthetek. 
Ő a vigasztalóm, Ő a vezérem, 

Mint élő víznek folyama, Ő árad belőlem. 
  

//: Isten úgy szeretette e világot, 
Hogy egyszülött fiát, Jézust odaadta érte. :// 2x  



Az életem az Úré lett, szívem a kezében tartja. 
Csendben Ő lehajolt hozzám, mert könnyem látta. 

Bennem remény nem volt, de lelkemben már fény gyújt. 
Az Úr engem elhívott, életem a kezében tartja.   

Ma Jézus kéri életed, mert rég a kezében tartja. 
Csendben Ő lehajolt hozzád, mert könnyem látja. 

Benned remény nem volt, ha kéred, még ma fényt gyújt. 
Az Úr téged elhívott, életed a kezében tartja.  



//: Az élő Jézust magasztalom, és kiárad rám a lélek :// 
//: Őt magasztalom, Őt magasztalom, és kiárad rám a lélek :// 

 
//: Jézustól új erőt veszek, ha kiárad rám a lélek :// 

//: Új erőt veszek, új erőt veszek, ha kiárad rám a lélek :// 



//: Nem várok már, új harcba megyek, ha kiárad rám a lélek :// 
//: Új harcba megyek, új harcba megyek, ha kiárad rám a lélek :// 

 
//: Jézus nevében csatát nyerek, ha kiárad rám a lélek :// 

//: És csatát nyerek, és csatát nyerek, ha kiárad rám a lélek :// 



//: Ő betölti lelkem, és dicsérem őt, ha kiárad rám a lélek :// 
//: És dicsérem őt, és dicsérem őt, ha kiárad rám a lélek :// 



Az Isten Bárányára  
Letészem bűnöm én,  
És lelkem béke várja  
Ott a kereszt tövén.  

A szívem mindenestül  
Az Úr elé viszem,  

Megtisztul minden szennytül  
A Jézus vériben, 
A Jézus vériben. 



Megtörve és üresen  
Adom magam neki,  

Hogy újjá ő teremtsen,  
Az űrt ő töltse ki.  

Minden gondom, keservem  
Az Úrnak átadom,  

Ő hordja minden terhem,  
Eltörli bánatom,  
Eltörli bánatom.  



Örök kőszálra állva  
A lelkem megpihen;  

Nyugszom Atyám házába'  
Jézus kegyelmiben.  
Az ő nevét imádom  

Most mindenek felett;  
Jézus az én királyom,  

Imámra felelet,  
Imámra felelet.  



Szeretnék lenni, mint ő,  
Alázatos, szelíd,  

Követni híven, mint ő,  
Atyám parancsait.  

Szeretnék lakni nála,  
Hol mennyei sereg  
Dicső harmóniába'  

Örök imát rebeg, 
Örök imát rebeg. 



Az Istené legyen  
minden dicsőség, 

Örvendezzen az Úr  
teremtményében. 
Egész életemmel,  

Uram dicsérem, 
Áldom az Ő szent 
 nevét, amíg élek. 



Az Úr az Isten, Ő hűséges. 
Jézus nevét hirdeti szívünk. 
Ő Élet, Igazság és Kegyelem. 

Csak Benne van minden reményünk. 

Hívd Őt és válaszol, ha őszintén keresed. 
Jézus a Megváltó és Ő a szeretet. 

Hidd el, hogy Ő az Úr, ki vár tégedet, 
Add át Neki szívedet! 



Isten a hatalmas, mert Ő a szent. 
Minden útja igaz és tökéletes. 
Életem kősziklája csak Te vagy, 

Szívemből magasztallak és buzgón áldalak. 

Közelséged oly jó nékem Uram, Istenem. 
Örökségem, békességem Te vagy énnekem! 

Hűséges és igazságod soha el nem hagy. 
Királyok Királya csak Te vagy! 



Az Úr előtt imádkozom,  
Meghallgat Ő, mikor hívom. 

Megőrzi utam minden napom. 
Kegyelmes vagy, hű Megtartóm. 

  
Minden bűnöm leteszem eléd, ó Jézus! 

Tisztítsd meg életem! 
A Te örömöd lesz szívem ereje, ó Jézus! 

Megváltóm vagy Te énnekem. 
  

Az Úr előtt imádkozom,  
Meghallgat Ő, mikor hívom. 

Megőrzi utam minden napom. 
Kegyelmes vagy, hű Megtartóm. 



Nem válasz el semmi sem Tőled, Jézus! 
Te vagy az én Uram! 

Szentlelkeddel vezeted utam, ó Jézus! 
Nem hagylak el, Tiéd vagyok! 

Szívemben már fényed ragyog. 
  

Az Úr előtt imádkozom,  
Meghallgat Ő, mikor hívom. 

Megőrzi utam minden napom. 
//: Kegyelmes vagy, hű Megtartóm. :// 















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. 



Azt mondtam: Jézus jöjj be hozzám, 
úgy várok, várok csak Rád! 

Kérlek, töltsd be szívem s a szám, 
ne várjak már tovább! 

Örömöd legyen a jel, mit lát, s kíván a világ. 
Jézus, jöjj be hozzám, úgy várok már Rád, 

töltsd be szívem, a szám! 



Betlehem kis falucskában 
Karácsonykor éjféltájban 
//: Fiú Isten ember lett 
Mint kisgyermek született. :\\ 
  
Az angyalok fenn az égben 
Mennyei nagy fényességben 
//: Zengik a szép éneket: 
Dicsőség az Istennek! :\\ 



Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet. 
Bizakodjatok, jó az Úr, halleluja. 



Bízom benned, Uram Jézus, 
Benned bízom egyedül. 

Kit kegyelmed árja hordoz, 
Az bizton üdvözül. 

 
Bízom benned, Uram Jézus, 

Te nagy kegyelmű,  
drága hű Megváltó,  

Én bízom benned, Uram Jézus, 
Igéd bíztat reá. 



Mint a pásztor gyenge bárányt, 
Úgy vezet folyvást kezed, 

S annak, aki rád tekint csak, 
elesni nem lehet. 

 
Bízom benned, Uram Jézus, 

Te nagy kegyelmű,  
drága hű Megváltó,  

Én bízom benned, Uram Jézus, 
Igéd bíztat reá. 



Gondot is viselsz Te rólam, 
Hordod minden terhemet: 

Hogyne bízna szívem abban, 
Ki engem úgy szeret!  

 
Bízom benned, Uram Jézus, 

Te nagy kegyelmű,  
drága hű Megváltó,  

Én bízom benned, Uram Jézus, 
Igéd bíztat reá. 



Bízom benned, Uram Jézus 
Add, hogy mindig így legyen:  
Bízzam benned, bármi érjen 

És bízzam szüntelen. 
 

Bízom benned, Uram Jézus, 
Te nagy kegyelmű,  

drága hű Megváltó,  
Én bízom benned, Uram Jézus, 

Igéd bíztat reá. 



Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét,  
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,  
Töröld el rútságát, minden álnokságát,  
Könynyebbítsd lelkem terhét. 
 
Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben  
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben;  
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett,  
Akar esni kétségben. 
 
Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez,  
Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez,  
Mert lám, hozzá fogad, csak reá hagyd magad:  
Igen irgalmas Úr ez. 



Boldog ember az, ki bűnt nem ismer, 
Kinek vétke már elfedeztetett, 
Néki az Úr bűnt már nem tulajdonít, 
Lelkében csalárdság nincsen. 



Míg elhallgattam, megavultak csontjaim, 
Napestig jajgattam, könnyeztem 
Éjjel, nappal éreztem kezeidet, 
Szívemre, lelkemre nehezedett. 



Vétkemet bevallottam,  
bűnöm nem takargattam, 
S Te elvetted rólam a bűneim terhét, 
Szabad, tiszta szívet adtál nekem. 



Vétkemet bevallottam,   
Bűnöm nem takargattam.   
Boldog ember az, kinek szíve bűntelen,   
Lelkében csalárdság nincsen.   



Boldog ember az, 
Kinek hamissága megbocsáttatott, 

Vétke elfedeztetett. 
Boldog ember az,  

kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, 
És lelkében csalárdság nincsen. 

  
Míg elhallgattam bűneimet 

És napestig jajgattam, 
Megavultak csontjaim. 

Míg éjjel-nappal rá nehezedett kezed 
És életerőm ellankadt, 

Mint a mező füve nyári nap tüzén. 



//: Vétkemet bevallám Néked, 
Bűnömet el nem fedeztem, 

Azt mondtam én: 
Bevallom minden hamisságomat – 

Te elvetted rólam bűneim terhét. :// 
  

Boldog ember az, 
Kinek hamissága megbocsáttatott, 

Vétke elfedeztetett. 
Boldog ember az, kinek  

az Úr bűnt nem tulajdonít, 
És lelkében csalárdság nincsen. 



//: Boldogok a szelídek, 
Mert ők öröklik a földet. :// 

Jézus mondja: 
Tanuljátok meg tőlem, 

Hogy szelíd szívű, 
Alázatos vagyok! 











Bűneim elvette Mesterem, 
Bilincsem mélybe hullt, őt dicsérem. 

Begyógyult azóta a szívem, 
Mióta Jézusé az életem.  

Végtelen öröm el nem apad 
//: Jézustól örömöm mindörökre szól. 
Nem árt neki se szó, se tűz, se kard,  

Se fagy, se szélvész, átok, mert bennem él. :// 



Lábaim szárnyakra cserélte,  
Arcomon diadal, belül béke. 

Felragyogsz utam végén, tudom. 
Tiéd a dicsőség, hű Jézusom. 

Végtelen öröm el nem apad 
//: Jézustól örömöm mindörökre szól. 
Nem árt neki se szó, se tűz, se kard,  

Se fagy, se szélvész, átok, mert bennem él. :// 









Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem. 
Csak Benned, csak Benned nem félek már. 

Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,  
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.  



Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást, 
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót, 

Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást, 
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.  



Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem, 
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem. 

Csak Érted, csak Érted terheim vállalom, 
Mert Nálad van mind, Jézusom.  



Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, 
Míg boldogan a célhoz elérkezem,  

Mert nélküled az én erőm oly kevés,  
De hol te jársz előttem, nincs rettegés. 



Szent irgalmaddal szívemet födjed bé, 
Tedd örömben és bánatban csöndessé,  

Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked,  
Ki szemlehunyva téged híven követ. 



Ha gyarlóságom meg nem is érzené: 
A vak homályból te mutatsz ég felé;  

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,  
Míg boldogan a célhoz elérkezem.  



Csend van bennem, és emlékezem, 
Képe a múltnak ím, megjelen, 
Vétket látok s gondozó kezet, 

Szennyből, a sárból, mint kivezet. 
 

Miért szeret Isten, miért szeret még, 
Hogy lehet, miért nem mondja ki: elég! 

Féltő karja újra átölel, 
Áttört kezéhez szívem közel. 



Csend van bennem, és emlékezem, 
Mily sok ajándék, nagy kegyelem, 
Mily sok áldás, mily sok türelem 

Kísérte végig az életem. 
 

 Miért szeret Isten, miért szeret még, 
Hogy lehet, miért nem mondja ki: elég! 

Féltő karja újra átölel, 
Áttört kezéhez szívem közel. 



Csend van bennem, és emlékezem 
Sokszor volt könnyes mindkét szemem, 

Oly sok bánat, fájdalom is ért, 
Hozzá futottam irgalomért. 

 
Miért szeret Isten, miért szeret még, 

Hogy lehet, miért nem mondja ki: elég! 
Féltő karja újra átölel, 

Áttört kezéhez szívem közel. 



Csend van bennem, és emlékezem, 
Hála, dicséret él szívemen. 

Hogy köszönjem múltat és jelent, 
Holnapom védő, őrző kezet. 

 
Miért szeret Isten, miért szeret még, 

Hogy lehet, miért nem mondja ki: elég! 
Féltő karja újra átölel, 

Áttört kezéhez szívem közel. 



Csendes éj! Szentséges éj! 
Mindenek nyugta mély; 

Nincs fenn más, csak a Szent szülepár, 
Drága kisdedük álmainál, 

Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál! 



 Csendes éj! Szentséges éj! 
Angyalok hangja kél; 

Halld a mennyei halleluját, 
Szerte zengi e drága szavát, 

Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít! 



Csendes éj! Szentséges éj! 
Szív örülj, higgy, remélj! 

Isten Szent Fia hinti reád, 
Ajka vigasz adó mosolyát, 

Krisztus megszületett, Krisztus megszületett! 



Csendes éjszaka, néped kérő szava, 
Bizalommal fordul Tehozzád, adj Uram jó éjszakát! 

Lement már a nap, Te őrzöd az álmokat, 
Odafenn kigyúlnak a csillagok, Isten szeme reánk ragyog! 

La, la, la, la ... 



Bocsásd meg a vétkeket, oldozd fel a bűnöket, 
Mindenkit elérő szent kezed, tisztítja a lelkeket. 

Áldd meg népedet, dicsérjük szent Neved, 
Áldásod kegyelme elkísér, mindig a szívünkben él! 

La, la, la, la ... 



Csillagok az égen hirdetik, 
Ég és föld dicséri szent nevét, 
Hozzánk viharban közeledik, 
Mégsem láttam Őt! 
  
Kezdet, világosság tőle van, 
Pezsgő élet fakad nyomában. 
Neve szeretet a világban, 
S nem ismertem Őt! 



Amíg hittel meg nem láttam Őt, 
Jézust, a kereszten szenvedőt, 
Nem érthettem azt, hogy Isten több, 
Mint az, aki nem lát, 
És életet sem ád. 
  
Most már velem van Ő mindennap, 
Megoltalmaz, éjjel álmot ad, 
Keskeny úton irányt Ő mutat, 
Ő mindenem nékem! 



Csodás az Ő neve, 
Csodás az Ő neve, 
Csodás az Ő neve, 

Jézus az Úr! 
Fájdalmak Férfia, 

Istennek Szent Fia, 
Csodás az Ő neve, 

Jézus az Úr! 



Ő a hű Pásztor, 
Teremtő Ige. 

Hatalmas Isten Ő. 
Csak néki hódolj, 
Csak Őt imádjad, 
Csodás az Ő neve, 

Jézus az Úr. 



Dacos szívem ledőlt, a porba hullott már. 
Ahogy ígérted, állíts engem talpra! 

Kemény szó, gúny van arcomon, 
Gőgöm börtönéből mégis, 

Úgy vágyom Hozzád, Jézus, Uram. 

Makacs szívem lánca Tőled visszatart, 
De én akarom: teremts engem újra! 

Fáj a múlt, vádol indulat, 
Testem börtönéből mégis, 

Úgy vágyom Hozzád, Jézus, Uram. 



Jézus szól: Jöjjetek, 
Jöjjetek Hozzám mindannyian! 

Jöjjetek megfáradtak, 
Bűnnel terheltek, Hozzám jöjjetek! 

 
Álnok szívem terhét tovább nem hordhatom, 

Büszke szavaim hamis, suttogó árnyak, 
És a bűn marka nem enged, 

Görcsös félelembe zárva, 
Úgy vágyom Hozzád, Jézus, Uram. 



Jézus szól: Jöjjetek, 
Jöjjetek Hozzám mindannyian! 

Jöjjetek megfáradtak, 
Bűnnel terheltek, Hozzám jöjjetek! 

 
Dacos szíven ledőlt, a porba hullott már. 
Minden bűnömért Te szenvedtél, Jézus. 

Oldd le hát súlyos láncaim, 
Már csak Hozzád menni vágyom, 

És Benned élni, Jézus, Uram. 



Dicsérem neved, míg csak élek, míg élek, 
Kősziklám vagy Te, melyen állok s nem rendülök meg. 

Magas helyeken jártatsz engem, oly jó veled, 
Mert Te vagy igazságom, hűséges Istenem. 



Ígéretedet  elrejtettem a szívembe, 
Parancsolatod megőriztem és nem felejtem. 
Rendeléseid szemem előtt vannak szüntelen, 

Nem távozom el utadról sohasem. 



Dicső nagy király vagy, 
Dicső nagy király vagy. 

Fénybe öltözött, szemet szédítő 
Dicső nagy király vagy. 

 
Magasztaljuk szépségét,  

Ünnepeljük őt, 
A mi drága megmentőnk,  

A nagy, nagy király. 



//: Dicsőség mennyben az Istennek! :// 
Az angyali seregek  

Vígan így énekelnek:  
Dicsőség, dicsőség Istennek.   

//: Békesség földön az embernek! :// 
Kit az igaz szeretet  

A kis Jézushoz vezet,  
Békesség, békesség embernek.   

Dicsérjük a szent angyalokkal,  
Imádjuk a hív pásztorokkal  

Az isteni gyermeket,  
Ki minket így szeretett,  

Dicsérjük, imádjuk és áldjuk.  



Kis Jézus! ne vess meg bennünket,  
Hallgasd meg buzgó kérésünket.  

Jászolodnál fogadjuk,  
Hogy a vétket elhagyjuk,  

Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg.  
  

Dicsőség az örök Atyának  
És értünk született Fiának,  
S mindkettő Szentlelkének,  

A malaszt kútfejének:  
Dicsőség, dicsőség Istennek!  



Dicsőség néked, Istenünk! 
Fiaddal együtt dicsérünk, 
Eleget Ő tett miértünk. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
  

Harmadnap húsvét hajnalán. 
A kő még sírján sötétlett, 

De ő mint élő kilépett. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 



Az angyal szólt, ne féljetek! 
Szívetek Jézushoz vágyik. 
Üres a sírja, nincs már itt. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
  

Bízzatok: él, feltámadott! 
Leküzdött minden ínséget, 

Halálon győzött az élet! 
Halleluja, halleluja, halleluja! 



//: Drága Szentlélek, jöjj, Vigasztalónak jöjj. :// 
Jöjj, és vidámíts meg, jöjj, és vigasztalj meg. 

Drága Szentlélek, jöjj, Vigasztalónak jöjj. 
  

//: Drága Szentlélek, jöjj, Szabadítónak jöjj. :// 
Jöjj, és szabadíts meg, jöjj, és vigasztalj meg. 

Drága Szentlélek, jöjj, Szabadítónak jöjj. 



//: Drága Szentlélek, jöjj, Bátorítónak jöjj. :// 
Jöjj, és erősíts meg, jöjj, és szabadíts meg. 

Drága Szentlélek, jöjj, Bátorítónak jöjj. 
  

//: Drága Szentlélek, jöjj, Újjáteremtőnek jöjj. :// 
Jöjj, tüzed éleszd fel, jöjj, és erősíts meg. 

Drága Szentlélek, jöjj, Újjáteremtőnek jöjj. 



Ébredj, bizonyságtévő Lélek!  
A várfalakra őrök álljanak, 

Kik, bátran szólnak harcra készek,  
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.  

Hívásuk zengjen messze szerteszét,  
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!  

 
Ó, bárha lángod fellobogna,  

S ébredne föl sok nemzet fényinél. 
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,  
Aratna, mígnem leborul az éj!  

Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:  
A munka sok, a munkás oly kevés!  



Küldd útra hírnökid csapatját,  
És adj erőt onnan felül nekik, 

Hogy veszni a pogányt se hagyják,  
És szerteűzzék Sátán seregit.  

Országod jöjjön el minél elébb,  
Hirdetve szent neved dicséretét! 



Ébredj fel alvó Magyarország, az éjszakának vége már. 
Halld meg, az Úr szól hozzád,  

nyisd meg a szíved, hallgasd szavát! 
Nem oly rövid az Úr keze,  

hogy ne szabadíthatna meg téged. 
Nem oly süket az Úr füle, hogy ne hallaná meg kérésed. 

Elzárnak tőle vétkeid, eltakarják Őt bűneid. 
Térj meg hát Hozzá s ő megsegít,  
békülj meg Vele s Ő megszabadít. 



Felhasad világosságod, kinyílik majd gyógyulásod, 
Az Úr meghallja kiáltásod,  

ha jajgatsz, azt mondja: „Ím, itt vagyok!” 
Vezérel téged szüntelen, megelégíti lelkedet, 

Mint öntözött kert, olyan leszel,  
forrás, mely soha nem apad el. 

Kelj fel, mert eljött a világosság,  
kelj fel hát végre Magyarország. 

Kelj fel és készítsd az Úr útját, kelj fel és hirdesd igazságát. 



Ébredj fel alvó magyar nép, Istentől választott nemzetség. 
Királyi papság, elhívott nép, halld meg az Úr üzenetét. 
Emeld a magasba kezedet, lásd meg Uradat, Istenedet, 

Hegyek és halmok megrendülnek,  
de az Ő irgalma soha nem múlik el. 

  
//: Kelj fel, mert eljött a világosság,  

kelj fel hát végre Magyarország. 
Kelj fel és készítsd az Úr útját, kelj fel és hirdesd igazságát. :// 











Egy csillag fénylik az éjben, 
Valaki megszületett. 
Valaki eljött a földre, 

hogy neked adjon életet. 
 

Jászolban fekszik a gyermek, 
szegényen jött el közénk. 

Szegényen, nem hozott semmit. 
Egyedül az Isten szeretetét! 

  
//: Ha Jézus kérlel egyre jobban, 

Érzem szívem lángra lobban, 
átadom életem! :\\ 



Egy csillag fénylik az éjben, 
Valaki megszületett. 

Úr Jézus eljött a földre, 
hogy neked adjon új életet. 

  
Jászolban fekszik a gyermek, 

szegényen jött el közénk, 
de elhozta, amit úgy vártunk: 

elhozta az Isten szeretetét! 



Egy lépést, egy lépést,  
Mutass Uram egy lépést, 

Igéd szövétneke fényében, 
Utamon egy lépést. 

Ne félj, mert én veled vagyok, 
Fogom a kezed, 

Jézus szól: jöjj, ne félj!  
Szemeimmel tanácsollak, 

Szentlelkem vezet, 
Bátran lépj, jöjj, ne félj. 
Egy lépést, egy lépést,  

Mutass Uram egy lépést, 
Igéd szövétneke fényében, 

Utamon egy lépést. 



Hitet adj, hitet adj, 
Kérlek Uram hitet adj. 

Csüggedt kicsinyhitű szívembe, 
Ó, élő hitet adj. 

Harcold meg a hit harcát, 
A győzelem tied, 

Írva van: hidd és tedd, 
Nem emberi hatalommal, 

Erőm fegyvered, 
Hogyha kell, kérd és vedd. 

Hitet adj, hitet adj, 
Kérlek Uram hitet adj. 

Csüggedt kicsinyhitű szívembe, 
Ó, élő hitet adj. 



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. 







Egy új parancsot adok néktek: 
//: Ahogy én szeretlek,  

ti is egymást szeressétek! :// 
//:  A világ megtudja, hogy tanítványim vagytok,  

ha egymást buzgón szeretni fogjátok. :// 







Egyszer szembe néztem önmagammal, 
Életem végig gondoltam, 

Mi volt az, mit elrontottam én, 
Hol kerestem boldogságom, 

Hova tűnt a tisztaságom, 
Miért veszti szavam értékét? 

  
Várok Rád, Jézus, várok Rád,  

hisz Te azért jöttél, hogy megtaláld,  
Az elveszetett, hogy megtaláld,  
hogy megkeresd és megtaláld. 



Közben találkoztam emberekkel,  
Akik Jézusról beszéltek, 

Életükkel felmutatták Őt. 
Láttam, van egy másik élet, 

Halál után örökélet, 
A Bibliában olvastam erről. 

  
Várok Rád, Jézus, várok Rád,  

hisz Te azért jöttél, hogy megtaláld,  
Az elveszetett, hogy megtaláld,  
hogy megkeresd és megtaláld. 



Isten úgy szerette e világot, 
Hogy szent Fiát adta érte, 

Aki Benne hisz, el ne vesszen, 
Aki Jézust befogadja, 
Az életét neki adja, 

Annak örökélete legyen. 
  

Várok Rád, Jézus, várok Rád,  
hisz Te azért jöttél, hogy megtaláld,  

Az elveszetett, hogy megtaláld,  
hogy megkeresd és megtaláld. 



Mindezt hittel egyszer elfogadtam, 
Bűneimet bevallottam, 

Átéltem Isten bocsánatát. 
Új életet kaptam Tőle, 

Azóta Jézus él bennem, 
Életem van a halál után. 

  
Várok Rád, Jézus, várok Rád,  

hisz Te azért jöttél, hogy megtaláld,  
Az elveszetett, hogy megtaláld,  
hogy megkeresd és megtaláld. 



Éjjel és nappal mindig  
egymagam voltam,  

annyira fájt a magány. 
Hallottan énekelni embereket, 

és ámulva figyeltem én.  
Így zengett: 

  
Útaidon, útaidon,  

boldogan indulok már.  
Jézusom mindig veled megyek, 

őrizd az életemet! 



Énekük, éreztem  
a szívemig ért el, 

bár minden oly furcsa volt még. 
Csillogó szemmel  

mondták nékem a hírt, 
hogy Jézus ma engem is hív!  

És szóltam: 
  

Útaidon, útaidon,  
boldogan indulok már.  

Jézusom mindig veled megyek, 
őrizd az életemet! 



Nem zavar már,  
ha rólam gúnyosan szólnak,  

szívük nem élvezte még, 
azt a nagy kincset, 
 amit Jézus adott 

egy nap, mikor engem hívott  
és szóltam: 

  
Útaidon, útaidon,  

boldogan indulok már.  
Jézusom mindig veled megyek, 

őrizd az életemet! 







Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Eltelnek évezredek és Te nem változol meg. 

 Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Rólad szól a szív és száj, Él Shadaj. 



Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket, 
Ábrahám fiainak Te jelöltél ki utat; 

Szóltál, s feltámadt a szél ott a Vörös-tengernél, 
S néped száraz lábbal kelhetett át. 



Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Eltelnek évezredek és Te nem változol meg. 

 Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Rólad szól a szív és száj, Él Shadaj. 



A pusztában vezettél, megbékélést üzentél, 
Kenyereddel tápláltál, sasszárnyakon hordoztál. 

Mi nem értettük szavad, elvétettük az utat, 
De Te mégis elértél, és Tiednek neveztél. 



Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Eltelnek évezredek és Te nem változol meg. 

 Él Shadaj, Él Shadaj, örök élő Adonaj, 
Rólad szól a szív és száj, Él Shadaj. 



Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, 
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust, 
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. 

Nincs vissza út, nincs vissza út. 
  

Ha nincs is társam, én követem Jézust, 
Ha nincs is társam, én követem Jézust, 
Ha nincs is társam, én követem Jézust. 

Nincs vissza út, nincs vissza út. 
 

Mögöttem a világ, előttem a kereszt, 
Mögöttem a világ, előttem a kereszt, 
Mögöttem a világ, előttem a kereszt. 

Nincs vissza út, nincs vissza út. 



Életem szerelme vagy, 
Boldogság, mely el nem hagy; 

Isten egyszülött Fia, 
Üdvösségem záloga. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 



Mindenek Királya vagy, 
Hála illet, hódolat; 

Mennynek, földnek Istene, 
Szívem véled van tele. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 



Fényes nap, mely felragyog, 
Messze űzve bánatot; 

Minden ember Téged áld, 
Mert legyőzted a halált. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 



Elindult most az áldozat, 
örökké tartó a pillanat, 
kegyetlenül megtörte az út, 
összevert arcán lázrózsa gyúlt. 
  
Keresztet vitt, hogy felfeszítsék, 
vérző testtel cipelte terhét, 
hogy egyszer majd én is így vigyem, 
ha vállamra teszik keresztem! 



Háromszor zuhant az út porába, 
mégis felért a hegy csúcsára, 
fölkelt, hogy megmutassa nekem, 
nincs még elveszve az életem! 
  
Agyába tépett a fájdalom,  
mégsem mondta, hogy  
„Nem vállalom!”, 
értem is meghalt a kereszten, 
Uram, Uram, irgalmazz nekem! 



Eljöttél hát, örülök neked, 
Találkozás, egy csepp szeretet, 

Eljöttem én is, leülök veled, 
De látnom kell: itt van az a hely?! 

  
Eljöttünk hát, ez itt a szokás, 

Találkozás, de most ez valami más, 
Ha a szívemben lehull a lepel, 

Mert Ő jött el. Itt van az a hely! 



Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt. Itt van az a hely! 

Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt.  

  
Nézd meg a szívem! Ez itt nem szokás,  
Súlyos és kemény, egy kő ez, nem vitás. 

Úgy lehetnek a kövekből fiak,  
Ha Jézus szól: add meg magad! 



Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt. Itt van az a hely! 

Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt.  

  
Eljöttünk hát, ez itt a szokás, 

Találkozás, de most ez valami más, 
Ha a szívemben lehull a lepel 

Mert Ő jött el. Itt van az a hely! 



Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt. Itt van az a hely! 

Itt van az öröm, és itt van a szeretet, 
Itt van a remény, mert Jézus itt van! 

Itt van az a hely, ahol a kövekből fiakat 
Ő teremt.  

  
Itt van az a hely! 



Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, 
Felnyitotta a szemem. 
Szolgává lett, magát megalázva, 
Bűneimért szenvedett. 
 
Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, 
Azt, ki értem adta önmagát. 
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány, 
Fogadd el szívem imádatát. 
 
//: Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat. :// 
 
//: Hívd segítségül nevét és megmenekülsz! :// 



Elment Saulus, bosszúból  
a paptól kért leveleket, 

Hogy fogva vigye  
azt, ki Jézust követi. 

Nagy hirtelen nem lát mást,  
csak fénysugarakat; 

Elérte az Úr, aki mégis szereti. 
 

//: Átjár, elér ez a tűz,  
ez az Úr szeretete, 

Féltő szava kér; csakis 
Ő legyen Úr a szívemben. :// 



A földre leesett, hallott szót,  
mennyből jött üzenetet; 

Saul, Saulus miért  
gyűlölsz engem így? 
"Ki vagy te Uram?"  

s érti már az égi feleletet: 
Akit üldözöl,  

én vagyok Jézus, az Úr!  
 

//: Átjár, elér ez a tűz,  
ez az Úr szeretete, 

Féltő szava kér; csakis 
Ő legyen Úr a szívemben. :// 



Eltévedtem Tőled, Uram, 
Hazatérek már. 

A bűn útján elfáradtam, 
Uram, jövök már. 

  
Jövök már, jövök már, 

Nálad béke vár. 
Nyújtsd felém szent karodat, 

Uram, jövök már. 



Eltékozoltam éveket, 
Hazatérek már. 

A bűn útjáról megtérek, 
Uram, jövök már. 

  
Jövök már, jövök már, 

Nálad béke vár. 
Nyújtsd felém szent karodat, 

Uram, jövök már. 



Szívem alélt, lelkem beteg, 
Hazatérek már. 

De benned új erőt nyerek, 
Uram, jövök már. 

  
Jövök már, jövök már, 

Nálad béke vár. 
Nyújtsd felém szent karodat, 

Uram, jövök már. 



Hiszek Neked, hallom szavad, 
Hazatérek már. 

A kereszt alatt üdvöt adsz, 
Uram, jövök már. 

  
Jövök már, jövök már, 

Nálad béke vár. 
Nyújtsd felém szent karodat, 

Uram, jövök már. 







Emlékszel testvér, kőtáblára vésték, 
Hogy a szíved más Istené nem lehet! 

Emlékszel testvér, az Igére, mely megkér, 
Hogy a heti robot után egy nap megpihenj! 

  
Mégis bálványoknak hódolsz, s firtatsz jegyeket. 

Embereket ítélsz, de észre sem veszed, 
De nem késő, ma mondj igent! 
Szánd rá magad, Jézus figyel! 



Emlékszel testvér, kőtáblára vésték, 
Hogy a szüleiddel mily fontos a tisztelet, 
Emlékszel testvér, az Igére, mely megkér, 

Mi a másé, azt elkívánni nem lehet! 
  

Mégis parázna világra váltasz helyjegyet. 
Szolgád lesz családod, elárulsz lelkeket. 

De nem késő, ma mondj igent! 
Szánd rá magad, Jézus figyel! 



Emlékszel testvér, ki Jézushoz megtér, 
Csak az lehet, ki a nagy parancsnak megfelel! 

Úgy szeress testvér, ahogy magadat szeretnéd, 
Így mosod tisztára a lelkedet. 

  
Mondd, hogy Jézusnak hódolsz, napod neki szenteled! 

Hogy oly világba vágyódsz, ahol szentekkel lehetsz. 
//: Még nem késő, ma mondj igent! 

Szánd rá magad, Jézus szeret. :// 



//: Én az Úrban új életet nyertem. :// 
//: Szólt az Úr szava, felemelt engem. :// 

Tudom, hogy engem Ő nem hagy el, 
Napjaimat mindig vele kezdhetem el, 

Megtalált Jézus, megtalált Jézus. 



//: Hívtam Őt, Jézus válaszolt nékem. :// 
//: Messze tűnt minden gyötrelem, kétely. :// 

Tudom, hogy Jézus engem nem hagy el, 
Nem kell többé másra várnom reménytelen, 

Megtalált Jézus, megtalált Jézus. 



//: Látom célom, mert Jézusé az életem. :// 
//: Nála már nem gyötör a félelem. :// 

Tudom, hogy Benne újat kezdtem, 
Boldogságot örökre Jézusban nyertem, 

Megtalált Jézus, megtalált Jézus. 
Megtalált Ő. 



Én kiválasztottalak téged, ezt mondja az Úr, 
Hogy te gyümölcsöt teremj, mely megmarad, 

Hogy akármit kérsz az Én nevemben, Atyám megadja, 
Az Én nevem dicsőségére. 

Jézusom, kész a szívem néked adni mindenem, 
Elhívtál, megszenteltél érdemtelen! 

Jézusom, kész a szívem néked adni mindenem, 
Hadd legyen hálaáldozat az életem! 



Én még mit sem tudtam rólad,  
te már akkor szerettél, 
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. 
A magam útját jártam mikor szelíden hívtál, 
A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. 



Jézus Te vagy minden álmom,  
éjszakám és nappalom, 
Te vagy igaz szó a számban,  
az én hajnalcsillagom. 
Jézus Te vagy minden kincsem,  
sokat jelentesz nekem, 
Köszönöm, hogy mindennap  
megtart a kegyelem. 



Engedd meg, hogy mindig itt  
maradjak lábaid előtt, 
Hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. 
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, 
Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. 



Jézus Te vagy minden álmom,  
éjszakám és nappalom, 
Te vagy igaz szó a számban,  
az én hajnalcsillagom. 
Jézus Te vagy minden kincsem,  
sokat jelentesz nekem, 
Köszönöm, hogy mindennap  
megtart a kegyelem. 



Én még mit sem tudtam rólad,  
te már akkor szerettél, 
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. 
A magam útját jártam mikor szelíden hívtál, 
A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. 



Én nem azt kérdem,  
hogy mit tettél, 

Hogy te ki is vagy. 
Ma valami mást kérdezek, 

Ami a legfontosabb: 
Hiszel-é az Isten Fiában, 
Aki itt áll és veled beszél, 

Aki megváltja életed,  
ki szól most hozzád? 



Te elolvasod a Bibliában 
Az Atyám szavát, 
És azt gondolod,  

hogy ez neked 
Örök életet ád. 

De az Írás Rólam beszél, 
És te mégsem jöttél Hozzám, 

Mégsem akarsz életet  
Tőlem venni. 

 
Én vagyok a feltámadás 

És Én vagyok az élet, 
Aki Énbennem hisz, 

Ha meghal is, él! 



Én mondom ezt,  
hogy eljött már, 

Bizony ez az a nap, 
Hogy az Isten Fiát 

Hallják ma a halottak, 
És ki hallja az én szavam, 
Örök élete van Bennem, 

Bizony, átment a halálból  
az életre!  

 
Én vagyok a feltámadás 

És Én vagyok az élet, 
Aki Énbennem hisz, 

Ha meghal is, él! 



Én Uram, én Istenem,  
Vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd! 

Én Uram, én Istenem  
Add meg nékem mindenem, ami segít feléd! 

//: Én Uram, én Istenem  
Fogadd el az életem, hadd legyen egészen a Tiéd! :// 



Én Uram, Megváltóm,  
Te adsz nékem nyugalmat 

Csak Tőled van erőm,  
békességed oltalmaz. 

 
Így nem fél már a szívem,  

Benned pihen, 
Szelíden nyugszik el. 

És ha elalszom,  
nem rettenek fel, 

Álmom gyönyörűséges. 



Erőt adsz minden helyzetben, Te vagy a kincsem, életem,  
Te vagy a mindenem.  

Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel, pótolhatnálak,  
Te vagy a mindenem! 

 
//: Jézus, hű Bárány áldom szent neved. :// 



Elvetted bűnöm, szégyenem, köszönöm, hogy újjá lettem,  
Te vagy a mindenem.  

Felemelsz, hogyha elbukom, Szentlelked betölt, jól tudom.  
Te vagy a mindenem! 

 
//: Jézus, hű Bárány áldom szent neved. :// 



Ez a hely, oly furcsa hely,  
tiszta az ég, olyan szép,  
hogy mondjam el?  
Zúgó hangözönben,  
fényben áldják Őt,  
ezrek állnak boldogan az Úr előtt.  
  
Hagyd a fényt, hogy téged érjen,  
Isten karja ölel féltve már.  
Hagyd, hogy Ő tebenned éljen,  
jöjj ma el, hisz Jézus régóta vár.  



//: Hívlak én, ó jöjj ma el,  
ki a fényben ül, Ő hív, jöjj közel!  
Igen, Ő a Király vár,  
szava tűz és arca fénylő napsugár.  
  
Hagyd a fényt, hogy téged érjen,  
Isten karja ölel féltve már.  
Hagyd, hogy Ő tebenned éljen,  
jöjj ma el, hisz Jézus régóta vár. :// 



Bátran jöjj közel,  
hisz Jézus régóta vár!  
Bátran jöjj közel,  
hisz téged régóta vár!  



Ez a szó: szeretet,  
minden nyelvben él, 

Legyen nyugat vagy kelet,  
észak bár vagy dél. 

Ez a szó Istenről szól,  
mert ez Ő maga, 

És hogy így megismerjük,  
eljött Fia. 

  

A szeretet erős, nem múlik el, 
Nem gerjed haragra,  

gonoszt nem ró fel. 
Mindent remél és hisz,  

mindent elvisel. 
A szeretet erős, soha nem múlik el! 



Jézus, a mi Mesterünk,  
mielőtt eltávozott, 

Ránk, tanítványaira  
új parancsot hagyott: 

Azt, hogy ahogy Ő minket,  
úgy szeressük egymást, 

Hogy Krisztuséi vagyunk,  
megtudja így a világ.  

  
A szeretet erős, nem múlik el, 

Nem gerjed haragra,  
gonoszt nem ró fel. 

Mindent remél és hisz,  
mindent elvisel. 

A szeretet erős, soha nem múlik el! 



//: 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! 



Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, 
Rajta, bátran, megsegít és győzedelmet ad. 

  
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 

Zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért! 



Lám a Sátán serge talpon, szembetörni kész, 
Jól vigyázz, mert akit elkap, teste-lelke vész. 

  
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 

Zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért! 



Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel, 
Így előre Jézusunkkal, néki győzni kell! 

  
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 

Zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért! 



Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll, 
Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. 

  
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 

Zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért! 



Feladtad méltó, nagy neved, 
Feláldoztad az életed, 

Te formáltad azt,  
kinek kezében szenvedtél. 

Minden bűnöm, szégyenem 
Fennmaradt a kereszten, 

Mégis újra élsz, és  
Ura vagy mindeneknek. 



A Tiéd vagyok,  
megnyerted szívem, 

Dicsérni akarlak szüntelen, 
Én soha meg nem állok,  

úgy szeretlek. 
Te vagy, ki értem adtad az életed, 

Hogy most szabaddá legyek. 
Hozzád száll a hangom már, 

Imádlak nagy Király. 



Felemelhetem újra tekintetem, 
Tudom, a hegyeken Te ott vársz rám. 

Felemelhetem újra a kezeimet, 
Tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.  

  
Megint tágas téren állok, 
Újra tűz lobban bennem. 

És csak áldom, áldom, áldom, 
Azt, aki lehajolt értem. 



//: Hangod ha hallom, 
És az arcod ha látom, 

Szívem tudja, Te itt vagy, rám vársz. :// 
  

Megint tágas téren állok, 
Újra tűz lobban bennem. 

És csak áldom, áldom, áldom, 
Azt, aki lehajolt értem. 

  
Felemelhetem  

újra tekintetem. 
//: Tudom, a hegyeken  

Te ott vársz rám. :// 



Feltámadt Isten Szent Fia, 
Őnéki zeng a glória. 
Halleluja, halleluja! 

Legyőzte sírnak éjjelét, 
Dicsérjük Jézus nagy nevét! 

Halleluja, halleluja! 



Bűnösök hű Megváltóját, 
A szívünk, Jézus, téged áld. 

Halleluja, halleluja! 
Kegyelmes, áldó szent kezed 

Az égi fénybe elvezet. 
Halleluja, halleluja! 



Ujjongó hálaénekben 
Hadd áldunk, Jézus, szüntelen! 

Halleluja, halleluja! 
Előttünk jársz, mint hű vezér, 
És boldog néped célhoz ér. 

Halleluja, halleluja! 



Felvirradt áldott, szép napunk,  
Ma teljes szívvel vígadunk,  

Ma győz a Krisztus, és ha int,  
Rab lesz sok ellensége mind.  

Halleluja! 
 

Az ősi kígyót, bűnt, halált,  
Kínt, poklot, szenvedés jaját  
Legyőzte Jézus, Mesterünk,  

Ki most feltámadott nekünk.  
Halleluja! 



Az élet győz, a mord halál  
A prédát visszaadta már,  

Nagy úrságának vége lett,  
Krisztus hozott új életet.  

Halleluja! 
 

A nap s a föld s minden mi él,  
Ma bút örömmel felcserél,  
Mert a világnak zsarnoka  

Nem kelhet többé fel soha.  
Halleluja! 



Mi is élünk vigadva hát,  
Daloljunk szép halleluját,  

Hadd zengje Krisztust énekünk,  
Ki sírból feltámadt nekünk!  

Halleluja! 











Fenségednél nincs vonzóbb e földön, se dal, se szó, se kép. 
És nem találnék Nálad szebbet, bármerre is indulnék. 

Benned van a szeretet fénye, csak Te vagy az egyetlen Út. 
Benned megtalálok minden választ, Nagy Király, és győztes Úr. 



Most csak nézlek és csodállak, 
És tiszta szívből áldlak, 

Minden tisztelet csak hozzád száll, 
Imádlak, hű Atyám. 







Fölveszem a dicséret köntösét, 
Megyek az Úr elé, áldom szent nevét! 

Mert nincsen méltó erre senki más, uralkodik örökké!  
  

Ő az Úr, ujjongok hát! Örvendezve mondok hálát, 
Dicsérje Őt minden szentje ki él! Magasztalja minden nép! 



Futunk, s nem lankadunk, 
Járunk, s nem fáradunk el, 

Mert az Úr jár előttünk, 
Az ő kegyelme nem fogy el. 

  
Magas helyekre szárnyalunk fel, 

Mint a sas az ég felé, 
S mikor jelenlétébe lépünk, 

Várjuk eljövetelét. 
 

Benned bízunk, ó Urunk. 
A te sátradban van otthonunk, 

És megújul erőnk, 
Mert velünk vagy, Istenünk. 



Glória Atyánk Néked! Glória Krisztus Jézus! 
Glória, ó Szentlélek Isten, ki bennünk él és vezet. 

Hamar jön az idő, mikor nem lesz fájdalom, 
Nem lesz könny, többé nem lesz halál. 
Köztünk az élő Isten él, Véle uralkodhatunk, 
Mert az Ő szent népe vagyunk. 

//: És minden gyermeke  
együtt zengi: Halleluja!  :// 3x 

Mikor Istent dicsőn meglátja. 
Mikor Istent dicsőn meglátja. 
Mikor Istent dicsőn meglátja. 



Glória szálljon a mennybe fel, 
Jöjjön a földre a béke! 

És az emberi szívbe a jóakarat. 
Ámen. Ámen. 



Golgota, Golgota, Golgota. 

A keresztre felnézek én, 
Ott szenvedett bűneimér’, 

Sok vád éri bár, Jézus szótlan áll, 
Míg arcul verik, gúnyolják.  

Gyűlölködve szórták Rád a vádakat, 
Mégsem ők okozták halálodat; 

Bűnöm átka a keresztre szegezett, 
Önként meghalt értettem a szeretet. 



Szívemben szégyen, fájdalom, 
Segíts, Uram, bűn terhe nyom! 
Tenélküled már a kárhozat vár, 
Jöjj Jézusom, szabadíts meg! 

  
Gyűlölködve szórták Rád a vádakat, 

Mégsem ők okozták halálodat; 
Bűnöm átka a keresztre szegezett, 

Önként meghalt értettem a szeretet. 



Ma átadom bűnös szívem, 
Tőled nyerem új életem. 

Nem fojtogat már szégyen és halál. 
Értem mindent vállaltál. 

Gyűlölködve szórták Rád a vádakat, 
Mégsem ők okozták halálodat; 

Bűnöm átka a keresztre szegezett, 
Önként meghalt értettem a szeretet.  

Golgota, Golgota, Golgota. 



Gondolj rájuk, percre állj meg, segítségül hívnak, lásd meg: 
Akik csendben szenvednek Krisztus testében. 
Talán Rád is így lelek, nyújtsd hát két kezed. 

 
Gondolj rájuk, percre állj meg, segítségül hívnak, lásd meg: 

Akik sírva keresnek Krisztus testében. 
Talán Rád is így lelek, nyújtsd hát két kezed. 



Gondolj rájuk, percre állj meg, segítségül hívnak, lásd meg: 
Akik tűrve remélnek Krisztus testében. 

Talán Rád is így lelek, nyújtsd hát két kezed. 
 

Gondolj rájuk, percre állj meg, segítségül hívnak, lásd meg: 
Akik vétkek közt élnek Krisztus testében. 

Talán Rád is így lelek, nyújtsd hát két kezed. 



//: Gyertek, dicsérjük együtt Izrael Szentjét,  
mert Ő a megváltó. :// 

//: Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet,  
mert Ő a te szabadítód. :// 

Gyertek, gyertek!  
Menjünk fel az Úr hegyére, vígasságnak lakhelyére, 

Ujjongjunk Ő előtte, táncoljunk Ő előtte, 
Az Ő neve, az Ő neve, ott lakik az Úr! 



Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig érő lángolás, 
áldozatban pusztulás, Isten oltárainál. 

Gyertyaláng, tiszta fény, embert hívó lángolás, 
végső percig lobogás áldozatunk asztalán. 

 
Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás, 

nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást, 
nem is lehet soha más!  



Szelíden könnyesen, minden új dal győzelem 
ezer gyötrődésemen, minden gyöngeségemen. 
Gyertyaláng-életem könnyű széltől megremeg, 
de amit lehet megteszek, áldozattá így leszek! 

 
Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás, 

nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást, 
nem is lehet soha más!  

Gyertyaláng! 



Győzelmet vettél, óh Feltámadott! 
Örök nagy dicsőség a diadalod! 

Fényes égből szállt le angyali követ, 
hogy elhengerítse a nehéz követ. 

  
Győzelmet vettél, óh Feltámadott! 

Örök nagy dicsőség a diadalod! 



Lásd, ott a Jézus, az Üdvözítő! 
Ne kételkedj többé! Ő jelent meg, Ő! 
Ujjongj Isten népe, hirdesd szüntelen: 

Jézusé örökre már a győzelem! 
  

Győzelmet vettél, óh Feltámadott! 
Örök nagy dicsőség a diadalod! 



Miért félne szívem? Él az én Uram, 
békesség Királya, Benne nyugtom van. 

Ő a diadalmam, pajzsom, életem, 
azért nincs szívemben semmi félelem! 

  
Győzelmet vettél, óh Feltámadott! 

Örök nagy dicsőség a diadalod! 





 





Ha mástól már segítség nem jő, 
Messzünnen hív téged Ő. 

//: Jöjj szennyesen, méltatlanul: 
Úgy, ahogy vagy, vár az Úr! :// 

  
Ő megbocsátott, s ez elég. 

Két karját nyújtja feléd. 
 //: Fogadd el hát azt a kezet, 
Melyet átütöttek a szegek! :// 



Mert érted od'adta az Úr 
Önmagát áldozatul. 

//: Életed szégyenét elmosta már. 
Csak légy az Övé, arra vár! :// 

  
Mert leomlanak a hegyek, 
S a halmok megrendülnek, 

//: De hűsége soha meg nem inog, 
Mindörökké élni fog. :// 



Ha meglankadsz az úton,  
melyen járnod kell, 

Ha elfogy szereteted,  
mivel szolgálnod kell. 

Ha bűnöd falként 
mered Jézus és közéd, 

Állj meg és borulj le Istened elé. 
  

Addig ne menj tovább,  
míg meg nem bocsát, 
Míg erejét nem adja,  
hogy szolgálj tovább. 

Mit magad teszel, nem tart soká, 
Ha ő lelkét melléd adja, hatalmat ád. 



Ha nem szól már az Ige,  
amely az Isten szava, 

Ha nem ég a tűz benned,  
mert elhamvadt a lángja, 

Ha hiába szólod Isten üzenetét; 
Állj meg és borulj le Istened elé! 

  
Addig ne menj tovább,  
míg meg nem bocsát, 
Míg erejét nem adja,  
hogy szolgálj tovább. 

Mit magad teszel, nem tart soká, 
Ha ő lelkét melléd adja, hatalmat ád. 



Ha szíved újra kemény,  
és nem fűt már a vágy, 

Hogy megismerjék Jézust,  
az élő Isten fiát, 

Ha saját utad járod,  
és mindenből elég; 

Állj meg és borulj le Istened elé! 
  

Addig ne menj tovább,  
míg meg nem bocsát, 
Míg erejét nem adja,  
hogy szolgálj tovább. 

Mit magad teszel, nem tart soká, 
Ha ő lelkét melléd adja, hatalmat ád. 











 Ha valakinek van egy barátja és eljön hozzá éjszaka, 
Mert kenyeret kér, hogy ellássa azt, ki későn ért haza. 

Én gondolom, hogy ti felkelnétek, és adnátok kenyeret. 
Ha másért nem, hát mert tolakodóan éjszaka érkezett. 

  
//: Mondom, hogy kérjetek, és adatik, keressetek és találtok. 

Zörgessetek és megnyittatik nektek. :// 



  Ha eljön a fiad és kérve kér, hogy adj neki jó eledelt. 
Te adnál-e kígyót vagy skorpiót, mi megrontja gyermeked? 
S bár ti gonoszok vagytok, de tudtok adni jó ajándékokat, 

Hát hogy ne adna a ti Atyátok szent lelket a fiaknak?! 
  

//: Mondom, hogy kérjetek, és adatik, keressetek és találtok. 
Zörgessetek és megnyittatik nektek. :// 



Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! 
Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! 
Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! 

Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én! 

Hadd igyak én forrásodból, Uram! 
Hadd igyak én forrásodból, Uram! 
Hadd igyak én forrásodból, Uram! 

Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én! 



Hadd éljek én forrásodnál, Uram! 
Hadd éljek én forrásodnál, Uram! 
Hadd éljek én forrásodnál, Uram! 

Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én! 

Hadd jöjjek én forrásodhoz, Uram! 
Hadd igyak én forrásodból, Uram! 
Hadd éljek én forrásodnál, Uram! 

Hadd jöjjek én, hadd igyak én, hadd éljek én! 



Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,  
Fájdalmak útjain mindig feléd.  

Ó, sok keresztje van, de ez az én utam,  
Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. 

  
Ha este száll reám s csöndes helyen  

Álomra hajtanám fáradt fejem: 
Nem lesz hol nyughatom, kő lesz a vánkosom,  

De álomszárnyakon szállok feléd. 



Szívemtől trónodig – mily szent csoda –  
Mennyei grádicsok fényes sora,  

A szent angyalsereg mind nékem integet;  
Ó, Uram, hadd megyek én is feléd! 

  
Álomlátás után hajnal ha kél,  

Kínos kővánkosom megáldom én.  
Templommá szentelem, hogy fájdalmas szívem, 

Uram, hozzád vigyem, mindig feléd! 
. 



Csillagvilágokat elhagyva már,  
Elfáradt lelkem is hazatalál.  

Hozzád ha eljutok, lábadhoz roskadok:  
Ottan megnyugodhatok örökre én! 





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. 



Halld a hírt, harangok zengik 
És zúgják, hogy Jézus él! 

Halld a hírt, harangok zengik, 
Hogy feltámadt, Jézus él! 

  
Az angyal ott áll a sírnál 

És kérdezi: miért gyászolod Őt, 
Indulj el, add tovább a jó hírt,  

Hogy nincs halál, mely legyőzze Őt! 
  

Ujjong a föld, Jézust áldja,  
Halleluja! Feltámadt! Halleluja! 

Őt áldjad! Halleluja! 



Halld a hírt, harangok zengik, 
Hogy szabaddá Ő tehet. 

Halld a hírt, harangok zengik, 
Hogy újjá lesz életed. 

  
//: Száz angyal szolgál közöttünk, 

Most hódol minden a Bárány előtt, 
Jöjj, ne várj, mert eljött az óra, 

Hogy Jézust lásd, és fogadd be Őt! 
  

Ujjong a föld, Jézust áldja,  
Halleluja! Feltámadt! Halleluja! 

Őt áldjad! Halleluja! :// 
Halleluja.  



Halleluja, halleluja,  
annak, aki feltámadott, 

Halleluja, halleluja, 
Jézus Téged dicsérünk! 

  
Krisztus a mindenség Ura, 
Jézus a teremtés Királya. 

  
Halleluja, halleluja,  

annak, aki feltámadott, 
Halleluja, halleluja,  

Jézus Téged dicsérünk! 
  

Visszük a jó hírt mindenkinek, 
Jézus meghalt és feltámadt. 



Halleluja, halleluja,  
annak, aki feltámadott, 

Halleluja, halleluja,  
Jézus Téged dicsérünk! 

  
Krisztussal megfeszítettünk, 

Vele új életet nyertünk. 
  

Halleluja, halleluja,  
annak, aki feltámadott, 

Halleluja, halleluja,  
Jézus Téged dicsérünk! 

  
Kiöntöm békém, mint folyót! 

- Így hangzik Isten ígérete. 



Halleluja, halleluja,  
annak, aki feltámadott, 

Halleluja, halleluja,  
Jézus Téged dicsérünk! 

  
Dicsőség légyen Istennek, 
Atyának, Fiúnak, Léleknek! 

  
Halleluja, halleluja, 

annak, aki feltámadott, 
Halleluja, halleluja,  

Jézus Téged dicsérünk! 



//: Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja. :// 
Halleluja (Halleluja),  
Halleluja (Halleluja), 
Halleluja (Halleluja),  

Halleluja. 
  

//: Jézus szeret, Jézus szeret,  
Jézus szeret, Jézus szeret. :// 

Jézus szeret (Halleluja),  
Jézus szeret (Halleluja), 
Jézus szeret (Halleluja),  

Jézus szeret. 



//: Eljön újra, eljön újra,  
eljön újra, eljön újra. :// 

Eljön újra (Halleluja),  
Eljön újra (Halleluja), 
Eljön újra (Halleluja),  

Eljön újra. 
  

//: Hozsiánna, hozsiánna,  
hozsiánna, hozsiánna. :// 

Hozsiánna (Halleluja),  
Hozsiánna (Halleluja), 
Hozsiánna (Halleluja),  

Hozsiánna. 



//: Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja. :// 
Halleluja (Halleluja),  

Jézus szeret (Halleluja), 
Eljön újra (Halleluja),  

Hozsiánna. 



Halleluja, zengve zeng hálaének, 
Halleluja, zengve zeng hálaének. 

Halleluja, Jézus, te égi bárány. 
Benned lettem én is új teremtés, 

Benned megtaláltam életem célját, 
Téged dicsér már a szívem és szám! 









Hegyek és tengerek felett folyóid zúgják, hogy szeretsz, 
én megnyitom szívem,hogy gyógyításod szabaddá tegyen. 

Örvendek igazságodon, magasztallak minden napon, 
örökké éneklek, és szereteted áldom! 

 //: Égi szeretet mindig áldlak, Égi szeretet mindig áldlak. :// 



A szívem ujjong, táncol,nem érti a világ. 
De amikor meglátnak, 

Nagy öröm lesz majd és minden ember táncol! 
 

 //: Égi szeretet mindig áldlak, Égi szeretet mindig áldlak. :// 









Könnyű kedvesnek lenni,  
mikor az embert  

nem bántja semmi, 
Könnyű szeretni azokat,  

akikkel nem foglalkozunk sokat.  
  

De ó, az a néhány ember,  
akiket győznöm kell türelemmel,  

de azok a nehéz napok,  
amikor olyan ideges vagyok.  

  
Ó, az a néhány lélek, 

akikkel közös lakásban élek, 
az iskola, vagy a munkahely, 

naponta színig megtelő kehely!  



//: Isten Szentlelke szállj rám! 
Nem csak a templom  

árnyán kereslek én, 
ne csak az ünnep glóriáján  

legyél az enyém! 
Hétköznapok Szentlelke szállj rám, 

Atya lángja, Krisztusi fény,  
tündökölj a hétköznap egén, 

hogy hétfőtől szombatig legyél enyém, 
Hogy hétfőtől szombatig szeressek én, 

mindenkit szeressek én! :// 
 

Isten szentlelke szállj rám! 



Hinni taníts Uram, kérni taníts, 
Gyermeki nagy hitet kérni taníts! 

Indítsd fel szívemet, 
Buzduljon fel neked, 

Gyűjteni lelkeket! - kérni taníts! 
 

Hinni taníts Uram, kérni taníts, 
Lélekből lelkesen kérni taníts! 

Üdvözítőm te vagy, 
Észt, erőt, szívet adj, 

Lelkeddel el ne hagyj! - kérni taníts! 



Hinni taníts Uram, kérni taníts, 
Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts! 

Lásd gyengeségemet, 
Erősíts engemet, 

Míg diadalt nyerek, - kérni taníts! 
 

Hinni taníts Uram, kérni taníts! 
Jézus, te visszajössz, várni taníts! 

Majd, ha kegyelmesen  
nézed az életem, 

Állhassak csendesen, - kérni taníts! 



Hívlak Uram, várlak Uram, 
Benned bízom, benned reménykedem. 

Hívlak Uram, várlak Uram, 
Légy segítségem, légy menedékem. 



Mert Te szóltál, és előállt a földkerekség, 
Mert Te szóltál és csillagok lettek az ég tengerén, 

Mert Te szóltál és víz fakadt a kősziklából, 
Mert Te szóltál és megindult a föld szavadtól. 

//: Benned bízom én, Terád vágyom én, 
Jöjj el, Uram és cselekedjél! :// 



Hogy mondjam el azt,  
ami elmondhatatlan, 
Hogy szeretlek, Uram, 

Hogy Hozzád tartozom. 
Hogy mondjam el azt,  

ami felfoghatatlan, 
Hogy értem állt a keresztfád. 



Hogy értem álltál némán  
a vádlóid előtt, 

Hogy értem hagytad,  
hogy gyalázzanak, 

Hogy értem vitted roskadozva  
a szégyen keresztjét, 

S mert szerettél: odaadtad önmagad. 
  

Hogy mondjam el azt,  
ami elmondhatatlan, 
Hogy szeretlek, Uram, 

Hogy Hozzád tartozom. 
Hogy mondjam el azt,  

ami felfoghatatlan, 
Hogy értem állt a keresztfád. 



Hogy értem volt a kétely,  
s a szörnyű szenvedés, 

Csak ennyit mondtál: Elvégeztetett. 
S hogy értem volt a győzelem a sír,  

a halál felett, 
S mert szerettél: elhoztad az életet. 

  
Hogy mondjam el azt,  
ami elmondhatatlan, 
Hogy szeretlek, Uram, 

Hogy Hozzád tartozom. 
Hogy mondjam el azt,  

ami felfoghatatlan, 
Hogy értem állt a keresztfád. 



Hol vagy, édes Jézus, szerelmes szülöttem? 
Ki nélkül már, e világon holtig árva lettem. 
 
Hol vagy szemem fénye, tündöklő virága? 
Elepedett bús szívemnek csendes boldogsága. 
 
Mondjátok meg nékem, erdők, hegyek, völgyek: 
Szülöttemet fölkeresni vajon merre menjek? 



Ó, sírjatok vélem jó asszony barátim, 
kik tudjátok e világban az én árvaságim. 
 
Ó, siralmas, Szent Szűz, bizalommal várjad: 
Áldott fiad harmadnapra holtából feltámad. 











Hozzád száll az énekem,  
olyan jó Téged dicsérni. 
Bűnös volt az életem, 

Te eljöttél, hogy  
megments engem. 

  
A mennyből jöttél közénk, 

hogy út legyél,  
feláldoztad magad a bűnömért! 

A Golgotán meghaltál, 
harmadnap feltámadtál,  
uralkodsz mindörökké. 



Hozzád száll imám, lelkem Téged áld, 
Benned rejtőzködik a mindenség. 

Hozzád száll imám, lelkem Téged áld, 
Benned rejtőzködik a mindenség. 

  
Formálj bennem igaz hitet, hogy 

Hegyeket mozdíthassak meg! 
Add nekem a szelídséget, hogy 

Embereket megnyerjek! 
  

//:Mutasd meg a gyengeségem, hogy 
Benned erős lehessek! :// 

Szentlélek! 



Hozzád száll imám, lelkem Téged áld, 
Benned rejtőzködik a mindenség. 

Hozzád száll imám, lelkem Téged áld, 
Benned rejtőzködik a mindenség. 

  
Taníts engem bölcsességre, hogy 

Boldogan élhessek! 
Sokszorozd meg erőmet,  

ha lankad a két kezem! 
  

//: Vigasztalj meg naponta és  
Töltsd be az életem.:// 



Formálj bennem igaz hitet, hogy 
Hegyeket mozdíthassak meg! 

Add nekem a szelídséget, hogy 
Embereket megnyerjek! 

  
//:Mutasd meg a gyengeségem, hogy 

Benned erős lehessek! :// 
Szentlélek! 



//: Hozsánna, Hozsánna, Hozsánna Dávid Fiának. :// 

Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk, 
Nincs kőszikla senki más, csak Te vagy a mi Istenünk. 

  //: Jézus, Jézus, Jézus Isten Báránya. :// 

Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk, 
Nincs kőszikla senki más, csak Te vagy a mi Istenünk. 



Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,  
E földi útvesztőben te mutass jó utat;  

Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk, 
Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk.  

Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet,  
És kóstolgatja mindennap szent beszédedet;  

Hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat,  
És terelgessed Lelkeddel juhocskáidat. 



Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát,  
És adj fejünkre tőled nyert ékes koronát,  

Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk  
Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk! 



Igazságban, szellemben életem átadom, 
Szerelmének olaját, s teljes hódolatom. 

Mindent átadok Neked, fogadd el Istenem, 
Oltárodra hadd tegyem, itt van megtört szívem. 

  
Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok? 
Szerető nagy király, vajon mit hozhatok? 

Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom? 
Neved dicséretét hozom ajkaimon. 

Hálám elmondani minden szó szegény,  
Hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én. 



Értem adtad életed, Tiéd vagyok ma már, 
Meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár. 

Ott győzted le bűneim, lemostad szégyenem, 
A Mennybe ajtót nyitottál és behívtál engem. 

  
Jézus, hű, jó barát, mondd mit adhatok? 
Szerető nagy király, vajon mit hozhatok? 

Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom? 
Neved dicséretét hozom ajkaimon. 

Hálám elmondani minden szó szegény,  
Hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én. 



//: Igéd a fegyverem, hitem a pajzsom, 
Harcom így harcolom, fel nem adom. ://  

Kígyókon, skorpiókon táncolok, 
Az ellenségnek minden erején taposok. 

Mert Jézus a vezérem, kőváram, menedékem,  
Isten az, ki megedzi a szívem, 

Vele győzelemre vezet minden út. 



Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. 
Menedékem nincs sehol a földi határon; 

Ha te nem jössz bánatomhoz bíztató szóval, 
Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. 

  
Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, 
Te előled elrejtenem semmit sem lehet; 

Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: 
Vedd le rólam ó, Úr Isten, vedd le ezt a súlyt! 



Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, 
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt; 

Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: 
Szálljon reám irgalmadtól béke, bocsánat! 

  
Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, 

Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok! 
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, 

Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz! 



„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!” 
Bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg!  

Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,  
Hallgass meg Fiad nevébe', ha kérünk. 

  
„Keressetek buzgón és megtaláltok!” 

- Téged keresünk, Uram: hogy bűn s átok  
Erőt ne vegyen mirajtunk, légy nékünk  

Égi utunk, igazságunk, életünk! 
  

„Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!” 
- Elfáradtunk, Uram, e világ zaján;  

Ó, nyisd meg az égi béke szép honát,  
Add, hogy zenghessünk örök halleluját! 



Ímé eljött szabadulásod, mert a bűneidért 
Jézus Krisztus megfeszíttetett. 

Eljött végre szabadulásod, szentséged és tisztaságod 
Mint a fáklya, tündököl. 



És hívnak téged szent népnek, 
Az Úr megváltott magvának, 

És téged hívnak keresett 
És el nem hagyott városnak. 

Ímé eljött szabadulásod, mert a bűneidért 
Jézus Krisztus megfeszíttetett. 

Eljött végre szabadulásod, szentséged és tisztaságod 
Mint a fáklya, tündököl. 



És leszel oszlop az Úr házában, 
Királyi fejdísz templomában. 
Népévé választ, mert benned 

Gyönyörködik Istened. 

Ímé eljött szabadulásod, mert a bűneidért 
Jézus Krisztus megfeszíttetett. 

Eljött végre szabadulásod, szentséged és tisztaságod 
Mint a fáklya, tündököl. 



Indulj és menj, hirdesd szavam,  
Népemhez küldelek én!  
Tövis és gaz, vér és panasz,  
Meddig hallgassam még én?  
 
Küldelek én, megáldalak én,  
Csak menj és hirdesd szavam!  
Küldelek én, megáldalak én,  
Csak menj és hirdesd szavam!  



Tüzessé teszem ajkaidat,  
Gyémánttá homlokodat,  
Népemnek őrévé rendellek én,  
Lelkemet adom melléd.  
 
Küldelek én, megáldalak én,  
Csak menj és hirdesd szavam!  
Küldelek én, megáldalak én,  
Csak menj és hirdesd szavam!  



Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!  
Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem,  

Mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem,  
És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem. 

  
Szárnyad alá vetem az én reménységim,  
Míg elmúlnak tőlem az én ellenségim,  
És míg eltávoznak tőlem én bűneim:  

Csak tebenned lésznek, Uram, én örömim. 



Tehozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten,  
Mert nincsen, énvélem ki már jót tehessen,  
Én ellenségimtől engem megmenthessen,  

És én dolgaimban ki jóra vihessen. 
  

Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél,  
Mert énnékem mennyből őrizőt küldöttél,  

Én ellenségimtől engem megmentettél  
És az én szívemben örömöt szerzettél. 



Azért téged, Uram, én felmagasztallak,  
Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak,  

Mind e világ előtt irgalmasnak vallak;  
És jóakarómnak én tégedet hívlak. 

  
Kész már az én szívem néked énekelni,  

Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni,  
És mindenek előtt téged megvallani,  
A te szent nevedet örökké dicsérni. 



Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem,  
Légy mindenben nékem kedves segítségem,  

Erőtlenségemben légy én erősségem  
És veszedelmemben légy oltalmam nékem. 

  
Én felmagasztalom irgalmasságodat,  
Mindenkoron vallom te igazságodat,  

Mind ez egész földön hatalmasságodat:  
Mindenkor hirdetem a te jó voltodat. 







Isten e világot úgy szerette,  
hogy odaadta egyszülött Fiát,  

hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen,  
hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.  

  
Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút,  

jel volt ez neked Izrael,  
hogy a magasból eljött a naptámadat,  

velünk van az Úr, Immánuel!  



Ő, kinek uralma véget nem ér,  
s királysága örökké áll.  

Most eljött, kit rég várt az elkínzott nép,  
hogy ajándékul adja magát.  

  
Orcáját odaadta az Őt verőknek,  
hátát hagyta, hogy szaggassák.  
A köpdösés elől nem fordult el,  
a gyalázkodók közt szelíden állt.  



Csak néztek Őreá, akit átszögeztek,  
siratták, mint egyetlen Fiút,  

mert az Úr mindnyájunk vétkeit Rá vetette,  
kínhalált halt ártatlanul.  

  
//: De Ő harmadnap hajnalban feltámadott,  

nem tarthatta fogva a halál,  
Mert az életnek Királya föltámadott, országa neked nyitva áll!  

Térj hozzá, jöjj Hozzá, eltörölte álnokságod, mint a felleget,  
S mint felhőt, bűneidet. ://  



Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, 
Égi lángod járja át szívem és a szám! 

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám! 

  
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, 

Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt! 



Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, 
S Jézusommal légyek egy már e földön lent! 

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 

  
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, 

S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 



Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála, 
Együtt mondjunk háladalt, közös ének áldja: 

Jóság, hűség kezed minden műve. 
Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. 

 
Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten: 

Erő, Fönség, Hatalom, fénye átjár mindent. 
Jóság, hűség kezed minden műve. 

Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. 



Igaz jóság, irgalom minden rendelése, 
Csak az érti valóban, aki bízik benne.  

Jóság, hűség kezed minden műve. 
Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. 

 
Soha el nem felejti ősi szövetségét, 

Maga őrzi, táplálja, egybegyűjti népét.  
Jóság, hűség kezed minden műve. 

Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. 



Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála, 
Csodálkozva, boldogan néped ezt kiáltja: 

Jóság, hűség kezed minden műve. 
Szent vagy, jó vagy, áldunk mindörökre. 



Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát 
Hitünk karja úgy ölelje édes Megváltónkat át! 

Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei, 
Mi cselédek, Ő a gazda, Ő miénk, övéi mi. 

  
Szeretetben összeforrva egy közös testtagjai. 

Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. 
Úgy szerette földi nyáját, s halt meg érte jó Urunk, 

Fájna néki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk.  
  

Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy. 
Míg eggyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. 

Míg Szentlelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, 
S a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. 



Istenem, én nagy bűnös ember,  
Szent színed elé járulok,  

Vétkem oly mély már, mint a tenger,  
Mentségért hozzád fordulok.  

Én Istenem, én Istenem,  
Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Szívem szerint ím elkesergem  
Gonosz és sok bűneimet: 

Hogy tőled én eltévelyedtem,  
Elhagytalak, Teremtőmet.  

Én Istenem, én Istenem, 
 Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Hallgasd meg én fohászkodásim  
Atyai nagy szerelmedből, 

Bocsásd meg minden rút bűneim,  
Mentsd ki szívem ez ínségből. 

Én Istenem, én Istenem,  
Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Ne büntess úgy, mint érdemlettem  
Tőled én undok bűnömmel, 

Mert akkor nyilván el kell vesznem:  
Térj hozzám hát jó kedveddel.  

Én Istenem, én Istenem,  
Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek,  
Mondd ezt énnékem, bűnösnek:  
„Megengedtem, menj el békével,  

Meglásd, többé ne vétkezzél.” 
Én Istenem, én Istenem,  

Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Nincs kétségem, megvigasztaltál,  
Erősítéd én szívemet, 

Könyörgésemben meghallgattál, 
Érzem már szent kegyelmedet.  

Én Istenem, én Istenem,  
Irgalmazz, kérlek, énnekem! 



Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled. 
Nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted. 

De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. 
Nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem! 

 
//: Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek, 

Téged és senki mást, amíg csak élek. :// 



 



 



 



 



 



 



Itt a csendben szavad bennem szól, 
Mint a tűzláng, úgy jár át. 

Itt a csendben végre szebben  
értem a szót, vágyom a jót: 
Ragadj meg és formálj át! 

  
Úgy kell, hogy lássam,  

szépséged érintsem, 
Mélyebben éljem át! 

Úgy kell, hogy értsem,  
még jobban érezzem: 
Szentlelked árad rám. 



Itt a csendben, titkos mennyben jár, 
Szívem-lelkem Téged vár. 
Átölelsz és sodor már a  

szeretet-ár, nincs akadály. 
Ragadj meg és formálj át! 

  
Úgy kell, hogy lássam,  

szépséged érintsem, 
Mélyebben éljem át! 

Úgy kell, hogy értsem,  
még jobban érezzem: 
Szentlelked árad rám. 



Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem, 
Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem, 

Vedd elmém, lelkem és szívem,  
Hadd adjam néked mindenem, 

Hogy kedves légyek néked. 



Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél, 
Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél, 

Még meg sem formált szent kezed,  
Már elválasztál engemet,  
Hogy társam légy e földön. 



Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem, 
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, 

És bölcsőd, szállásod leszek,  
Jövel hát, tölts el engemet  
Magaddal, nagy örömmel. 



Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal. 
Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e hang, 

Mert ma nem azt kérem, hogy adj még,  
Nem könyörgök: figyelj rám, 

csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám! 



Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad, 
Hiszen mindent látsz Te bennem,  

Hatalmad olyan nagy. 
Szeretlek ó Uram, hálám szívemből fakad. 

És éneklem, hogy áldott légy Uram!  



Ismét térden állok én, s tudom, hogy hallgatsz rám.  
Bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám,  

De most el kell, hogy mondjam egyszer, 
Amit oly rég szeretnék, 

Hogy szeretlek, a szívem csak tiéd!  



Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad, 
Hiszen mindent látsz Te bennem,  

Hatalmad olyan nagy. 
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad. 

És éneklem, hogy áldott légy Uram!  



Itt van Isten köztünk: Jertek őt imádni, 
Hódolattal elé állni. 

Itt van a középen: Minden csendre térve 
Őelőtte hulljon térdre. 

Az, aki Hirdeti S hallja itt az Igét: 
Adja néki szívét! 



Itt van Isten köztünk: Ő, kit éjjel-nappal 
Angyalsereg áld s magasztal. 
Szent, szent, szent az Isten! 

Néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. 
Halld, Urunk, Szózatunk, 

Ha mi, semmiségek áldozunk Tenéked! 



Csodálatos Felség Hadd dicsérlek Téged: 
Hadd szolgáljon lelkem Néked! 

Angyaloknak módján színed előtt állván 
Bárcsak mindig orcád látnám! 

Add nékem mindenben  
Te kedvedben járnom, Istenem, Királyom! 



Járom a Jézus lábnyomát mind a sírig én, 
Az égi Jeruzsálemből árad rám a fény. 

Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi jel; 
Ismétlem Jézus szent szavát, hogy Ő sosem hagy el. 

Jézus hű barát, drága jó barát, 
Gyermekeinek hordja bánatát. 

Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi jel; 
Ismétlem Jézus szent szavát, hogy Ő sosem hagy el. 



Nem vétem már el szem elől Jézus lábnyomát, 
Nem térek ki a fény elől mellékútra már. 

Szent Igéje drága lámpafény, kézben tartom én. 
Vágyom már teljes szívemből a fényben élni én. 

Jézus hű barát, drága jó barát, 
Gyermekeinek hordja bánatát. 

Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi jel; 
Ismétlem Jézus szent szavát, hogy Ő sosem hagy el. 



Mennyben ér véget nemsoká ez a keskeny út, 
Meglátom Jézust trónusán, mint dicső Fiút, 

Szeme fénye dicsfénybe borít, bajt, sebet gyógyít, 
Jó Pásztor kicsiny bárányát a szívére szorít. 

Jézus hű barát, drága jó barát, 
Gyermekeinek hordja bánatát. 

Bár vihar dúl, nem sötétül el fenn az égi jel; 
Ismétlem Jézus szent szavát, hogy Ő sosem hagy el. 











Jerikó hatalmas város volt, óriás falai védték, 
A falakon belül a bűn honolt, mindörökre ők úgy vélték. 

Egyszer a falaknál megjelent Istennek népe, sereggel, 
A sereg élén állt Józsué, de nem földi fegyverekkel! 

Józsué úgy ostromolta Jerikót, Jerikót, Jerikót, 
Hétszer kellett körbejárni Jerikót, és a nagy fal leomlott. 

Megharsant Isten népe kürtszava és összeomlott Jerikó fala. 
Választott népnek harsonája szólt, benn a városban  

Jézus már az Úr! 



A te szívednek is van egy nagy fala, kőfala, bűn fala, 
Abban lakik a te szíved rossz ura: Ő a Sátán angyala. 

Néked is szól most ez a muzsika,  
hadd legyen ez most Isten kürtszava. 

Hadd törje össze szíved bűnfalát, űzze el onnan szíved rossz urát!  

Jézus Krisztus ostromolja szívedet, szívedet, szívedet, 
Ő akarja megmenteni éltedet, a te bűnös éltedet. 

Ne félj, hát, hogyha Jézus szava szól, jöjj csak ki bátran falaid alól! 
Akkor élhetsz csak békén, boldogul,  
hogyha szívedben Jézus lesz az Úr! 



Józsué úgy ostromolta Jerikót, Jerikót, Jerikót, 
Győzelem csak akkor is az Úré volt, akkor is az Úré volt! 

  
Kedves testvér most az egyszer higgy nekem,  

higgy nekem, higgy nekem, 
Hogy ma is csak Jézusé a győzelem, Jézusé a győzelem! 











Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, 
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. 

Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, 
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk. 

Ez a föld széthullik, minden hegy elomlik, 
De egy Kőszikla örökké áll. 

Tajtékzik a tenger, gyilkol a sok fegyver, 
Nékünk mégsem árt a halál. 



Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, 
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. 

Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, 
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk. 

Eladó már minden, örömöd mégsincsen, 
Ha ez a forrás nem árad rád. 

Ő az, aki ingyen, már od'adott mindent, 
Értünk áldozva Önmagát. 



Jézus a mi oltalmunk, erősségünk, 
Ha ránk szakad minden baj, mégse félünk. 

Ő a mi páncélunk, erős pajzsunk, 
Ha ránk tör az ellenség, Benne bízunk. 

Fogták, elítélték és megfeszítették, 
Isten fiát mi helyettünk. 

Nincs már ítélet, vád sohasem érhet, 
Vére eltöröl minden bűnt. 



Jézus arcára nézz fel, 
Mert tündöklő lénye csodás. 

//: Rád ott fény ragyog,  
s ha Őt láthatod, 

Fényét elveszti minden más. :// 
  

Jézus nevét imádjad, 
Mert szent neve olyan csodás. 

//: Neve hatalom, vére oltalom, 
Sebe hit által gyógyulás. :// 



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.  



Menny és föld vigadjon, 
Néki hálát adjon 
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x 
  
Őt küldte Istenünk, 
hogy mi el ne vesszünk 
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x 
 
Bűneinknek ára 
ártatlan halála 
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x 
 
Közjáték / 2x 



Ahogy meg volt írva 
nem maradt a sírban  
/ Jézus feltámadt, halleluja /2x 
 
Közjáték / 1x 
 
Halál legyőzője, 
légy szívünk őrzője 
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x 
  
Lelked lakjon bennünk, 
hogy mi is győzhessünk 
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x 
  



Hadd hirdessük bátran 
az egész világnak 
/ Jézus feltámadt, halleluja /1x 
 
Közjáték 
 
 / Jézus feltámadt, halleluja /2x 
 



Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere, 
Halk hívása tisztán hallik: Jer, kövess, ó, jöjj ide! 

Vedd a példát Andrástól, Ki hallva hívó szózatot, 
Hálóját se vonszolá ki, Érte mindent elhagyott. 

Jézus hív, hogy Őt imádjad, megragad, hogy el ne ess, 
Mert kísért öntelt világod: Jöjj, engem jobban szeress! 



Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt, 
Bús orcám, Hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. 

 
Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd Tieddé szívemet, 

Hadd lehessek engedelmes, Néked élő gyermeked! 



Jézus hív, hogy szabad lehess, 
Ő megtart téged, hogy el ne ess. 
A Sátán támad, és legyőzni kész, 

Gyere gyorsan, hátra ne nézz! 
  

Ó, nézz fel végre és lásd:  
az Úr a Király! 

Figyelj, halld meg a biztatást:  
Ő vár, Ő vár, Ő vár rád! 



Jézus hív, hogy szabad lehess, 
Ő megtart téged, hogy el ne ess. 
A Sátán támad, és legyőzni kész, 

Gyere gyorsan, hátra ne nézz! 
  

Rajtad nem lesz más hatalom,  
az Úr a Király! 

Figyelj, itt van az alkalom,  
Ő vár, Ő vár, Ő vár rád! 



Jézus hív, hogy szabad lehess, 
Ő megtart téged, hogy el ne ess. 
A Sátán támad, és legyőzni kész, 

Gyere gyorsan, hátra ne nézz! 
  

Gyere gyorsan, gyere gyorsan, 
Gyere gyorsan, hátra ne nézz! 



Jézus hű Megváltó, Isten áldott szentje, 
Égi főpap, Úr és Király, béke hírnöke. 

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten, 
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem. 



Jézus hű Megváltóm, nem adatott más név, 
Amely által éltem lenne, s üdvre juthatnék. 

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten, 
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem. 



Elé állok egykor, színről színre látom. 
Dicső fénye rám ragyog majd, s Krisztus lesz napom. 

Hála néked Bárány, mert Atyám lett az Isten, 
És elküldted Lelkedet, hogy megtartsd életem. 



Jézus járt a tengerparton és 
látott két testvért: 

Simont, Andrást, kik hálójuk a 
tengerbe vetették. 

Jézus mondta: kövessetek 
engem, halászok, 

S azt mívelem mától, hogy 
embereket halásztok. 



Jött Jézushoz egy gazdag ifjú  
és azt kérdezte: 

Mit cselekedjem, hogy örök 
életem legyen? 

Jézus mondta: vagyonodat  
add a szegénynek, 

Kövess engem és mától  
kincsed lesz a mennyben. 



Mert mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri, 

Mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 

Ha a lelkében kárt vall, 
ha a lelkében kárt vall, 

Akkor mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 



Jerikóban élt Zákeus,  
a gazdag vámszedő, 

Jézust látni egy fügefára  
fel is mászott ő. 

Látta Jézus, és azt mondta: 
hamar szállj alá,  

Mert itt kell maradnom,  
a te házadnál. 



Mert mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri, 

Mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 

Ha a lelkében kárt vall, 
ha a lelkében kárt vall, 

Akkor mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 



Jézus mondja:  
ha valaki utánam jönne, 

Tagadja meg magát,  
és úgy kövessen engem. 

Ki meg akarja tartani éltét,  
az elveszti, 

Aki értem veszti,  
örökre megnyeri. 



Mert mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri, 

Mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 

Ha a lelkében kárt vall, 
ha a lelkében kárt vall, 

Akkor mit használ az embernek, 
Ha az egész világot megnyeri. 



Jézus Krisztus megbocsát, vére töröl bűnt, hibát,  
ha megvallod Őelőtte őszintén és igazán. 

Hiszen érted szenvedett, nagyon-nagyon szeretett.  
Szánja, kéri szegény, bűnös szívedet.  

Jézus reád olyan régen vár.  
Miért nem nyílik szíveden a zár?  

Mire vársz? Hisz oly rövid földi életed,  
Mi lesz, ha a Kegyelmet így elveszted?!  



Hogyha Jézust követed, boldog lesz az életed. 
Nem bánod meg sohasem, hogy Néki adtad szívedet. 
Boldogan megvallhatod, velünk együtt mondhatod: 

Jézus enyém! Én meg az Övé vagyok!  

Jézus reád olyan régen vár.  
Miért nem nyílik szíveden a zár?  

Mire vársz? Hisz oly rövid földi életed,  
Mi lesz, ha a Kegyelmet így elveszted?!  



Imádságunk Hozzád száll, Drága Jézus, Úr, Király. 
Légy itt úrrá minden szíven, teljesen és igazán. 
Ó, ragadd meg Lelkeddel és soha ne engedd el, 

Azt, aki még nem a Tiéd egészen! 

Jézus reád olyan régen vár.  
Miért nem nyílik szíveden a zár?  

Mire vársz? Hisz oly rövid földi életed,  
Mi lesz, ha a Kegyelmet így elveszted?!  

Terád vár egy 
szép ország 



Jézus Krisztus, dicsérlek én, a szívem áld,  
Jézus Krisztus hirdetem szent neved.  

Jézus Krisztus, követlek már, követlek már,  
Szolgád lettem, tied az életem.  

  
Kérlek Téged, előttem járj, előttem járj!  

Engedelmes szívet Te adj nekem.  



Jézus Krisztus, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr!  
Jézus Krisztus, Királyom csak Te vagy!  

Kérlek Téged, előttem járj, előttem járj!  
Engedelmes szívet Te adj nekem.  

Jézus Krisztus, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr!  
Jézus Krisztus, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr!  

Királyom csak Te vagy!  



Jézus Krisztusunk,  
Néked hódolunk,  
mert méltó vagy,  

hogy dicsérjünk Téged. 
Néked zeng szívünk,  

áldunk, tisztelünk, 
ujjong lelkünk,  

látva győzedelmedet.  
 

Meghaltam a kereszten,  
de élek én!  

Feltámadtam, bennem  
van csak élő remény!  



Áldunk Jézusunk,  
áldunk hű Urunk! 

Téged feltámadott,  
győzelmes Király!  

Halljuk szent szavad,  
éles, mint a kard,  

mint a vízesés zúg,  
s zengve így kiált: 

 
Jöjjetek csak bűnösök,  

ó most jöjjetek!  
Tiszta szívet adok  
néktek, s új életet!  



Jézus Krisztusunk,  
Néked hódolunk,  
kezünk kitárjuk  

és imádunk Téged!  
Szívünk Orvosa,  
lelkünk Pásztora, 

szánkon felcsendül  
a győzelmes ének: 

 
//: Isten Fia, Jézus Krisztus  

él, nem halott, 
halleluja, halleluja,  
feltámadott! :// 2x 



Jézus neve fenséges! 
Drága Megváltó, Nagy Alkotó. 

Immánuel, nem hagy ő el, 
Igéje áldott, élő szó. 

  
Jézus, neved hatalmas! 

Te vagy a győztes, drága Megváltónk! 
Immánuel, Velünk az Isten. 

Dicsőült Bárány, élő ige. 
  

Jézus, előtted állunk. 
Szívünk kitárva téged imádunk, 

Immánuel, Velünk az Isten. 
Dicsőült Bárány, élő ige. 



Jézus, nyájas és szelíd,  
Láss meg engemet,  

Hallgassad meg,  
hű Megváltóm, gyermekedet! 

 
Bűnöm láncát oldja fel  

Kegyelmed s a hit;  
Törjed össze  

balga szívem bálványait! 
 

Szabadságot adj nekem  
És tiszta szívet,  

Vonj magadhoz, Jézusom,  
hogy járjak veled! 



Vezess engem utadon:  
Magad légy az út,  

Melyen lelkem a halálból  
életre jut. 

 
Jézus, nyájas és szelíd,  

Láss meg engemet:  
El ne engedd, hű Megváltóm,  

már kezemet! 



Jézus töltsd be a szívünk fénnyel, 
mint a nap, mikor reggel felkel, 
áttör sugara az éj sötét kékjén, 

árad szét földön s égen a napfény, 
így ragyogj ránk, így ragyogj ránk!  

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel! 
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk! 

Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel! 
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény! 



Jézus, itt vagyok, moss meg engem! 
Véred eltöröl minden szennyet. 
Benned életnek forrása fakad. 

Lényed, mint fénylő hajnalcsillag. 
Úgy ragyogj ránk, úgy ragyogj ránk! 

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel! 
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk! 

Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel! 
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény! 



Tartsd meg, Jézus, a fényed bennünk! 
Add, hogy békére Benned leljünk! 

Formálj minket, hogy újjá lett életünk 
mindig hirdesse: Jézus él bennünk! 
Jöjj, ragyogj ránk, jöjj, ragyogj ránk! 

Gyújts Jézus fényt! Töltsd be, kérünk, a szívünk hittel! 
Jöjj, Lélek, jöjj, újítsd meg életünk! 

Gyújts Jézus fényt! Lelked töltse be szívünk tűzzel! 
Küldd el igéd, legyen bennünk a fény! 



Jézus vére oly csodálatos, 
Jézus vére oly csodálatos, 
Mert a Bárány legyőzte  

a bűnnek erejét, 
Jézus vére oly csodálatos. 

Jézus vére bűntől megtisztít, 
Jézus vére bűntől megtisztít, 

Mert a Bárány legyőzte  
a Sátán erejét, 

Jézus vére bűntől megtisztít. 

Jézus neve oly csodálatos, 
Jézus neve oly csodálatos, 

Mert a Bárány nevére  
meghajlik minden térd, 

Jézus neve oly csodálatos. 



Jézus véred megtisztít, véred ad új életet 
Véred tesz ma szabaddá, értem folyt e drága vér, 
Így a lelkem, fehér mint a hó, mint a hó, 
Úr Jézus, Te megölt Bárány. 



//: Soon and very soon, we are going to see the King :// 3x 
Alleluia, alleluia! We are going to see the King! 

Alleluia, alleluia!  

//: Jézus visszajön, igen, megyünk az Úr elé! :// 3x 
Halleluja, halleluja! Igen, megyünk az Úr elé! 

Halleluja, halleluja!  



//: Ott nem lesz fájdalom, igen, megyünk az Úr elé! :// 3x 
Halleluja, halleluja! Igen, megyünk az Úr elé! 

Halleluja, halleluja!  

//: Ott nem vár ránk halál, igen, megyünk az Úr elé! :// 3x 
Halleluja, halleluja! Igen, megyünk az Úr elé! 

Halleluja, halleluja!  







Jézus, Isten szent Báránya,  
hófehér ruhádról tisztaság, erő árad. 

Jézus, Isten szent Báránya,  
amerre jársz, lépted nyomán  

halál helyén élet támad. 
 

Mert a rabságban  
Te vagy a Szabadság,  

a betegségben  
Te vagy a Gyógyulás, 

a hamisságban  
Te vagy az Igazság, 
és a gyűlöletben  

Te vagy a Megbocsátás. 



Jézus, Isten szent Báránya,  
hófehér ruhádról tisztaság, erő árad. 

Jézus, Isten szent Báránya,  
amerre jársz, lépted nyomán  

halál helyén élet támad. 
 

Mert az ínségben  
Te vagy a Gazdagság, 

a sötétségben  
Te vagy a Világosság,  

a csüggedésben  
Te vagy a Reménysugár,  

És a szomjúságban  
Te vagy a Bővizű Forrás!  



Jézus, Isten szent Báránya,  
itt vagyok, kenj most meg  

szentségednek olajával! 



Jézus, Jézus, Jézus, 
Áldom a Te szent neved, 

Jézus, Jézus, Jézus, 
Tőled kaptam új életemet.  

Jézus, Jézus, Jézus, 
Veled olyan jó nekem. 

A Te szíved engem úgy szeretett, 
Véred ontottad értem. 



Jézus, Jézus, Jézus, 
Te vagy nékem oltalom. 

Jézus, Jézus, Jézus, 
Örökségem: béke és nyugalom. 

Jézus, Jézus, Jézus, 
Köszönöm,  

hogy már most élhetem 
Azt a csodás, gazdag életet, 
Melyet készítettél nekem. 



Jézus, Jézus, Jézus, 
Köszönöm, hogy fogod kezem. 

Bármi bánat érne, 
Megvigasztalsz engem  

és felemelsz. 
Jézus, Jézus, Jézus, 

Tiszta szívet adj nekem, 
Hogy majd ama napon  

elragadhass engem 
Fel a Mennybe. Ámen. 



Jézus, Jézus, Nála béke vár,  
Béke, béke, ha elfogadod szavát. 

  
Ő az, ki szegényen, jászolban jött a világra,  
Ő az, ki emberként Földünknek utait járta.  

Ő az, ki elhívta Pétert, Ő az, ki elhívta Jánost,  
Ő az, ki téged is mindennap szólít magához.  



Jézus, Jézus, Nála béke vár,  
Béke, béke, ha elfogadod szavát. 

  
Ő az, ki mutatta, s tanítja, hogyan kell élni,  
Ő az, ki mindenkit segít a nyomába lépni.  

Ő az Út, Igazság, Élet, a Szeretet belőle éled,  
Ő az, ki hozzád és hozzám is mindig beléphet.  



Jézus, Jézus, Nála béke vár,  
Béke, béke, ha elfogadod szavát. 

Ő az, ki testével s vérével terített asztalt,  
Ő az, ki keresztfán szenvedett, s bűnünkért meghalt.  

Ő az, ki elküldte Lelkét, Ő az, ki reménnyel táplált,  
Ő az, ki téged is mindennap szólít és vár rád.   

Jézus, Jézus, Nála béke vár, 
Béke, béke, ha elfogadod szavát.  



//: Jézus, Jézus, Ő az én Uram, 
Ő az én Uram, Jézus Krisztus. :\\ 
Jézus Úr, Megváltóm, Kősziklám, 

Jézus, Jézus, Ő az én Uram. 
  

//: Szent, szent, szent az én Uram, 
Szent az én Uram, Jézus Krisztus. :\\ 

Jézus Úr, Megváltóm, Kősziklám, 
Jézus, Jézus, Ő az én Uram.  



Jézus, Messiás, neve minden név fölött való. 
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. 

  
És aki hallja, az mondja, hogy jövel,  

aki szomjas, jöjjön el. 
És aki akarja mind vegye el  

az élet vizét ingyen. 



Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága. 
Izrael reménysége, ama fényes hajnali csillag. 

  
És aki hallja, az mondja, hogy jövel,  

aki szomjas, jöjjön el. 
És aki akarja mind vegye el  

az élet vizét ingyen. 
 

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való. 
Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. 



Jézus, neved oly csodálatos,  
Jézus, nékem oly kívánatos, 

Jézus, Néked mondok éneket, 
Te vagy ékes mindenek felett. 



Jézus, Sáron legszebb rózsája, 
Jézus, a völgyek legszebb virága, 
Jézus, szívem hódoljon Neked, 
Te vagy ékes mindenek felett. 



Jézus, eljövendő, nagy Király, 
Jézus, akit minden szentje vár, 
Jézus, Tiéd minden tisztelet, 

Te vagy ékes mindenek felett. 



Jézus, Te égi, szép, tündöklő fényű név, 
Legszentebb itt alant e föld ölén. 

Benned van irgalom, Terólad zeng dalom, 
Erőd magasztalom, ragyogj felém! 



Az élet száz veszély - én lelkem mégse félj, 
Míg Ő hord karjain, hű Mestered, 

Elhagynak emberek, mit árt, ha Ő veled. 
Töröld le könnyedet, Jézus szeret. 



Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, 
Ne rejtsd el Mesterem tetszésedet, 
Alázattal tele, hadd merüljek bele, 
Hisz idegenbe’ jár itt gyermeked. 



Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen 
Fényedből fénysugár az életem, 

Míg a homályon át a lelkem otthonát, 
Világosságodat elérhetem. 









Jézus, világ Megváltója, üdvösségem megadója, 
Megfeszített Isten Fia, bűnömnek fán függő díja: 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 
  

Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, 
Mert így gyógyulást reménylek, moss meg szent véredben, s élek. 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 
  

E keresztről, én Reményem, tekints reám szerelmesen, 
Épen téríts hozzád engem, mondván: „bűnöd megengedtem”. 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 



Ne gerjedezz vétkem ellen, sőt véreddel kegyelmesen, 
Ily mocskos beteget, híven moss meg, s bűntől üres lészen. 
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 

  
Engem ily nagy szerelmedből, végy hozzád szent kegyelmedből, 

Vegyek erőt keresztedből, és végbúcsút bűneimtől. 
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 

  
Ajánlom magamat néked, sebeidben szívemet vedd, 

Ó, nyíljál fel piros forrás, mert nagy bennem rád a vágyás! 
Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 



Ez keserves halálodért, melyet felvettél éltemért, 
Vedd szívemet mindezekért, megérdemlett jutalmadért. 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 
  

Nyílj fel, édes szív rózsája, jó illatú violája, 
Hogy lehessen maradása szívemnek, s benned lakása. 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 
  

Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj, halál rabját kínra ne adj;  
Sőt, ha eljő majd halálom: szent jobbodra engedj állnom. 

Jézus, engedd Hozzád térnem, Veled halnom, Veled élnem! 



Jézusnak mondja valaki: én követlek, bárhova mész. 
Mindvégig élni Veled a szívem régóta kész. 

//: Nézd, az égi madarak békén élnek, jó puha fészkük van, 
De az ember fia, a világ Ura, e földön hontalan. :// 



Jézus szól máshoz szelíden: jöjj, kövess és légy az enyém! 
- Én megyek, de engedd előbb, hogy Atyámat temessem én. 

//: Hagyd a holtakat, ők hagy temessék saját halottaikat, 
Te meg indulj Velem, és ne késlekedj hirdetni az én utamat! :// 



Még más is mondja: Uram, én szívesen Veled megyek, 
De engedj még hazatérnem, míg házamtól búcsút veszek. 

//: Most a búcsúzásra nincsen idő, ma még utat választhatsz, 
De aki hátra tekint, nem előre néz, itt alkalmatlan az. :// 







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. 



//: 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 :// 
//:Mert a te jó Atyád  a mennyből néz le rád! 

Jól vigyázz, kicsi láb, hová lépsz! :// 



//: Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel :// 
//:Mert a te jó Atyád  a mennyből néz le rád! 

Jól vigyázz, kicsi szem, mit lesel! :// 
 

//: Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz :// 
//:Mert a te jó Atyád  a mennyből néz le rád! 

Jól vigyázz, kicsi fül, mit fülelsz! :// 



//: Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz :// 
//:Mert a te jó Atyád  a mennyből néz le rád! 

Jól vigyázz, kicsi száj, mit beszélsz! :// 
 

//: Jól vigyázz, kicsi én, nagy ne légy :// 
//:Mert a te jó Atyád  a mennyből néz le rád! 

Jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy! :// 



Jöjj a Szentek Szentjébe, jöjj az Ő jelenlétébe, 
A  Bárány Jézus vérén át imádd Istent a trónjánál, 

Szent kezeket emelj fel, 
Mert szent az Isten, igen szent! 

Halleluja! 



Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
szeretetnek Lelke, jöjj el,  

Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
békességnek Lelke, jöjj, szállj le ránk! 

  
Jöjj, csendesítsd le szívünk minden zaját,  

űzd el a világ lelkét,  
Segíts, hogy megértsük beszédednek szavát,  

szenteljen meg a Te Igéd.  



Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
szeretetnek Lelke, jöjj el,  

Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
békességnek Lelke, jöjj, szállj le ránk! 

  
Jöjj, világítsd meg szívünk minden zugát,  

vedd el bűneink terhét.  
Ragyogtasd fel újra az Atya irgalmát,  

Jézus értünk folyt szent vérét.  



Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
szeretetnek Lelke, jöjj el,  

Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
békességnek Lelke, jöjj, szállj le ránk! 

  
Jöjj, szólaltasd meg gyermekeid ajkán  

neved dicsőítését.  
Énekkel, zenével dicséretet, hálát  

adjunk Neked mi örökké. 



Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
szeretetnek Lelke, jöjj el,  

Jöjj el, jöjj el Isten élő Szentlelke,  
békességnek Lelke, jöjj, szállj le ránk! 



Jöjj Jézus, életem, Lelked által gyógyítsd a szívem, 
Jöjj Jézus, életem, hogy fájjon végre a bűn. 

Jöjj Jézus, életem, véred által mosd meg a szívem, 
Jöjj Jézus, életem, Te győzd le bennem a bűnt. 

Mert tisztátalan és gőgös szívemmel  
ellened vétkeztem én.  

Az álnokságom árja elborít.  
A bálványaim és égő vágyaim gyűlöletet marnak belém.  

Nincs senki más, ki tőlük megszabadít. 



Jöjj Szentlélek, szállj le rám 
Reményt hozó fénysugár 

Vezesd életem a szűk ösvényen  
Segíts levetni régi ruhám! 



Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd 
Jöjj, kapudat tárd az Úr felé 

Jöjj, úgy, ahogy vagy és dicsérd 
Jöjj, menjünk együtt az Úr elé! 

Jöjj!  
  

//: Egyszer minden nyelv  
megvallja, hogy Ő az Úr, 
És mindenki térdet hajt 

Megtalálja a legnagyobb kincset 
Ki Őt választja majd. :// 



Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert Ő téged vár! 
Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert Ő téged vár! 
Nem mond le rólad, visszafogad téged és karjába zár, 
Nem mond le rólad, visszafogad téged és karjába zár. 



Jöjj, készíts utat Jézusnak, 
Jön már a Király! 

Hordj minden halmod, völgyet el, 
Most jöjj, ne várj! 

Jöjj hát, jöjj hát! Urad Jézus jön. 
Jöjj hát, jöjj hát! 

Fogadd be a menny Urát. 

Jön Megváltód és Gyógyítód, 
Jön Már a Király. 

Ki megnyitja a vak szemeit, 
A sánta jár. 

Jöjj hát, jöjj hát! Urad Jézus jön. 
Jöjj hát, jöjj hát! 

Fogadd be a menny Urát. 



Ha súlyos terhet hordozol 
Add azt Neki át! 

Az üdvösséggel megkoronáz, 
Add szíved hát! 

 Jöjj hát, jöjj hát! Urad Jézus jön. 
Jöjj hát, jöjj hát! 

Fogadd be a menny Urát. 

Nincs Isten más az ég alatt, 
Csak Ő a Király! 

Az Ő országa megmarad, 
Mindig megáll. 

Jöjj hát, jöjj hát! Urad Jézus jön. 
Jöjj hát, jöjj hát! 

Fogadd be a menny Urát. 



Jöjj, királyom, Jézusom, 
Szívem íme megnyitom. 
A gonosztól óvj te meg, 

Meg ne rontson engemet. 
  

Véreddel mely el-kifolyt, 
Mosd le rólam, ami folt; 
Élet útját megmutasd, 

Én meg nem találom azt. 
  

Gyógyítsd meg sok nyavalyám, 
Enyhíts szívem bánatán; 

Kétség, gond ha gyötrenek, 
Biztasd nádszál hitemet. 



Van hatalmad rá tudom, 
Míveld, édes Jézusom: 
Hit, remény és szeretet 

Töltse be a szívemet. 
  

A keresztet te adod, 
Adj hozzá alázatot: 

Hordjam olyan csendesen, 
Mint egykor te, Mesterem. 

  
Majd ha véget ér a harc 
S megpihentetni akarsz: 
Megragadom jobbodat, 

S mennyországod béfogad. 



Jöjj, mondjunk hálaszót  
Hű szájjal és hű szívvel,  
Mert rajtunk itt az Úr  

Nagy csoda dolgot mível.  
Már anyaölben is  

Volt mindig gondja ránk.  
A sok jót, mellyel áld,  

Ki sem mondhatja szánk. 



Dús kincséből az Úr  
Jó békességet adjon,  

Hogy szívünkben a kedv  
Víg és derűs maradjon.  

Ne hagyja híveit  
Bú-bajban sohasem;  
A rossztól óvja meg  
Itt s túl ez életen. 



Az Atyát és Fiút  
És a Szentlelket áldom; 

A menny Urát, kiben  
Szent egybe forrt a három;  

Aki úgy szól ma is,   
Ahogy régente szólt,  
Nem változik: Az Ő,  
És az lesz, aki volt. 



Jöjjetek Krisztust dicsérni, 
Bízó szívvel hozzá térni, 
Énekekkel zengve kérni, 
Krisztus népe, jöjjetek. 

  
Bűn, pokol már búban éljen, 
Ördögöt hadd ölje szégyen, 
Üdvösségünk szent ölében  
Már levetjük mind a bút.  

  
Küldte Őt az Úr kegyelme  

Öröklétre, győzelemre,  
Hogy szívünket felemelje  

Boldogságos ég felé. 



Irgalommal szánva minket,  
Nagy jósága ránk tekintett,  
S ördögcsalta bús szívünket  
Mennymagasból látni jött.  

  
Áldott óra, boldog óra,  

Nagy hitünknek meghozója, 
 Ajkunk zengő hálaszóra  

Nyílik, édes Jézusunk.  
 

Jászol-ölben drága gyermek, 
Ég felé vigyen kegyelmed, 

Hol dicsérve énekelnek 
Édes hangú angyalok. 









Jövel, Szentlélek Úr Isten,  
Töltsd bé szíveinket épen,  

Menynyei szent ajándékkal,  
Szívbéli szent buzgósággal,  
Melynek szentséges ereje  

Nyelveket egyező hitre  
Egybegyűjte sok népeket,  

Kik mondván, így énekeljenek;  
Alleluja! Alleluja! 



Te, szentségnek új világa,  
Vezérelj Igéd útjára, 

Taníts téged megismernünk,  
Istent atyánknak neveznünk.  

Őrizz hamis tudománytól, 
Hogy mi ne tanuljunk mástól,  
És ne légyen több más senki,  

Hanem Krisztus, kiben kell bízni!  
Alleluja! Alleluja! 



Ó, mi édes Vigasztalónk,  
Légy kegyes megoltalmazónk,  

Hogy maradjunk útaidban,  
Ne csüggedjünk háborúnkban. 

Erőddel elménket készítsd, 
Gyenge hitünket erősítsd,  

Hogy halál és élet által  
Hozzád siessünk hamarsággal! 

Alleluja! Alleluja! 



Jövel, teremtő Szentlélek,  
És híveiddel légy vélek,  
Szent ajándékiddal szívek  
Újuljon és teljesedjék. 
 
Hathatós Vigasztalónak  
És Isten ajándékának,  
Avagy hét ajándékúnak,  
Isten jobb keze ujjának; 
 
Mondatol élő kútfőnek,  
Tűznek és lelki kenetnek,  
Atyának ígéretinek  
És az igaz szeretetnek. 
 
Gerjessz világot elménkben,  
Önts szeretetet szívünkben,  
Erősíts minket hitünkben  
És nagy erőtlenségünkben. 



Adj nékünk teljes örömet,  
Idvességhozó kegyelmet;  
Köztünk minden gyűlölséget  
Ronts el, és adj egyességet. 
 
Távoztasd ellenséginket,  
És add meg békességünket;  
Mindenkor vezérelj minket,  
Utálhassuk bűneinket. 
 
Adjad ismernünk az Atyát,  
És az ő egyszülött Fiát,  
És hinnünk, hogy mindkettőtül  
Szentül származol, vég nélkül. 
 
Dicsőség az egy Istennek,  
Atya, Fiú, Szentléleknek;  
Kedves ajándéka ennek  
Lakjék szívében mindennek. 



//: Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe, 
Nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével. 

Jelenlétedbe hívsz most, hívsz ó Uram. 
Kegyelem által vezérelsz, jövünk hozzád Uram. 

Jövünk hozzád, Uram. :// 

//: Minden törvényszegésünket elvetted, 
A Bárány drága szent vérével mostál meg. :// 







Kenyered és borod táplál engem, 
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.  

Maradj velem Úr Jézus,  
kérlek, maradj velem, 

Tied vagyok, Néked élek már. 

Amíg Veled járok én az úton, 
Minden gondom messze-messze száll.  

Maradj velem Úr Jézus,  
kérlek, maradj velem, 

Tied vagyok, Néked élek már. 

Hétköznapok terhe, ami fáraszt, 
Adj erőt, ha nem bírom tovább. 

Maradj velem Úr Jézus,  
kérlek, maradj velem, 

Tied vagyok, Néked élek már. 



A Te tested éltessen bennünket, 
S adjon nekünk lelki kenyeret. 

Maradj velem Úr Jézus,  
kérlek, maradj velem, 

Tied vagyok, Néked élek már. 
  

A Te véred által menekül meg, 
Földünk népe minden bűn alól.  

Maradj velem Úr Jézus,  
kérlek, maradj velem, 

Tied vagyok, Néked élek már. 



Keressük először Isten országát, 
És az Ő igazságát. 

És mindenek megadatnak nékünk, 
Hallelu, halleluja. 

  
//: Halleluja, halleluja. :// 

  
Nem csak kenyérrel él az ember, 

Hanem minden Igével, 
Mely az Isten szájából származik, 

Hallelu, halleluja. 
  

//: Halleluja, halleluja. :// 



Kész a szívem, Istenem,  
Néked énekelni, 

Új élettel, új szívvel,  
örömmel zengedezni! 

Megváltottad lelkemet,  
elvetted a bűneimet, 
Várom égi fényed,  

jöjj el, jöjj Szentlélek!  
  

Jöjj hát, te is, mert Jézus hív, 
Jöjj, és elveszi vétked! 

Szent és tiszta, örömtől gazdag  
Új szívet ad Ő néked.  







Ki az, kit csöndes áhítattal Mária bepólyált?  
Ne mondd, hogy még nem ismered a földnek Megváltóját!  

Halld angyal kórus zengi: Jézus Krisztus földre szállt, 
Légy bölcs, vagy jámbor pásztor, kínálj néki szállást!  



Ha nagy király, miként lehet, hogy ágya durva jászol  
És ékes csillogás helyett, csak egy kis mécs világol.  
Elhagyta Ő az égi trónt s a mennyben mindenét.  

Szent szíve úgy szeret, lehozta Ő a békét.  



Más kincset adni nem tudunk, kitárjuk hát a szívünk,  
És lelkes dalt zeng kórusunk, míg Betlehembe érünk. 
// Jöjj vélünk földnek minden népe, Ő az új Király,  
Higgy Benne és megosztja véled szent országát! \\ 



Ki Istenének átad mindent, 
Bizalmát csak belé veti. 

Azt csudaképpen őrzi itt lent, 
Ínség, baj közt is élteti. 

Ki mindent szent kezébe tett, 
Az nem fövényre épített. 

 
A súlyos gondok mit használnak, 

A sóhaj, sok jajszó mit ér, 
Ha sebeink még jobban fájnak 
S minden nap kínunk visszatér. 
Így terhünk egyre súlyosabb, 
Ha lelkünk búnak helyet ad. 



Csak légy egy kissé áldott csendben: 
Magadban békességre lelsz. 
Az Úr-rendelte kegyelemben 

Örök, bölcs célnak megfelelsz. 
Ki elválasztá életünk, 

Jól tudja, hogy mi kell nekünk. 
 

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, 
Mit éppen néked Ő adott. 

A mennyből gazdag áldást juttat, 
S majd Jézus ád szép új napot. 

Ki Benne bízik és remél, 
Az mindörökké Véle él. 



//: 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! 



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! 



Kiöntöm szívem, mint vizet eléd, 
Hadd lássam fényedben színét. 

Sötétben toporgok, úgy félek egymagam. 
Adj erőt, hogy lépjek, Uram! 

Kereső kezem nyitott szívre hiába vár, 
Mindenütt zárt ajtót talál. 

Vigyél ki tágas helyre, mutass új utakat! 
Taníts járni a megnyílt ég alatt! 



Úr Jézus, Úr Jézus, tudom, Te vagy az út. 
Uram Jézus, ki nélküled jár, egyedül oly nyomorult, 

Úr Jézus, még ma hadd adjam át magam, 
Mert kell, hogy Te légy Uram. 

Kell a Lélek hangja, kinyújtott kezed, 
Értem áldozott életed. 

A Lélek hangja, kinyújtott kezed, 
Értem áldozott életed. 



Uram, kiöntöm szívem, mint vizet eléd, 
Hadd lássam fényedben színét. 

Két karom is feléd tárom, úgy hívlak, Uram! 
Tudom, válaszolsz, nem hagysz magam. 



//: Királyok jönnek,  
királyok mennek, 

Válaszd, válaszd Őt! :// 
//: Válaszd az Urat,  
válaszd ma Őt! :// 

  
Miért sántikálsz két világban, 

Meddig szolgálsz két Urat? 
Meddig élsz még hamisságban; 

Tudod-e meddig még?! 
  

Elfogynak a jó barátok, 
Elkopnak a szép szavak, 
Megcsalnak az érzéseid; 

De a hit megmarad. 



//: Királyok jönnek,  
királyok mennek, 

Válaszd, válaszd Őt! :// 
//: Válaszd az Urat,  
válaszd ma Őt! :// 

  
Miért sántikálsz két világban, 

Meddig szolgálsz két Urat? 
Meddig élsz még hamisságban; 

Tudod-e meddig még?! 
  

Miért kóborolsz egymagadban, 
meddig élsz még céltalan? 

Meddig hiszel önmagadban; 
Tudod-e meddig még?! 



//: Királyok jönnek,  
királyok mennek, 

Válaszd, válaszd Őt! :// 
//: Válaszd az Urat,  
válaszd ma Őt! :// 

  
//: Királyok jönnek,  

királyok mennek, 
Válaszd, válaszd Őt! :// 

//: Szolgáld az Urat,  
szolgáljad Őt! :// 
Királyok jönnek,  
királyok mennek, 

Válaszd, válaszd őt! 



//: Királyok jönnek,  
királyok mennek. :// 

Válaszd ma Őt!  
  

Miért sántikálsz két világban, 
Meddig szolgálsz két Urat? 

Meddig élsz még hamisságban; 
Tudod-e meddig még?! 

  
Elfogynak a jó barátok, 
Elkopnak a szép szavak, 
Megcsalnak az érzéseid; 

De a hit megmarad. 



//: Királyok jönnek,  
királyok mennek. :// 

Válaszd ma Őt!  
  

Miért sántikálsz két világban, 
Meddig szolgálsz két Urat? 

Meddig élsz még hamisságban; 
Tudod-e meddig még?! 

  
Miért kóborolsz egymagadban, 

meddig élsz még céltalan? 
Meddig hiszel önmagadban; 

Tudod-e meddig még?! 



//: Köszönöm Jézus,  
köszönöm Jézus,  
Köszönöm Uram,  

hogy szeretsz engem! :// 
  

//: A Golgotára ment,  
és meghalt értem, 
Köszönöm Uram,  

hogy szeretsz engem! :// 
 



//: A harmadik napon,  
Ő feltámadott, 

Köszönöm Uram,  
hogy szeretsz engem! :// 

  
//: Ó halleluja,  

ó halleluja, 
Köszönöm Uram,  

hogy szeretsz engem! :// 
 



Krisztus feltámadott,  
kit halál elragadott 
Örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk! 
Alleluja! 



Ha Ő fel nem támad,  
nincs többé bűnbocsánat 
De él, ezért szent nevét 
Zengjük Ő dicséretét 
Alleluja! 



Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk! 
Alleluja! 



Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!  
Krisztus Úr, a nagy Király, halleluja!  

Betlehem, hol Földre jött, halleluja,  
És itt élt a nép között, halleluja!  

Golgotán, ki megváltott, halleluja,  
Harmadnap feltámadott, halleluja!  



Ő tisztít a bűntől meg, halleluja,  
Vére ad új életet, halleluja!  

  
Egy nap majd, ha visszajön, halleluja,  

Mily jó lesz ott nála fönt, halleluja!  



Krisztus Urunknak áldott születésén 
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,  

Mely Betlehemnek mezejében régen  
Zengett e képen: 

  
A magasságban dicsőség Istennek 

Békesség légyen földön embereknek, 
És jóakarat mindenféle népnek 

És nemzetségnek. 
  

A nemes Betlehemnek városába' 
Gyermek született szűztől e világra, 

Örömet hozott Ádám árváira, 
Maradékira. 



Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, 
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom, 

Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom. 

 
Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent Igédnek, 
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek! 

Igaz utat mutass nékem, szegényednek, 
Járhassak kedvére te szent felségednek. 

 
Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, 

Miként a vigyázó virradást vár éjjel. 
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, 
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével! 



Küldd Szentlelked, kérlek Uram, 
Küldd hő, buzgó imámra, 

Hogy tanítson, vigasztaljon, 
És vezessen utadra! 

Bűnteherrel messze tőled, 
Sötét éjben bolyongtam, 
Tűzoszloppal, égi fénnyel, 
Vezess, vezess ó, Uram! 



Meghallgattál s fényt, gyújtottál, 
Minőt soha nem láttam. 

Bús lelkemmel, tört szívemmel, 
Szent örömre találtam. 

Ó én lelkem hirdesd széjjel, 
Mint jött Isten tefeléd. 

Mint jött Jézus, és üdvödért, 
Föláldozta életét! 



Népmilliók, zarándokok, 
Téged, Uram keresnek. 

Hallasd szavad ó, Megváltóm, 
S küld vezérül Lelkedet! 

Hadd leljenek fényt és erőt, 
Zúgjon ének, örömár: 

Te vagy Jézus, Isten Fia, 
Mindörökké Úr és Király. 



Lásd meg, hogy Ő az Úr, benne bízunk, Ő az Úr. 
Szavára lelked szabadul a mélységből. 

Lásd meg, hogy Ő az Úr, benne bízunk, Ő az Úr. 
Kiálts, és Hozzá menekülj a kétségből! 

  
//: Lásd meg, Ő az Úr! Lásd meg, Ő az Úr! 

Lásd meg, Ő az Úr, Jézus! :// 



Látod, újra este van. Hozzád száll most halk szavam. 
Mindenségnek Istene, Téged dicsér énekem. 

 Köszönöm ezt a napot. Annyi szépet, s jót hozott! 
Köszönöm a napsütést, fényét szórja szerteszét. 



Kérlek, ó, jó Uram add meg, fényeddé váljak, jeled lehessek! 
Kérlek, Szentlelked küldd el, Ő vezessen végig életemen! 

Szeretném, ha szeretnél, ha minden szavad érteném, 
Életemmel követném, s végül Hozzád érkeznék. 



Uram, mindent köszönök, bánatot és örömöt. 
Legyen rajtam szent kezed, óvja, védje életem! 

Kérlek, ó, jó Uram add meg, fényeddé váljak, jeled lehessek! 
Kérlek, Szentlelked küldd el, Ő vezessen végig életemen! 



Légy az én álmom, a szívem tiéd, 
Nem hódol másnak a Föld és az Ég. 
Gondolatom őrizd, míg felkél a Nap, 

S ha végleg elalszom, Uram, hadd lássalak. 



Ha szólók, Te szóljál, nem kívánok mást; 
Ha nézek, Te nézzél, ha látok, Te láss. 
Légy atyám nékem, s én fiad legyek, 
Istenem, hadd járjak mindig veled. 



Mennyei Királyom, szerelmed legyen, 
Mi átjárja teljesen szívem-lelkem. 

Bármi is érjen már, ó én Krisztusom, 
A Mindenség Ura vagy, Te légy otthonom. 



//: Kérlek szabadító Szeretet, 
Légy bennem Úr! :// 

  
Jöjj, légy karomra tett örök pecsét, 

Pecsét a szívemen. 
Mint a halál, szerelmed oly erős, 

Szenvedélyed mély, akár a sír. 
Kerek tenger nem olthatja el. 



//: Kérlek szabadító Szeretet, 
Légy bennem Úr! :// 

  
Jöjj, légy karomra tett örök pecsét, 

Pecsét a szívemen. 
Mint a halál, szerelmed oly erős, 

Szenvedélyed mély, akár a sír. 
Kerek tenger nem olthatja el. 



Légy tűz, mely lelkem mélyén ég, 
Légy bennem folyton izzó láng. 

Légy tűz, mely lelkem mélyén ég, 
Amíg egybeolvadnánk. 



//: Kérlek szabadító Szeretet, 
Légy bennem Úr! :// 

  
Jöjj, légy karomra tett örök pecsét, 

Pecsét a szívemen. 
Mint a halál, szerelmed oly erős, 

Szenvedélyed mély, akár a sír. 
Kerek tenger nem olthatja el. 



Légy tűz, mely lelkem mélyén ég, 
Légy bennem folyton izzó láng. 

Légy tűz, mely lelkem mélyén ég, 
Amíg egybeolvadnánk. 

 
//: Kérlek szabadító Szeretet, 

Légy bennem Úr! :// 











Legyen csak úgy, ahogyan Te kívánod, 
Legyen csak úgy, ahogyan akarod, 
Legyen csak úgy, legyen csak úgy 

Minden csak úgy, ahogyan akarod. 



Csak Te tudod, mi a jó, mi az érték, 
Csak Te tudod, mi a jó nekem itt. 

Csak Te tudod, csak Te tudod, 
Hogy mi a hasznos, a jó nekem itt. 



Nem harcolok, megadom magam néked. 
Nem harcolok, leteszem kezemet, 

Nem harcolok, nem harcolok, 
Szégyenkezve leteszem kezemet. 



Nem szabom már, a kezed hova érjen, 
Nem szabom már, vigye véghez a jót, 
Nem szabom már, nem szabom már, 

Vigye csak véghez a kezed a jót. 



Lélek fuvalma, jöjj, 
Áradj, áradj ki rám, 

Szeressem, mit Uram szeret, 
Tegyem, mit ő kíván! 

  
Áradj, áradj ki rám, 

Mígnem megtisztulok: 
Cselekszem éppúgy, mint Uram, 

És tűrni úgy tudok. 



Áradj, áradj ki rám, 
Lehessek kész egész, 

Míg izzó fénnyel tündököl, 
Mi bennem földi rész. 

  
Áradj, áradj ki rám, 

S meg nem halok soha: 
Örökre élek, s int felém 

Dicsőség otthona. 



Lelkem áldd az Urat! 
És áldjad teljes szívem  

az Ő szent nevét,  
mert hűség Ő és szeretet,  

megváltja életed, 
És üdv lesz részed Őnála. 

  
Lelkem áldd az Urat! 

És áldjad teljes szívem  
az Ő szent nevét,  

Mit Ő adott, el ne feledd,  
bűnöd eltöröltetett, 

Jöjj, áldd, és dicsérd az Ő nevét. 



Lelkem mélyén ma újjá születtem én, 
Bűnöm szennyét lemosta a vér. 

Jézus Krisztus megbocsátott nékem, 
Tiszta lettem, mert Jézus meghalt értem! 

Jézus Krisztus megbocsátott nékem, 
Vele járok, Érte élek, vezet engem szüntelen. 



Lelki próbáimban Jézus, légy velem, 
El ne tántorodjék Tőled életem! 

Félelem, ha bánt, vagy nyereség kísért, 
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért! 

Ha e világ bája engem hívogat, 
Nagy csalárdul kínál hitványságokat 
Szemem elé állítsd szenvedésidet, 

Vérrel koronázott szent keresztedet. 



Tisztogass bár bajjal olykor engemet, 
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet! 

Bár e test erőtlen, Te oltárodon 
Keserű pohárral, hittel áldozom. 

Ha halálra válik testem egykoron, 
Ragyogjon fel Lelked e hitvány poron! 
Ama végső harcon rád bízom magam, 

Örök hajlékodba fogadj be, Uram! 



Lenn a Via Dolorosán,  
Jeruzsálemben történt, 

Egy férfi vitte súlyos keresztjét, 
Körülállta őt a nép,  

az embert, akit halálra ítélt. 
Jézus testén vérző sebek,  

korbácsütés nyomai, 
Koronája, vétkeink tövisei, 
Minden lépést értünk tett,  

így bűneinktől szabadított meg. 



Lenn a Via Dolorosán  
minden fájdalom útján 

Isten fia feláldozta önmagát, 
Végtelen nagy szeretettel  

vállalta érted, értem, 
Lenn a Via Dolorosán  

a halált, ó a halált. 



Lenn a Via Dolorosán,  
Jeruzsálemben történt, 

Egy férfi vitte súlyos keresztjét, 
Körülállta őt a nép,  

az embert, akit halálra ítélt. 
Jézus testén vérző sebek,  

korbácsütés nyomai, 
Koronája, vétkeink tövisei, 
Minden lépést értünk tett,  

így bűneinktől szabadított meg. 



Lenn a Via Dolorosán  
minden fájdalom útján 

Isten fia feláldozta önmagát, 
Végtelen nagy szeretettel  

vállalta érted, értem, 
Lenn a Via Dolorosán  

a halált, ó a halált. 



Ő megtisztított, új lelket adott,  
vére által egy új életre hívott! 

 
Lenn a Via Dolorosán  
minden fájdalom útján 

Isten fia feláldozta önmagát, 
Végtelen nagy szeretettel  

vállalta érted, értem, 
Lenn a Via Dolorosán  

a halált, ó a halált. 



Lényed érint, érzem, átjár, 
Isten Lelke, kérlek, tölts be most. 

Tölts be teljesen! 
Jövök Hozzád, Téged várlak, 

Hiszek Benned élő vízfolyam. 
Gyere, tölts be most! 

 
Kegyelmed mossa át szívem teljesen. 

Lelked ömöljön, folyjon, úgy vágyom Rád. 
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád! 
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád! 



Leszállt a Lélek, a szent Ígéret 
Régen ott, Jeruzsálemben. 

Fenn a felházban, egy kis szobában, 
A tanítványok seregére.  

 
A próféták is hirdették hajdan, 
Hogy eljön majd e nagy csoda. 

A régi pünkösd most itt van újra, 
Lobog a szent tűz, terjed lángja. 

 
Zúg az égi szél, a pünkösdi szél, 

Jézus itt van köztünk, feltámadott, él! 
Betöltötte Szentlelkével már a szívünket, 

Így örvendezve zengünk néki éneket. 



Urunk, ó áldunk, mert erre vártunk, 
Beváltottad ígéreted. 

Bennünket látván, nem hagytál árván, 
Lelkedért áld ma sok gyermeked. 

  
Zúg az égi szél, a pünkösdi szél, 

Jézus itt van köztünk, feltámadott, él! 
Betöltötte Szentlelkével már a szívünket, 

Így örvendezve zengünk néki éneket. 



Az Isten szól ma az énekszóban: 
Most térjetek meg, ó emberek. 

Ma üdvöt hirdet, barátom, néked. 
Kinek füle van, hát hallja meg. 

  
Zúg az égi szél, a pünkösdi szél, 

Jézus itt van köztünk, feltámadott, él! 
Betöltötte Szentlelkével már a szívünket, 

Így örvendezve zengünk néki éneket. 



Már keresztem vállra vettem, 
Érted mindent elhagyok. 

Mindenem vagy, árva lettem, 
Honja vesztett szív vagyok. 

Vágyat, célt a múltnak adtam, 
Nincs már bennem vak remény, 

Mégis gazdag úr maradtam: 
Isten és a menny enyém.  



Ember bánthat és zavarhat: 
Szíved áldott menedék; 

Sorsom próbál és sanyargat: 
Édes csenddel vár az ég. 

Nincsen búm, mely könnyet adjon, 
Míg szerelmed van velem, 

Nincs öröm, mely elragadjon, 
Hogyha nem benned lelem.  



Lelkem, teljes üdv a részed, 
Hagyd a bút s a gondot el; 

Légy vidám, ha meg-megérzed: 
Tenni kell még s tűrni kell. 
Gondold el: ki Lelke éltet, 

Milyen Atya mosolya; 
Megváltód meghalt teérted: 
Mit bánkódnál menny-fia?  



Kegyelemből dicsőségbe 
Szállj, hited majd szárnyat ad, 
S az örök menny fénykörébe 

Bévezet majd szent Urad.  
Véget ér itt küldetésed, 
Elszáll vándor-életed, 

Üdvösséggé lesz reményed,  
Égi látássá hited.  



Jó estét, jó estét, Ég s Föld fia, 
Te vagy a Jézuska, ő Mária, 
Bátyád aranyos Nap sugara, 

Húgocskád ezüstös Hold sugara. 
 

Csicsíja, baba, csicsíja, baba, 
Ne sírj, Máriánál van vacsora! 

Tejet iszik az Isten fia, 
Édes tejet iszik Isten fia. 



Falu végén van egy házikócska, 
Falu végén van egy házikócska, 

Abban van egy  
rengengő bölcsőcske, 

Abban van egy  
rengengő bölcsőcske, 

A lábával rengengeti vala, 
A lábával rengengeti vala, 
A szájával fújdogolja vala, 
A szájával fújdogolja vala: 

Aludj, aludj, Istennek báránya, 
Aludj, aludj, Istennek báránya, 

Szerelemből jöttél a világra, 
Szerelemből jöttél a világra.  



Keres már a katona, hogy elvezet, 
Keres már a gazdag, hogy kinevet, 

Keres a halál, hogy megszeret, 
Keres már a halál, hogy megszeret. 

 
Zöldellik ágacska - a keresztfád, 

Ébred a magocska - töviskoronád, 
Szeretne mégis ez a világ, 

Szerethetne mégis ez a világ. 



Falu végén van egy házikócska, 
Falu végén van egy házikócska, 

Abban van egy  
rengengő bölcsőcske, 

Abban van egy  
rengengő bölcsőcske, 

A lábával rengengeti vala, 
A lábával rengengeti vala, 
A szájával fújdogolja vala, 
A szájával fújdogolja vala: 

//: Aludj, aludj, Istennek báránya, 
Aludj, aludj, Istennek báránya, 

Szerelemből jöttél a világra, 
Szerelemből jöttél a világra.  :// 



Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél, 
Hogy esendő emberként eljöttél. 

És nem vártad meg azt, hogy Hozzád kiáltsak, 
De megengedted, hogy halljam a hangodat.  

Zengjen hát a hálám Neked. 
Zengjen hát a hálám a keresztért. 

Zengjen hát a hálám Neked, 
Mert eljöttél, hogy megkeress és megmentsél. 



Nézz fel, nézd az Isten szent Fiát, 
a mennynek és földnek Urát, 
Ő Jézus, Ő az élet, Ő az út, az igazság. 
  
Hát nézz Rá, érted adta önmagát, 
hogy élhess, érted halt kínhalált, 
Ő Jézus, Néki hódolj, Őt szeresd,  
csak Őt imádd! 
 
Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen, 
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen. 
Övé az áldás, a dicséret,  
Övé a hatalom, a tisztelet. 



Hát nézz Rá, nézd a feltámadt Urat, 
a mennybe nekünk Ő nyitott utat, 
Ő Jézus, Ő a Bárány,  
bűnömért szent áldozat. 
 
//: Méltó a Bárány, hogy erőt vegyen, 
Méltó, hogy a hódolat Övé legyen. 
Övé az áldás, a dicséret,  
Övé a hatalom, a tisztelet. :// 3x 



//: Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget 
Hódolatot, áldást és tisztességet. :// 

//: Szent az Ő Neve örökké. :// 3x 









Sokan beszélnek új tanokról, 
És új utat mutatnak Isten felé, 

De Jézus Krisztus csak egy útról beszélt, 
Mely elvisz az Úr elé.  

  
Van egy kapu, mely szoros és keskeny, 

A legtöbb ember ezt megveti, 
De a keskeny úton csak azok járnak,  

Kik Isten gyermekei.  
  

//: Menjetek be a szoros kapun, 
A keskeny út az életre visz, 

Menjetek be a szoros kapun, 
Ez az út az életre visz. :// 



A saját utad egy más úton halad, 
Ezt nem kerested, ez mindenkié, 

Itt mindened megvan a széles úton, 
De nem jutsz Isten elé.  

  
Sok ideges ember és csaló vesz körül, 

És ismersz bölcset és borszagút. 
S még ha te lennél is a legjobb köztük, 

Itt mindenki halálra jut.  
  

//: Menjetek be a szoros kapun, 
A keskeny út az életre visz, 

Menjetek be a szoros kapun, 
Ez az út az életre visz. :// 



Mert tágas a kapu és széles az út, 
Mely a veszedelemre, a halálra visz, 

A széles ösvény a kényelmes út, 
Sok ember ezt szereti.  

  
Mert szoros a kapu és keskeny az út, 

Mely a békességre, az életre visz, 
Csak kevesen vannak, kik megtalálják, 

S a többség nem keresi.  
  

//: Menjetek be a szoros kapun, 
A keskeny út az életre visz, 

Menjetek be a szoros kapun, 
Ez az út az életre visz. :// 



Jézus Krisztus, Ő nem csak tanít, 
De meghalt érted a keresztfán. 

Ő lett a kapu az új életre, 
Hogy ne járj a bűn útján.  

  
//: Menjetek be a szoros kapun, 

A keskeny út az életre visz, 
Menjetek be a szoros kapun, 

Ez az út az életre visz. :// 



//: Menjetek be kapuin hálaadással, 
Tornácaiba dicséretekkel. :// 

//: Mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme, 
És hűsége megmarad mindörökre. :// 



Ezernyi szó, ezernyi kép, 
Kavarog belül a csúnya a szép. 

Tele az agy, és tele a szív, 
Nincs hely annak, ki az életre hív. 

 
Ezernyi fény, ezernyi varázs,  

Álomba ringat a földi látomás.  
Mindegy, hogy igaz, vagy üres csalás,  

Pereg a mozi, nincs kiszállás.  



//: Dobd ki a mesét,  
mert a napok gonoszok,  

Igaz a szó, amit Jézus mond;  
Betöltöm szíved, hogyha te is akarod,  
Hát dobd ki végre, ami árt és ront. :// 

  
Ezernyi szó, ezernyi kép,  

Kavarog belül a csúnya a szép.  
Hiába hív, hiába kér,  

Jézus az Úr, soha el nem ér.  



Lazán benyeled a konzerv tápot.  
Mondd, miért elég,  

hogy nem élsz, csak látod?!  
Ébren is álmokat nyomatnak beléd-  

Azt mondja Isten kár és szemét!  
  

//: Dobd ki a mesét,  
mert a napok gonoszok,  

Igaz a szó, amit Jézus mond;  
Betöltöm szíved, hogyha te is akarod,  
Hát dobd ki végre, ami árt és ront. :// 



Fontos, hogy mindig tudd, mi az ábra,  
A sorozatos élmény ne vesszen kárba.  

Sodor az ár, vagy csak haladsz a korral?  
Tele a szíved szennyel és porral.  

  
Lazán benyeled a konzerv tápot.  

Mondd, miért elég,  
hogy nem élsz, csak látod?!  

Ébren is álmokat nyomatnak beléd-  
Azt mondja Isten kár és szemét!  



//: Dobd ki a mesét, 
mert a napok gonoszok,  

Igaz a szó, amit Jézus mond;  
Betöltöm szíved, hogyha te is akarod,  
Hát dobd ki végre, ami árt és ront. :// 

 
Dobd ki a mesét,  

mert a napok gonoszok… 



Mert én vagyok Istened. 
A jobb kezed fogom, s mondom neked: 

Csak légy erős! Az én lelkem vezet! 
Csak légy erős, bátorodjék a szíved, 

Mert én veled leszek! 

Mert én vagyok Istened. 
A jobb kezed fogom, s mondom neked: 

Ne félj, ne félj! Én megsegítelek! 
Ne félj férgecske Jákob, maroknyi Izrael, 

Mert én veled leszek! 



Mert, ha pénzen kapható, mit Jézusom ad, 
A gazdagé a menny, a szegény marad. 

De ingyen bűnöm elvevé, Jézusom ezt tevé! 
Ingyen bűnöm elvevé, Ő elvevé.  

Értem fára szegezték, ki mindent ítél! 
De Ő feltámadott, a szívemben él! 

Ingyen bűnöm elvevé, Jézusom ezt tevé! 
Ingyen bűnöm elvevé, Ő elvevé! 



Messziről száll dalunk,  
halld meg, ó Jézusunk,  

csak feléd indulunk vágyakozva. 
Életünk töltse meg  

Lelked szent hatalma, 
Így fogadj el, bűneinkkel,  
Krisztusunk, vígy magasra! 



Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,  
Szenteltessék meg a Te neved,  

Jöjjön el a Te országod,  
Legyen meg akaratod.   

A mi mindennapi kenyerünket  
Add meg nékünk a Te Igédből,  

Bocsásd meg a vétkeinket,  
Miképpen mi is egymásnak.  



És ne vígy minket a kísértésbe,  
De szabadíts meg a gonosztól,  

Mert Tiéd az ország, és a hatalom,  
És a dicsőség, Ámen.  

  
Halleluja, halleluja, halleluja, Ámen! 
Halleluja, halleluja, halleluja, Ámen!  



:ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִים אֵֹהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב  
:נְצֹר ְלׁשֹונְָך ֵמָרע ּוְשָפֶתיָך ִמַדֵבר ִמְרָמה  

:סּור ֵמָרע וֲַעֵשה טֹוב ַבֵקׁש ָׁשלֹום וְָרְדֵפהּו  
 

          Mi ha’ish, he’chafetz chaim, 
        Ohev yamim, ohev yamim Lir’ot tov. 
 Netzor leshoncha me’ra u’sfatecha medaber mirma. 
   Sur me’ra va’a se tov, bakesh shalom vi’rodfehu. 
                                                                                   (Zsolt. 34,13-15.) 

 
Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? 
Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen 
csalárdságot! 
Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! 



Berendezted az életedet 
A tested, a lelked elégedett - 

Hát jó, jó - de nem ez a lényeg! 

Megtervezted a gyerekeket, 
Az egy fiú, egy lány megszületett - 

Hát szép, szép - de nem ez a lényeg! 

Támogatod a zöldeket, 
Hogy tiszta legyen a környezeted - 

Hát jó, jó - de nem ez a lényeg! 



Megtervezted a jövődet is, 
De most rémülten állsz, mert valaki int, 
Hogy vége! Vége, hazamehetsz végre! 

Minden itt marad, vége, 
Ha haza-hazamehetsz. 

Boldogan indulsz, vagy itt maradsz, 
Olyan fontos lett minden, 

Hogy itt ragadsz, 
És nézel körbe, nézed hát - Mi marad itt? 

Mi marad itt? 



Még ez is itt marad, 
Hallod? Szól a hívás! 
Még ez is mulandó, 
És eljön az igazi jó! 

Teljesítsd ki az életedet, 
A magadban rejlő többletet mind hozd ki! 

Ez az igazi élet?! 

Fontos a hit és a ráció,  
Itt a New Age ígérte vakáció, hát élvezd! 

Ez az igazi élet?! 



A tested, a lelked a kufároké, 
Ha rájuk hallgatsz, minden oké. 

Ők mondják: Ez az igazi élet! 
 

De ha az Élet Királya megjelenik, 
Ha hozzád szól, ha teneked int,  

Hogy vége, vége, hazamehetsz végre! 
Mit is mondasz, ha vége, 
Ha haza-hazamehetsz? 



Boldogan indulsz, vagy itt maradsz, 
Olyan fontos lett minden, 

Hogy itt ragadsz, és nézel körbe, 
Nézed hát - Mi marad itt? 

Mi marad itt? Mi marad itt... 
 

A demokrácia, a humanizmus, 
A siker, a pénz, a terrorizmus 

És ha kevés ez még - 
Hát marad a tested is. 



Mi marad itt... 
 

A szerelem, a bizalom, 
Az AIDS, a fegyver, 

És sok-sok mocsok, mert ilyen az ember, 
És ne feledd el, hogy marad a tested is. 



Még ez is itt marad, 
Hallod? Szól a hívás! 
Még ez is mulandó, 
És eljön az igazi jó! 



Miért hogy Ő, kit angyalének dicsért, 
költötte ránk szerelme kincseit, 

vagy mint a pásztor elveszett után járt, 
elmémmel fel nem foghatom, miért? 

De azt tudom, hogy Júdeából származott, 
hogy Betlehemben jászolágya volt, 

hogy Názáretben élt és ott volt otthona, 
ím, így jött el Ő, a Világ Megváltója. 



Nem érthetem, miért szenvedett némán, 
békéje fénylik Golgota hegyén. 

Szíve miért szakadt meg a keresztfán, 
tövisből miért kapott ott koronát? 

De azt tudom, hogy megtört szívek orvosa, 
bűn, félelem tüzét megoltja Ő, 

megterhelt lélek láncait leoldja. 
Ezért jött el Ő, a Világ Megváltója. 



Miképpen áldja Őt magát majd a Föld, 
ha egy szaván a béke lesz az úr. 

Vagy sejted-é az ujjongásnak árját, 
ha minden szívet lénye majd betölt? 

De azt tudom, hogy angyalének ujjong, 
megváltott lelkek hangja zengi Őt. 

Az Ég a Földnek, Föld az Égnek mondja: 
végre király Ő, a Világ Megváltója. 



 Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr 
Olyanok voltunk, mint az álmodók. 
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, 
Örömkiáltás volt nyelvünkön a szó. 

 
Halleluja, halleluja ... 

  
Akkor látták a népek és így szóltak ők: 

Hatalmas dolgot tett velük az Úr! 
Igen mindnyájan láttuk, s dicsérjük Őt, 

Dicsérjük Jézust, Ő a megmentő! 
 

Halleluja, halleluja.... 



Mikor látom egeidet,  
amit ujjaid formáltak, 

S onnan fénylő tekinteted,  
Hold és csillagfény formákban. 

  
Akkor kérdem, mi az ember,  

hogy még rá is vagyon gondod, 
Hogy nézel rá türelemmel,  

fiát is fiadnak mondod.  
  

Hogy kevéssel tetted őket  
kevesebbé önmagadnál, 
Szerzel nékik dicsőséget  

egy fénysugár koszorúnál. 



Juhokat és mindenféle  
barmot lábunkhoz helyeztél, 
Rejtse ég vagy tenger mélye,  

minket rajtuk úrrá tettél.  
  

Mikor látom egeidet,  
akkor kérdem mi az ember, 
Urunk, szentelt neveidet  

énekeljük tiszta hittel.  



Mily gyönyörűség, íme lásd, 
Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak.  
Ott van az áldás, hiszed-é? 
Csak oda küld a mi Urunk pengő citerákat. 
Na-na-na-na  … 
 
Drága olaj, mely lefolyik 
A hajadon, le a köntös  
prémes pereméig. 
Vagy, ha Sionnak tetején 
Megül a Hermon harmatja  
s csillog Ninivéig.  
Na-na-na-na  … 
 
Ez sem olyan jó s gyönyörű 
Mint mikor az atyafiak együtt muzsikálnak. 
Ott van az áldás, hiszed-é? 
Csak oda küld a mi Urunk pengő citerákat. 
Na-na-na-na  … 



Mily jó, ha bűntől már szabad, 
 Az Úr szolgája vagy;  

A bűn szolgája gyáva rab,  
A Krisztusé szabad. 

  
A bűn sötétben tévelyeg  

És bajba dönt vakon;  
De Krisztus kézen fog s vezet  

Világos utakon. 
  

 A bűnben kín van s gyűlölet,  
Mi mást, más minket öl;  

Öröm köt egybe s szeretet  
Az Úr szívén belöl. 



Már szolgád lettem, Jézusom,  
Ki értem áldozál;  

Más uram nincsen, jól tudom,  
Mert bűnből kihozál. 

  
Légy áldott, Krisztusom, te nagy!  

Hadd adjam át szívem:  
Vedd szívesen, hogy hol te vagy,  

E szív is ott legyen. 



Minden időben áldom, dicsérem az Urat, 
Magasztalom az Ő nevét. 

Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek, 
Sietve asztalához ülnek. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, 
Az Őt félőkön megmarad örökkön örökké. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, 
S mert közel van Ő hozzád, válaszol. 



Megkerestem az Urat, meghallgatott engem, 
Minden félelmemből kimentett. 

Aki Őreá néz, annak lelke felvidul, 
És arca szégyentől el nem pirul. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, 
Az Őt félőkön megmarad örökkön örökké. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, 
S mert közel van Ő hozzád, válaszol. 



Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül 
Megszabadítja Isten népét. 

Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, 
De az Őt keresők bőségben élnek. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, 
Az Őt félőkön megmarad örökkön örökké. 

Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, 
S mert közel van Ő hozzád, válaszol. 



Minden új nap Veled kezdődik el, 
Megtöltöd szívem kincseiddel. 

Szentséged szépsége megújít engem, 
Te vagy szerelmesem. 

Jövök  Hozzád, kegyelmedbe, 
A folyó, mely  árad, mosson meg engem. 

Tisztítson meg teljesen! 
Te vagy szerelmesem. 



Minden új nap új örömöt ad, 
Dicsőséged, Uram meglátogat. 

Szent arcod szépsége megérint engem, 
Szeretlek, Istenem. 

Kerestelek, és hozzám jöttél, 
Elesett voltam, de felemeltél. 

Kegyelmed rám áradt, új ember lettem, 
Szeretlek, Istenem. 



Vonj magadhoz, trónod elé, 
Hadd ízleljem meg az élet vizét, 
Moss meg engem, oly jó Nálad, 

Dicsérlek és áldlak. 



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, 
Minden dicsér, mert mind a műved. 

Azzal hogy él ezt zengi Néked: 
Dicsérlek én, dicsérlek Téged! 

 
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, 
Minden dicsér, mert mind a műved. 

Azzal hogy él ezt zengi Néked: 
Dicsérlek én, dicsérlek Téged! 

 
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! 



Mindenek meghallják, és jól megtanulják, 
Kik segedelmüket nem Istentől várják: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  
  

Hogyha a városnak, avagy háznak népét 
Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  
  

Csak hiába lészen reggel felkeléstek  
Néktek, kik erősen Istenben nem hisztek: 
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  

  
Eképpen történik mindnyájan tinektek, 
Munkával, bánattal kenyeret kik esztek: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  



Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak, 
Kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  
  

Mint a sebes nyilak az erős kezében, 
Erősek a hívek Isten kegyelmében: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  
  

Boldog, aki lelkét hittel erősíti, 
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: 

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.  



Mindenható, hívd segítségül Őt! 
Hozzád hajol, nem hagy egyedül. 

És szava, ha zendül, új életet teremt. 
Ő az Úr, fenn a mennyben s a földön itt lent, 

Nevét dicsérd, mert Ő az Úr, 
Csak Ő az Úr, a Szent! 

Ő az Úr. Nincs más Isten! 



//: Mindennap veled leszek, fogom a kezed,  
Csak őrizd meg mindig tisztán a szíved! :// 

El nem hagylak téged, el nem távozom, 
Kiáltasz hozzám, és én meghallgatom.  

Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem. 
Ne félj, és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell! 



//: Mindent kegyelemből kaptam. ://3x 
én. 

  
//: Jézus, e név a biztos szikla. ://3x 

Építs te is Rá! 
  

//: Csak állj rá az Ő ígéretére. ://3x 
Most is állj csak rá. 

  
//: Minden szavát beteljesíti. :// 3x  

Ígérete beteljesül. 
 

//:Mindezt kegyelemből kaptuk. ://3x 
Mi mindnyájan. 



Mindnyájan eltévedtünk,  
saját utunkra tértünk, 
De az Úr bűneink őrá veté. 
Megsebesítetett vétkeinkért,  
megrontatott a bűneinkért, 
Az Ő sebeivel gyógyulánk meg. 



A hamisságot nem ismerte,  
az álnokságot nem beszélte, 
Alázatos néma bárány volt Ő. 
A bűnösökért imádkozott,  
a bűnösök közé számláltatott, 
Bűneinket eltörölte Ő.  
  
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.  



Sebeinket hordozó,  
fájdalmainkat gyógyító, 
Megváltó áldozat volt Ő. 
Utált és elhagyott,  
megvert és kínozott, 
Fájdalmak férfija volt Ő. 
  
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus.  



Aki megbocsájtja minden bűnödet, 
meggyógyítja minden betegségedet, 
Aki megváltja koporsótól életedet, 
irgalmassággal koronáz meg téged.  
 
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, 
nem fizet nékünk álnokságaink szerint. 
Mert amilyen magas az ég a földtől, 
oly nagy a kegyelme az Őt félők iránt. 



Amilyen távol van napnyugattól napkelet, 
olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. 
Mert amilyen könyörülő az Atya,  
oly könyörülő az Úr az Őt félők iránt.  
  
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus. 



Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek,  
és egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.  
Erőszak, gyilkosság, minden utad hazugság,  
eljön az ítélet, mert nem kellett az élet.  



Térjetek hozzám, hogy megtartassatok,  
egész világ határai!  
Mert én vagyok, én vagyok az Isten,  
és nincsen más, aki meg tudna szabadítani.  



Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál, 
istened a világ lett, elfoglalta szívedet.  
Mégis az enyém vagy, szívemen hordozlak,  
soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek.  



Önmagamért, csak magamért teszem,  
mert szeretlek, mert szeretlek!  
Meggyógyítom az álnok szíveket,  
hozzám hűséges népet teremtek.  



Légy bátor, készen állj! Légy erős, légy szilárd!  
Ne félj, érted harcolok, és majd győzelmet adok.  
Indulj hát, és ne várj! Az úton vigyázz, meg ne állj!  
Vigasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket!  



//: Mert vizet öntök a szomjúhozóra,  
folyóvizet a szárazra.  
Kiöntöm lelkemet a te magodra,  
áldást árasztok utódaidra. ://  



Mindörökké hű az Úr! 
Mindörökké hű az Úr! 

Mindig áldom én az Ő nevét, 
Mindörökké hű az Úr! 

  
Minden jóval áld az Úr! 
Minden jóval áld az Úr! 

Mindig áldom én az Ő nevét, 
Minden jóval áld az Úr! 



Kísértésben óv az Úr! 
Kísértésben óv az Úr! 

Mindig áldom én az Ő nevét, 
Kísértésben óv az Úr! 

  
Lelkével betölt az Úr! 
Lelkével betölt az Úr! 

Mindig áldom én az Ő nevét, 
Lelkével betölt az Úr! 



Mint a szép híves patakra 
A szarvas kívánkozik, 

Lelkem úgy óhajt Uramra 
És hozzá fohászkodik. 
Tehozzád, én Istenem, 

Szomjúhozik én lelkem. 
Vajon színed eleiben 

Mikor jutok élő Isten? 

Könnyhullatásaim énnékem 
Kenyerem  éjjel-nappal 

Midőn azt kérdik éntőlem: 
Hol Istened, kit vártál? 
Ezen lelkem kiontom, 
És házadat óhajtom, 

Hol a hívek seregében 
Örvendek szép éneklésben. 



Én lelkem, mire csüggedsz el? 
Mit kesergesz ennyire? 

Bízzál Istenben, nem hagy el, 
Kiben örvendek végre, 
Midőn hozzám orcáját, 
Nyújtja szabadítását; 

Ó én kegyelmes Istenem, 
Mely igen kesereg lelkem! 

Mert terólad emlékezem 
E Jordánnak földéről, 

Szent helyedre igyekezem 
Hermon s Micár hegy mellől. 

Mélység kiált mélységet, 
Midőn én fejem felett 
A sebes víz megindul, 

Mint egy erős hab, megzúdul. 



Sebessége árvizednek, 
És a nagy zúgó habok 

Én rajtam összeütköznek, 
Mégis hozzád óhajtok: 

Mert úgy megtartasz nappal, 
Hogy éjjel vígassággal 

Dicséretet éneklek Néked, 
Erős őrizőmnek. 

Mondván: Isten én kőszálam, 
Mire felejtesz így el? 

Ellenségeim vannak rajtam, 
Gyászban járok veszéllyel. 
Mert az ő hamis nyelvek 

Csontjaimban megsértenek, 
Mert így bosszantnak ellened: 

Lássuk hol vagyon Istened? 



Én lelkem, mire csüggedsz el? 
Mit kesergesz ennyire? 

Bízzál Istenben, nem hagy el, 
Kiben örvendek végre, 

Ki nekem szemlátomást 
Nyújt kedves szabadulást, 

Nyilván megmutatja nékem, 
Hogy csak ő az én Istenem. 



Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét, 
megragadjuk az Úr jelenlétét. 
Mint a vak koldus az út szélén, 

kiáltunk, s futunk az Úr elé. 

És hirtelen egy mennyei kéz megáld, 
Jézus az, aki megsegít. 

és hirtelen a mennyei erő leszáll, 
Jézus jön, s meggyógyít. 



Mint szarvas hűs víz forrásra,  
úgy szomjazik lelkem rád, 

Vágyódom az élő Isten után,  
hogy mehessek Hozzá. 

 Miért csüggedsz el, én lelkem,  
hisz pajzsod Ő és támaszod, 

Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, 
S hálával áldozol.  



Mint zúgó szél, leszáll a Lélek. 
A szennyet hordja, szórja szét. 

Jöjj és fújd rám élő lelked! 
Újjá lettem én. 

  
Szentlélek, a szívem tárva. 
Átadom, Te töltsd be most. 

Plántálj engem élő vizedhez, 
Öntözz meg, úgy szomjazom. 

  
Jézus, jöjj hát, 

Hadd éljek Benned én! 
Mint a gyertya az éjben, 

Legyek másnak én a fény. 



Lezárom a múltam végleg, 
Régi utam elhagyom, 

Hiszem, győzök véled a harcban, 
Te megőrzöl, tudom. 

  
Senki sincs, ki így szeretne, 

Hogy értem adná az életét –  
Mit adhatnék én Tenéked? 

Vedd mindenem, Tiéd. 



Jézus, jöjj hát, 
Hadd éljek Benned én! 

Mint a gyertya az éjben, 
Legyek másnak én a fény. 

  
Mint zúgó szél, leszáll a Lélek. 
A szennyet hordja, szórja szét. 

Jöjj és fújd rám élő lelked! 
Újjá lettem én. 



Most Illés napjait éljük  
És hirdetjük az Úr szavát. 

Ma Mózes szolgád napja virradt újra,  
És igazságod végre helyreáll. 
Bár e nap próbákkal terhelt,  

Éhség van, sötét és harc. 
De hangunk kiáltja a pusztákon át: 

„Készítsétek el az Úr útját!” 
  

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön, 
Ragyog mint a nap,  

Ha a kürtök hangja szól. 
Dicsérd Őt, az ünnep éve van, 

Sionról jön el a Megváltó. 



Ezékiel napjait éljük,  
A száraz csontra ismét hús kerül. 

Ma Dávid szolgád napját látjuk újra,  
A dicséretnek új templom épül. 

Új aratás napja jött el,  
A mezők már fehérlenek.  

És mi, mint a szőlőskert munkásai,  
Az Úr Igéjét így hirdetjük ki: 

  
Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön, 

Ragyog mint a nap,  
Ha a kürtök hangja szól. 

Dicsérd Őt, az ünnep éve van, 
Sionról jön el a Megváltó. 



//: Nincs senki Hozzá méltó! :// 
  

Hát lásd Ő jön, fenn a felhőkön, 
Ragyog mint a nap,  

Ha a kürtök hangja szól. 
Dicsérd Őt, az ünnep éve van, 

Sionról jön el a Megváltó. 



Most keljetek fel, ez egy gyönyörű nap,  
Mert Jézus Krisztus megszületett.  
Hát jöjjetek mind, lássuk meg az Urat, 
Ki békét hirdet közöttetek.  
  
Halleluja, Isten nem hagy el!  
Halleluja, Jézust küldte el.  
Csak Ő ad erőt, újulást  
Csak Ő ad reményt, bíztatást.  



Ma dobd el a tőrt, hagyd a haragodat,  
És halld a béke üzenetét!  
Az Istennek szent Fia legyen Urad,  
Hogy hordozd Krisztus szeretetét. 
  
Halleluja, Isten nem hagy el!  
Halleluja, Jézust küldte el.  
Csak Ő ad erőt, újulást  
Csak Ő ad reményt, bíztatást.  



 A földön az éj és a halál az úr, 
De látom már a mennyei fényt.  
Mert Krisztus az Úr, Ő a Szabadító,  
A megtört szívnek Ő ad reményt.  
   
//: Halleluja, Isten nem hagy el!  
Halleluja, Jézust küldte el.  
Csak Ő ad erőt, újulást  
Csak Ő ad reményt, bíztatást.  :// 



Most ujjongjon a szívünk,  
Az Úr színe elé állva! 

Szolgáljunk Neki vígan 
Az Úrnak szolgáljunk vígan,     

Magasztaljuk énekszóval, 
szent hódolattal! 

  
//: Tudjátok meg, hogy Ő az Isten! :// 

//: Övé vagyunk alkotási. :// 
Az Ő juhai, az Úr a mi pásztorunk! 



Most ujjongjon a szívünk,  
Az Úr színe elé állva! 

Szolgáljunk Neki vígan 
Az Úrnak szolgáljunk vígan,     

Magasztaljuk énekszóval, 
szent hódolattal! 

  
 //: Menjetek hála énekekkel! :// 
//: Gyertek Hozzá dicsérettel. :// 

Nagy hálát zengve, az Ő nevét hirdetve! 



Most ujjongjon a szívünk,  
Az Úr színe elé állva! 

Szolgáljunk Neki vígan 
Az Úrnak szolgáljunk vígan,     

Magasztaljuk énekszóval, 
szent hódolattal! 

  
 //: Jó az Úr a mi Istenünk! :// 
//: Szeretete sose múlik. :// 

Ő igaz Isten, hű minden nemzedéken! 



Most ujjongjon a szívünk,  
Az Úr színe elé állva! 

Szolgáljunk Neki vígan 
Az Úrnak szolgáljunk vígan,     

Magasztaljuk énekszóval, 
szent hódolattal! 



Nagy Istenem, ha nézem a világot,  
Melyet teremtett szent „Legyen!” szavad, 

Ha itt a földön millió lényt látok,  
Kiket igazgatsz, s táplálsz egymagad.  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! 



Uram, igédben hogyha megtalállak,   
Ha látom ott kegyelmes tetteid,   

Választott néped amint egyre áldod, 
Türelmesen viselve bűneit. 

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! 



Ha Jézust látom itt a földön járva,   
Alázatos, türelmes szolgaként,   

Látom, hogy áldást áraszt e világra, 
S kereszthalálra adja életét. 

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! 



Ha földre nyom a búnak, gondnak terhe,   
Szegény szívem halálosan beteg,   

S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,   
S lelkem az ő irgalma menti meg.  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!  

Szívem feléd ujjong örömtele:  
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te! 



 Nagy Király, Felséges Úr, Király,   
Isten Fia, tied minden magasztalás!   

Szent sereg előtted hajt fejet, hozsannát zeng:   
Te vagy a Szent! - Téged imád.   

Nincs más név! Te vagy az üdv, az Élet, Jézus!   
Megtartónk, Szabadítónk, Csak te vagy a Fény!   

Nagy Király! Imádunk nagy Király!   
Hatalom üdv, áldás erő, minden Tiéd!   



Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! 
Ő felruház és táplál, rád gondot Ő visel.  

Dicső király, Ég és a Föld Ura, 
Szívünk tiéd légy annak is Ura! 



Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol, 
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol. 
Ne félj, ha a hangod oly gyenge, oly idegen. 

A választ már érted, mert érint szelíden.  
 

Ne félj, ha a csendben még hallgatsz, de érzed, 
Hogy Ő töri össze a szíveden a kérget, 
Ne félj, ha a lélek átmossa a szívedet, 

Mert Jézus szól benned, az élő szeretet.  



Ne félj, ha a fényben még nem látsz, csak fázol, 
Az út lehet hosszú, de az Ég még sincs távol. 

Ne félj, ha a lélek oly titkos, oly idegen. 
Már érzed, hogy szólít, mert érint szelíden.  



//: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. ://  

Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, 
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok, 

Karom feléd tárom, kiárad áldásom. 
Nem rejtőzöm el, szeretet lángom átölel, 

Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet. 



//: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
Karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. ://  

Nem taszítalak el, amikor vétkezel, 
Irgalmat lelsz a szívedben, örök feléd a hűségem, 

Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. 
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, 

Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. 



//: Ne félj, mert megváltottalak,  
neveden szólítottalak, 
Karjaimba zártalak,  

örökre enyém vagy. ://  



Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: 
ha tiéd Isten tiéd már minden. 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: 
elég Ő néked. 



//: Ne félj, ne félj, mert az Úr melletted áll! :// 
Szeret téged és félt, pajzsod Isten, Ő véd. 

Nevében bátran győzhetsz mindenen, 
Tiéd a harcokban a győzelem: 
Mert az Úr a hős, az Úr győz! 



Ne félj Sion, ne lankadjon kezed!  
Veled van az Úr, a te Istened. 

Örül majd terajtad nagy örömmel,  
Újjáéleszt szeretetével. 





Néhányszor megfogadtam:  
az utamat egyedül járom. 

Most mégis örülök én, 
hogy Te vezetsz a Te utadon. 

  
Néhányszor elindultam  
bizonytalan célok után, 

Most mégis köszönöm azt, 
hogy ma tudom: Te vagy a cél. 

  
Látod, én indulok, a Lelked szólít, 

Látod, a szívem már a Tiéd! 
Látod, én indulok, a Lelked szólít, 

Látod, a szívem már a Tiéd! 



Néhányszor megfogadtam: 
elrejtem Önmagam a fénytől 

Most mégis örülök én, 
hogy Te tudod, hogy milyen vagyok. 

  
Néhányszor elmagyaráztam: 

nem kell, hogy bárki szeressen - 
Most mégis köszönöm azt,  

hogy Te szeretsz, még engem is. 
  

Látod, én indulok, a Lelked szólít, 
Látod, a szívem már a Tiéd! 

Látod, én indulok, a Lelked szólít, 
Látod, a szívem már a Tiéd! 



//: Nem a sír, nem a halál dicsőít Téged. :// 
//: Ki él, ki él, csak az dicsőít téged. :// 
Mint ma én, mint ma én, mint ma én. 

  
//: Nem a sír, nem a halál dicsőít Téged. :// 

//: Kik élünk, kik élünk, mind dicsőítjük az Urat :// 
Úr Jézus, mindnyájan dicsérünk. 



 //: Nem a sír, nem a halál dicsőít Téged. :// 
//: Kik élünk, kik élünk, mind dicsőítjük az Urat :// 
//: Halleluja, halleluja, mind dicsérjük az Urat. :// 

//: Dicsérünk, dicsérünk, Jézus Téged dicsérünk. :// 
  

Halleluja, halleluja, halleluja. 



Nem lesz egyedül a szívem többé,  
Glóri, halleluja! 

Velem az én Uram mindörökké!  
Glóri, halleluja! 

//: Jézus, hajnalcsillag!  
Glóri, halleluja! :// 



Nemsokára jön, újra visszajön, 
az Úr Jézus újra visszajön! 

Várod-e Urad, várod-e Urad? 
Elkészítetted-e már magad? 

 
Ó, én várom az Urat, 

szemem figyelve kutat, 
várom boldog örömmel, 

lelkem néki énekel! 



Van-e már ruhád, hófehér ruhád? 
Hadd jöhessen, ne várasd tovább! 
Van-e már hited, tiszta hű szíved? 
Siess, ne várj, megáld Mestered. 

  
Ó, én várom az Urat, 

szemem figyelve kutat, 
várom boldog örömmel, 

lelkem néki énekel! 



Mécsed fénye ég? Olaj van elég? 
Ha nem lenne olaj, még ma végy! 
Ébren várod-e, hogy Urad jön-e? 
Így mehetsz mennyegzőre vele! 

 
Ó, én várom az Urat, 

szemem figyelve kutat, 
várom boldog örömmel, 

lelkem néki énekel! 



//: Nincs más Úr, csak Jézus Krisztus, 
Menny és Föld királya Ő. 

Hogyha reménytelen az utad, 
Hozzá jöjj, hisz oly nagy Ő. :// 

  
Én el nem, felejtkezem Rólad, 

Mióta élsz, szeretlek én gyermekem 
Hiszen a markaimban  
metszettelek Téged, 

Keresztfán ontottam vérem Teérted. 
Mióta élsz, szeretlek én gyermekem. 

  
//: El nem hagylak Én,Ó jöjj fiam, ne félj, 

Bízd rám életed, bennem élj! :// 



Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. 
Nincs olyan nagy hegy, mit Ő meg nem mozdíthat. 
Nincs oly sötét, nagy vihar, mit le nem csendesít. 

Nem lehet oly bánatod, amin Ő nem segít. 
 

Mert e világnak terheit mind vállain hordta. 
Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 
Mert e világnak terheit mind vállain hordta. 

Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 



Sokszor azt gondolod, hogy tőled oly messze van. 
Hiába kiáltasz, mert minden szó hasztalan. 
Pedig Ő tegnap és ma, s örökké ugyanaz. 
Ha minden elmúlik is, igéje megmarad. 

 
Mert e világnak terheit mind vállain hordta. 

Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 
Mert e világnak terheit mind vállain hordta. 

Tudom testvérem, hogy téged is hordoz majd. 







Meglátlak majd egy napon, 
Örökségem megkapom. 

Megérint szerelmed, 
Mindent betölt kegyelmed. 

 
Eltűnik a félelem, 

Ölelésed fényében. 
Az örök létben veled, 

Szabadságban élhetek. 
 

Arany utcák várnak ott, 
Jelenléted rám ragyog. 

Téged áldjanak a mennyei dalok. 



Nincs több könny, 
A fájdalom elmúlik. 

Ha átölelsz, ha átölelsz, 
A bánat, a gyengeség nincs többé. 

Ha átölelsz, ha átölelsz. 
 

Kitartok bármi jön, 
Fájdalom vagy öröm. 

Reménységem el nem hagy, 
Tudom, eljössz majd egy nap. 



Minden nemzet meghajol, 
Hozzád jön, eléd borul. 

Minden békességben él, 
A háború itt véget ér. 

 
Rólad zeng a mindenség, 

Téged áld a Föld és Ég. 
S minden dal a mennyben, 

Hadd legyen Tiéd. 



Nincs több könny, 
A fájdalom elmúlik. 

Ha átölelsz, ha átölelsz, 
A bánat, a gyengeség nincs többé. 

Ha átölelsz, ha átölelsz. 
 

//: Szívem legmélyét 
Átadom Jézus, 

Áldlak Téged örökké. :// 



Nincs több könny, 
A fájdalom elmúlik. 

Ha átölelsz, ha átölelsz, 
A bánat, a gyengeség nincs többé. 

Ha átölelsz, ha átölelsz. 



Nincs vége – ez a vacsora megszakadt, 
De eljön Ő, mert látni akarja az arcodat, 

S ha visszajön, siratja mind a Föld 
A kereszten szenvedőt. 



Keres még, kutatja várva várt 
Felékesített menyasszonyát, 

És ámul a Föld: meglelte kedvesét, 
Az átszegzett vőlegényt. 



Nincs vége: a kenyeret nyújtja, 
Megtört testét, nyújtja a bort. 

Vedd fel a kendőt, amit a sírban 
Összehajtva otthagyott, 

Mert eljön Ő. 



Ó, halld meg Uram,  
ó halld meg imám,  

Hívlak, jöjj, válaszolj! 
  

Ó, halld meg Uram,  
ó, halld meg imám,  
Jöjj és figyelj reám. 



Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus! 
Így száll imám most Feléd, 

A lelkem oly csüggedt és fáradt, 
Jöjj szívembe, jöjj ma még! 

Szívembe jöjj, szívembe jöjj, 
Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 
Ó, jöjj ma még, lakója légy, 

Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 



Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus! 
Segíts, a bűn terhe nyom, 

Hogy bátran álljak majd elődbe 
Amaz utolsó napon! 

Szívembe jöjj, szívembe jöjj, 
Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 
Ó, jöjj ma még, lakója légy, 

Jöjj szívembe most, Úr Jézus! 



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 Jákób fejedelmét! 



Föld virulj ki völgyön, halmon, 
Viruló zöld hogy 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! 



Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel, 
 A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!   

Megszületett az angyalok királya:  
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,  

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust! 
  

Az életnek szent Ura, dicsőség Királya  
Itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen.  

Nagy dicsőséges, szent és örök Isten!  
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,  

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. 



Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak  
És vigadva örvendjetek, buzgó hívek!  

A magas mennyben dicsőség Istennek!  
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,  

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust. 
  

Úr Jézus, ki ez napon érettünk születtél, 
Csak tégedet illet szívünk tisztelete!  

Isteni Gyermek, testet öltött Ige!  
Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk,  

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust! 



Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,  
Mondd a világnak: hajnalod közel!  

Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,  
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.  

Légy örömmondó békekövet,  
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! 

  
Lásd: millióknak lelke megkötözve,  
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;  

Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje  
Mily gazdag élet kútja lett neked.  

Légy örömmondó békekövet,  
Hirdesd: a szabadító elközelgetett! 



Mondd minden népnek: elveszett juháért  
Mit tett a Pásztor - csuda szerelem –  

Földig hajolt a kárhozott világért 
S meghalt alant, hogy élhess odafenn. 

Légy örömmondó békekövet,  
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! 

  
Küldj fiaidból, akik nemhiába  

Élvezik kincsed: Hirdessék szavad; 
Öntsd lelked értük győzelmes imába:  
Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad.  

Légy örömmondó békekövet,  
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! 



Ő visszajön, Sion, előbb, mint véled,  
Felfedi titkát minden szív előtt.  

Egy lélekért se érjen vádja téged,  
Hogy temiattad nem látta meg Őt.  

Légy örömmondó békekövet,  
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! 



Ó, Ábrahám Ura,  
Hadd áldjuk szent neved,  

Mert mindenható vagy és örök szeretet.  
Nagy Isten a neved,  
Ezt vallja föld és ég,  

Csak téged illet tisztelet és dicsőség. 



Ó, Ábrahám Ura,  
Ím, hallom szent szavad;  

Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad.  
A múló földi jót  

És vágyát elhagyom,  
S őt választom, ki őrizőm és pásztorom. 



Ó, Ábrahám Ura,  
Szent kegyelmed nekem 

Az én örömöm, utamon ez vezessen.  
Te barátod lettem,  
Én Istenem te vagy:  

Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj! 



Megesküvél, Uram,  
És igédben bízom,  

Hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon.  
Meglátom Jézusom  
És áldom hatalmát,  

Szent kegyelmének éneklek halleluját. 



Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr,  
Bűnbánó szívvel ím eléd borul  

Hű néped, áldva felséges neved,  
Hogy esdve kérje nagy kegyelmedet. 

 
Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed,  
Rólunk egy percre azt le nem veszed,  

Irgalmasságod mindig oly közel,  
És erős karod minket átölel. 



Nagy jóságodra méltók nem vagyunk,  
Rossz útra térve gyakran elhagyunk;  

Áhítjuk mégis szent igéd szavát,  
Megtérő gyermekid fogadd be hát. 

 
Kérünk, Úr Isten, Krisztus-Jézusért,  

Vérrel pecsételt szent szerelmedért:  
Irgalmasságod közöld mivelünk,  

És tárd ki szíved, végy be, Istenünk! 



Ó, Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, 
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. 

Mi mondjuk, hogy miénk vagy, Te vagy a név, a jel, 
Ó, szégyen, hogy Te légy az, akinek várni kell. 

 
Ó, Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; 
Könny-marta kedves arcod oly búsan, intve néz. 

Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár! 
Ó, bűnök szörnyű bűne, mely Téged így kizár! 

 
Ó, Jézus, szólsz s a szívhez a szó szelíden ér: 

„Így bánsz velem? – teérted hullt testemből a vér!” 
Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. 
Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. 



Ó, jöjj, ó jöjj, Immánuel, 
Csak Téged áhít Izrael. 

És Hozzád sóhajt untalan, 
Mert Isten híján hontalan. 
Örvendj, örvendj, ó Izrael, 
Mert eljön Ő, Immánuel! 



Ó, jöjj, ó jöjj, el Napkelet, 
Hogy megvigasztald árva népedet. 

Törd át a sűrű éj ködét, 
És oszlasd gyászát szerteszét. 

Örvendj, örvendj, ó Izrael, 
Mert eljön Ő, Immánuel! 



Ó, jöjj, ó, jöjj el Adonaj, 
Ki forgószélből szólalál, 

Úgy adtál törvényt népednek. 
Jöjj fenségedben, jelenj meg! 

Örvendj, örvendj, ó Izrael, 
Mert eljön Ő, Immánuel! 













//: Ó, nézd Jézus szépségét!  
A fényt hogy szórja szét,  

mint nap sugarát, úgy ontja rád  
nagy irgalmát az ég. :// 



Gyújts fényt a lelkemben, hol bűn van és homály,  
s mind, ami szenny, most égjen el!  

Oly tiszta Igéddel töltsd be a szívem és a szám!  
Elmúlt az éj, csak Te vagy Jézus velem. 



Ó, ha a szív kihűl,  
s a tört mécs lángja már nem ég,  

úgy kell, Uram, az első tűz!  
Gyújtsd újra fel a fényt! 



Gyújts fényt a lelkemben, hol bűn van és homály,  
s mind, ami szenny, most égjen el!  

Oly tiszta Igéddel töltsd be a szívem és a szám!  
Elmúlt az éj, csak Te vagy Jézus velem. 



//: Ó, nézd Jézus szépségét!  
A fényt hogy szórja szét,  

mint nap sugarát, úgy ontja rád  
nagy irgalmát az ég. :// 



//: Ó, sziklavár az Úr, Ő hív, hited építs Rá! :// 
//: Hozsánna, Jézus Krisztusom! 

Jézus Krisztusom, üdvöm sziklája! ://  

//: Ó, sziklavár az Úr, Ő hív, hited építs Rá! :// 
//: Hozsánna, érted küldetett! 

Megváltód lehet, döntésed várja! :// 



//: Ó, sziklavár az Úr, Ő hív, hited építs Rá! :// 
//: Hozsánna, Jézus Krisztusunk! 

Jézus Krisztusunk, szívünk Királya! :// 



Ó, terjeszd ki, Jézusom 
Oltalmazó szárnyad. 

És csitíts el szívemben bút,  
örömet, vágyat! 

Légy mindenem, légy fényem, 
Sötéten jő az éj. 

Nagy irgalmadból élnem 
Szüntelen Te segélj! 

Ó, mosson meg az értem, 
Bőven hullt drága vér. 
Új életért könyörgök, 

Újult akaratért. 
Kicsik, nagyok mind kérünk, 

Őrködj vigyázva ránk! 
Békességedbe térünk, 
Te áldd meg éjszakánk! 



Ó, Uram, Te vagy az élet,  
Te vagy a feltámadás!  

Ó, Uram, én szeretlek Téged,  
Te vagy és nincs senki más!  

Ó, Uram, a szívemhez szóltál,  
megérintett lágy szavad.  

Ó, Uram, én nem akarom már  
elhagyni házadat!   

Mert Te vagy az élet  
és Te vagy az Út,  

Te vagy az ösvény,  
mely mennybe fut.  

Te vagy a váram, kősziklám, 
Fordítsd az orcád mindig reám! 



Ó, végtelen nagy kegyelem, 
Megmentett engem is. 

Én elvesztem, reménytelen, 
Ha Jézus nem segít. 

  
Ó mily csodás e kegyelem 

A szívem már nem fél. 
Értelmet nyert az életem 
Mert Jézus bennem él. 



Ó mennyi sok veszélyen át 
Jöttem Hozzád, Uram. 

De lelkem most már rád talált, 
Többé nem nyugtalan. 

  
A mennynek békessége vár, 

Ha elfogy életem. 
Megosztja majd hű Jézusom 

Szent otthonát velem. 



//: Oly fáradt vagyok, fakó szemem, 
Szívem kemény, mit érek én? 
A bűn se fáj, sebem nem ég, 

Lelkem halott, ó most már elég! 
  

Ó, hogy jöjjek én, Uram, Hozzád közel. 
Törj össze most, ne engedj így el! 
Ó, Jézus a bűnt Te legyőzted már, 

Hát moss meg Uram, lelkem Lelkedre vár. :// 
  

Egy fáradt arc, fakó szemek, 
A szív kemény, semmit nem ér, 

A bűn se fáj, a seb nem ég, 
A lélek halott. Hát mondd ki: elég! 



Olyan békét, mint a folyó,  
Olyan békét, mint a folyó,  

Olyan békét kaptam  
Tőled lelkemben. 

  
Olyan örömöt, mint a forrás, 
Olyan örömöt, mint a forrás, 

Olyan örömöt kaptam  
Tőled lelkemben. 

  
Olyan szeretetet, mint a tenger,  
Olyan szeretetet, mint a tenger,  

Olyan szeretetet kaptam  
Tőled lelkemben. 



Olyan hitet, mint a szikla, 
Olyan hitet, mint a szikla, 

Olyan hitet kaptam  
Tőled lelkemben. 

  
Olyan békét, mint a folyó,  
Olyan békét, mint a folyó,  

Olyan békét kaptam  
Tőled lelkemben. 



Ott a messze földön árván, hontalan, 
Halld meg a kiáltást, fiam, fiam! 

Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza 
Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza! 

 
Rajtad a nyomornak súlyos terhe van, 

Tested, lelked szenved, fiam, fiam! 
 Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza 

Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza!  
 

Búsan, összetörve jársz, vigasztalan, 
Megpihenni vágyol, fiam, fiam! 

 Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza 
Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza! 



Nézd, a rossz világnak  
csak fullánkja van, 

Drága csak nekem vagy, fiam, fiam! 
Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza 

Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza! 
 

Szómnak ellenállnod úgyis hasztalan, 
Jöjj, mert egyre várlak, fiam, fiam! 
Vár Atyád szerelme, vár rád vigasza 

Jöjj a messze tájról, ó, jöjj haza! 



Nincs más cél, és nincs más út. 
Nincs más kéz, mi értünk nyúlt. 
Ha szomjas vagy, nincs más kút. 
Jézus az egyetlen! 
 
Egy pillantása mindent lát. 
Egy érintése átformál. 
Elég ha szól egy szót, és porba hull 
A súlyos lánc. 
 
//: Ő a minden, Akire nézve  
az ég és föld teremtetett. 
Beszéde élet, szeretetében  
én is elmerülhetek. :// 



//: Értem jött, rám talált, 
szeretve felkarolt engem. 
Minden szív, minden száj 
vallja, Jézus az egyetlen. :// 
 
//: Ő a minden, Akire nézve  
az ég és föld teremtetett. 
Beszéde élet, szeretetében  
én is elmerülhetek. :// 



Ő az Úr, Ő az Úr. 
Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr. 

Minden térd meghajoljon, 
Minden nyelv csak róla szóljon, 

Mert Jézus Ő Úr . 

Ő az Úr, Ő az Úr. 
Feltámadott a halálból, Ő az Úr. 

Minden térd meghajoljon, 
Minden nyelv csak róla szóljon, 

Mert Jézus Ő Úr . 

Ő az Úr, Ő az Úr. 
Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr. 

Minden térd meghajoljon, 
Minden nyelv csak róla szóljon, 

Mert Jézus Ő Úr . 



Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, 
Hallgatom, hogy mit szól  

Isten hangja hozzám. 
Úgy vágyom megállni előtte, 
Úgy vágyom meglátni arcát. 

 
Mint sok víz zúgását, hallani hangját, 

Igazságot szóló Atyának szavát. 
Úgy vágyom megállni előtte, 
Úgy vágyom meglátni arcát. 



Hófehér haját, bölcs homlokát, 
Izzó szemét, tűz tekintetét. 

Úgy vágyom megállni előtte, 
Úgy vágyom meglátni arcát. 

  
Meglátjuk majd egyszer Őt, 

Elváltozunk ábrázatára, 
Akiben megvan ez a reménység,  

Önmagát mind megtisztítja. 
 

//: Halleluja, szent az Úr. :// 3x 
Szent az Úr! 



Öröm van a mennyben egy bűnös felett, 
Ha megtérve hazaérkezett. 

Fut eléje Atyja, kinyújtva karját, 
Megcsókolja elveszett fiát. 

Öröm, öröm van a mennyben fent, 
Angyalének hangzik, hárfa peng. 

Öröm van a mennyben egy bűnös felett, 
Ha megtérve hazaérkezett. 



Öröm van a mennyben. Vándor érkezett, 
Hazatért, ki egykor elveszett! 

Kit a bűne eddig annyit kínozott, 
Annak ád Ő bűnbocsánatot. 

Öröm, öröm van a mennyben fent, 
Angyalének hangzik, hárfa peng. 

Öröm van a mennyben. Vándor érkezett, 
Hazatért, ki egykor elveszett!  



Öröm van a mennyben! Gyorsan lakomát! 
Vidámság pezsgjen a termen át! 

Hirdessétek vígan e hírt szerteszét: 
„Egy bűnös az Úrhoz visszatért!” 

Öröm, öröm van a mennyben fent, 
Angyalének hangzik, hárfa peng. 

Öröm van a mennyben! Gyorsan lakomát! 
Vidámság pezsgjen a termen át! 



//: 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, 
Örvendezek és énekelek. 

Örvendezek, mert az én Uram szeret, 
Megváltotta az életemet. :// 



Jézus minden nap velem van,  
Jézus minden nap velem van, 
Jézus minden nap velem van,  
Jézus minden nap velem van. 

Ó halleluja! 
 

//: Örvendezek, énekelek, 
Örvendezek és énekelek. 

Örvendezek, mert az én Uram szeret, 
Megváltotta az életemet. :// 



Jézus tegnap, s ma ugyanaz,  
Jézus tegnap, s ma ugyanaz, 
Jézus tegnap, s ma ugyanaz,  

Ő mindörökké ugyanaz. 
Ó halleluja! 

 
//: Örvendezek, énekelek, 
Örvendezek és énekelek. 

Örvendezek, mert az én Uram szeret, 
Megváltotta az életemet. :// 



//: Örvendj népem, vigadj népem, veled van Istened az Úr, 
Megőrzi életed, vigyázza lépted, Igéje előtted az út. :// 

  
Harcol érted, karja megsegít, győzelme a tiéd, 
Bízzál benne, Ő megszabadít, zengd dicséretét. 



Örvendj népem, vigadj népem, veled van Istened az Úr, 
Megőrzi életed, vigyázza lépted, Igéje előtted az út. 

Őriz téged, szárnya betakar, oltalma a tiéd. 
Bízzál benne, Ő megigazít, zeng dicséretét. 

Örvendj népem, vigadj népem, veled van Istened az Úr, 
Megőrzi életed, vigyázza lépted, Igéje előtted az út. 



Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. 
Békét akar, nem zord ítéletet. 

Örvendjetek, örvendjetek! 
Jézus az Isten Fia, eljött értetek. 

Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek. 
Halljátok meg a jó hírt, emberek! 



Örvendjetek, Jézus feltámadott: 
Új életet és új reményt hozott. 

Örvendjetek, örvendjetek! 
Nála az örök élet forrása ered. 

Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet. 
Halljátok meg e jó hírt, emberek! 



Örvendjetek, mert Jézus újra jön! 
Elszáll a gond, felszárad mind a könny! 

Örvendjetek, örvendjetek! 
Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó. 

Országa, szent uralma örökkévaló. 
Halljátok meg e jó hírt, emberek! 



//: Őt áldd, dicsérd az ég Urát, 
Őt áldd, dicsérd a föld Urát, 

Őt áldd, kit érted adott,  
Isten egy Fiát!:// 

  
 //: És mondd: Benne  

erős lett szívem, 
Benne gazdag életem, 

azért, mit Ő  
az Úr tett énvelem. :// 



Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe; 

Köszöntést mondanak a kisdednek, 
Ki váltságot hozott az embereknek. 

Angyalok szózata minket is hív, 
Értse meg ezt tehát minden hű szív; 

A kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk. 



Üdvözlégy, kis Jézus! Reménységünk, 
Aki ma váltságot hoztál nékünk. 

Meghoztad az igaz hit világát, 
Megnyitád szent Atyád mennyországát. 

Dicsőség, imádás az Atyának, 
Érettünk született szent Fiának, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 

Szentháromságban az egy Istennek. 



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. 

  
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, és hogy tiszta legyen, 

Te adtad Jézusom, hogy veled legyen. 
Te gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. 



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, és hogy tiszta legyen, 

Te adtad Jézusom, hogy veled legyen. 
Te gyermeked lettem, köszönöm Istenem én. 



Rád bízom, Rád bízom a nehéz napokat Rád bízom. 
Rád bízom, Rád bízom a fényes napokat is. 

Sorsom legyen a Te kezedben, 
Biztos helye van a féltő szívedben, ezért hát: 

Rád bízom, Rád bízom a nehéz napokat Rád bízom. 
Rád bízom, Rád bízom a fényes napokat is.  



Nem félek, nem félek, ha volna mitől is nem félek! 
Nem félek, nem félek de kérem az erődet. 

Támaszt keresek az erődben, 
Vigaszt a szomorú, nehéz időkben, ha lesznek. 

Nem félek, nem félek, ha volna mitől is nem félek! 
Nem félek, nem félek de kérem az erődet.  



Reménység, reménység a holnap felől is reménység. 
Reménység, reménység megtart, ha jön a kétség. 

Fény lesz ott, ahol ma sötétség, 
Élet ott, ahol ma reménytelenség, ezért hát: 

Reménység, reménység a holnap felől is reménység. 
Reménység, reménység megtart, ha jön a kétség.  



Rád tekint már hitem, Megváltóm, Istenem, a Golgotán:  
Halld könyörgésemet, és vedd el vétkemet;  

Mostantól hadd legyek Tied csupán. 

Szívemet töltse be Kegyelmed ereje buzgósággal!  
Meghaltál érettem; add: szívem s életem  

Teérted éghessen forró lánggal! 



Ha elfog utamon félelem s fájdalom: fogd kezemet!  
Derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet:  

Tévelygésben ne hagyd én lelkemet! 

Éltem ha fogyva fogy, és a halál ahogy Jön már felém:  
Megváltóm, ments te meg kétségtől engemet,  

Nálad hogy üdvömet meglássam én. 



Rejts most el a szárnyad alá, 
Erős kézzel takarj be engem.  

Tenger tombol, zúg, süvít a szél, 
Te emelsz fel a vihar fölé. 

Uralkodsz hullámok habjain, 
Szívem nem fél, Benned remél.  



Csak Istenben bízz én lelkem, 
Mert Ő él, nagyobb mindennél. 

//: Tenger tombol, zúg, süvít a szél, 
Te emelsz fel a vihar fölé. 

Uralkodsz hullámok habjain, 
Szívem nem fél, Benned remél. :// 



Rongyokba rejtve a fekélyeit 
Egy leprás jött, elűzve kételyeit: 

- Ó, ha akarod, Jézus,  
Te megtisztíthatsz! 

 
Jézus várta e szavakat rég, 
Hogy újjá teremtse életét. 

- Igen, Én akarom, tisztulj meg! 
S az ember újjá lett. 



Leborult elé egy sánta is: 
- Te visszaadhatod a lábamat is, 

És ha akarod, Jézus,  
Te megtisztíthatsz! 

 
Jézus várta e szavakat rég, 
Hogy újjá teremtse életét. 

- Igen, Én akarom, tisztulj meg! 
S az ember újjá lett. 



Eljött Hozzá egy részeges: 
- Semmim sincs,  

elittam mindenemet, 
De ha akarod, Jézus,  
Te megtisztíthatsz! 

  
Jézus várta e szavakat rég, 
Hogy újjá teremtse életét. 

- Igen, Én akarom, tisztulj meg! 
S az ember újjá lett. 



Sírva hordom a bűneimet, 
Nincs az én számomra könyörület, 

De ha akarod, Jézus,  
Te megtisztíthatsz! 

  
Jézus várta e szavakat rég, 
Hogy újjá teremtse életét. 

- Igen, Én akarom, tisztulj meg! 
S az ember újjá lett. 







Soha nem fél már a szívem, 
Soha nem fél már a szívem, 
Soha nem fél már a szívem, 

Mert velem van az Úr! 



Nem volt nélküle boldogságom, 
Ám most utamat véle járom. 

Kézen fogva vezet Megváltóm, 
Ezért róla zeng dalom. 

 
//: Soha nem fél már a szívem :// 3x 

Mert velem van az Úr! 



 Jöjj hát, add a kezed testvérem, 
Járjunk mind a kereszt fényében. 
Éljünk boldogan, békességben, 

Hisz odaát vár a menny. 
 

//: Soha nem fél már a szívem :// 3x 
Mert velem van az Úr! 





Feltört talaj régóta parlagon  
Megkövült már közöny az arcomon  

Nincs bennem vágy, nem izzít szeretet  
Nem éget a tűz, játszom a szerepet.  

Kiszáradt föld régóta parlagon  
Esőre vár könnycsepp az arcomon  

Ez sem segít a felszínt éri csak  
Törd meg szívem, szánts bennem új ugart!  



Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet,  
Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet!  

Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!  
Előled nem rejtem el, nem rejtem el bűnömet.  

Te hoztál fényt, nekem adtál életet  
És mégis elszóróm tékozlom az éveket  

Igéd, ha szól a felszínt éri csak  
Törd meg szívem, szánts bennem új ugart! 



Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet,  
Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet!  

Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!  
Előled nem rejtem el, nem rejtem el bűnömet.  

Ne hagyd, hogy újra kőszívvel várjalak  
Ne fojtson félelem, adj rám sasszárnyakat  

Öröm és tűz repítsen utadon  
Kövessem lépted, szolgáljak szabadon! 



Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet,  
Égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet!  

Szántsd fel, Uram, megkövült szívemet!  
Előled nem rejtem el, nem rejtem el bűnömet. 

Tövis helyett teremjen mirtuszág  
Árassza életem szent Igéd illatát  

Sok bűnbogáncs ne fojtsa szívemet  
Halál helyett éledjen szeretet.  

Szántsd fel a szívemet!  



Száraz földből virág nyílik, 
Sötét éjben fény tündöklik. 

//: Érezzétek, lássátok: 
Így szeret minket az Úr! :// 

 
Értünk Megváltó született, 
Értünk Isten emberré lett, 

//: Érezzétek, lássátok: 
Így szeret minket az Úr! :// 



Adta magát ajándékul, 
Engesztelő áldozatul. 

//: Érezzétek, lássátok: 
Így szeret minket az Úr! :// 

 
Békességünk drága bére, 

Megtört teste, kifolyt vére. 
//: Érezzétek, lássátok: 

Így szeret minket az Úr! :// 



Szárnyaid alá rejtőzöm, 
Te otthont adsz és megőrzöl 

Én Istenem, oltalmam, segítőm 
Szárnyaid alá rejtőzöm 

Te pajzsom vagy, védelmezőm 
Te mentesz meg az ellenség kezéből 

 
Te vagy az én erősségem, ó, Uram 
Hozzád futok, segíts meg engem 

A sziklára állok, erős jobbod felemel 
És hangos szóval dicsérem neved! 



Szelíd szemed, Úr Jézus, 
Jól látja minden bűnömet. 

Személyemet ne vesse meg, 
Szelíd szemed, Úr Jézus. 

 
Szelíd szemed, Úr Jézus, 

Tekintsen rám, ha roskadok, 
Adjon békét, bocsánatot, 
Szelíd szemed, Úr Jézus. 



Szelíd szemed, Úr Jézus, 
Tudom, hogy vádat is emel, 

Vétkeztem én, ítéljen el 
Szelíd szemed, Úr Jézus. 

 
Szelíd szemed, Úr Jézus 

Elítél, bár lásd, én megint, 
Csak várom, hogy majd rám tekint 

Szelíd szemed, Úr Jézus. 



Szemem a hegyekre vetem,  
Onnan felül nékem minden segedelmem.  

Isten az én reménységem,  
Ki az eget formálta és e földet alkotta. 



Lábad botlani nem hagyja,  
És aki rád vigyáz, nem szunnyadozik az  

Izráelnek vigyázója, mert az nem aluszik el,  
De rájuk gondot visel.  



Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked, 
Most hálával áldozunk, s magasztaljuk nagy Neved. 

Mert megmentetted népedet, új életet adtál, 
Fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát. 

Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia, 
Aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta. 

Szabadítónk lettél nékünk, Benned van reményünk. 
Nincs másban üdvösség, Tiéd minden dicsőség.  

Ámen. 



Szent, szent, szent, szent,  
Szent vagy, mindenség Ura! 

Dicsőséged betölti 
a Mennyet és a Földet. 

 
Jézus, Jézus,  

felállok és hozzád megyek. 
Gazdagságod két kézzel nyújtod  

annak, aki szeret. 
 

Áldott, áldott, 
Áldott, ki az Úrtól jő! 

Hozsánna a magasságban,  
hozsánna! 







Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 

Jöjj gyámolító, jöjj, vigasztaló, jöjj mennyei társ, 
hogy a bús árvaságból kiválts! 

Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 



Jöjj égi erő, jöjj, lelkesítő, jöjj, szent, tiszta láng: 
tüzet fogjon e fásult világ! 

 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 
Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk! 



Szentlélek jöjj, lobogó láng,  
Szentlélek jöjj, a világ vár.  

Szentlélek jöjj, viharos szél,  
Jöjj, áradj szét!  

  
Jöjj el Élő vízforrás,  

Jöjj, a szívünk Téged vár.  
Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek,  

Jöjj, úgy várunk Rád. 



Szentlélek jöjj, lobogó láng,  
Szentlélek jöjj, a világ vár.  

Szentlélek jöjj, viharos szél,  
Jöjj, áradj szét!  

  
Jöjj, igazság forrása,  

Jöjj, imádunk mindnyájan.  
Jöjj, reményünk ébreszd fel,  

Jöjj kegyelmeddel.  



Szentlélek jöjj, lobogó láng,  
Szentlélek jöjj, a világ vár.  

Szentlélek jöjj, viharos szél,  
Jöjj, áradj szét!  

  
Jöjj el, néped gyűjtsd egybe,  

Jöjj, az alvót ébreszd fel.  
Jöjj, a bűntől tisztíts meg,  

Bátoríts minket.  
 

Szentlélek jöjj, lobogó láng,  
Szentlélek jöjj, a világ vár.  

Szentlélek jöjj, viharos szél,  
Jöjj, áradj szét!  



Szeretlek Uram, én erősségem,  
Kősziklám, pajzsom, védelmem. 

Benned bízom én, Te vagy Istenem, 
Oltalmam, biztos menedékem. 

  
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Gonosz áradat idején is megtartóm. 

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm. 



Megindult a föld, megrendült az ég, 
Mert az Úr izzó haragra gyúlt. 

Lenyúlt a magasból, értem jött el Ő, 
Hogy kivonja lelkem a Seolból. 

  
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Gonosz áradat idején is megtartóm. 

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm. 



Szeretlek Uram, én erősségem,  
Megváltóm, Te vagy Istenem! 

Bűnöm terhétől szabad már szívem, 
Mert Szent Fiad meghalt helyettem. 

  
Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Gonosz áradat idején is megtartóm. 

Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, 
Halál köteleit tépte szét, szabadítóm. 



Szívedből adsz, bár egyben  
Elveszíted önmagad egy másik társért, 

Egymást építjük, és egy szívvel  
Átadjuk önmagunk, hisz egy család vagyunk. 

  
Mert szükségem van rád. És neked is rám. 

Hát építsük egymást, így leszünk egy család. 



 Szívemben öröm dalol, öröm dalol  
az én szívemben, az én szívemben, 

az én szívem’, szívemben  
öröm dalol, öröm dalol 

az én szívemben, 
Jézust dicsérem! 

  
//:Boldog a szívem,  

mert velem van a menny, 
az Ő kegyelme oly boldogító!:// 



 Szívemben béke dalol, béke dalol 
az én szívemben, az én szívemben, 

az én szívem’, szívemben  
béke dalol, béke dalol 

az én szívemben, 
Jézust dicsérem! 

  
//:Boldog a szívem,  

mert velem van a menny, 
az Ő kegyelme oly boldogító!:// 



 Szívemben hála dalol, hála dalol  
az én szívemben, az én szívemben, 

az én szívem’, szívemben  
hála dalol, hála dalol 

az én szívemben, 
Jézust dicsérem! 

  
//:Boldog a szívem,  

mert velem van a menny, 
az Ő kegyelme oly boldogító!:// 



 Szívemben nyugalom van, nyugalom van 
az én szívemben, az én szívemben, 

az én szívem’, szívemben  
nyugalom van, nyugalom van 

az én szívemben, 
Jézust dicsérem! 

  
//:Boldog a szívem,  

mert velem van a menny, 
az Ő kegyelme oly boldogító!:// 



 Szívemben öröm, béke, hála dalol 
az én szívemben, az én szívemben, 

az én szívem’, szívemben  
öröm, béke, hála dalol  

az én szívemben, 
Jézust dicsérem! 

  
//: Boldog a szívem,  

mert velem van a menny, 
az Ő kegyelme oly boldogító!:// 



Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram;  
És meg nem szégyeníttetem, nem nevet senki rajtam,  
Mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek,  

Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.   

Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem;  
Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem.  

És vezérelj engemet a Te szent igaz Igédben;  
Oltalmazd életemet, Mert benned bízom, Úr Isten.  



Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat, 
Így mondom, mert magam rég annak érezem. 

Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat, 
Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen. 

 
Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem 

Elrendelt utamat, s minden parancsodat. 
Egy vágyat hagyj nekem, hogy halljam és kövessem, 

Szent igazságodat, szent igazságodat. 
 

Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra, 
A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. 

Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek atyja, 
Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem! 



Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek, 
És fennen hirdetik felséges rendedet, 

Ha nem Te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet, 
De szívig nem mehet, de szívig nem mehet. 

 
Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. 

A lelkem megfeszül, s a hallásban segít. 
És szódban meglelem az örökkévalóság 

Jó édességeit, jó édességeit. 
 

Szólj és csitítsd a bút, mert bú és kín gyötörnek, 
Szólj, hogy legyen szavad ír, s gyógyító erő! 

Szólj, s dicsőséged úgy még szebben tündökölhet 
És mindörökre nő, és mindörökre nő! 



Szólt a szerelmem nékem: 
Kelj fel én mátkám, szépem. 

Íme a tél már elmúlt, 
Az eső elmúlt már. 

  
Virágok nyílnak a földön, 

Eljött az ének ideje, 
Gerlice hangja hallik 

A mi földünkön. 
  

Fügefa gyümölcse érik, 
Virágoznak a szőlők, 

Kelj fel én mátkám, szépem, 
Kedvesem jöjj hát! 



Galambom kősziklákon, 
Magas kőszálak rejtekén, 

Mutasd meg nékem orcád, 
Hadd halljam hangod. 

  
Mutasd meg nékem orcád, 

Hadd halljam hangos szódat, 
Gyönyörűséges hangod, 

Nyájas az orcád. 
  

Fogjátok meg a rókát, 
Fogjátok meg a fiait, 

Akik pusztítják szőlőnk, 
Virágzó szőlőnk. 



Enyém az én szerelmem, 
Én meg az övé vagyok. 

Liliomok közt járva 
Legel a nyája. 

  
Jézus az én szerelmem, 
Én meg az övé vagyok. 

Liliomok közt járva 
Legel a nyája. 









Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.  
Betöltötted szívemet, Te vagy bennem a fény.  
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.  

Értem meghalt Szeretet, feltámadott Remény.  

Jézus, lelkem Hozzád talál,  
Jézus, kereszted trónjánál.  

Jézus, értem meghalt Király,  
Jézus, Megváltóm.  



Találkoztam Teveled, Te lettél a mindenem.  
Keresztfádra bűnömet Testedben vitted fel.  
Találkoztam Teveled, Te vagy már az életem.  
Ne engedd el kezemet, vonj Magadhoz közel! 

//: Jézus, lelkem Hozzád talál,  
Jézus, kereszted trónjánál.  

Jézus, értem meghalt Király,  
Jézus, Megváltóm. :// 



//: Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! 
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód! :// 

Mint Dávid az Úr ládája előtt, 
Táncoljunk Istennek! 

Az Ő országa már köztünk van, 
Daloljunk Neki ujjongva! 

//: Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! 
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód! :// 

Mint Mária Erzsébet házában, 
Ujjong a bensőm hálával. 
A Lélek a szívemet eltölti, 
„Halleluja! " - így zengi! 



//: Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! 
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód! :// 

 
Kik kedvesek az Úrnak, dicsérik Őt, 

Hűségükkel szolgálják. 
Mint betlehemi nyájak pásztorai, 

Hódoljunk színe előtt! 
 

//: Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét! 
Ujjongj, hisz Ő a te Megváltód! :// 



Taníts Uram, meghajlani! 
Mint szélben az aranykalász, 
Hajoljak meg, ha Lelked így 
Reám fuvall és porig aláz. 

  
S dacos szívem, ha ellenáll, 

Midőn a Lélek rálehel, 
Jöjj tűz gyanánt s a dac s a gőg 

Lelked tüzében égjen el! 
  

Mint parthoz érve megtörik 
A hab, melyet paskolt a szél, 
Úgy törjön össze szívem is, 
Amint Tebenned partot ér. 



Te csak az Istennek országát keresd,  
És az Ő nagy igazságát. 

Minden egyéb megadatik majd neked.  
Hallelu, halleluja. 

  
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

  
Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk,  

Itt állunk várunk rád újra. 
Kérünk, hogy hallgasd meg hálaénekünk.  

Hallelu, halleluja. 
  

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 



Kérd bízva és gondod elűzi neked,  
Keresd és meg fogod lelni. 

Zörgess az ajtón és megnyílik neked.  
Hallelu, halleluja. 

  
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

  
Ragyogja be fényed az embereket,  

Hogy meglássák dicsőséged. 
És áldjuk együtt Atyánkat a mennyben.  

Hallelu, halleluja. 
  

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 



Nem csak kenyérrel él az ember,  
Hanem minden igével. 

Mely az Isten szájából származik.  
Hallelu, halleluja. 

  
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

  
Föltámadt Krisztus, legyőzte a halált,  

Mindenre új hajnal virrad. 
Indulj az úton és soha meg ne állj.  

Hallelu, halleluja. 
  

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 



Szívünkbe add, Uram csönded, örömöd,  
Víg kedvünk, hogy legyen jóra. 

Bízva ki él, annak ünnep adatik.  
Hallelu, halleluja. 

  
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

  
Küzdeni kell, napról napra elkísér  

Szívünkben száz fényes óra. 
Bízva ki él, annak öröm adatik.  

Hallelu, halleluja. 
  

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 





Te vagy a fény a szívemben Jézus, 
add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. 

Te vagy a fény a szívemben Jézus, 
Krisztus jöjj, Te vezess utamon. 



Te vagy az, akiből élet árad, 
Te vagy csak igaz szó a számban, 
Szívem kincse, lélegzetem, mindenem.   
Te vagy az, akire mindig vártam, 
Hajnalcsillag vagy az éjszakában, 
Olyan egyedül érzem magam Nélküled. 
  
De Te velem vagy, Jézus, minden nap.  
Te vagy a fény, ha éjjel van.  
Te vagy a tűz a szívemben, ami ég.  
Jézus, Te vagy az életemben csak  
Igaz barát, ki el nem hagy,  
Minden óra, minden nap a Tiéd.  



Erős szikla vagy Te, amire állok, 
Te vagy az, aki a boldogságot 
Elhoztad az égből az én szívembe. 
Én nem ismertelek, de Te ismertél, 
Életedet adtad, úgy szerettél, 
Hogyan köszönjem meg  
Néked az egész életem. 
  
De Te velem vagy, Jézus, minden nap.  
Te vagy a fény, ha éjjel van.  
Te vagy a tűz a szívemben, ami ég.  
Jézus, Te vagy az életemben csak  
Igaz barát, ki el nem hagy,  
Minden óra, minden nap a Tiéd.  



Te vagy az, akiből élet árad, 
Te vagy csak igaz szó a számban, 
Szívem kincse, lélegzetem, mindenem.   







Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!  
Tiszta szívet teremts bennem, Uram! 

Tégy újjá lelkem mélyén, Ó, jöjj!  
Tiszta szívet teremts bennem, Jézus! 

  
Ó, kérlek el ne küldj, el ne taszíts vétkemért,  

Lelked ne hagyjon egyedül így! 
Ó, adj nékem ma: új életet, új utat!  

Tiszta szívet teremts bennem, Uram!  



Tegyél engem pecsétnek, 
Tegyél a karodra, 

Legyek pecsét örökké 
Szívedre forrasztva. 

Legyek pecsét örökké 
Szívedre forrasztva! 

 
Erősebb e szeretet 

A kínhalálnál, 
És e buzgó szerelem 
Keményebb a sírnál 
És e buzgó szerelem 
Keményebb a sírnál.  



//: Mert e lángok, e lángok, 
Mint a tűz lángjai 
Érted égnek, csak 

Érted égnek 
Az Úrnak lángjai! :// 2x 

 
Tenger el nem borítja, 
Sok víz el nem oltja, 

Istenemnek szerelmét 
Sok kincs nem pótolja. 
Istenemnek szerelmét 
Sok kincs nem pótolja.  



//: Mert e lángok, e lángok, 
Mint a tűz lángjai 
Érted égnek csak 

Érted égnek 
Az Úrnak lángjai! :// 2x 

 
Tegyél engem pecsétnek, 

Tegyél a karodra, 
Legyek pecsét örökké 
Szívedre forrasztva! 

Legyek pecsét örökké 
Szívedre forrasztva!  









//: Terád vár egy szép ország,  
terád vár egy szép ország,  
Terád vár egy szép ország,  

ahová megyek! :\\ 
  

//: Nincs ott többé könnyezés,  
nincs ott többé könnyezés,  
nincs ott többé könnyezés,  

ahová megyek! :\\ 
  

//: Isten szép országa ez, 
Isten szép országa ez, 
Isten szép országa ez, 

ahová megyek :// 



//: Jézus Krisztus vár ott rám,  
Jézus Krisztus vár ott rám, 
Jézus Krisztus vár ott rám,  

ahová megyek! :\\ 
  

//: Add át néki életed, 
Add át egész életed, 

Akkor te is ez országba  
bemehetsz :// 



//: Tied a dicsőség és imádás,  
Felemeljük kezeinket, 

Így dicsérjük szent neved. :// 
  

Ó hatalmas, kezed 
nagy csodákat tesz, 

Veled senki nem ér fel,  
Veled senki nem ér fel. 



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,   
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.   

Hallod imám, és bármi fenyeget,   
Nem hagy el engem, tart a Te kezed.   



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,   
Fény a sötétben csak Te vagy nekem.   

Hallod imám, és bármi fenyeget,   
Nem hagy el engem, tart a Te kezed.   



Úgy gyötört a szomj és nem volt erőm, 
Már elhagyni kőfekhelyem! 

Mert hiába volt sok vízmozdulás: 
Ott feküdtem reménytelen. 



Ó, miért kell élnem, ha nincs reményem? 
Felelj hát, nagy Istenem! 

Hát hiába van sok vízmozdulás, 
Ha más gyógyul, mit ér nekem. 



Az ünnepnap reggel hajolt felém, 
Egy fehérruhás idegen. 

Ó, nem ajkam szólt, csak könnyes szemem. 
Ő megfogta hideg kezem. 



Szent erő vonult át a testemen, 
És otthagytam bús fekhelyem. 

A Bethesda fénylett, tükrében állt 
Az én gyógyító Mesterem. 



Most szökdelj és ujjongj! Van már erő, 
Te nemrég még oly béna láb! 
És hagyd el most 38 év után 

A Bethesda rideg tavát. 



Ó, van már reményem, ezért kell élnem. 
Felelt az én Istenem. 

És elküldte Jézust, szívem Urát, 
Ki élő Megváltóm nekem. 





Úr Jézus, Megváltóm,  
Te vagy az egyetlen út, 

Minden dalom Neked adom,  
Köszönöm, hogy így szeretsz. 

  
Mellém állsz, megtalálsz,  
Biztonság béke vár rám, 

Dicsérjen hát, az egész világ,  
Imádatunk Hozzád száll. 



Kiálts az Úrhoz, Te föld és Te ég, 
Mert Övé az élet, a mindenség, 
Mozdul a hegy és harsog a föld, 

Hogyha hallja Szent Nevét. 
  

Örömmel zengem,  
hogy Te vagy az Úr, 

Én szeretlek, szolgállak,  
nincs visszaút, 

Senki nincs más,  
aki örök reményt ígér. 







Uram, kegyelmed jobb, mint az élet, 
Uram, kegyelmed jobb, mint az élet. 

  
Dicsérlek Téged és magasztallak, 

Kezem Hozzád emelve áldom szent neved. 



Uram, kegyelmed jobb mindennél, 
Uram, kegyelmed jobb mindennél. 

  
Dicsérlek Téged és magasztallak, 

Kezem Hozzád emelve áldom szent neved. 









//: Uram, jövök hozzád e nemzetért, 
a magyar népért könyörgöm. 
Add hogy megtaláljon téged, 

és megláthasson a gondjai között! 
 

Bocsájtsd meg vétkeinket! 
Gyógyítsd meg sebeinket! 

Szentlélek, söpörj végig az országon! 
Hozd az ébredést, és a felüdülést! :// 

  
Hozd a gyógyulást és a szabadulást!  



Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,  
Közelséged ó mily jó énnekem.  

Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,  
Úgy várlak Téged, Istenem.  

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,  
Ajkam beszéli a Te igazságodat.  

Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,  
Nagyon szeretlek Téged Jézusom.  



Úrnak szolgái mindnyájan,  
Áldjátok az Urat vígan,  
Kik az ő házában éjjel  

Vigyázván, vagytok hűséggel.  
 

Felemelvén kezeteket,  
Dicsérjétek Istenteket,  

Szívből néki hálát adván,  
Őt áldjátok minduntalan!  

 
Megáldjon téged az Isten  
A Sionról kegyelmesen,  
Ki teremtette az eget,  

A földet és mindeneket! 



Urunk Jézus, fordulj hozzánk 
Szentlelkedet ma töltsd ki ránk. 

Kegyelmeddel minket segélj, 
Az egy igazságra vezérlj! 

  
Nyisd meg szánkat hál’adásra, 
Készítsd szívünk buzgóságra, 
Hitünk s értelmünk neveljed, 
Neved velünk ismertessed! 



Míglen éneklünk mennyégben: 
Szent, szent, szent az erős Isten, 

És színről-színre láthatunk, 
A fényességben vígadunk. 

  
Dicsőség Atya Istennek, 
Fiúnak és Szentléleknek: 

A dicső Szentháromságnak 
Mindenek áldást mondjanak! 



Válaszd az Úr félelmét, 
Válaszd az Úr félelmét, 

Mert az Úr félelme legyőzi a gonoszt, 
Válaszd az Úr félelmét. 

Mert, aki Benne gyönyörködik, 
Gazdag áldást nyert Tőle. 

Kezét nyújtja felénk, nincs hűbb barát Nála, 
Ezért választottuk kegyelmét. 



Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr, 
Ki üdvösséged lészen, szent, győztes harcosul. 

Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok, 
Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő. 

 
Jól készítsétek utát, a vendég már közel. 

Mi néki gyűlölt, utált, azt mind vessétek el. 
A völgyből domb legyen, hegycsúcs a mélybe szálljon, 

Hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. 



Az Úr elé ha tárod a szív alázatát, 
Őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. 

A testi gőg: halál, de bűnödet ha bánod, 
Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. 

 
Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív, 
Te készítsd el, Tenéked lesz otthonod e szív. 

Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás,  
De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát! 



Vártam, úgy vágytam Jézushoz, 
S Ő meghallgatta szavamat. 
Az örvény elért a lelkemig, 

De Ő a bűnből kiragadt. 
 

Habár a nagy vizek áradnának, 
Nem érhetnek engem el; 

Jézus az én kőváram, 
Menedékem a vihar  

idején csak Ő. 



Élet Igéjét adta át, 
S a szívem újra nevetett. 
Kivont a sáros fertőből, 
És kősziklára helyezett. 

  
Habár a nagy vizek áradnának, 

Nem érhetnek engem el; 
Jézus az én kőváram, 
Menedékem a vihar  

idején csak Ő. 



Bátran megáll és boldog az, 
Ki Benned bízik egyedül. 

Lelkem erőddel harcra kel, 
S az ellenség is menekül. 

 
 Habár a nagy vizek áradnának, 

A Sátán életemre tör, 
Mégis szívemből a Lélek árad, 

Engem senki meg nem öl. 
Jézus az én kőváram, 
Menedékem a vihar  

idején csak Ő. 



Velem vándorol utamon Jézus,  
Gond és félelem el nem ér.  

Elvisz, elsegít engem a célhoz,  
//: Ő, a győzelmes, hű vezér. :// 

  
Velem vándorol utamon Jézus,  

Ott az oltalom hű szívén.  
Ha a szép napot fellegek rejtik,  
//: Ő az éltető, tiszta fény. ://  

 
Velem vándorol utamon Jézus,  

Bár az út néha oly sötét,  
Soha nincs okom félni a bajtól,  
//: Amíg irgalmas karja véd. :// 



Velem vándorol utamon Jézus,  
Ez a vigaszom, baj ha jő.  

Bármi súlyosak rajtam a terhek,  
//: Segít hordani, ott van Ő. :// 

  
Velem vándorol utamon Jézus.  

Túl a sír sötét éjjelén,  
Fenn a mennyei, angyali karban  
//: Nevét végtelen áldom én. :// 



Volt egy nap, amikor megfordult a világ. 
Kimondtuk, hogy elég, hogy vége, 

Vesszen el, ami volt és Isten szüljön újjá. 
S kiléptünk s halálból s fénybe. 

És akkor tudtuk, hogy minden újjá lett. 
Ami Nélküle volt; kár és szemét. 

És akkor hittük, hogy minden lehetséges,  
Mert Jézus, a Szabadító bennünk él. 



Néhány évig a szerelem tüzében égtünk, 
Elmentünk együtt bárhová. 

De annyi baj jött, s küzdelemben ha féltünk, 
Megtörve vártunk Őreá. 

És mégis tudtuk, hogy minden újjá lett. 
Ami Nélküle volt; kár és szemét. 

És mégis hittük, hogy minden lehetséges,  
Mert Jézus, a Szabadító bennünk él. 



És bármi történt, Ő mindig hű maradt, 
Ő ma is megtartó Urunk. 

És szárnyra kelhetünk, mint a sasmadarak, 
Futunk és el nem lankadunk. 

Hát tudod-e még, hogy minden újjá lett. 
Ami Nélküle volt; kár és szemét. 

Hát hiszed-e még, hogy minden lehetséges, 
Mert Jézus, a Szabadító bennünk él! 



Lesz egy nap, amikor tűz próbál meg mindent. 
 - Lehet hogy szemét csak, ami volt? 

Vagy megmarad majd, 
amit a két kezünkkel Ő tett, 

S nem üresen várjuk azt a napot. 
  

Ami Nélküle volt; kár és szemét. 



Mert tudom, hogy Krisztusom erős Király, 
S végül majd mindenki előtte áll,  

És színről színre látjuk őt, 
Akivel elindultunk évekkel ezelőtt. 



Vonj magadhoz, ó Uram, 
Vonj magadhoz, ó Uram. 

Közelebb Hozzád, közelebb hozzád. 
Érinteni Téged. 

  
Nyisd ki szívem, ó Uram, 
Nyisd ki szívem, ó Uram. 

Szeretném látni, szeretném látni, 
Megismerni lényed. 

 
Uralmad, fenséged, 
Jóságod, kegyelmed 

Dicsfényed, szépséged 
A szereteted. 



Zeng égi kar: eljött az Úr. 
Megváltód földre szállt. 

Megnyílt az ég, kit vártunk rég, 
//: Az eljött ma miközénk :// 

Akit vártunk, eljött ma miközénk. 



Jézus Király és Úr ma is. 
Ő él, s uralkodik. 

Szíved add át, és Ő megáld. 
//: Add át ma Néki szíved :// 

Ő megáld, ha átadod a szívedet. 



Jézus dicsőn, ha megjelen, 
Meglátja minden szem. 

Ha Ő eljön, nem lesz több könny. 
//: Mert vár ránk égi öröm :// 
Mert vár ránk Őnála égi öröm! 



Úr Jézus Krisztus, jöjj el már! 
A szívem Téged vár! 

Úgy várlak rég, ó jöjj ma még! 
//: Ó Jézus, jöjj hamar el :// 

Ó jöjj el, és ragadj az égbe fel! 
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