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NKék Könyv 

RKék 

 

>1    A béke napja 

A béke napja közel, 

 nézd, már fénylik a jel, 

 Jézus szíve a földön, az égen 

 mindent egybeölel. 

 

>1B  Szentlélek, jöjj 

/Refr 

Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! 

 Szentlélek, jöjj, a világ vár! 

 Szentlélek, jöjj, viharos Szél! 

 Jöjj, áradj szét! 

/1 

Jöjj el, Élő vízforrás, 

 jöjj, a szívünk Téged vár! 

 Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, 

 jöjj, úgy várunk Rád! 

/Refr 

Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! 

 Szentlélek, jöjj, a világ vár! 

 Szentlélek, jöjj, viharos Szél! 

 Jöjj, áradj szét! 

/2 

Jöjj, igazság forrása, 

 jöjj, imádunk mindnyájan! 

 Jöjj, reményünk ébreszd fel! 

 Jöjj kegyelmeddel! 

/Refr 

Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! 

 Szentlélek, jöjj, a világ vár! 

 Szentlélek, jöjj, viharos Szél! 

 Jöjj, áradj szét! 

/3 

Jöjj el, néped gyűjtsd egybe, 

 jöjj, az alvót ébreszd fel! 

 Jöjj, a bűntől tisztíts meg, 

 bátoríts minket! 

/Refr 

Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! 

 Szentlélek, jöjj, a világ vár! 

 Szentlélek, jöjj, viharos Szél! 

 Jöjj, áradj szét! 



 

>1C  Múlnak az évek 

/1 

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már, 

 lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. 

 |:Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, 

 egy boldogabb világról álmodunk.:| 

/2 

Békesség Istene! adj békét mindennap nekünk! 

 Vigasztaló, élj mindig, mindennap velünk! 

 |:Szerető jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el, 

 szent templomod szívünkben építsd fel!:| 

/3 

Szeretet fénye, lángja áradjon ránk, 

 ne szűnjön kérni az Istent a szívünk, a szánk: 

 jöjjön a földre igazi béke, jöjjön a földre igazi béke, 

 imából, áldozatból, országok népek között, 

 az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, 

 jöjjön már végre igazi béke, jöjjön a földre igazi béke! 

/4 

Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már, 

 lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. 

 |:Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, 

 egy boldogabb világról álmodunk.:| 

 

>2    A földről az égre 

/1 

A földről az égre, irgalmat kérve száll fel az ének; Mentsd meg a néped! 

 Az égből a földre kegyelem száll le, de nem fogja fel, aki lent énekel! 

/Refr 

 

 Segíts, Istenem, el ne hagyj, 

 segíts Istenem, el ne hagyj, 

 segíts Istenem, el ne hagyj, Istenem! 

/2 

Bűnbánó szívvel, könnyezve kérünk, 

 vízben és tűzben tisztítsd a lelkünk. 

 Az égből a földre kegyelem száll le, 

 ó, Irgalmad, Isten, engedd, hogy értsem! 

/Refr 

 

 Segíts, Istenem, el ne hagyj, 

 segíts Istenem, el ne hagyj, 

 segíts Istenem, el ne hagyj, Istenem! 

 

>2B  A kincs 

/1 

Ott legbelül, mi csak a tiéd, 

 Őrzöl egy hatalmas Kincset, 

 mit nem láthatsz és nem érthetsz meg, 

 De ott lakik benned Isten. 

/Refr 

Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld, 

 Úgy születsz a földre, hogy Ő rég vár már rád. 



 Hív mindig téged, úgy kérlek, válaszolj, 

 Nagyon vágyik rád, mert te Hozzá tartozol. 

/2 

Ó ember, hagyd el a bűnt, 

 mi elválaszt Istenedtől. 

 Ne félj, ne kerüld Őt, 

 Bízz benne, hisz Ő a teremtőd! 

/Refr 

Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld, 

 Úgy születsz a földre, hogy Ő rég vár már rád. 

 Hív mindig téged, úgy kérlek, válaszolj, 

 Nagyon vágyik rád, mert te Hozzá tartozol. 

/3 

Boldog leszel, oly nagyon könnyen, 

 ha igent mondasz Istenednek. 

 Békét érez majd a szíved, 

 és ráébredsz, hogy Ki van veled. 

/Refr 

Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld, 

 Úgy születsz a földre, hogy Ő rég vár már rád. 

 Hív mindig téged, úgy kérlek, válaszolj, 

 Nagyon vágyik rád, mert te Hozzá tartozol. 

/4 

 

 Tudja jól, nem könnyű neked, 

 hogy igent mondj Istenednek. 

 Naponta harcba kell szállnod, 

 hogy élni tudj a Szeretetnek. 

/Refr 

  

 Ki elrejtette Lelkét, hogy Te megtaláld, 

 Úgy születsz a földre, hogy Ő rég vár már rád. 

 Hív mindig téged, úgy kérlek, válaszolj, 

 Nagyon vágyik rád, mert te Hozzá tartozol. 

 

>3    A belső szobámba 

  

 A belső szobámba lépj be, Uram, 

 jöjj egész közel! 

 A belső szobámba lépj be, Uram, 

 jöjj közel! 

 

>3B  Alleluja 

  

 Alleluja… 

 

>3C  Anyánk az égben 

/1 

  

 Anyánk vagy az égben, ruhád a Nap, tündökölsz a fényben. 

 Lábad alatt a Hold, koronáznak csillagok, 

 Mária, Mária, ragyogj! 

 Csöndes jelenlét, aggódó anya, 

 Istenre figyelő, hogy mi az akarata. 



/2 

  

 Hét tőrrel átjárt, fájdalmak szíve, 

 a szenvedést is vállaló, mert nagy az Ő hite. 

 Minden ember anya, igaz menekítő, 

 oltalom és védelem, velünk könyörgő. 

 

>4    A gyógyulás ideje 

/1 

  

 A gyógyulás ideje van, a gyógyulás ideje, Uram, 

 érintsd meg ezt a testvért, érintsd meg lelkét-testét! 

 A gyógyulás ideje van! 

/2 

  

 Belőled jön az erő, az életedbe ölelő: 

 járd át őt életeddel, félelmét, kínját vedd el, 

 belőled jön az erő! 

/3 

  

 Uram, adj neki hitet, lelkét a te Lelked nyissa meg, 

 sok terhét mind levetni, tanítsd meg őt nevetni, 

 Uram, adj neki hitet! 

/4 

  

 Köszönjük neked, Uram, hogy jóságod határtalan, 

 jó nálad otthon lenni, jó benned megpihenni. 

 Köszönjük neked, Uram! 

 

>4B  Égő, tüzes parázs 

/Refr 

  

 Égő, tüzes parázs, 

 égesd, égesd a szám, 

 ne tudjak hallgatni tovább! 

/1 

  

 Próféták új szava kell már! 

 Új dalra vár, új szóra vár, új fényre vár az egész teremtett világ! 

 Új földre vár, új égre vár, új létre vár az egész teremtett világ! 

/Refr 

  

 Égő, tüzes parázs, 

 égesd, égesd a szám, 

 ne tudjak hallgatni tovább! 

 

>4C  A Duna mellett 

/1 

  

 Ifjúságom egy gyönyörű napján 

 felcsendült egy dal a Duna partján. 

 Azóta mindig összejövünk, 

 azóta mindig együtt énekelünk. 

/2 



  

 Hoztuk a múltunk, a jelenünk, 

 hogy szebb legyen mindig az életünk, 

 imában, dalban egyek lettünk, 

 és egy lett a szívünk, a lelkünk, míg énekeltünk. 

/3 

  

 Anyánk, te mindig velünk voltál, 

 hozzánk mindig lehajoltál. 

 Napba öltöztél fenn az égen, 

 hogy fiad fénye szívünkben égjen! 

/Refr-1 

  

 A Duna mellől ez a dal hozzád száll! 

 A Duna mellett a szívünk téged áld. 

 Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött, 

 Magyarok Asszonya, / országunk fölött, 

 Anyánk, Mária, / ragyogjon jeled, 

 ne hagyj el soha! / mentsd meg népedet! 

/Refr-2 

  

 Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött, 

 Magyarok Asszonya, / e bűnös föld fölött, 

 Anyánk, Mária, / Anyánk, Mária, 

 ó, ragyogj az égen! / ragyogj az égen! 

/Refr-1 

  

 A Duna mellől ez a dal hozzád száll! 

 A Duna mellett a szívünk téged áld. 

 Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött, 

 Magyarok Asszonya, / országunk fölött, 

 Anyánk, Mária, / ragyogjon jeled, 

 ne hagyj el soha! / mentsd meg népedet! 

/Refr-2 

  

 Anyánk, Mária, / Ó, Napba öltözött, 

 Magyarok Asszonya, / e bűnös föld fölött, 

 Anyánk, Mária, / Anyánk, Mária, 

 ó, ragyogj az égen! / ragyogj az égen! 

 

>5    A keresztfához megyek 

/1 

  

 Hamuszín-szürke fátyolával 

 Nagypéntek búja szerteszárnyal, 

 a szomorúság terhes csendje 

 ránehezedik a szívemre; 

  

 |:A keresztfához megyek. 

 A keresztfához megyek!:| m… 

/2 

  

 Mintha gyász-hárfák zengenének, 

 lelkembe sír egy régi ének, 



 ahogy bolyongok egymagamban, 

 templomba térek öntudatlan: 

  

 |:A keresztfához megyek. 

 A keresztfához megyek!:| m… 

 

>5B  Alleluja 

  

 Alleluja… 

 

>6    Mennyei Atya 

/1 

  

 A Mennyei Atya szereti a hegyet és a völgyeket, 

 a Mennyei Atya szereti az erdőt és a réteket, 

 és |:örül, mikor látja, hogyan nyílik a sok kis virág, 

 a méhecskék szorgalmasan gyűjtik a virág porát.:| La, la… 

/2 

  

 A Mennyei Atya szereti a falut és a házakat, 

 a Mennyei Atya szereti a városokat, utcákat, 

 és |:örül, mikor építenek, dolgoznak az emberek, 

 de szomorú, ha azt látja, hogy egymással nem törődnek.:| 

/3 

  

 A Mennyei Atya legjobban az embereket szereti, 

 a Mennyei Atya szeretetből adta ezt a világot nekik, 

 és |:örül, mikor látja, hogyan szeretnek az emberek, 

 de szomorú, ha bántják egymást, gonoszak és gyűlölnek.:| 

/4 

  

 A Mennyei Atya legjobban a gyermekeket kedveli, 

 a Mennyei Atya a kicsikben a kicsiséget szereti, 

 és |:azt mondta a felnőtteknek: „Gyerekké kell lennetek, 

 mert országomba senki mást, csak gyermekeket engedek!”:| 

 

>6B  Akit az Úr örömével szeret 

/1 

  

 Első szavam róla néked, mielőtt nevét kimondom: szeplőtelen. 

 Mária, kegyelemben élő, kiben Örök Igém pihen, tetszik nekem. 

 Akartam, ki szolgálóm lett alázatban, szeretetben, anyám legyen. 

 |:Örömtűz tiszta fénye, hitének ékessége példa legyen.:| 

/2 

  

 Örömmel megy sietve, hová küldöm, messze, távol, nem fárad el. 

 Megszüli a végtelent is, betakarja, féltve őrzi léptedet. 

 Egész úton óv kezével, áll erősen fájdalomban, veled marad. 

 |:Mária, éneklő fényem, mindig Anyám, testvérem. Velünk marad!:| 

 

>6C  ...Asszonyunk, Szüz Mária 

/1 

  

 Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, 



 az Úr van teveled. 

 Áldott vagy te az asszonyok között 

 és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

/2 

  

 Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, 

 imádkozz értünk, bűnösökért, 

 most és halálunk óráján. Amen 

 

>7    A nap bíborban áll 

/1 

  

 A nap bíborban áll, az éj messze szállt. 

 Ne félj, te kicsiny nyáj, a Pásztor a Király! 

/2 

  

 A jó Pásztor vigyáz rád, az elveszett megkerül, 

 a jó pásztor vigyáz rád, a gonosz elkerül. 

/3 

  

 Az Atya ül a trónusán, az ország készen áll. 

 Az angyalok dalolják a szeretet himnuszát. 

/4 

  

 Alleluja, alleluja, alleluja! 

 |:Szent, szent az Úr, a dicső, 

 aki volt, aki van, eljövendő. 

 Méltó az Úr minden dicséretre, 

 Szent, szent az Úr, a dicső!:| 

 

>8    A mélyből Hozzád 

/1 

  

 A mélyből hozzád száll szavam: Uram irgalmazz! 

 A bajban lelkem társtalan, Uram, irgalmazz! 

 Segíts! / Segíts! / Ne hagyj! / Ne hagyj! 

 Nézd, ránk tör a bűn már! 

 Te adj / Te adj / erőt! / erőt! 

 Uram irgalmazz! 

/2 

  

 Ha ajkam vétett ellened, Krisztus kegyelmezz! 

 A jóhírt zengjem csak veled, Krisztus kegyelmezz! 

 Segíts! / Segíts! / Ne hagyj! / Ne hagyj! 

 Nézd, ránk tör a bűn már! 

 Te adj / Te adj / erőt! / erőt! 

 Krisztus kegyelmezz! 

/3 

  

 Ha arcod fényét elfedem, Uram irgalmazz! 

 Te újból hívjál, Istenem, Uram irgalmazz! 

 Segíts! / Segíts! / Ne hagyj! / Ne hagyj! 

 Nézd, ránk tör a bűn már! 

 Te adj / Te adj / erőt! / erőt! 



 Uram irgalmazz! 

 

>9    A te hazád 

/1 

  

 A te házad otthonunk; Urunk Jézus, itt vagyunk, 

 Urunk Jézus, itt vagyunk, Urunk Jézus, itt vagyunk, 

 hogy szolgáljunk oltárodnál téged, aki megváltottál. 

 Urunk Jézus, itt vagyunk, Urunk Jézus, itt vagyunk. 

/2 

  

 Magasztalja nevedet szívünkben a szeretet; 

 magasztaljuk Szent Neved, magasztaljuk Szent Neved. 

 Jézus, édes örömöm, jóságodat köszönöm, 

 magasztaljuk Szent Neved, magasztaljuk Szent Neved. 

/3 

  

 Ha házadat elhagyom, kísérj minden utamon, 

 kísérj minden utamon, kísérj minden utamon, 

 ne felejtsem soha orcád, add, hogy méltó legyek Hozzád, 

 kísérj minden utamon, kísérj minden utamon. 

 

>9B  Az esti csend 

/1 

  

 Az esti csend titkon a földre száll, 

 szívünkre most a béke vár, 

 mint tömjénfüst, imánk az égbe száll. 

 Ó, szent Atyánk, gondolj reánk. 

  

 Ó, Jézusunk, te értünk adtad életed, 

 ó, Jézusunk, hallgasd meg gyermeked! 

/2 

  

 Az esti csend titkon a földre száll, 

 szívünkre most a béke vár, 

 mint tömjénfüst, imánk az égbe száll. 

 Ó, szent Atyánk, gondolj reánk. 

  

 Ó, Jézusunk, te vagy a mi bizalmunk, 

 ó, Jézusunk, jöjj, bátorítsd szívünk! 

/3 

  

 Az esti csend titkon a földre száll, 

 szívünkre most a béke vár, 

 mint tömjénfüst, imánk az égbe száll. 

 Ó, szent Atyánk, gondolj reánk. 

  

 Ó, Jézusunk, te vagy a mi vigaszunk, 

 ó, Jézusunk, jöjj, légy mindig velünk! 

  

 Az esti csend… 

 

>10   A végtelen ég alatt 



/1 

  

 A végtelen ég alatt a Lélek megragad. 

 A végtelen ég alatt hallatszik az Úr szava: 

 Én, az Úr, hívtalak, hogy az igazságot másokkal megoszd. 

 Én, az Úr, hívtalak, hogy a vakoknak a fényt elhozd. 

 |:Én vagyok az Úr, dicsőségemet másnak nem adom.:| 

/2 

  

 Én, az Úr, fogom a kezed, hogy a börtönből a foglyokat kihozd. 

 A régiek elmúltak, én most újat adok. 

 |:Énekeljetek az Úrnak éneket! Énekeljetek az Úrnak dicséretet!:| 

 

>11   A világnak Krisztus kell 

  

 A világnak Krisztus kell! 

 A világnak Krisztus kell! 

 A világnak kellesz te is, 

 mivel te Krisztushoz tartozol! 

 Emlékezz, emlékezz: te Krisztushoz tartozol! 

 

>12   Abba, Atyám 

  

 Abba, Atyám, add nekem, hadd legyek Tiéd! 

 Add, hogy az akaratom légyen mindig Tiéd! 

 |:Szívem Hozzád tartozzék, ne hagyd, hogy elhagyjon Téged! 

 Abba, Atyám, add nekem, hadd legyek csak Tiéd!:| 

 

>12B  Álmaimból, lelkemből 

/1 

  

 Szürke a föld és szürke az ég, 

 kopár az út és csillag sem ég, 

 elcsüggedt szívű, magányos vándor, hova mész? 

 Ne menj tovább, nem futhatsz el, 

 csak rajtad áll, csak tenned kell, 

 elcsüggedt szívű, magányos vándor, van remény! 

/Refr 

  

 |:Álmaimból, lelkemből, két kezemből, 

 szívemből szól ez a dal, tied a dal, 

 zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, 

 vezesse lépteidet az Isten, 

 vezesse életed! Ó, ó!:| 

/2 

  

 Valamikor így éltem én, 

 azt hittem, már nincs is remény, 

 elcsüggedt szívű, magányos vándor voltam én! 

 Valaki jött, rám nevetett: 

 ne menj tovább, nyújtsd a kezed, 

 elcsüggedt szívű, magányos vándor, sose félj! 

/Refr 

  



 |:Álmaimból, lelkemből, két kezemből, 

 szívemből szól ez a dal, tied a dal, 

 zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, 

 vezesse lépteidet az Isten, 

 vezesse életed! Ó, ó!:| 

 

>13   Adjunk hálát 

/1 

  

 Adjunk hálát az Úrnak, aki meghalt és feltámadt, 

 Ő a mennybe ment és a trónon ül, onnan várjuk, míg eljő. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Alleluja! A megváltó. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Zengj alleluját! Amen. 

/2 

  

 Az Ő teste és vére táplál minket itt a földön, 

 gyere és örülj velünk, ünnepelj, tiszta szívvel áldjuk Őt. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Alleluja! A megváltó. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Zengj alleluját! Amen. 

/3 

  

 Aki Benne hisz, sose szomjazik, Ő az élő víz forrása, 

 Szentlélek, jöjj és szállj le ránk, tölts be minket, szeretet. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Alleluja! A megváltó. 

 Alleluja! Az Úr az Isten. Zengj alleluját! Amen. 

 

>13B  Áradj, folyó 

/Refr 

  

 |:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, 

 Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat. 

 Áradj, folyó, töltsd be testünkt templomát, 

 örök élet vize, áradj ránk.:| 

/1 

  

 Mert úgy várunk és kiáltunk: 

 szomjúságunk csillapítsd le, ó Urunk! 

 Mint szarvas hűs forrásra, 

 jelenlétedre úgy kívánkozunk. 

/Refr 

  

 |:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, 

 Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat. 

 Áradj, folyó, töltsd be testünkt templomát, 

 örök élet vize, áradj ránk.:| 

/2 

  

 Tömlöcajtók nyíljanak meg, 

 s a gonoszság láncai lehulljanak, 

 az erőtlen rád tekintsen, 

 s a beteg is mondja: hős vagyok! 

/Refr 

  

 |:Áradj, folyó, jöjj a mennyből, áradj, 



 Mosd meg szívünk, tisztítsd meg ruhánkat. 

 Áradj, folyó, töltsd be testünkt templomát, 

 örök élet vize, áradj ránk.:| 

 

>13C  Fogadj el! 

/1 

  

 Kenyeret és bort hozunk oltárodra, Urunk, 

 Vedd ezt tőlünk, s hallgsd meg felajánló dalunk. 

 Te ismered a lelkemet, bűnös fiad vagyok, 

 Bocsáss meg és fogadd el mindazt, mit adhatok. 

/2 

  

 Küldd el Lelkedeet, formáld szívemet, 

 őrizd hűségem, szentelj meg! 

 Küldd el Lelkedet, formáld szívemet, 

 hadd legyek gyermeked, fogadj el, Uram! 

 

>14   Advent 

/1 

  

 Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég, 

 az arcomra álmos köd szitál; 

 Süket, sűrű csönd, némaság köszönt, 

 és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán. 

/Refr 

  

 Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen, 

 élő irgalmadat terjeszd ki fölénk! 

 Jöjj el hát, Istenem, nyíljon már ki a végtelen, 

 jöjj el gyermekarcú Isten, szállj közénk! 

/2 

  

 Földünk puszta rom, jöjj el, Irgalom, 

 jöttöd reményt, megváltást ígér; 

 minden elveszett, ne hagyd népedet, 

 hiányod a szívekben már a földtől az égig ér. 

/Refr 

  

 Jöjj el hát, Istenem, lobbants lángot az éjjelen, 

 élő irgalmadat terjeszd ki fölénk! 

 Jöjj el hát, Istenem, nyíljon már ki a végtelen, 

 jöjj el gyermekarcú Isten, szállj közénk! 

  

 Jöjj el hát! 

 

>14B  Tárd fel szívedet 

  

 Tárd fel szívedet, tárd fel szívednek ajtaját! 

 Hívd meg Jézust, hívd meg Jézust, 

 élettel töltse be lelked honát! 

 

>15   Add a kezed 

/1 



  

 Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját. 

 Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját. 

 Alleluja… 

/2 

  

 Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát, 

 Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját! 

 Alleluja… 

 

>16   Áldalak, jó Uram 

  

 Áldalak, jó Uram. 

 Teljes szívemből hirdetem majd csodás tetteid, 

 és énekelek Rólad. 

 Áldalak, jó Uram. 

 Teljes szívemből boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom. 

 Alleluja. 

 

>17   Áldjad én lelkem az Urat 

  

 Áldjad én lelkem az Urat!… 

  

 Zeng alleluját az Úrnak… 

  

 Dicsérjük együtt az Urat… 

  

 Áldjad én bensőm az Urat… 

 

>18   Áldásoddal megyünk 

/1 

  

 Áldásoddal megyünk, megyünk innen el, 

 Néked énekelünk boldog éneket. 

 Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk. 

 Őrizd életünk minden nap. 

/2 

  

 Minden nap dicsérünk Téged, jó Uram, 

 Néked énekelünk vígan, boldogan. 

 Maradj mindig velünk, ha útra kelünk. 

 Őrizd életünk minden nap. 

 …minden nap. 

 

>19   Áldjátok az Urat 

  

 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 reád! 

 

>20   Áldott Istenünk 

/1 

  



 Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el, felajánljuk munkánk a kenyérrel! 

 Kérünk, fogadd el ezt a fehér kenyeret, hisz ezáltal leszünk eggyé 

Veled! 

 A verejtékes munka áldott gyümölcse, és sokmillió ember élete, 

 de egyszerű és köztünk élő valóság, így jössz közénk Te is, Jézusunk! 

/2 

  

 Áldott Istenünk, a kehelybe bort öntünk, felajánljuk Néked minden 

örömünk! 

 Kérünk, fogadd el ezt a kehely fehér bort, hisz a véred egyszer miértünk 

folyt! 

 Átnyújtjuk most Neked szívünk, mindenünk, fogadd el hát egész életünk! 

 Te nagyszerű és üdvözítő Valóság, kérünk, jöjj el közénk, Jézusunk! 

 

>21   Áldott a te szent tested 

  

 Áldott a te szent tested, áldott a te szent véred, 

 kenyér és bor színében áldjuk a te szent fölséged. 

 |:Testet öltött isteni fiú, értünk vérzett szerető Urunk, 

 szívünk néked ajánljuk, szentségeddel így áldozunk.:| 

 

>22   Áldott légy, Uram, áldott légy 

  

 Áldott légy, Uram, áldott légy, 

 áldott légy, Uram, áldott légy. 

 Áldjon a föld és áldjon ég, 

 áldott légy, Uram, áldott légy. 

 

>23   Áldott legyen az Úr 

/2 

  

 Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja! 

 Megváltott bűneinkből, alleluja, alleluja! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

/2 

  

 Létünk Tőle kaptuk, alleluja, alleluja! 

 Méltó, hogy magasztaljuk, alleluja, alleluja! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

/3 

  

 Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja! 

 Csodáljuk nagyságáért, alleluja, alleluja! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

/4 

  

 Jertek, énekeljünk, alleluja, alleluja! 

 A Lélek éljen bennünk, alleluja, alleluja! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 Szent az Úr, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 



>24   Alleluja 

/1 

  

 Alleluja… 

  

 Krisztus az Úr, erő s hatalom övé, 

 bátran bízz Benne, hisz mondta: 

 „Ki újra kopog, annak ajtót nyitnak majd”. 

 Alleluja, alleluja… 

/2 

  

 Sótlan a föld, könnybe fúlnak dalai, 

 meg kell ma váltani újra. 

 Tedd, ami kell, s mindent megadnak hozzá. 

 Alleluja, alleluja… 

/3 

  

 Föltámadt Krisztus, legyőzte a halált, 

 mindenre új hajnal virrad. 

 Indulj az úton és soha meg ne állj! 

 Alleluja, alleluja… 

/4 

  

 Szívünkbe add, Uram, csönded, örömöd, 

 víg kedvünk hogy legyen jóra. 

 Bízva ki él, annak ünnep adatik. 

 Alleluja, alleluja… 

/5 

  

 Küzdeni kell, napról napra elkísér 

 szívünkben száz fényes óra. 

 Bízva ki él, annak öröm adatik. 

 Alleluja, alleluja… 

/6 

  

 Szent öröm ünnepe virradt ma reánk, 

 jöjjetek, népek, imádni. 

 Isteni fény szállt a földre miközénk. 

 Alleluja, alleluja… 

 

>25   Alleluja (148.zsoltár) 

/1 

  

 Alleluja… 

  

 Dicsérjétek az Urat, 

 áldjátok a magasságban, 

 dicsérjétek angyalok, 

 égnek seregei! 

/2 

  

 Alleluja… 

  

 Dicsérjétek, Nap és Hold, 



 dicsérjétek, csillagai! 

 Dicsérjétek szent nevét, 

 mert megtartja ígéretét! 

/3 

  

 Alleluja… 

  

 Dicsérjétek, tűz és jég, 

 áldjátok, vihar és szél, 

 gyümölcsfák és cédrusok, 

 havas magaslatok! 

/4 

  

 Alleluja… 

  

 Magasztalja mindenki, 

 gyermekek és öregek is! 

 Mind meglássák hűségét, 

 Isten szeretetét! 

  

 Alleluja… 

 

>26   Alleluja (kánon) 

  

 Alleluja… 

 

>27   Alleluja, alleluja, Jézus az Úr 

/1 

  

 |:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr, 

 dicsérjétek Őt, imádjátok Őt, Ti, szentjei!:| 

  

 Áldott az Úr, Ki megváltott minden bűnünkből, 

 Váltságul adta életét értünk, szeretetből. 

/2 

  

 |:Alleluja, alleluja, Jézus az Úr, 

 dicsérjétek Őt, imádjátok Őt, Ti, szentjei!:| 

  

 Áldott az Úr, Ki elküldte nékünk Szentlelkét, 

 Őbenne élünk, reméljük és várjuk jövetelét. 

  

 Alleluja… 

 

>28   Alleluja, áldjuk az Urat 

  

 Alleluja, áldjuk az Urat, 

 Őt, ki annyira szeret. 

 Őt, áldjuk az Urat. 

 

>29   Teremtő lélek 

/1 

  

 Teremtő Lélek, szállj le ránk, 



 ragyogd be lelkünk, tiszta láng, 

 ki alkotsz, éltetsz szíveket, 

 hozd nekik bő kegyelmedet! 

/2 

  

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, 

 kit ád nekünk az Alkotó, 

 te élő forrás, égi láng, 

 szent kenet, égből szállj le ránk! 

/3 

  

 Te, hét ajándék kútfeje, 

 Atyánk kegyelmes jobb keze, 

 az Úr erős ígérete, 

 sugalmas ajkak ihlete. 

/4 

  

 Gyújtsd meg szemünknek fényedet, 

 és szállj szívünkbe, Szeretet! 

 Ha testünk gyarló, s lankadunk, 

 légy mindig éber gyámolunk! 

/5 

  

 Űzd messze tőlünk ellenünk, 

 szent békességed add nekünk: 

 te járj, vezér, utunk előtt, 

 veszélytől védjen szent erőd! 

/6 

  

 Add, ismerjük meg az Atyát, 

 teáltalad és egy Fiát: 

 és kettejüknek Lelke, te, 

 örökre légy lelkünk hite! Ámen. 

 

>30   Alleluja, Jézus feltámadt 

/1 

  

 Alleluja, alleluja, Jézus feltámadt, 

 és reánk az ő sírjából ragyogó fény árad. 

 |:La la… ragyogó fény árad.:| 

/2 

  

 Alleluja, alleluja, Jézus nem halott, 

 és elmegy majd Ő hozzád is, ha te is akarod. 

 |:La la… ha te is akarod.:| 

/3 

  

 Alleluja, alleluja, Jézus köztünk él, 

 ha meglátnád a társadban, barátja lehetnél. 

 |:La la… barátja lehetnél.:| 

/4 

  

 Alleluja, alleluja, Jézus téged vár, 

 hogy te is élj, és másokért új szívet áldozzál. 



 |:La la … új szívet áldozzál.:| 

 

>31   Ámen 

/1 

  

 Az Úrnak lelke legyen rajtam, 

 jöjjön, aki szomjazik, újuljon meg szívében! 

 Az Úr az, aki fölkent engem, 

 ő ad szabadságot, fényt a sötétben élőnek! 

 |:Ámen, ámen, ámen, jöjjön el az országod!:| 

/2 

  

 Az éjnek ideje már elszállt, 

 eljött a világosság, a hajnalt hirdetjük már! 

 Az Úr az, aki eljön értem, Ő visz el magával az örök dicsőségbe! 

 |:Ámen, ámen, ámen, jöjjön el az országod!:| 

 

>31B  Alleluja. Ébredj ember 

/1 

  

 Ébredj ember mély álmodból, 

 Jézus megment rabságodból! 

 Hogyha hívod, eljön Ő, 

 egész bensőm, imádjad Őt! 

 Alleluja… 

/2 

  

 Áldjad, lelkem, az Úr nevét, 

 mert megtartja ígéretét! 

 Mennyi jót tett az Úr velem, 

 reá bízom az életem! 

 Alleluja… 

/3 

  

 Minden bűnöd megbocsátja Ő, 

 Betegséged meggyógyítja Ő. 

 Hidd el, Jézus benned él, 

 Néked adja új életét! 

 Alleluja… 

/4 

  

 Feltámadt Jézus, győztes Király, 

 Elhozta nékünk az országát. 

 Jöjj Szentlélek, szállj közénk, 

 Hozz a mennyből szép, tiszta fényt! 

 Alleluja… 

/5 

  

 És az élet, íme, megjelent, 

 Köztünk él Ő Szentlelkében. 

 Hív Ő téged, hogy élj vele, 

 Add át néki a szívedet! 

 Alleluja… 

 



>32   Apokrif ima 

/1 

  

 Oldani, Uram, s oldódni vágyom, 

 Üdvözíteni, és üdvözülni vágyom, 

 Alkotni, Uram, s alakulni vágyom, 

 Alkotni, Uram, s alakulni vágyom. 

/2 

  

 Ékesíteni, és ékesedni vágyom, 

 Dalolni, Uram, és dallá lenni vágyom, 

 Követeddé lenni, s érted tenni vágyom, 

 Követeddé lenni, s érted tenni vágyom. 

/3 

  

 Lámpád vagyok, ha látsz engem, 

 Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem, 

 Ki látod, mit teszek, hallgass el engem, 

 Ki látod, mit teszek, hallgass el engem! 

 

>33   Áradj szét, Lélek 

/1 

  

 Atya, teremtő szeretet Lelke, áradj szét! 

 Fiú, megváltó szeretet Lelke, áradj szét! 

 Egyház vezető szeretet Lelke, áradj szét! 

 Szentség pecsétje, szeretet Lelke, áradj szét! 

 Áradj szét, Lélek, áradj szét, 

 Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

/2 

  

 Szívből jövő imádság Lelke, áradj szét! 

 Mélyből fakadó sóhaj Lelke, áradj szét! 

 Isteni üzenet dicső Lelke, áradj szét! 

 Megbocsájtás irgalmas Lelke, áradj szét! 

 Áradj szét, Lélek, áradj szét, 

 Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

/3 

  

 Szabadságom tüzes Lelke, áradj szét! 

 Imádságom kitartó Lelke, áradj szét! 

 Szenvedésem tűrő Lelke, áradj szét! 

 Békességem gyönyörű Lelke, áradj szét! 

 Áradj szét, Lélek, áradj szét, 

 Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

/4 

  

 Dicsőítlek, Atya Lelke, szent kegyelem! 

 Magasztallak, Fiú Lelke, örök örömöm! 

 Érints meg engem, Isten Lelke, legyél életem! 

 Tarts meg engem, szeretet Lelke, Te vagy Istenem! 

 Áradj szét, Lélek, áradj szét, 

 Áradj szét, töltsd be minden hívő szívét! 

 



>33B  Szép, új remény 

/1 

  

 Arcom a fénybe tartom, zendülj, tavaszi szél! 

 Ragyogj rám, szép napsugár, 

 melegítsd a szívemet, úgy fázom én! 

/2 

  

 Hallgasd meg újra a hangom, fogd meg a két kezem! 

 Ne engedj elveszni, űzd el az éjt a lelkemben, 

 adj fényt nekem! 

/Refr 

  

 |:Lobbanj fel, új remény! 

 Lángolj fel, égi fény! 

 Adj erőt, éltetőt! 

 Szállj rám, gyönyörű szép új remény!:| 

/3 

  

 Semmibe hullnak az évek, ha nincs bennem égi fény, 

 hinnem kell, bíznom kell újra és újra, 

 hogy  kell az énekem, az életem! 

/Refr 

  

 |:Lobbanj fel, új remény! 

 Lángolj fel, égi fény! 

 Adj erőt, éltetőt! 

 Szállj rám, gyönyörű szép új remény!:| 

 

>34   Ároni áldás 

  

 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!:| 

 

>35   Asztalodon, Urunk 

/1 

  

 Asztalodon, Urunk, készen áll a kenyér és a bor, 

 felajánljuk Néked, Urunk, Istenünk, áldozatul. 

 |:A kenyérből tested, a borból véred lesz, Jézusunk, 

 ez lesz számunkra éltető ételünk, italunk.:| 

/2 

  

 Asztalodon, Urunk, készen áll a kenyér és a bor, 

 fogadd el véle szívünket, lelkünket áldozatul. 

 |:Nyisd meg előttünk mennyei lakomád ajtaját, 

 hogy házad népével együtt énekeljünk alleluját!:| 

 

>36   Ave Maria 

  

 Ave Maria gratia plena 

 Dominus tecum benedicta tu in mulieribus 



 et Benedictus fructus ventris tui Jesus. 

 |:Sancta Maria Mater Dei 

 Ora pro nobis peccatoribus 

 nunc et in hora mortis nostræ. Amen:| 

 

>37   Ave Maria 

/1 

  

 |:Ave Maria, gratia plena, 

 Dominus tecum benedicta tu.:| 

  

 Jézus, nékünk adtál anyát, ő kér és áld, ha szívünk fáj, 

 hála, Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk. 

/2 

  

 |:Ave Maria, gratia plena, 

 Dominus tecum benedicta tu.:| 

  

 Térden állva hívunk Téged, vidd el álmunk Krisztus elé, 

 Jézus anyja, hű Mária, ó add, hogy lássuk Fiad! 

  

 Ave Maria… 

 

>38   Az Úr az én pásztorom 

  

 Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, 

 füves legelőn nyugtat engem, lelkével vigasztal. 

 |:A halál árnyékának völgyében járok, s Téged dicsérlek én, 

 mert velem vagy, Jézus, nem félek a bajtól, erősségem pásztorbotod.:| 

 

>39   Az Úr jósága 

  

 Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, 

 mert az ő irgalma soha véget nem ér, 

 újjáéled reggelre, minden reggelre, 

 nagy a Te hűséged, ó, Uram, nagy a Te hűséged. 

 

>39B  Indulj és menj 

/1 

  

 Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek Én. 

 Tövis és gaz, vér és panasz, meddig halgassam még Én? 

  

 |:Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.:| 

/2 

  

 Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat, 

 népemnek őrévé rendellek Én, Lelkemet adom melléd. 

  

 |:Küldelek Én, megáldlak Én, csak menj és hirdesd szavam.:| 

 

>40   Az Úr dicsérete 

/1 

  



 Alleluja… 

 Lelkem az Urat dicsérd, áldjad az Istenek Istenét, 

 Jósága végtelen él, irgalma megmarad örökké. 

 Alleluja… 

/2 

  

 Minden szív áldjon, Uram, magasztaljon téged ég és föld, 

 Beszéljék hatalmadat, zengjenek országod fényéről. 

 Alleluja… 

/3 

  

 Nagyságod mérhetetlen, dicsőséged fönség, fényesség, 

 Csodálva énekelem félelmes tetteid erejét. 

 Alleluja… 

/4 

  

 Közel vagy mindenkihez, Ki tiszta szívből hozzád kiált, 

 kérését teljesíted, megőrzöd azt, ki téged imád. 

 Alleluja… 

/5 

  

 Mindennap dicsérem őt, áldom az Urat, míg élek én, 

 Új dallal színe előtt, ujjongva hirdetem Szent Nevét: 

 Alleluja… 

 

>40B  Épül az ország 

/1 

  

 Épül az Ország, 

 föld rejtekén a mag szárba szökken, levelet hajt minden ág! 

 Szirmot bont száz virág, illata szél szárnyain tovaszáll! 

 Szépül az Ország! Szépül az Ország! 

/Refr 

  

 |:Lélekből, lélekből, mint élő kövek, 

 Isten templomává épüljetek!:| 

 Így épül az Ország! Így épül az Ország! 

 Épül az Ország! Épül az Ország! 

/2 

  

 Épül az Ország, 

 szívemben új dal fakad, zengve szól, 

 nyelvemen tűz lángja ég; szerelem új fénye vár, 

 életem új fényben él; látom már: 

 szép ez az Ország! Szép ez az Ország! 

/Refr 

  

 |:Lélekből, lélekből, mint élő kövek, 

 Isten templomává épüljetek!:| 

 Így épül az Ország! Így épül az Ország! 

 Épül az Ország! Épül az Ország! 

 

>41   Azért jött közénk 

/1 



  

 Azért jött közénk, hogy testvérünk legyen. 

 Mindent értünk tett, hogy boldoggá tegyen. 

 Táplál testével, hogy életünk legyen. 

 Lelkét küldi el, hogy így eggyé tegyen. 

/2 

  

 Táplál testével, hogy életünk legyen, 

 Lelkét küldi el, hogy Atyjához vigyen. 

 Gondot visel ránk, míg a világ véget ér, 

 Egyetlen Utunk, amely célhoz ér. 

 

>42   Bárányom, Bárányom 

/1 

  

 Bárányom, Bárányom, Istennek Báránya, 

 könyörülj rajtam, hadd jussak jobb sorsra! 

 Adj nekem nagy hitet, amíg lehet, 

 Formáld kedved szerint a szívemet! 

/Refr 

  

 Én Uram, add meg nekem, Jó Uram, add meg nekem, 

 hadd legyen melletted majd a helyem. 

 Lesem minden vágyadat, tisztelem házadat, 

 én Uram, jó Uram, add meg nekem! 

/2 

  

 Én Uram, adj egy kis időt nekem, 

 vékony kis szalmaszál az én hitem, 

 de ha Te segítesz, erős leszek, 

 kertedként ápolom szívemet. 

/Refr 

  

 Én Uram, add meg nekem, Jó Uram, add meg nekem, 

 hadd legyen melletted majd a helyem. 

 Lesem minden vágyadat, tisztelem házadat, 

 én Uram, jó Uram, add meg nekem! 

 

>43   Békességet, adj, Urunk, nekünk! 

/1 

  

 Békességet adj, Urunk, nekünk! 

 A menny békéjét hintsd szét, Istenünk! 

 Hogy lássuk, ami szép, hogy tudjuk, mi a jó, a Hozzád méltó. 

/2 

  

 Nyugtalan a szívünk, Jézusunk, 

 Csendesítsd le háborgó szavunk, 

 Hogy együtt peregjen az élet az idővel, és kalász teremjen. 

/Refr 

  

 Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk! 

 Irgalmazz nekünk! Kegyelmezz, Istenünk! 

 Gyógyítsd, igen, gyógyítsd szenvedő szívünk, 



 malasztoddal balzsamozd megsebzett lelkünk! 

/3 

  

 Mentsvárunk vagy, Mennyei Atyánk! 

 Országod a Boldog királyság, 

 Hol Fiad trónjánál 

 A helyünk készen vár, 

 S a Kapu nyitva áll. 

/Refr 

  

 Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk! 

 Irgalmazz nekünk! Kegyelmezz, Istenünk! 

 Gyógyítsd, igen, gyógyítsd szenvedő szívünk, 

 malasztoddal balzsamozd megsebzett lelkünk! 

/4 

  

 Vezess minket Jézus Krisztusunk! 

 Erősíts meg Lelkeddel, Urunk! 

 Mert keskeny az ösvény, 

 Mely Országodba tér, 

 Mely végcélunkhoz ér. 

/Refr 

  

 Mentsd meg, Urunk, mentsd meg bűnös életünk! 

 Irgalmazz nekünk! Kegyelmezz, Istenünk! 

 Gyógyítsd, igen, gyógyítsd szenvedő szívünk, 

 malasztoddal balzsamozd megsebzett lelkünk! 

 

>43B  Úgy szerette Isten 

  

 Úgy szerette Isten ezt a világot, 

 hogy egyszülött Fiát adta érte, 

 hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, 

 hogy mindaz, aki benne hisz, örökké éljen. 

 

>44   Betlehemben (Már éjfélre fordul az óra) 

/1 

  

 Már éjfélre fordul az óra a városok álma felett, 

 és talán még senki se tudja, hogy tegnap miért élhetett. 

 Hosszú, sötét éjszaka súlya nyomja az embereket, 

 várja a föld a hajnalt újra, ébred-e még szeretet? 

/2 

  

 Betlehemben egyszerűen, gyermekmódra csendesen, 

 észrevétlen, Anyja keblén világ Ura megpihen. 

 Hódolatra nincsen gondja, téged kíván ajándékba csendesen. 

 

>44B  Az Úr a pásztorom 

/1 

  

 Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő. 

 Nyájával arra jár, amerre várva vár 

 a forrás hűs vize, 



   a zöld mező. 

/2 

  

 Az Úr a pásztorom, semmi sem árt! 

 Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen, 

 követem lábnyomát mindenen át! 

 

>45   Betlehem dala (Halljuk a menny énekét) 

/1 

  

 Halljuk a menny énekét, áldjuk Atyánk gyermekét. 

 Szelíd béke és kegyelem, áradj el a lelkeken! 

 Öröm napja süt, ragyog, zengnek égi dallamok, 

 s felkeltik a harsonák Betlehem kis városát: 

/2 

  

 Hallj, Betlehem, égi dalt, mondj Uradnak diadalt! 

 Öröm napja süt, ragyog, zengnek égi dallamok, 

 s felkeltik a harsonák Betlehem kis városát: 

 Hallj, Betlehem, égi dalt, s mondj Uradnak diadalt! 

 

>46   Bízz az Istenben 

/1 

  

 |:Bízz az Istenben és ne félj! 

 Jézus az Úr, benne remélj!:| 

  

 Szólj Uram, szolgád figyel, 

 tudom, ha küldesz, mennem kell. 

 Keskeny az ösvény és meredek, 

 a terhem nehéz, de el nem csüggedek. 

/2 

  

 |:Bízz az Istenben és ne félj! 

 Jézus az Úr, benne remélj!:| 

 Erőt az Úr maga ad nekem, 

 tudom, hogy az úton valaki jár velem. 

 Lángol a szívem, könnyű a kereszt, 

 már látszik a cél és Jézus integet. 

 Bízz az Istenben… 

 

>47   Békesség legyen velünk 

  

 Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk! 

 Békesség, békesség legyen velünk! 

 

>47B  Boldog az ember 

/1 

  

 Boldog az ember, ki szereti Istenét, a föld és ég Urát, 

 Boldog az ember, ha tiszta szívvel járja az útját. 

 Reménység az élete, ujjong az éneke: 

 |:Áldott legyél, Uram, áldott legyél, Uram, áldott legyél földön, 

égen!:| 



/2 

  

 Boldog az ember, ha szereti Istenét, vele él az Isten. 

 Jó pásztor az Isten, vezeti gyermekét, őrzi a hitben. 

 Oly boldog az élete, ujjong az éneke: 

 |:Áldott legyél, Uram, áldott legyél, Uram, áldott legyél földön, 

égen!:| 

/3 

  

 Hűséges az Isten, őrzi életünk, Benne remélünk. 

 Szerelmünk lángját táplálja Ő, hűségben élünk. 

 Összefogja két kezünk, ujjong az énekünk: 

 |:Áldott legyél, Uram, áldott legyél, Uram, áldott legyél földön, 

égen!:| 

 

>48   Boldogság, öröm az életem 

/1 

  

 La-la, la-la… 

  

 Ha valaki látja az arcomat, 

 ha valaki hallja a hangomat, 

 megtudja-e rólam, hogy Jézus él 

 és boldog-e az ember, ha szeretetben él? 

/Refr 

  

 Boldogság, öröm az életem, 

 akárhova megyek, kell, hogy vigyem, 

 |:Örömöm Jézus adta nekem, hogy 

 ne csak az enyém, de mindenkié  legyen!:| 

/2 

  

 La-la, la-la… 

 Ha valaki nézi a két szemem, 

 ha valaki fogja a két kezem, 

 megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, 

 és jó, hogyha az ember az Ő útján jár?! 

/Refr 

  

 Boldogság, öröm az életem, 

 akárhova megyek, kell, hogy vigyem, 

 |:Örömöm Jézus adta nekem, hogy 

 ne csak az enyém, de mindenkié  legyen!:| 

 La-la, la-la… 

 

>49   Boldog mosoly az arcomon 

/Refr 

  

 |:Boldog mosoly az arcomon, 

 egy pillanatról álmodom, 

 utam végén vársz rám, tudom!:| 

/1 

  

 Eltékozolt sok évemet, 



 hazug vágyamat, örömömet 

 kőkeresztként vállamon viszem! 

 Földre roskadok, fölkelek, 

 de Hozzád mégis elmegyek, 

 megállni az úton nem lehet! 

/Refr 

  

 |:Boldog mosoly az arcomon, 

 egy pillanatról álmodom, 

 utam végén vársz rám, tudom!:| 

/2 

  

 Add a két kezed kedvesem, 

 együtt megyünk egy életen, 

 egymás nélkül nem jutunk tovább! 

 Testvéreim, ne várjatok, 

 ha fáradtak vagytok, szóljatok, 

 de egymás nélkül nem jutunk tovább! 

/Refr 

  

 |:Boldog mosoly az arcomon, 

 egy pillanatról álmodom, 

 utam végén vársz rám, tudom!:| 

 

>49B  Dávid király 

/1 

  

 Dávid király, Dávid király, bűnbe sodort a szerelem, 

 szegény király, szegény király, üszkös seb ég a szíveden. 

 |:Tiszta szívet alkoss nekem, Uram, 

 erős lelkeddel nemesíts meg engem.:| 

/2 

  

 Önvád elől, önvád elől nincs a világon menedék, 

 szegény király, szegény király, emész a láng, mely benned ég. 

 |:Tiszta vízzel hints meg engem, Uram, 

 bűnöm marását csillapítsd bennem!:| 

/3 

  

 Sorsod enyém, sorsod enyém, én is kegyelmet keresek, 

 szomjas szívem, szomjas szívem vergődik úgy, mint a tied! 

 |:Erős kezed nyújtsd le értem, Uram, 

 vezess tündöklő trónusodhoz engem!:| 

/4 

  

 Dávid király, Dávid király, tiszta sugárzás tűz le rád! 

 Szegény szívem, szegény szívem, leld meg a béke otthonát! 

 Leld meg a béke otthonát! 

 Istennél vár a béke rád! 

 

>50   De profundis (A legsötétebb ég alatt) 

  

 A legsötétebb ég alatt, Isten, téged találtalak. 

 |:A legmélyebb örvény felett, Uram, én téged leltelek!:| 



 A csillagtalan éjjelen egy láng lobog a lelkemen, 

 |:mint reves fában gyönge fény, de mégis élet és remény!:| 

 Isten némán hozzám hajol, engem idéznek valahol. 

 

>51   Dicsőség (Glória, minden teremtmény) 

/1 

  

 Glória… 

  

 Minden teremtmény áldja az Urat, 

 fönn az égen s a mennybolt alatt! 

 Csak Őt dicsérje minden ének, 

 Ki teremtője a mindenségnek! 

/2 

  

 Glória… 

  

 Dicsőítünk és áldunk Téged, 

 imádunk és magasztalunk Téged! 

 Hálát adunk nagy dicsőségedért, 

 Urunk és Istenünk, Mennyei Király! 

  

 Glória… 

 

>52   Dicsőség (Angyalok énekelnek) 

/1 

  

 Dicsőség, dicsőség! Angyalok énekelnek. 

 Dicsőség, dicsőség! Mennyben az Istennek! 

/2 

  

 Békesség, békesség földön az embernek! 

 Békesség, békesség annak, aki szeret! 

/3 

  

 Itt van már, itt van már az emberré lett Isten, 

 itt van már, itt van már kisgyermek szegényen. 

/4 

  

 Téged vár, téged vár egyszerű jászol mellé, 

 téged vár, téged vár, te is légy emberré! 

/5 

  

 Dicsőség, dicsőség az örök Atyának! 

 Dicsőség, dicsőség Egyszülött Fiának! 

  

 Egyszülött Fiának! 

 

>53   Életem csak kegyelem 

/1 

  

 Életem csak kegyelem, önérdemem nincs, 

 életem csak kegyelem, önérdemem nincs. 

  



 |:„Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva. 

 Te csak bízzál karomban!” – mondja az Úr.:| 

/2 

  

 Régi énem leküzdöm nagy erejével, 

 régi énem leküzdöm nagy erejével! 

  

 |:„Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva. 

 Te csak bízzál karomban!” – mondja az Úr.:| 

/3 

  

 Szeretete igazgat, ellát tanáccsal, 

 szeretete igazgat, ellát tanáccsal! 

  

 |:„Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva. 

 Te csak bízzál karomban!” – mondja az Úr.:| 

/4 

  

 Hűen vezet utamon, nem hagy magamra, 

 hűen vezet utamon, nem hagy magamra! 

  

 |:„Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva. 

 Te csak bízzál karomban!” – mondja az Úr.:| 

 

>53B  Ember, ne félj a rossztól 

/1 

  

 Ember, ne félj a rossztól, ne félj a fájdalomtól, 

 van, aki hallja hangod, ha mondod: szabadíts a gonosztól! 

 Még magadat se féljed! Isten kezén a mérleg, 

 Ha még oly semmi volnál, akkor is megnagyít a Lélek. 

/2 

  

 Ha Napba, Holdba lőnek, örülj a szép erőnek! 

 Isten mindent javára munkál az Istent szeretőnek. 

 A kék magasba nézz föl! Ne kérdd, hogy meddig érsz föl! 

 Egyet pillant az Isten, akkor egész lesz a részből. 

/3 

  

 Ember, a halál is csak ennyi! Ne félj elébe menni! 

 Édes Atyád az Isten, röpül eléd ölelni, 

 ember, ne félj a rossztól, ember, ne félj a rossztól, ember, ne félj a 

rossztól! 

 

>54   Édes Jézus 

/1 

  

 Édes Jézus, légy vendégünk, 

 áldd meg, amit adtál nékünk, 

 áldd meg, amit adtál nékünk! 

/2 

  

 Aki ételt, italt adott, 

 annak neve legyen áldott, 



 annak neve legyen áldott! 

 

>54B  Jézus, Messiás 

/1 

  

 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 életnek vizét ingyen! 

/2 

  

 Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága, 

 Izrael reménysége, ama fényes, szép hajnalcsillag. 

 És aki hallja, az mondja, hogy jövel! Aki szomjas, jöjjön el! 

 És aki akarja, mind vegye el az életnek vizét ingyen! 

/3 

  

 Jézus, Messiás, neve minden név fölött való! 

 Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó! 

 

>54C  Ne hidd (Ha az élet elszomorít) 

/1 

  

 Ha az élet elszomorít, ha a bűn már elborít, 

 ha csalódott vagy, életunt, ne hidd azt, hogy nincs kiút. 

 Ha úgy érzed, senkid sincsen, ha már semmi remény nincsen, 

 ha összedőlt már minden vár, hidd azt, hogy Jézus vár. 

/Refr 

  

 Ne hidd, hogy nincs igazság, ne hidd, mi rossz hazugság, 

 ne hidd, az élet fájdalom, ne hidd, hogy nincs irgalom! 

/2 

  

 Ha kínod okát nem tudod, ha értelmét fel nem fogod, 

 ha úgy érzed, céltalan, ne hidd azt, hogy hasztalan. 

 Ha úgy érzed, senkid sincsen, ha már semmi remény nincsen, 

 ha összedőlt már minden vár, hidd azt, hogy Jézus vár. 

/Refr 

  

 Ne hidd, hogy nincs igazság, ne hidd, mi rossz hazugság, 

 ne hidd, az élet fájdalom, ne hidd, hogy nincs irgalom! 

 

>55   Édes Jézus (2) 

/1 

  

 Édes Jézus, légy vendégünk, 

 áldd meg, amit adtál nékünk! 

 Adjad, Uram, hogy jól essék, 

 Jézus neve dicsértessék. Amen. (Tessék!) 

/2 

  

 Aki ételt, italt adott, 

 annak neve legyen áldott! 

 Mi jóllaktunk, hála Isten! 



 Annak is adj, kinek nincsen! Amen. 

 

>55B  Élet van Tebenned 

/1 

  

 |:Élet van Tebenned, erő van Tebenned, 

 remény van Tebenned, ó Jézus!:| 

 Így dicsérlek életemmel, és áldalak minden erőmmel, 

 az életemmel, minden erőmmel, csak Benned van reményem. 

  

 Jézus, Benned! 

 

>56   Életünk Krisztus 

/1 

  

 Életünk Krisztus élete, 

 Életünk az Atya szeretete, 

 Életünk az Egyház Szentlelke, 

 Életünk, életünk Krisztus. 

/2 

  

 Életünk Krisztus, alleluja, 

 Életünk el van rejtve Őbenne, 

 Életünk Krisztus, alleluja, 

 Életünk Krisztus. 

 

>56B  Örülj az Úrban 

/Refr 

  

 |:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj az Úrban, áldd az Úr nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!:| 

/1 

  

 Magasztalás és szent öröm, 

 Hálaadás az én erőm, 

 Zengeni örökre énekét, 

 Jézus Krisztus, áldott légy! 

/Refr 

  

 |:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj az Úrban, áldd az Úr nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!:| 

/2 

  

 Mert él az Úr, a feltámadt Király! 

 Jézus, Jézus! 

 Mert él az Úr, a feltámadt Király! 

 Jézus, Jézus! 

/Refr 



  

 |:Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj az Úrban, áldd az Úr nevét, 

 örülj az Úrban, zengd dicséretét. 

 Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban!:| 

 

>57   Életünk malomköve 

/1 

  

 Életünk malomköve őrli apró búzaszemeinket, 

 ami eddig pelyva volt bennünk, azt messzire fújja a szél, 

 csak együtt lehetünk kenyér. 

/2 

  

 Jó Atyánk súlyos tenyere markában tartja szőlő-életünk, 

 hogy áldozatunk ízes cseppjeit mások elvegyék egykor, 

 csak együtt lehetünk jó bor. 

/3 

  

 De minek vagyunk így mi együtt, mi kenyér meg bor a föld asztalán, 

 ha nélküle élünk, akkor minden mégis színtelen vízcsepp. 

 Jézussal együtt könnyebb. 

/4 

  

 |:Falat kenyér, pohár bor, 

 egy csepp víz az életed, 

 de mindennél többet ér, 

 ha Jézushoz elviszed.:| 

 

>58   Eljön közénk az Úr! 

/1 

  

 Testvér a szíved emeld magasra, mert eljön közénk az Úr! 

 Ujjongj és örvendj, feledd a bajt, hiszen eljön közénk az Úr! 

  

 |:Alleluja, alleluja, eljön közénk az Úr!:| 

/2 

  

 Kenyérben, borban eljön közénk, hiszen akkor (meg)ígérte Ő! 

 Örülj, testvérem: ígéretét mindörökké betartja Ő! 

  

 |:Alleluja, alleluja, eljön közénk az Úr!:| 

/3 

  

 Nevében jöttünk, testvérek, össze, hát eljön közénk az Úr! 

 Testvér, a szíved emeld magasra, mert eljön közénk az Úr! 

  

 |:Alleluja, alleluja, eljön közénk az Úr!:| 

 

>59   Emmánuel 

/1 

  

 |:Az Úr maga ad nektek „jelet”: 



 igen, a Szűz fogan, fiút szül, 

 és Emmánuelnek nevezi el.:| 

  

 |:Emmánuel, velünk az Isten!:| Emmánuel! 

/2 

  

 |:A nép, amely sötétben jár, 

 nagy fényességet lát, 

 a  halál árnyékában világosság támad.:| 

  

 |:Emmánuel, velünk az Isten!:| Emmánuel! 

/3 

  

 |:Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, 

 az Ő vállára kerül az uralom.:| 

  

 |:Emmánuel, velünk az Isten!:| Emmánuel! 

/4 

  

 |:Bátorság! Ne féljetek! 

 Nézzétek, eljön Istenetek, 

 hogy szabadulást hozzon nektek!:| 

  

 |:Emmánuel, velünk az Isten!:| Emmánuel! 

 

>59B  Emmánuel 

/Refr 

  

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten, 

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt! 

/1 

  

 Gyermek született, Fiú adatott nékünk, 

 és a neve lészen Emmánuel. 

 Az Atya küldte Őt, és engedelmes lett, 

 és értünk adta életét. 

/Refr 

  

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten, 

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt! 

/2 

  

 A harmadik napon feltámadott, 

 és az élet legyőzte a halált. 

 Ímé a nap, a győzelem napja, 

 Ó Jézus, Te vagy a Király! 

/Refr 

  

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Isten, 

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, az Isten velünk, áldjuk Őt! 

 

>60   Énekelek az Úrnak 

/1 

  



 Énekelek az Úrnak, mert igen fönséges. 

 Erőm és énekem az Úr, mert megszabadított engem. 

 Ő az én Istenem, Őt magasztalom. 

 Atyáim Istene, Őt dicsőítem. 

/2 

  

 |:Jósággal terelgeted megváltott néped, 

 hűséggel vezeted őket szent legelődre 

 így vonul át a néped, kit Te választottál. 

 Felviszed a hegyre, mely szent öröksége.:| 

 

>61   Énekelj az Úrnak 

/1 

  

 |:Énekelj az Úrnak új éneket, 

 énekelj az Úrnak, egész föld!:| 

  

 Énekelj az Úrnak, áldjad nagy nevét, 

 hirdesd napról napra az Ő dicsőségét! 

/2 

  

 |:Énekelj az Úrnak új éneket, 

 énekelj az Úrnak, egész föld!:| 

  

 Ékesség és fenség van Őelőtte, 

 tisztesség és méltóság az Ő szent helyén! 

/3 

  

 |:Énekelj az Úrnak új éneket, 

 énekelj az Úrnak, egész föld!:| 

  

 Ujjongjon az ég, örvendjen a föld, 

 harsogjon a tenger és minden benne élő! 

 

>62   Énekszóval a szívünkben 

  

 Énekszóval a szívünkben visszük mi el 

 az embereknek az Isten szeretetét. 

 Szent, szent szeretetét visszük, visszük haza, 

 szent, szent szeretetét visszük másoknak el. 

 Énekszóval a szívünkben… 

 

>63   Érted dobog a szív 

/1 

  

 Hozzád jött ma hívő néped, hozzád száll imánk. 

 Téged dicsér minden lélek, Téged áld a szánk. 

 Árva szívünk érted sóhajt, reád szomjazunk, 

 nagyon várunk, jöjj el Urunk. 

/Refr 

  

 |:Érted dobog a szív, néped dalolva hív. 

 Jöjj el, mutasd meg arcodat, drága arcodat.:| 

/2 



  

 Szentélyedben hódolattal néked áldozunk, 

 Alázattal kérve-kérünk: hallgasd meg szavunk. 

 Hogyha bajban, gyötrelemben százszor elbukunk, 

 ne hagyj minket, nézz ránk Urunk! 

/Refr 

  

 |:Érted dobog a szív, néped dalolva hív. 

 Jöjj el, mutasd meg arcodat, drága arcodat.:| 

 

>64   Esti ima 

/1 

  

 Én édes Istenem, hálát mond a lelkem, 

 hogy egész napon át úgy szerettél engem. 

 Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére 

 mossa meg kegyesen szívemet fehérre. 

/2 

  

 Virrasszon felettem gondviselő szemed, 

 kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. 

 |:Szűzanyám, Úr Jézus, legyetek énvelem, 

 ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.:| 

 Amen. 

 

>65   Ez az a nap 

/1 

  

 |:Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt.:| 

 Örvendjünk, vigadjunk e napon, örvendjünk, vigadjunk e napon, mert 

 ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt. 

/2 

  

 |:Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk, akit szolgálunk.:| 

 Szolgáljuk hűséggel szent nevét, szolgáljuk hűséggel szent nevét, mert 

 Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk! 

/3 

  

 |: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, 

 Jöjj el Uram, jöjj el Uram, jöjj el Úr Jézus! 

 

>65B  Kiáltok az Úrhoz 

  

 |:Kiáltok az Úrhoz, mert méltó, hogy Őt dicsérjük!:| 

 Szabaddá tesz engem, szabaddá tesz engem az ellenségtől! 

 

>66   Föltámadt! Alleluja! 

/1 

  

 Állok szótlanul, 

 a dárda földre hull, 

 itt más erő az úr, 



 itt más erő az úr! 

  

 |:Föltámadt! Alleluja! Föltámadt, alleluja!:| 

/2 

  

 Az éj az hosszú volt, 

 de eltűnt már a Hold, 

 a hajnal felsikolt, 

 a hajnal felsikolt. 

  

 |:Föltámadt! Alleluja! Föltámadt, alleluja!:| 

/3 

  

 Elég volt már, elég! 

 Fénnyel hinti az ég 

 az új nap reggelét, 

 az új nap reggelét! 

  

 |:Föltámadt! Alleluja! Föltámadt, alleluja!:| 

/4 

  

 Virágban áll a rét, 

 virágos úton át 

 valaki jön feléd, 

 valaki jön feléd! 

  

 |:Föltámadt! Alleluja! Föltámadt, alleluja!:| 

/5 

  

 Virágban áll a rét, 

 virágos úton át 

 Jézus jön feléd, 

 Jézus jön feléd! 

  

 |:Föltámadt! Alleluja! Föltámadt, alleluja!:| 

 

>67   Felajánlási ének 

/1 

  

 Jézusunk, a pillanat közel, 

 A lélek áhítattal Rád figyel, 

 Tested lesz a kenyér, melyet szolgád fölajánl, 

 ott vagyunk veled a vacsorán. 

/2 

  

 Krisztusunk, a pillanat közel, 

 az ember döbbenten letérdepel! 

 Véred lesz a bor, melyet most szolgád fölajánl, 

 ott sírunk mi most a Golgotán… 

 

>67B  Hálával állunk eléd 

/1 

  

 Hálával állunk eléd, Urunk, 



 fogadd el tőlünk dicséretünk. 

 Áldd meg az életünk, áldd meg asztalközösségünk! 

/2 

  

 Hálával köszönjük, Istenünk, 

 jótéteményeid sokaságát. 

 Fiaddal, Lelkeddel te éltetsz bennünket, 

 most és mindörökké. Ámen. 

 

>67C  Ó, Jézus, jöjj! 

/1 

  

 |:Ó, Jézus, jöjj! Téged szívem vár. 

 Rajtad kívül testem, lelkem vigaszt nem talál.:| 

/2 

  

 |:Ó, kérlek, add nékem titkodat! 

 Tested, véred drága étkét, szent oltalmadat.:| 

 

>67D  Jézus, véred megtisztít 

  

 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. 

 

>67E  Uram, tarts meg! 

/1 

  

 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Ebben nőtt fel a kis Mózes… mert ez a mi erőnk. 

/2 

  

 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Ebben nőtt fel a kis Dávid… mert ez a mi erőnk. 

/3 

  

 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Ebben nőtt fel a kis Jézus… mert ez a mi erőnk. 

/4 

  

 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Ebben nőttünk fel mi is… mert ez a mi erőnk. 

/5 

  

 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Soha nem fél már a szívem… mert velem van az Úr. 

/6 

  



 Uram, tarts meg hitünkben… mert ez a mi erőnk. 

  

 Nem volt nélküle boldogságom, ám most életem véle járom. 

 Kézen fogva vezet megváltóm, róla ezért zeng dalom 

  

 Uram, tarts meg… 

 

>68   Gyertek velünk! 

/1 

  

 Jöttünk énekelni Neked! 

 Jöttünk áldani szent Neved! 

 Jöttünk hallgatni igédet! 

 Add nekünk, erre kér ma néped. 

/2 

  

 Jöttünk énekelni Neked! 

 Jöttünk áldani szent Neved! 

 Jöttünk hallgatni igédet! 

 Add nekünk, légy velünk, erre kér ma néped. 

/3 

  

 |:Jöttünk énekelni Neked! 

 Jöttünk áldani szent Neved! 

 Jöttünk hallgatni igédet! 

 Add nekünk, légy velünk, 

 add nekünk, erre kér ma néped.:| 

/4 

  

 |:Jöttünk énekelni Neked! 

 Jöttünk áldani szent Neved! 

 Jöttünk hallgatni igédet! 

 Add nekünk, erre kér ma néped.:| 

/5 

  

 Gyertek velünk még ma énekelni és örülni, 

 megértitek ti is: olyan jó, ha Jézus itt van velünk. 

 Megszabadít a halálfélelemtől, 

 vidám lehet már, aki ma még az oldalára áll. 

/6 

  

 |:Mert mi is rettegtünk, nem reméltük, 

 hogy van még menekvés, 

 nem hittük, hogy van őszinteség, 

 de megmentett a halálfélelemtől, 

 boldog lehet már, aki ma még az oldalára áll.:| 

 

>69   Gellért 

/1 

  

 Velencében születtél, Pannóniában éltél, 

 Csanádban alkottál, Duna mentén meghaltál. 

 Idegenből jöttél, új hazára leltél, 

 virágot ültettél, véreddel öntöztél. 



 |:Gellért, szent püspökünk, könyörögj érettünk!:| 

/2 

  

 Vad föld új országát, Isten szent Egyházát 

 építetted nékünk, könyörögj érettünk! 

 Isten szép terve nagy, szőlője munkása vagy, 

 legyünk mi is ember, aki tenni is mer! 

 |:Gellért, szent püspökünk, könyörögj érettünk!:| 

/3 

  

 Szentekké lenni, Istenért élni, 

 embernek lenni, minden, mi szép és jó! 

 Áldozat Istennek, áldás az embernek, 

 új korban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk! 

 |:Gellért, szent püspökünk, 

 könyörögj érettünk!:| 

/4 

  

 Hűség és bátorság, ne legyen álnokság, 

 inkább az életet, soha a hitemet! 

 Emberként élni, tudással telni, 

 szentekként merni, tanúságot tenni! 

 |:Gellért, szent püspökünk, könyörögj érettünk!:| 

 

>69B  Hétköznapok Szentlelke 

/1 

  

 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 iskolat vagy a munkahely, naponta színig megtelő kehely! 

/2 

  

 |:Isten Szentlelke szállj rám! 

 Nem csak a templomok árnyán kereslek én, 

 ne csak az ünnep glóriáján legyél enyém! 

 Hétköznapok Szentlelke szállj rám, 

 Atya lángja, krisztusi fény, tündökölj a hétköznap egén, 

 hogy hétfőtől szombatig is legyél enyém, 

 hogy hétfőtől szombatig is szeressek én, mindenkit szeressek én!:| 

 Isten Szentlelke szállj rám! 

 

>70   Glória - alleluja 

  

 Glória, glória, elszállt szívünk búja. 

 Angyalszó hirdeti: Alle-alleluja. 

 Dicsőség, békesség földünk új lakója, 

 Megváltó született alle-alleluja. 

 |:Zengjen hát: Glória, 

 minden száj ezt zúgja: 

 Glória, glória, alle-alleluja!:| 

 



>71   Gyertyaláng 

/1 

  

 Gyertyaláng, tiszta fény, csonkig égő áldozás, 

 áldozatban pusztulás, Isten oltárainál. 

 Gyertyaláng, tiszta fény, embert hívó lángolás, 

 végső percig lobogás áldozatunk asztalán! 

/refr. 

  

 |:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás, 

 nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást, 

 nem is lehet soha más!:| 

/2 

  

 Szelíden, könnyesen, minden új dal győzelem 

 ezer gyötrődésemen; minden gyöngeségemen. 

 Gyertyaláng életem, könnyű széltől megremeg, 

 de amit lehet megteszek, áldozattá így leszek! 

/refr. 

  

 |:Gyertyaláng, tiszta fény, önpusztító lobogás, 

 nem is akar lenni más, nem is kíván semmi mást, 

 nem is lehet soha más!:| 

 Gyertyaláng! 

 

>72   Gyönyörű vagy, én Uram 

/1 

  

 Gyönyörű vagy, én Uram, szívem mélyéből áldalak, gyönyörű vagy, én Uram! 

 Gyönyörű vagy, én Uram, szívem mélyéből áldalak, gyönyörű vagy, én Uram! 

 Alleluja… 

/2 

  

 Megigézted szívemet, megérintetted bensőmet, megérintetted bensőmet! 

 Táncot járva ámulok, megváltásomra gondolok, megváltásomra gondolok! 

 Alleluja… 

/3 

  

 Lelked betölti életem, Benned ujjong, dalol szívem, Benned ujjong, dalol 

szívem! 

 Tegyél szívedre pecsétül, örök életet adj végül, örök életet adj végül! 

 Alleluja… 

 

>73   Ha reánk tör a homály 

/1 

  

 |:Ha reánk tör a homály, ne fájjon, ami fáj, 

 ne félj, te kicsiny nyáj, az Isten véd!:| 

 Az ég, a föld az Ő szent kezén, 

 ne félj, te kicsiny nyáj, az Isten véd! 

 Jézus meghalt bűneidért, 

 ne félj, te kicsiny nyáj, az Isten véd! 

/2 

  



 |:Csak övé az életem, övé már mindenem, 

 övé az ének is a szívemben.:| 

 Hát nem csoda, hogy boldog vagyok 

 Övé az ének is a szívemben -, 

 Mert értem Krisztus így lehajolt - 

 Övé az ének is a szívemben. 

 

>74   Ha lehetne, mennék 

/1 

  

 Ha lehetne, mennék, vissza sosem jönnék, 

 addig keresnélek, ameddig csak élek. 

 Ha lehetne szállnék, vissza sosem vágynék, 

 felszállnék az égbe, csillagok fényébe. 

/2 

  

 Megkereslek Téged, elmondom majd néked, 

 Te vagy az egyetlen egész életemben. 

 Hogyha veled járnék, másra sosem vágynék, 

 rád nevetnék szépen, boldog legyél vélem. 

 

>74B  Alleluja (Nincs kéz, mi leírja) 

/1 

  

 Alleluja… 

 Nincs kéz, mi leírja, nincs szó, mi elmondja, 

 mennyire szeret minket Istenünk. 

 Nincs ész, mi feléri, ember, ki megérti, 

 mennyire szeret minket Istenünk. 

/2 

  

 Hiába gyötör bánat, ember már meg nem bánthat, 

 Jézusnál engem béke vár, 

 erőm nem fogyhat el, ha néha sírni kell, 

 hozzá megyek, Ő engem vár. 

/3 

  

 Száz ember vár reánk, életünk oly sivár, 

 szeressünk, ahogy tudunk, szeressünk! 

 Alleluja… 

 

>75   Hála legyen (Isten a szépség) 

/1 

  

 Isten a szépség, Isten a jó, 

 Isten a mélység, Isten a szó, 

 Isten a jóság, Isten az Úr! 

 Isten a nagyság és Ő az út! 

 Téged Isten dicsérünk, 

 hálát adunk mindenért, 

 hát hála legyen, hála legyen, hála legyen! 

/2 

  

 Isten a nappal, Isten az éj, 



 Isten a harmat, Isten a szél, 

 Isten az élet, Isten az ég, 

 Isten a kezdet és Ő a vég! 

 |:Téged Isten dicsérünk, 

 hálát adunk mindenért, 

 hát hála legyen, hála legyen, hála legyen!:| 

 

>76   Hálaadó zsoltár (Oly jó áldani) 

/1 

  

 Szívemből ünnepi ének árad, 

 háladalt éneklek az ég Urának. 

 Ujjongva tör fel a hála bennem, 

 jósága körülvesz szárnyként engem. 

 |:Adjatok hálát az Istennek! 

 Adjatok hálát az Istennek! 

 Ő a mi Teremtőnk, Királyunk, 

 alle-alleluja…:| 

/2 

  

 |:Hála legyen, hála legyen, 

 hála; áldott az Úr!:| 

 Oly jó áldani az Urat. 

 Ujjongóan jó Istennek 

 zengeni zsoltárokat! 

 Már kora reggelen jóságát, 

 és éjszakákon át hirdetem 

 szüntelen nagy irgalmát. 

/3 

  

 Pengő hangszeren, lantokon, 

 ujjongóan jó Istennek 

 zengeni hálaszót. 

  

 Az öröm hangjai szóljanak, 

 gitár húrjain magasztalom 

 ujjongva csodáidat! 

/4 

  

 Uram, jó voltál énhozzám, 

 életemben nagy dolgokat 

 műveltél sok év során. 

  

 Sziklám, oltalmam te voltál, 

 oly irgalmasan jó, gondoskodó 

 Istenem, égi Atyám! 

/5 

  

 |:Hála, dicsőség nevednek, 

 most és örökké az égben, 

 a földön. Amen.:| 

 

>77   Hálát adok (Reggeli ima) 

/1 



  

 Hálát adok, hogy itt a reggel, 

 hálát adok az új napon. 

 Hálát adok, hogy minden percem 

 Néked adhatom. 

/2 

  

 Hálát, nemcsak a jó testvérért, 

 hálát mindenkiért adok. 

 Hálát adok, hogy minden sértést 

 megbocsáthatok. 

/3 

  

 Hálát adok, hogy munkát küldesz, 

 hálát adok, hogy fény ragyog. 

 Hálát adok, hogy lelkem fényes, 

 és boldog vagyok. 

/4 

  

 Hálát adok a vidám percért, 

 hálát, ha szomorú leszek. 

 Hálát adok, hogy adsz elém célt, 

 és kezed vezet. 

/5 

  

 Hálát adok, hogy hallom hangod, 

 hálát adok a jóhírért. 

 Hálát adok, hogy Tested adtad 

 minden emberért. 

/6 

  

 Hálát adok az üdvösségért, 

 hálát adok, hogy várni fogsz. 

 Hálát adok, hogy ma reggel még 

 hálát adhatok. 

 

>78   Halld, Izrael 

  

 Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr! 

 Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, Ő az egyetlen. 

 Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr! 

 

>79   Hallottál-e arról 

  

 Hallottál-e arról, hogy Jézus újra visszajön, 

 hogy Jézus újra visszajön? 

 Hallottál-e arról, hogy nemsokára újra visszajön, 

 hogy nemsokára újra visszajön? 

 |:Egy nap, amit úgy vár a szívem, 

 hogy Jézus innen elvigyen.:| 

 

>79B  Az Isten jósága (Drága a te kegyelmed) 

/1 

  



 Drága a te kegyelmed, Uram. 

 Menedéket nálad találtam. 

 |:Házad javaiból jóllakom, 

 örömöd forrását ihatom.:| 

/2 

  

 Tenálad van az élet forrása, 

 a te fényed az ember lámpása, 

 |:jóságod tartsa meg, 

 kik tisztelnek téged, őrizd meg,:| 

/3 

  

 Istenem, Istenem. 

 Itt az egész életem. 

 A világot is csak tebenned 

 és veled érthetem. 

 Istenem, Istenem, itt az egész életem. 

 

>80   Hallelu' 

  

 |:Hallelu', hallelu', hallelu', hallelujah, áldott az Úr!:| 

 Áldott az Úr, halleluja, áldott az Úr, halleluja! 

 Áldott az Úr, halleluja, áldott az Úr! 

 

>81   Hűség 

/1 

  

 Amióta ember él a földön, 

 mennyien és hányszor meghazudtak, 

 én drága kincsem szívem mélyén őrzöm, 

 és semmi áron, soha el nem hagylak. 

 |:Hűség, drága kincsem, 

 hogyha már semmim nincsen, 

 hűség, drága kincsem, 

 én őrizlek a szívemben!:| 

/2 

  

 Amióta létrehoztál engem, 

 rám bíztad a kincset, Teremtőm, 

 hogy hűségemet hozzád megőrizzem, 

 és szeretetben ő lesz majd erőd! 

 |:Hűség, drága kincsem, 

 hogyha már semmim nincsen, 

 hűség, drága kincsem, 

 én őrizlek a szívemben!:| 

 

>82   Így jött közénk 

/1 

  

 Békesség veletek. Alle-alleluja! 

 Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja! 

 Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja! 

 Ó, áldott béke, ragyogjál a szívünkbe: 

 szelíden, mint a hold, a csillagfényes éjben. 



/2 

  

 Ó, áldott béke, tündökölj a szemünkbe: 

 szikrázó napként a tenger víztükrében. 

 Békesség veletek. Alle-alleluja! 

 Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja! 

 Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja! 

/3 

  

 Ó, áldott béke, áradjál a lelkünkbe: 

 a békesség Istenének csodás Igéjében. 

 Békesség veletek. Alle-alleluja! 

 Én veletek vagyok, veletek. Alle-alleluja! 

 Ne féljetek, ne féljetek. Alle-alleluja! 

 Így jött közénk! 

 |:Alle-alleluja! Így jött közénk!:| 

 

>83   Ímé az Isten Sátora 

/1 

  

 Ímé az Isten sátora az emberekkel van, 

 maga az Isten lesz velünk, az Ő Istenük! 

 Jézus, Te vagy a király, Jézus, Te vagy a király. 

/2 

  

 Isten letörli a könnyeket az ő szemeikről, 

 halál nem lesz már többé, sem gyász, sem fájdalom! 

 Jézus, Te vagy a király, Jézus, Te vagy a király. 

/3 

  

 Ki győz, örökségül nyer mindent, szívébe írom nevem, 

 annak Istene leszek, fiam lesz ő nekem. 

 Jézus, Te vagy a király, Jézus, Te vagy a király. 

 

>84   Ím, néped 

/1 

  

 Ím néped bort hoz kenyérrel, hívő örömmel, 

 hogy áldd meg békéd jelével, vedd el, fogadd el! 

 Dicsér a világ, mert áldásod árasztod reá, 

 nekünk adod étkül önmagad. 

/2 

  

 Mit fürtből kínál a szőlő: hoztuk örömmel, 

 már bor lett, csillog örömtől: vedd el, fogadd el! 

 Dicsér a világ, mert áldásod árasztod reá, 

 nekünk adod étkül önmagad. 

/3 

  

 Ma eggyé lett az egész nép: eljött örömmel, 

 a szíve élő ajándék: vedd el, fogadd el! 

 Dicsér a világ, mert áldásod árasztod reá, 

 nekünk adod étkül önmagad. 

/4 



  

 Ha mások várják erőnket: adjuk örömmel, 

 mert együtt él az egész test: vedd el, fogadd el! 

 Dicsér a világ, mert áldásod árasztod reá, 

 nekünk adod étkül önmagad. 

 

>85   Indulj meg, te föld 

  

 Indulj meg, te föld, 

 az Úr orcája előtt, 

 Jákobnak és Izraelnek 

 Istene előtt. 

 

>86   Indulj a harcba 

/1 

  

 Indulj a harcba, ne félj, alleluja! Trombiták, adjatok jelt! 

 Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja! Romba dől Jerikó! 

 Krisztus teste vigyáz ránk, megszabadít vétkeinktől. 

 Reménységet, fényt, szabadságot ad: Jézus hatalmas király! 

 Indulja a harcba… 

/2 

  

 Járjunk az Ő erejében, Isten lelke vezet. 

 Krisztus köré gyűlve harcoljunk vele, míg tart a küzdés ideje! 

 Indulj a harcba, ne félj, alleluja! Trombiták, adjatok jelt! 

 Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja! Romba dől Jerikó! 

/3 

  

 Hirdesd szerte a Földön: Jézus feltámadott! 

 Életét adta üdvösségünkért, győzött az élet ura! 

 Indulj a harcba, ne félj, alleluja! Trombiták, adjatok jelt! 

 Krisztus győzelmet ad nekünk, alleluja! Romba dől Jerikó! 

 

>86B  Válasszál! 

  

 |:Légy hideg, vagy légy meleg, mert ha langyos vagy, én kiköplek.:| 

 Mondd, hogy igen, vagy mondd, hogy nem, de ne mondd azt, hogy jaj, 

mégsem. 

 Mondd, hogy hiszem, vagy mondd, hogy nem, de ne mondd, hogy ezt hiszem 

és ezt már nem. 

 

>87   Isten báránya 

  

 Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, 

 irgalmazz, irgalmazz nekünk! 

 Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, 

 irgalmazz, irgalmazz nekünk! 

 Adj nekünk, adj nekünk békét! 

 

>87A  Rajta, dicsérjétek az Úr nevét! 

/1 

  



 |:Rajta, dicsérjétek az Úr nevét, ti mindnyájan, kik hűen szolgáljátok 

Őt, 

 áldjátok hát háromszor szent nevét, magasztaljátok énekszóval örökké!:| 

 Igen, tudom, Istenünk hatalmas, végbevisz mindent, amit csak akar, 

 a hegyektől a tenger mélyéig, a földtől az égbolt magasságáig. 

/2 

  

 |:Rajta, dicsérjétek az Úr nevét, ti mindnyájan, kik hűen szolgáljátok 

Őt, 

 áldjátok hát háromszor szent nevét, magasztaljátok énekszóval örökké!:| 

 Lássátok hát, mily irgalmas hozzánk, jóságos Úr és hűséges király, 

 énekeljétek hát az Ő nevét, Istent dicsérje minden nemzedék! 

 

>88   Isten Fia ma született 

/1 

  

 Isten Fia ma született, a nagy Isten emberré lett, 

 mennyekből leszálla, világ váltságára, örvendjetek! 

/2 

  

 Hová mentek, három király? Csillag mutat nekünk irányt, 

 megyünk Betlehembe, Megváltót keresve, vágyó szívvel. 

/3 

  

 A kisdedet félve-féltvén, más utakon visszatérvén 

 Heródes királynak, vérontó pogánynak hírt nem adtak. 

 

>89   Isten Tenyerén 

  

 Ott van életem Isten tenyerén és azért nem félek én. 

 Ha bármi fáj nekem, mosolyog szemem. 

 Száz jajszó között is bízom vakon, hitemet el nem adom. 

 Rámtörhet ezernyi baj, veszély, Isten így szól: ne félj! 

 |:Mért és kitől félhetnék én?:| 

 Az Isten tenyerén? 

 

>90   István 

/1 

  

 Szent István király, magyarok csillaga, 

 országunk, népünk szent apostola! 

 Könyörögj értük, bűnök közt élünk, 

 könyörögj értünk, elveszünk, félünk, 

 könyörögj értünk, pusztul a népünk, 

 könyörögj értünk, Szent István király! 

 |:Könyörögj értünk, könyörögj értünk, 

 könyörögj értünk, Szent István király!:| 

/2 

  

 Kérjed érettünk a magyarok Asszonyát, 

 fordítsa hozzánk drága szent Fiát! 

 |:Könyörögj értünk, bűnök közt élünk, 

 könyörögj értünk, elveszünk, félünk, 

 könyörögj értünk, pusztul a népünk, 



 könyörögj értünk, Szent István király!:| 

 

>91   Isteni béke 

  

 Isteni béke, boldog öröm, 

 szállj le szívembe isteni csönd! 

 

>92   Itt állok előtted... 

/1 

  

 |:Itt állok előtted, kérlek, Uram, ne vess meg!:| 

 |:Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat? 

 Nálad van a bocsánat!:| 

 |:Kérlek, el ne hagyjon nagy kegyelmed, vezessen! 

 Tarts, Uram a kezedben!:| 

/2 

  

 |:Szívemből tehozzád száll, Uram, az imádság.:| 

 |:Vajon merre menjek, hol találok nyugalmat? 

 Nálad van a bocsánat!:| 

 |:Kérlek, el ne hagyjon nagy kegyelmed, vezessen! 

 Tarts, Uram a kezedben!:| 

 

>93   Itt vagyok végre 

/1 

  

 Itt vagyok végre jó Uram, 

 nehéz és hosszú volt utam, 

 szólnék Hozzád, nem tudok, 

 szememben látod, mit akarok! 

/2 

  

 Eljöttem Hozzád, itt vagyok, 

 szomjas és éhes vándorod! 

 Asztalodról adj ennem, 

 s boldog lesz az életem! 

 Eljöttem Hozzád, itt vagyok… 

 

>94   Itt van az Úr 

/1 

  

 Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel, 

 testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. 

 Ne aggódjatok tovább, hisz velünk az Úr már, 

 ki békét keres szívének, rátalál az Úrnál. 

/2 

  

 Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel, 

 testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. 

 Ha sóhajt felé imád, Ő mindig figyel rád, 

 te mért nem hiszel szavának? Jöjj, kövesd tanácsát! 

/3 

  

 Itt van az Úr, énekeljünk örömmel, örömmel, örömmel, 



 testvéreim, énekeljünk örömmel, mert az Úr jött közénk el. 

 Az Úrral kötött szövetség szent, örök barátság, 

 a bajban, kínzó magányban friss erőt bocsát rád. 

 Itt van az Úr… 

 

>95   Jézus, áldott legyél 

/1 

  

 Jézus, áldott legyél, áldott legyél mindörökké. 

 Áldott legyél, áldott legyél, amíg csak élek, dicsérlek én, 

 dicsérlek én mindörökké, mindörökké áldott legyél. 

/2 

  

 Jézus, mindenki áldjon, Uram, 

 minden ember dicsérjen Téged, 

 dicsérjék neved a földön, dicsérjék neved a mennyben, 

 minden ember Néked zengjen dicsőítő szent éneket! 

 

>96   Jézus anyja 

/1 

  

 Jézus anyja, virágok virága, Mária, 

 a bölcseknél is okosabb, Jézus anyja, Mária, 

 a gyémántnál is keményebb, Jézus anyja, Mária! 

 |:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:| 

/2 

  

 Mária, termékeny gyümölcsfa, 

 Mária, sugárzó csillag, 

 Mária, tenger gyöngye. 

 |:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:| 

/3 

  

 Virág az Isten viharában, pehely a lélek szélvészében. 

 Palesztina rózsája, naptól égett titokzatos lány, 

 ki egyetlen igen vagy, mely a földrészeket összefogja. 

 |:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:| 

/4 

  

 Ó érintetlen, ki a megesett szűzekért imádkozol, 

 termékeny, ki az elvetélt magzatokért könnyezel, 

 ó, imádságos, ki a káromkodókat szánva szánod. 

 |:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:| 

/5 

  

 Gomolygó ködből talpig aranyban kilépő Asszony, 

 szürke hamuból talpig tűzben előlépő Asszony, 

 szivárványból mosolygó, szűzi Asszony. 

 |:Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk!:| 

 

;Jézus Isten Báránya, 

;bűnösöknek lett váltsága. 

;Meghalt azért, hogy élhessünk, 

;hogy örökös társai lehessünk. 



;Aki hisz benne, az él! 

>97   Jézus az Isten Báránya 

;Jézus Isten Báránya, 

;bűnösöknek lett váltsága. 

;Meghalt azért, hogy élhessünk, 

;hogy örökös társai lehessünk. 

;Aki hisz benne, az él! 

/1 

  

 Jézus Isten Báránya, 

 bűnösöknek lett váltsága. 

 Meghalt azért, hogy élehssünk, 

 hogy örökös társai lehessünk. 

 Aki hisz benne, az él! 

;Jézus az élet forrása, örök élet van nála. 

/2 

  

 Jézus az élet forrása, örök élet van nála. 

 Kapuja számunkra nyitva áll, 

 nem árthat így nekümk a halál! 

 Aki hisz benne, az él! (2x) 

 

>98   Jézus Király 

/1 

  

 Á-á-á… 

 Betlehemben fényes csillag volt az égen 

 Megszületett, akit vártunk régen, 

 kis jászolban az Isten fia. 

 |:Jézus Király itt vagyunk már, 

 ki téged keres, mindig megtalál.:| 

/2 

  

 Három király boldog volt, hogy Téged láthatott, 

 s reggelre minden ember már sokat tudott, 

 kis jászolban az Isten fia. 

 |:Jézus Király itt vagyunk már, 

 ki téged keres, mindig megtalál.:| 

 

;Jézusom 

>99   Jézusom, én szeretlek 

;Jézusom 

/1 

  

 Jézusom, én szeretlek, 

 égen, földödön kereslek, 

 tudom jól, hogy megtaláltalak. 

 Én olyan nagyon szeretném, 

 ha minden szavad érteném, 

 soha, soha el nem hagylak! 

 Én olyan nagyon szeretném, 

 ha minden szavad érteném, 

 soha, soha el nem hagylak! 

;jé 



/2 

  

 Jézusom, ha lehetne, 

 maradj velem örökre, 

 tudom, te is ezt kívánod; 

 Jézusom én jó leszek, 

 így szerzek majd örömet, 

 tudom, te is csak ezt várod. 

 Most rád bizom a szívemet, 

 hogy mindig kedves, jó legyek, 

 te is örülsz, hogy ha látod! 

 Most rád bizom a szívemet, 

 hogy mindig kedves, jó legyek, 

 te is örülsz , hogy ha látod! 

 

>100  Jézusom, Jézusom 

/1 

  

 Jézusom, Jézusom, a gyermeked lettem, 

 öleld át életem, vezesd minden léptem. 

 Köszönöm, Jézusom, köszönöm, hogy lettem, 

 köszönöm, Jézusom, azt, hogy megszülettem. 

/2 

  

 Köszönöm, Jézusom, hogy dicsérhetlek téged, 

 életemnek minden napján magasztallak téged. 

 Köszönöm, Jézusom, hogy nagyon szeretsz engem, 

 őrizd egészen tisztának a lelkem. 

/3 

  

 Állj mindig mellettem,  maradj mindig nálam, 

 érezd nagyon jól magad szívem templomában. 

 Add, Uram, Jézusom, hogy otthont leljek nálad, 

 s boldog mennyországban örvendezve álljak. 

 

>101  Jézus szíve 

/1 

  

 |:Jézus szíve, fogadd be életünk!:| 

 Hűségünk hozzád elvigyen, 

 örömünk örömöd legyen! 

 Benned éljen életünk, 

 míg országodba megérkezhetünk! 

/2 

  

 |:Jézus szíve, fogadd be életünk!:| 

 Irgalmad kiáradt reánk, 

 húsvéti, fénylő, tiszta láng; 

 világítsd az életünk, míg 

 országodba megérkezhetünk! 

 |:Jézus szíve, fogadd be életünk!:| 

 

>102  Jézus megszületett 

/1 



  

 A fenyőn a gyertya remegve ég, 

 szemed tükrén táncol a fény, 

 a csillagszóró ezernyi apró csillagát 

 szórja szét. Csodás fények! 

 de a fenyőfát csodálva se feledd el 

 az ünnep lényegét: hogy 

/2 

  

 |:Jézus megszületett, 

 világra jött a Szeretet. 

 Hozta a béke nyugalmát, 

 Istennek zengjünk Glóriát!:| 

 

>103  Jézus, Te közénk eljöttél 

;t 

/1 

  

 Jézus, Te közénk eljöttél, 

 boldog, ki mindig Veled él! 

 Uram, hogy mindig Veled éljek; 

 Adj irgalmat sok nagy vétkemért! 

;t 

/2 

  

 Nehéz volt élni vétkeimben, 

 előtted állok bünösen, 

 Nehéz volt visszajönni Hozzád; 

 kérlek, hogy kegyelmezz nekem! 

;t 

/3 

  

 Uram, Te nagyon szerretsz engem, 

 maradj hát örökre velem! 

 Meghaltál értem a kereszten, 

 kérlek, hogy kegyelmezz nekem! 

 

>104  Jézus vár terád 

;t 

/ref. 

  

 Jéztus vár terád, lekét küldi hozzád, 

 mert közel jön ő: irgalmas üdvözitő! 

;r 

/1 

  

 Jöjjetek Hozzá, kik szomjazzátok Őt, 

 Bensejéből élő víz forrása fakad! 

;q 

/2 

  

 Jöjjetek Hozzá, kik megfáradtatok, 

 Megkönnyíti Jézus nehéz terhetek. 

 Ref. 



;Jöjje 

/3 

  

 Jöjjetek, Hozzá, ti alázatosak, 

 Nektek akarja adni dicső országát! 

 Ref. 

 

>105  Jó föld 

/1a 

  

 Jó föld is kellett hozzá, kellett szép idő, 

 és kellett búzaszár, meg nyári napsugár. 

 És aratáshoz sarló, sok-sok munkás kéz. 

 Kellett liszt, hófehér, így lett szép a kenyér. 

/1b 

  

 E szent kenyér, mit együtt elhozunk. 

 Az új életre hív, a szeretetre hív. 

 Ez örömünk és könnyünk, napi kenyerünk. 

 Ebből kél fénysugár: Mennyország, jöjj el már! 

/2a 

  

 Míg áldozatul hozzuk borunk, kenyerünk, 

 a gondunk arra jár, hol éhes testvér vár. 

 Te taníts meg most minket, osszuk kenyerünk. 

 Taníts meg szeretnünk, minden jó testvérünk. 

/2b 

  

 E szent kenyér, mit együtt elhozunk. 

 Az új életre hív, a szeretetre hív. 

 Ez örömünk és könnyünk, napi kenyerünk. 

 Ebből kél fénysugár: Mennyország, jöjj el már! 

 

>106  Jó Atyám, imádlak 

;a 

/1 

  

 Jó Atyám, imádlak, 

 leteszem életem, 

 úgy szeretlek. 

/2 

  

 Úr Jézus, imádlak, 

 leteszem életem, 

 úgy szeretlek. 

/3 

  

 Szentlélek, imádlak, 

 leteszem életem, 

 úgy szeretlek. 

 

>107  Jó utat 

/1 

  



 Jó utat találtam Uram, 

 a kezedet fogom és el nem eresztem, azt hiszem. 

  

 Megpróbáltam nélküled Uram, 

 kerestem folyton életem nyugalmát, a harmóniát. 

/2 

  

 Csodálatos a világod Uram, 

 rajtam a szemed és nem tévesztesz el, nem vesztem el. 

 Te vagy az Uram, az én Istenem, 

 hiába próbál a történelem felejteni. 

 Akárhogy fordul tőlem a világ, 

 beteljesedik amit Te kívántál: megváltottál! 

/3 

  

 Nem vagy népszerű, az igaz, 

 pedig Te mindig nyújtod a vigasztalást, ez nem vitás. 

  

 Addig is Uram, a dolgom teszem, 

 közben feléd nyújtom a kezem, ha jön a találkozás. 

/4 

  

 Te vagy az Uram, az én Istenem, 

 hiába próbál a történelem felejteni. 

 Akárhogy fordul tőlem a világ, 

 beteljesedik amit Te kívántál: megváltottál! 

 |:Jó utat találtam Uram, 

 a kezedet fogom és el nem eresztem, azt hiszem.:| 

 

>108  Jól vigyázz, kicsi kéz 

/1 

  

 Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel, 

 jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel. 

/2 

  

 Jól vigyázz, kicsi láb hova lépsz, 

 jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi láb, hova lépsz. 

/3 

  

 Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel, 

 jól vigyázz kicsi szem, mit lesel, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi szem, mit lesel. 

/4 

  

 Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz, 

 jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz. 



/5 

  

 Jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz, 

 jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz. 

/6 

  

 Jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel, 

 jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel. 

/7 

  

 Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy, 

 jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy, 

 mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád, 

 jól vigyázz, te nagy én, kicsi légy! 

 

>108B  Margit 

/1 

  

 Mosogat a konyhán a királylány, 

 szívében égi Bárány. 

 Halat is tisztít, követ is súrol, 

 példát vesz a szelíd Úrról. 

/ref. 

  

 I: Margit, sápadtnak látszol! Sápadtan is virágzol. 

 Ugye, valaki vezet? Valaki fogja a kezed! 

 Szíved lánggal ég: Jézus, Jézus a tiéd!:I 

/2 

  

 Kihalt a város, sötét a föld, és messze még az ég. 

 De nem magányos, akinek Jézus fogja két kezét. 

/3 

  

 Oltár előtt térdel a királylány, nézi őt az égi Bárány. 

 Hazája bűnét egymaga bánja, hajnalig tart az imája. 

 Ref. 

/4 

  

 Szegény királylány, magyar hazádért égő áldozat! 

 A Bárány lakomáján a mérhetetlen boldogság fogad! 

 

>109   Jöjj és kövesd Urunkat 

/1 

  

 Jöjj és kövesd Urunkat, halld a hívó szavakat, 

 érezd, hogy szeret az Isten, jöjj és dicsérjük Őt! 

 Jöjj és szeresd Urunkat, bízd rá bátran magadat, 

 higgy és remélj Benne, jöjj és dicsérjük Őt! 

/2 

  



 Jöjj és imádd Urunkat, hidd el, hogy hallja szavadat, 

 velünk van az oltáron, jöjj és dicsérjük Őt! 

 Jöjj és kövesd Urunkat, halld a hívó szavakat, 

 érezd, hogy szeret az Isten, jöjj és dicsérjük Őt! 

 

>109B  Uram, irgalmazz 

/1 

  

 Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. 

 Krisztus, kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz, Krisztus, kegyelmezz. 

 Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. 

 I: Uram, irgalmazz nekünk, Uram, irgalmazz. :I 

 

>110   Jöjjetek, itt a kenyér 

/1 

  

 Jöjjetek, itt a kenyér: vegyétek! 

 Jöjjetek, itt a kenyér: vegyétek! 

 Tiszta fény utamon, el ne hagyj soha, Jézusom! 

 Irgalmazz, Uram, nékünk! 

/2 

  

 Néped áld Téged, örök Istenünk, 

 Nevedet zengi vidám énekünk. 

 Tiszta fény utamon, el ne hagyj soha Jézusom! 

 Irgalmazz, Uram, nékünk! 

/3 

  

 Jöjjetek, itt a kehely: vegyétek! 

 Jöjjetek, itt a kehely: vegyétek! 

 Tiszta fény utamon, el ne hagyj soha, Jézusom! 

 Irgalmazz, Uram, nékünk! 

/4 

  

 Néped áld Téged, örök Istenünk, 

 Nevedet zengi vidám énekünk. 

 Tiszta fény utamon, el ne hagyj soha Jézusom! 

 Irgalmazz, Uram, nékünk! 

 

>111   Jöjjetek az Úrhoz 

/1 

  

 Jöjjetek az Úrhoz, gyűljetek asztalához, 

 gyűljetek asztalához és jöjjetek az Úrhoz! 

 Szóljatok az Úrhoz, gyűljetek asztalához, 

 gyűljetek asztalához és szóljatok az Úrhoz! 

/2 

  

 Daloljatok Néki, gyűljetek asztalához, 

 gyűljetek asztalához és daloljatok Néki! 

  

 Táncoljatok Néki, gyűljetek asztalához, 

 gyűljetek asztalához és táncoljatok Néki! 

/3 



  

 Tapsoljatok Néki, gyűljetek asztalához, 

 gyűljetek asztalához és tapsoljatok Néki! 

 

>112   Jöjj, hirdesd 

/1 

  

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 itt van az Úr, szava ideszáll felénk. 

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 az Úr, az Úr jött el! 

 Jöjj, nyisd már ki füled és figyeld, halld a szót. 

 Ó népem, hallja szíved: most az Úr ajka szólt! 

/2 

  

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 itt van az Úr, szava ideszáll felénk. 

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 az Úr, az Úr jött el! 

 Óvd és védd a szegényt, a bénán szenvedőt - 

 Ki gyönge, fogd a kezét, hisz Jézus küldi őt. 

/3 

  

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 itt van az Úr, szava ideszáll felénk. 

 Jöjj, hirdesd minden népnek: 

 az Úr, az Úr jött el! 

 Jő már Jézus eléd, bár még nem láthatod, 

 De szól már hangja feléd, szent lángját hordozod! Jöjj, hirdesd… 

 

>113  Jöjj, gyújtsd föl.. 

/1 

  

 Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk. 

 Ne tűnj oly távol, Urunk, jöjj közénk, hogy látni tudjunk. 

 Nézd, táncolni hajt ez a fenséges öröm, 

 ne rejtőzz oly távol, Urunk. 

 A bűn bálványát íme összetöröm, 

 ne rejtőzz oly távol, Urunk. 

/2 

  

 Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk. 

 Ne tűnj oly távol, Urunk, jöjj közénk, hogy látni tudjunk. 

 Nincs pihenni perc se, hív a munka, a gond, 

 ne rejtőzz oly távol, Urunk! 

 Új erőt küldj rám, ha gyönge a karom, 

 ne rejtőzz oly távol, Urunk! 

/3 

  

 Jöjj, gyújtsd föl fényed, Urunk, jöjj közénk és látni fogunk. 

 Ne tűnj oly távol, Urunk, jöjj közénk, hogy látni tudjunk. 

 Már lehúz a bűn, hiba, elalszik a hit, 

 ne rejtőzz oly távol, Urunk! 

 Jöjj, te segíts, Jézus, ha a harc letérít, 



 ne rejtőzz oly távol, Urunk! Jöjj… 

 

>114  Karácsony 

/1 

  

 Csillag gyúlt a sötét égen, 

 megszülettél, szép reményem, 

 csendben pihensz anyád karján 

 reménységünk éjszakáján. 

/2 

  

 Csillag gyúlt a sötét éjben, 

 aludj csendben, szép reményem, 

 Atyád őrzi édes álmod, 

 mint ahogy te a világot! 

 

>114B Csipkebokor 

/Ref. 

  

 Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában 

boróka bokor, repkény, mely a napon haldokol, olajfa, szelid olajfa. 

/1 

  

 Mózes elfödte arcát, egy csipkebokornál megállt és így imadkozott: Uram, 

nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó, bízz rám inkább valami mást ez nem 

nekem való! 

 De jobban tudta azt az Úr, hogy mit kell tennie:  Én téged 

választottalak, te csak nyugodj bele! 

 Azóta én sem kérdezem, mi végre és hogyan? 

 Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, Uram! 

 Ref. 

/2 

  

 Illés elfödte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott: - Nem 

voltam jobb, mint annyi más, elég volt, Istenem, mint üldözött vad, úgy 

viszem veszendő életem! 

 De jobban tudta az Úr, hogy mit kell tennie: - Én csönd vagyok, hát 

hallgatok, te csak nyugodj bele! 

 Azóta én sem kérdezem, mivégre és hogyan? 

 Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, Uram! 

 Ref. 

/3 

  

 Jónás elfödte arcát, egy repkény árnyékába bújt és így imádkozott: 

 -Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhagysz csúfosan, vedd vissza tőlem 

lelkemet, nem bírom már, Uram! 

 De jobban tudta az Úr, hogy mit kell tennie: -Tiéd a szó, enyém a cél, 

te csak nyugodj bele! 

 Azóta én sem kérdezem, mivégre és hogyan? 

 Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, Uram! 

 Refr. 

/4 

  

 Jézus elfödte arcát, olajfák alá leborult és így imádkozott: 



 A lélek kész van, ám a test gyötrődik és remeg, ez a pohár túl keserű, 

vedd el, ha még lehet! 

 De jobban tudta az Úr, hogy mit kell tennie: -Fiam vagy, drága jó fiam, 

hát csak nyugodj bele! 

 Azóta én sem kérdezem, mivégre és hogyan? 

 Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, Uram! 

 Refr. 

 

>115  Keresztelőre 

/1 

  

 Hálaéneket zengünk ma Néked, 

 ujjongó szívvel dicsérünk Téged: 

 nagy csodát műveltél. 

 Kicsi gyermekünk, megszülettél. 

 Fogadd el, Istenünk, e csöppnyi életet, 

 tudom nem hagy el szereteted, 

 felajánljuk Néked most egész életünk, 

 vezess, kérlek, mindig, Istenünk. 

/2 

  

 Úgy vártunk rád kicsi gyermekünk, 

 köszönjük, Istenünk, hogy vágyunk beteljesült, 

 mosolygós szeme ha ránk tekint, oly boldog szívünk, 

 benne láthatjuk a Te arcod, Istenünk. 

 Hálaéneket zengünk ma Néked, 

 ujjongó szívvel dicsérünk Téged, 

 nagy csodát műveltél: 

 kicsi gyermekünk, ma újjászülettél. 

 

>116  Kegyelmed, Úr Jézus.. 

/1 

  

 Kegyelmed Úr Jézus oly végtelen, nem hagytál elveszni bűn mélyében. 

Keresztfádnak titkait mondtad el, és meg is értette szívem, hogy drága 

véred folyt a bűneimért. 

;Szentségben élni Veled, Uram, szoilgálni Téged nincs  boldogabb. Küldd 

le ránk áldott Szellemed, töltsd be, Úr Jézus a szíveket, hogy együtt 

áldjuk ddrága, szent neved. 

/2 

  

 Szentségben élni Veled, Uram, szolgálni Téged nincs boldogabb. Küldd le 

ránk áldott Szellemed, töltsd be, Úr Jézus a szíveket, hogy együtt áldjuk 

drága szent neved. 

/3 

  

 Oly közel az óra, úgy várunk Rád, hogy elvidd magaddal eklézsiád. 

  Ott többé nem lesz már fájdalom, és könny sem csorog az arcokon, 

  csak zeng az ének: glori-aleluja, glori-aleluja, glori-aleluja. 

 

>117  Későre jár... 

/1 

  

 |:Későre jár, elég volt már a napnak terhét hordani, 



 amit kell mindig mondani, későre jár, az otthon vár.:| 

 Oly gyorsan szállnak napjaim, 

 hiába telnek éveim, ó, igen! 

 Későre jár… 

/2 

  

 Örök lakásom nincs nekem, 

 ahol Te vagy, ott a helyem, ó, igen! 

  

 Későre jár, elég volt már a napnak terhét hordani, 

 amit kell mindig mondani, későre jár, az otthon vár. 

/3 

  

 Ha véget ér majd életem, 

 tudom, hogy vár rám Istenem! ó, igen! 

  

 |:Későre jár, elég volt már a napnak terhét hordani, 

 amit kell mindig mondani, későre jár, az otthon vár.:| 

 

>118  Kész az én szívem 

/1 

  

 Kész az én szívem, ó, Úram, 

 Néked zeng a dalom, elő hát hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt. 

 Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert Ő kegyelme felhőkig 

ér! 

/2 

  

 Igazság, hatalom igéd minden egyes szava, 

 szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem. 

 Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, 

 mert az Ő hűsége az égig ér! 

 

>119  Két kezemben 

  

 Két kezemben rejtem, 

 őrizem az életem, mindenem. 

 Két kezemben titkon van jelen 

 a Végtelen kegyelem. 

 Ő az erőm, reményem, hitem. 

 Tőle kapom minden szeretetem. 

 Föl nem fogom, de hiszem 

 szüntelen: itt vagy velem, Istenem. 

 

>120  Kiáltsátok: Alleluja! 

/1 

  

 |:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja! 

 Kiáltsátok: Alleluja az Isten Szent nevét!:| 

 Bánatunk messze elszaladt, 

 friss hajnal kél az ég alatt, 

 s remény fakad sírboltok sötét rejtekén, 

 eláraszt mindent már a fény - 

 soha nem látott, gyönyörű égi fény. 



/2 

  

 |:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja! 

 Kiáltsátok: Alleluja az Isten Szent nevét!:| 

 Illattal terhes szél dalol, világok titkán áthatol, 

 hozzád hajol, s így bíztat. - Nincs mit félni már, 

 meghalt végleg minden halál! 

 S a szélben az Élet győzeleméneke száll. 

/ref. 

  

 |:Kiáltsátok: Alleluja! Kiáltsátok: Alleluja! 

 Kiáltsátok: Alleluja az Isten Szent nevét!:| 

 

>121  Kinn a sötét éjszakában 

/1 

  

 Kinn a sötét éjszakában hirdetik az angyalok: 

 ne féljetek jó pásztorok, mert örömhírt hallotok. 

 Megváltótok most született. Betlehem városában, 

 barlang mélyén találtok egy kisgyermeket pólyában. 

/2 

  

 |:Dicsőség, dicsőség, 

 dicsőség a magasságban Istennek, 

 békesség, békesség, 

 békesség a földön minden embernek.:| 

 Hallgattak az angyalszóra mind a hívő pásztorok, 

 azon nyomban útra keltek keresni a barlangot. 

/3 

  

 Meg is lelték nemsokára, mert a csillag vezetett, 

 térden állva énekeltek, imádták a kisdedet. 

 |:Dicsőség, dicsőség, 

 dicsőség a magasságban Istennek, 

 békesség, békesség, 

 békesség a földön minden embernek.:| 

 

>122  Kicsi vagyok én 

/1 

  

 |:Kicsi vagyok én, mégse félek én,:| 

 Semmi baj nem lehet, 

 mert engem Jézus szeret, 

 kicsi vagyok én, mégse félek én. La, la ... 

 Ref. 

/2 

  

 |:Boldog is vagyok, az is maradok,:| 

 rossz kedvem nem lehet, 

 mert engem Jézus szeret, 

 boldog is vagyok, az is maradok. La, la ... 

 Ref. 

/3 

  



 |:Erdőn, réteken száll az énekem,:| 

 tudja meg a világ, 

 hogy Jézus a boldogság, 

 erdőn, réteken száll az énekem. La, la... 

 Ref. 

/4 

  

 |:Utcán, tereken nem hagy el sosem,:| 

 mindenkit így szeret, 

 mert Jézus a szeretet; 

 utcán, tereken, nem hagy el sosem! La ... 

 Ref. 

 

>123  Királyi törvény 

/1 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 E királyi törvény írja: Minden ember testvérünk! 

 Aki életét másért adja, az a testvér szent nékünk! 

/2 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 Atyaisten, végső Jóság, szeretetből alkottál; 

 Kezed int és új föld néz rád, aki minden jót adtál! 

/3 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 Lobogó tűz, Isten Lelke, Szeretet-Láng, izzíts át; 

 Tüzed útján szálljunk mennybe, ahol Jézus él s vár ránk. 

/4 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 Örök Isten, Szentháromság, szeretetben egy Fölség; 

 Igaz út és fő Boldogság, neved áldás, békesség! 

/5 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 Szeretetnek szép Szűz Anyját ne feledd el, jó testvér; 

 Vele járjunk éltünk útján, vele érünk biztos célt! 

/6 

  

 Királyi törvény: Szeress, hogy élj! Virulj ki emberszív! 

 Atyád az Isten, dalolj, ne félj; kitárva szívét Jézus hív! 

 Szűz Anyánkkal, Szent Józseffel Jézusunkhoz térhessünk; 

 S minden ember-tesvérünkkel szeretetben élhessünk!Királyi… 

 

>124  Az ősi jóslat 

/1 

  



 Az ősi jóslat beteljesült, 

 miénk a Megváltó. 

 Övé az ég és övé a föld, 

 akit ma hirdet angyalszó. 

 Falu szélén, barlang mélyén, 

 Máriának szűz karján, 

 kicsi gyermek nyugszik békén, 

 aludj édes Jézuskám! 

/2 

  

 Az ősi jóslat beteljesült, 

 miénk a Megváltó. 

 Övé az ég és övé a föld, 

 akit ma hirdet angyalszó. 

 Öreg pásztor és kis bojtár 

 angyalszót hall éjféltájt; 

 Betlehemben megláthatják 

 kicsi Jézust és Anyját. 

/3 

  

 Az ősi jóslat beteljesült, 

 miénk a Megváltó. 

 Övé az ég és övé a föld, 

 akit ma hirdet angyalszó. 

 Mi is menjünk, vígan járjunk, 

 vezet égi fényesség; 

 Hiszen ő lesz boldogságunk, 

 kire rég vár föld és ég!Az ősi jóslat… 

 

>125  Kicsi dal 

/1 

  

 |:Érzem, nincs már már semi baj, letörlöm könnyeim, 

 elűzte egy kicsi dal bánatos perceim. 

 Köszönöm Uram, köszönöm, 

 hogy visszaadtad örömöm!:| 

/2 

  

 |:Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, 

 a kismadár is énekel, boldogan hallgatom! 

 Köszönöm Uram, köszönöm, 

 hogy visszaadtad örömöm!:| 

/3 

  

 Érzem, nincs már már semi baj, letörlöm könnyeim, 

 elűzte egy kicsi dal bánatos perceim. 

 Köszönöm Uram, köszönöm, 

 hogy visszaadtad örömöm! 

/4 

  

 Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, 

 a kismadár is énekel, boldogan hallgatom! 

 Köszönöm Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm! 

 Köszönöm, Uram, köszönöm, 



 hogy van még bánatom és örömöm! 

 

>125B Hallottuk, Isten 

  

 Hallottuk, Isten, szent igédet, szívűnkbe véssük kegyes intelmed. 

 Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni, csak, adj irgalmat. 

 Tarts meg Úristen, egy hitemben, tarts meg örökké kegyelmedben. (2x) 

 Szent igéd értelme bün ellen védelmem, csak, csak adj oltalmat. 

 

>126  Kitárom boldogan a két kezem 

/1 

  

 Kitárom boldogan a két kezem az Úr felé, az Úr felé, 

 ujjongva, boldogan éneklem, hogy Jézus már enyém. 

 Alleluja, alleluja, Jézus a szívem királya, 

 alleluja, alleluja, énekem csak Őt áldja. 

/2 

  

 A szeretet útja egyre közelebb visz az Úr felé, az Úr felé, 

 szívem boldog hangos szóval énekli, hogy Jézus már enyém! 

 Alleluja, alleluja, Jézus a szívem királya, 

 alleluja, alleluja, énekem csak őt áldja. 

/3 

  

 Életemnek minden napján dicsérem Őt, Jézusomat, királyomat, 

 boldogan örvendezve magasztalom, áldom én az Urat! 

 Alleluja, alleluja, Jézus a szívem királya, 

 alleluja, alleluja, énekem csak őt áldja. 

 

>127  Köszönöm, Jézus 

/1 

  

 Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem, 

 KöszönömJézus, köszönöm, Jézus, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. 

/2 

  

 A Golgotára ment, és meghalt értem, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. 

(2x) 

/3 

  

 A harmadik napon Ő feltámadott, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. 

(2x) 

/4 

  

 Ó, alleluja, ó, alleluja, köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem. (2x) 

 

>127B Dicséret, áldás 

  

 Dicséret, áldás, örök imádás néked, Mindenható! 

 Itt áll a néped új hitre ébred és várja leheleted. 

 Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség, és imádva áldja Neved, mind 

együtt, 

 És a néped zengedezi: Hatalmas, áldott Úr vagy mindörökké, ó Mindenható! 

 A földről az ég felé kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen Úr! 



 Nincs, nem is lesz soha senki más, ki Hozzá hasonlitható. 

 

>128  Köszönöm, Istenem 

/1 

  

 |:Köszönöm Istenem, köszönöm életem.:| 

 Köszönöm azt, hogy megszülettem, 

 köszönöm azt, hogy megértettem. 

 Köszönöm Istenem, köszönöm életem. 

 Köszönöm azt, hogy tanítottál, 

 mit értem tettél, nekem adtál. 

 Köszönöm Istenem, köszönöm életem. 

/2 

  

 Köszönöm azt, hogy felnőtt lettem, 

 még inkább, hogy ember lettem. 

 Köszönöm Istenem, köszönöm életem. 

 Köszönöm azt, hogy fenyítettél, 

 ha szükség volt rá, fölemeltél. 

 Köszönöm Istenem, köszönöm életem. 

/3 

  

 |:Mindent köszönök én! 

 Olyan jó azt mondani, 

 hogy szívem benned él!:| 

 Mindent köszönök én! 

 

>129  Köszönöm Neked, Istenem 

/1 

  

 Köszönöm neked, Istenem, 

 köszönöm egész életem, 

 szeretetből teremtettél, 

 gondos szívű Atyánk lettél! 

 Á-á-á…         La, la,… 

/2 

  

 Köszönöm neked, Jézusom, 

 megengedted, hogy ezt mondhatom, 

 szeretetből szolga lettél, 

 tanítottál, átöleltél! 

 Á-á-á…         La, la,… 

/3 

  

 Ennél is még tovább mentél, 

 örökre hozzám költöztél, 

 elmentél, hogy eggyé váljunk, 

 Te vagy minden boldogságunk! 

 Á-á-á…         La, la,… 

 Á-á-á ... Atyánk vagy! 

 Á-á-á ... Barátunk vagy, 

 a lelked velünk, olyan jó nekünk, 

 a lelked velünk, |:olyan jó nekünk!:| 

 



>129B Uram, irgalmazz 

/1 

  

 Jézus Krisztus, Téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a megtört 

szívűeket. 

 Uram irgalmazz nekünk! (3x) 

/2 

  

 Jézus Krisztus, Te eljöttél hozzánk, hogy hivjad a bűnös embereket. 

 Krisztus, kegyelmezz nekünk! (3x) 

/3 

  

 Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy értünk örökre közbenjárj. 

 Uram, irgalmazz nekünk! (3x) 

 

>130  Köszönöm, Uram 

/1 

  

 Köszönöm, Uram, hogy teremtettél, 

 a sötétségből kimentettél, 

 Köszönöm, hogy vezeted léptemet, 

 hogy létemnek leljek értelmet. 

 Sokszor feledem szent neved, 

 bűn borítja be lelkemet, 

 de Te a tékozló fiút megöleled, 

 igaz bűnbánat bűnt temet! 

/2 

  

 Áldalak, Uram, nagyságodért, 

 mérhetetlen kegyelmedért. 

 Legyen áldott a Te szent neved 

 most és örökké, amen. 

 

>131  Krisztus valóban feltámadott 

/1 

  

 Krisztus valóban feltámadott! 2x 

 Krisztus valóban feltámadott: legyőzte a halált! 

 Eljött közénk Fiában, erőt adott szavában. 

 Kik hallgatnak reá, szüntelen kiáltsák: 

 Ref. 

/2 

  

 Áldjátok Istenünket, hódoljatok nevének, 

  feltámadott, örök életet hagyott ránk! 

 Ref. 

 

>131B  Az Úrnak szüksége... 

/1 

  

  

 Az úrnak szüksége van rád, oly nagyon szüksége van rád. 



 I: Fontosabb vagy te, mint az égbolt; fontosabb vagy te, mint a föld; 

fontosabb vagy te, mint a tenger, nagyon fontos vagy te, fontosabb vagy 

:I 

    fontos vagy te. 

/2 

  

 Az Úrnak szüksége van rám... 

 Fontosabb vagyok... 

 

>131C Gyertek, dicsérjük együtt 

  

 Gyertek, dicsérjük együtt  Izráel Szentjét. 

 Mert Ő a Megváltó! 

 I: Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, 

    Mert Ő a te Szabadítód!:I 

 Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Vigasságnak lakhelyére 

ujjongjunk Őelőtte, táncoljunk Őelőtte, 

 Az Ő neve, az Ő neve: Ott lakik az Úr! 

 

>132   Krisztus Jézus született 

/1 

  

 Krisztus Jézus született, alleluja, 

 örvendjetek emberek, alleluja, 

 embertestbe öltözött, alleluja, 

 osszuk szét az örömöt, alleluja. 

  

 Alleluja, alleluja… 

/2 

  

 Fénylik ma a föld, az ég, alleluja, 

 sugározzuk szerteszét, alleluja, 

 áldott ez az éjszaka, alleluja, 

 hirdessük hát vígadva: alleluja! 

  

 Alleluja, alleluja… 

 

>133   Látod, újra este van 

/1 

  

 Látod, újra este van, 

 Hozzád száll most halk szavam, 

 mindenségnek Istene, 

 Téged dicsér énekem. 

 Kérlek, ó jó Uram add meg, 

 fényeddé váljak, jeled lehessek. 

 Kérlek, Szentlelked küldd el, 

 Ő vezessen végig életemen. 

/2 

  

 Köszönöm ezt a napot, 

 annyi szépet s jót hozott, 

 Köszönöm a napsütést, 

 fényét szórta szerteszét. 



 Kérlek, ó jó Uram add meg, 

 fényeddé váljak, jeled lehessek. 

 Kérlek, Szentlelked küldd el, 

 Ő vezessen végig életemen. 

/3 

  

 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. 

/4 

  

 Szeretném, ha szeretnél, 

 minden szavad érteném, 

 életemben követném, 

 s végül Hozzád érkezném. 

 Kérlek, ó jó Uram add meg, 

 fényeddé váljak, jeled lehessek. 

 Kérlek, Szentlelked küldd el, 

 Ő vezessen végig életemen. 

/5 

  

 Látod, újra este van, 

 Hozzád száll most halk szavam, 

 mindenségnek Istene, 

 Téged di-csér énekem. 

 Kérlek, ó jó Uram add meg, 

 fényeddé váljak, jeled lehessek. 

 Kérlek, Szentlelked küldd el, 

 Ő vezessen végig életemen. 

 

>134   Istenanya-litánia 

/1 

  

 |:Uram, irgalmazz nekünk!:| 

 |:Krisztus, kegyelmezz nekünk!:| 

 |:Uram, irgalmazz nekünk!:| 

  

 Szűz Mária, hallgass minket! 

 Istennek Szent Anyja, segits minket! 

 Mindenkor szűz szent Anya, hallgass minket! 

/2 

  

 Emmanuel Anyja, Hallgass minket! 

 Megváltónk Anyja, Hallgass… 

 Urunk Jézusnak Anyja,… 

 Bűn nélkül fogantatott Anya,… 

 Világosságnak Anyja,… 

 Életnek Anyja,… 

 Szeretetnek Anyja,… 



 Irgalmasságnak Anyja,… 

 Reménységnek Anyja,… 

 Egyház Anyja,… 

/3 

  

 Egyház Anyja, Halgass… 

 Minden embernek Anyja,… 

 Anyáknál áldottabb Anya,… 

  

 Kegyelemmel teljes Szűz, Segíts minket! 

 Szentséges Szűz, Segíts… 

 Alázatos Szűz,… 

 Istenért szegény Szűz,… 

 Tisztaságos Szűz,… 

/4 

  

 Isten Igéjét befogadó Szűz,… 

 Hitedben erős Szűz,… 

 Engedelmes Szűz,… 

 Imádságos Szűz,… 

 Szenvedő Szűz,… 

 Örvendező Szűz,… 

 Szüzeknél áldottabb Szűz,… 

/5 

  

 Új Éva, Hallgass minket! 

 Sion Leánya, Halgass… 

 Igéretnek örököse,… 

 Úrnak Szolgálóleánya,… 

 Isten Városa,… 

 Szövetség Szekrénye,… 

 Bölcsesség Lakhelye,… 

 Szentlélek Temploma,… 

 Hajnalcsillag,… 

/6 

  

 Menny Kapuja,… 

 Teremtés Ragyogása,… 

 Asszonyoknál áldottabb Aszszony,… 

  

 Békességnek Szétosztója, Segíts minket! 

 Az Úr szolgáinak Támasza, Segíts… 

 Az Istennek szenteltek Veze-tője,… 

 Hitveseknek Példaképe,… 

/7 

  

 Családoknak Pártfogója, Segíts… 

 Keresztények Segítsége,… 

 Sírók Vigasztalója,… 

 Elnyomottak Szószólója,… 

 Betegek Gyógyítója,… 

 Bűnösök Menedéke,… 

 Isten gyermekeinek Öröme,… 

/8 



  

 Mennyekbe fölvett Királyné, Hallgass minket! 

 Angyalok Királynéja, Halgass… 

 Pátriárkák Királynéja,… 

 Próféták Királynéja,… 

 Apostolok Királynéja,… 

 Vértanúk Királynéja, … 

 Pásztorok Királynéja,… 

 Tanítók Királynéja,… 

/9 

  

 Szűzek Királynéja, Halgass… 

 Hívők Királynéja,… 

 Mindenszentek Királynéja,… 

 Eljövendő Világ Királynéja,… 

  

 |:Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, 

 Irgalmazz nekünk!:| 

 

>135   Loyolai Szent Ignác Imája 

/1 

  

 Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd el egészen. 

 Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. 

 Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen, 

 Visszaadok Uram, visszaadok egyszerre mindent. 

/2 

  

 Legyen fölöttük korlátlan úr rendelkezésed, 

 csak egyet hagyj meg ajándékodul: Szeretnem Téged. 

 Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel, 

 minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. 

 

>135B  Irgalomban gazdag Isten... 

/1 

  

 Irgalomban gazdag Isten add nekünk irgalmad. 

 Tárd föl Krisztus szeretetét küldd el Szentlelkét. 

;Igazság és hűség, a szeretet feladjuk az önzést és gyülöletet, mert 

Jézus a szeretet. 

/Ref. 

  

 I: Igazság és hűség a szeretet feladjuk az önzést és gyülöletet, mert 

Jézus a szeretet, Atyánk gyermeke, Isten gyermekségre hív minket.:I 

 I: Irgalom, Krisztus irgalmazz, add nekünk Atyánk irgalmad.:I 

 

>136   Magányos voltam 

/1 

  

 Magányos voltam, nem volt barátom, 

 nem vonzott semmi cél. 

 Ki értett volna, magamban jártam, 

 mindenki épp így él! 

 De jött sok jó barát, 



 - Gyere és örülj! 

 Nem ismertek magányt, 

 - Gyere érted vagyunk itt! 

/Ref. 

  

 Gyere élj mivelünk, 

 a tiéd örömünk, jöjj! 

 Ha közös az erőnk, 

 kivirul ez a föld, jöjj! 

/2 

  

 Kerestem folyton a boldogságot, 

 de nem találtam én. 

 Magányos voltam, homályban éltem, 

 nem ért el semmi fény. 

 - Gyere jöjj velünk! 

 A visszhangod gyanánt, 

 - Gyere minket fogadj el! 

/Ref. 

  

 Gyere élj mivelünk, 

 a tiéd örömünk, jöjj! 

 Ha közös az erőnk, 

 kivirul ez a föld, jöjj! 

/3 

  

 Magányom elszállt, kitárta házát 

 az Úr, az új barát, 

 Meghívott Jézus! Ki gyújtja fényét, 

 hogy adjam még tovább. 

 Jézus a jó barát, 

 - Gyere és örülj! 

 Nem ismerünk magányt, 

 - Gyere érted vagyunk itt! 

/Ref. 

  

 Gyere élj mivelünk, 

 a tiéd örömünk, jöjj! 

 Ha közös az erőnk, 

 kivirul ez a föld, jöjj! 

 

>137   Mária, jó Anyánk 

/1 

  

 Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk, 

 ó nézz ó nézz le ránk! 

 Hittel, sok gyermeked, tőled vár szép jelet, tőled, tőled, ó jó Anyánk! 

 Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! 

/2 

  

 Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, mégsincs, mégsincs remény! 

 Megfáradt szép szemek, megtörten fénylenek, 

 ó mért, ó mért, ó mondd, miért? 

 Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! 



/3 

  

 Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét, 

  minden kincsét, hitét, 

  nem hisznek semmiben, 

 nem bíznak senkiben, 

 ó mért, ó mért, ó mondd, miért? 

 

>138   Mária, áldott égi Anyánk 

  

 |:Mária, áldott égi Anyánk, 

 kérünk, hajolj le hozzánk! 

 Könyörögj értünk, imádkozz értünk, 

 Mária, édesanyánk!:| 

 

>139   Mária, Mária szép virágszál 

/Ref. 

  

 I: Mária, Mária szép virágszál, 

 Mária szikrázó nap, szeplőtlen fogantatott, ártatlan Lány, 

 könyörögj érettünk Anyánk. :I 

 Védelmezz Magyarok Nagyasszonya, Imádkozz érettünk Anyánk! 

/1 

  

 Nézd önzésünk mély, börtönbe zár a hűtlenség kígyója szívünkre vár, 

erőtlen gyermeked hozzád kiált: 

 Ne hagyj el, jöjj segíts már! 

;A szeretet hűsége szívedben ég, mint hajnali verő fény oly tis 

/2 

  

 A szeretet hűsége szívedben ég, mint hajnali verő fény oly tiszta szép, 

 Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk; utunkon előttünk járj! 

 Ref. 

 

>140   Meditáció 

  

 |:Már véget ért a kín, 

 már elterjedt a hír, 

 az égbolt is elborul, 

 szent véred a földre hull. A… 

 Óh, mondd, mért, vajon mért vétkezünk?:| 

 

>140B  Áldjad, én lelkem 

/Ref. 

  

 Áldjad, én lelkem, áldjad, én lelkem,áldjad, én lelkem, az Urat, 

 áldjad, én lelkem, az Urat! 

/1 

  

 Mert kimentett engem a holtak országából, megszabadított engem az 

oroszlánok torkából! 

 Ref. 

/2 

  



 Mert azt, aki hű Őhozzá, cserben sosem hagyja, mert nem felejt el 

minket, lépteink mind vigyázza! 

 Ref. 

 

>140C  Tövisek és rózsák 

/1 

  

 Amikor elindulsz, kissé félve kérded, 

 vajon mit tartogat számodra az élet. 

 Isten karja vezet örömöm, panaszom, rózsák és tövisek várnak majd 

utadon. 

/Ref. 

  

 Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a 

kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind 

eltűnnek, maradnak a rózsák. 

/2 

  

 Az Isten szemet azért adott néked, hogy körülnézve észrevedd a szépet, 

hogyha utad járva találsz néhány rózsát, érte az Atyának mondjál szívből 

hálát. 

/Ref. 

  

 Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a 

kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind 

eltűnnek, maradnak a rózsák. 

/3 

  

 Alázatos szívet azért oltott beléd, hogy még a rosszért is áldjad az Ő 

nevét, s hogyha az utadon tövisek várnak téged, szívedből szálljon 

Atyádhoz az ének. 

/Ref. 

  

 Ha az életutad Krisztus útján vezet, veled lesz mindig, fogja majd a 

kezed, s ha majd a cél előtt visszanézel, meglásd, a tövisek mind 

eltűnnek, maradnak a rózsák. 

 

>141   Megjelent egy fürtös gyermek 

/1 

  

 Megjelent egy fürtös gyermek, tündérforma: 

 Álmainkban láttuk mását hébe-hóba. 

 Könnyes szemmel néztük, néztük: 

 mintha égi angyal volna. 

 Mély szeméből sápadt fényű hold sugárzik, 

 hogyha mozdul, véle leng a hajló nád is, 

 édes halmán homlokának 

 mérhetetlen bú tanyázik. 

/2 

  

 Láttuk aztán szívettépő pusztulását, 

 tört szemének tanácstalan esdeklését; 

 megcsupasztott teste mellett 

 ott maradtunk kopjafának. 



 

>141B  Az Úr érkezése 

/1 

  

 Mikor elhagytak, (mikor elhagytak), mikor a lelkem roskadozva vittem, 

csöndesen és váratlanul átölelt az Isten (átölelt az Isten). 

/2 

  

 Nem harsonával, (nem harsonával), hanem jött néma, igaz öleléssel, nem 

jött szép, tüzes nappalon,de háborús éjjel, ( de háborús éjjel). 

/3 

  

 És megvakultak, (és megvakultak), hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, de Őt, 

a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom, (mindörökre látom). 

 

>142   Megtaláltam a fényt 

/1 

  

 Megtaláltam a fényt, 

 ami hívott engem, Uram. 

 Megfogtam a kezet, 

 ami vezet boldogan, 

 de mégis arra gondolok, 

 hogy vannak még olyan karok, 

 akiket nem karolsz. 

/2 

  

 Kerestem a reményt 

 és Te megadtad nekem. 

 Kerestem célomat: 

 utam végén csak Te vagy! 

 De mégis arra gondolok, 

 hogy vannak még olyan karok, 

 akiket nem karolsz. 

/3 

  

 Mennyi ember céltalanul jár. 

 Mennyi ember új világra vár! 

 |:Kérlek, maradj velünk, 

 újítsd meg az életünk, 

 míg el nem érnek Hozzád!:| 

 

>143   Mély folyó 

/1 

  

 Mély folyó, Jordán, a parton házam ott áll, 

 Mély folyó, engedj át, az anyaföld szíve hazavár már. 

 Tiéd is ez a föld, menjünk, boldog órát üljünk együtt, 

 már készen vár az ország, hol békét lel majd szívünk. 

/2 

  

 Ó, mért nem vágysz a földre, 

 melyen boldogság virul, 

 mit néked ígért az Úr. 



 Mély folyó,Jordán,a parton házam ott áll. 

 Mély folyó,engedj át,az anyaföld szíve hazavár már. 

 Mély folyó, engedj már, hogy nyugtot leljek a haza földjén. 

 

>143B  Csöpp kicsi magzat 

/1 

  

 Csöpp kicsi magzat, parányi élet, Isten küldött Téged, hálát adunk 

érted. 

/2 

  

 Csöpp kicsi magzat, parányi élet, anyád méhe éltet, várunk nagyon téged. 

/3 

  

 Szemünkkel most még nem látunk téged,ott benn jó az élet, itt kinn is 

majd szép lesz. 

/4 

  

 Csöpp kicsi magzat, parányi élet, Isten küldött Téged, hálát adunk 

érted. 

 

>144   Mentsd meg a lelkem 

/1 

  

 Tisztítsd meg szemem, hogy Téged lásson! 

 Tisztítsd meg fülem, hogy Téged halljon! 

 Nyísd meg a szívem, hogy befogadjon. (3x) 

 Nyísd meg a szívem! 

/2 

  

 Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek, emeld két karom, ha átölelellek! 

 Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. (3x) 

 Mentsd meg a lelkem! 

 

>145   Mert Te, Uram 

/1 

  

 Mert Te, Uram fenséges vagy a földön, 

 és felmagasztaltattál minden Isten fölött. 2x 

;Imádunk Téged, imádunk Téged, 

; 

/Ref. 

  

 Imádunk Téged, imádunk Téged, 

 imádunk Téged, ó Urunk. 

 

>146   Menjetek be kapuin 

  

 Menjetek be kapuin hálaadással, tornácain át dicséretekel! 

 Mert 

  I: jó az Úr,örökké való, kegyelme és hűsége megmarad mindörökre.:I 

 

>147   Mikor érzed 

/1 



  

 Mikor érzed, senki vagy, 

 akkor vagy igazán önmagad. 

 Mikor érzed, nincs erőd, 

 akkor majd segít,ki ad erőt. 

 Mikor érzed, hogy bűnöd lesújt, 

 akkor emel föl, ki kezet nyújt. 

 Mikor hinni sincs már erőd, 

 akkor lesz igazán Ő az erőd. 

/2 

  

 Mikor önmagadban végre nem hiszel, 

 akkor út, szeretet, élet leszel. 

 Mert, ha szélcsendben felzúg a szél, 

 Ő van veled, ki mindent szeret, s mindent ítél. 

/3 

  

 Félned többé nem szabad, 

 hiszen utadon Ő lesz utad. 

 Ha szeretni sincs erőd, 

 helyetted szeret sok szenvedőt, 

 és ha életedet elveszetetted, 

 meg igazán csak akkor nyered. 

 

>147B  Boldogok a szelídek 

/Ref. 

  

 Boldogok a szelídek, mert ővék lesz a föld! 2x 

/1 

  

 Ó, Te, szelid Jézus, taníts engem taníts engem szelíd lennem. 

 Te, akit bárányként leölni vittek, néma ajkad nem nyitottad szóra, csak 

a szíved. 

 Ref. 

/2 

  

 Ó, te, szelid Jézus... 

 Te, aki azt mondtad: követve engem tanuljatok szelídségem, én alázatos 

és szelíd vagyok. 

 Ref. 

/3 

  

 Ó, Te, szelíd Jézus... 

 Te, aki vihart és tengert lecsendesítesz, ellenséget megbékítesz, add, 

hogy lelkemben béke legyen. 

 Ref. 

 

>148   Mielőtt egyet lépnél 

/1 

  

 Mielőtt egyet lépnél, mielőtt bármit tennél, á… 

 mielőtt elindulnál, mielőtt bármit szólnál, á… 

 Tedd mérlegre önmagad, 

 tedd mérlegre az álmodat, 



 tedd mérlegre az éveket, 

 tedd mérlegre az életed! 

/2 

  

 Kérdezd meg, melyik az az út, 

 amelyen az ember biztos célba jut? 

 Mielőtt útra kelnél, mielőtt énekelnél, á… 

 mielőtt bármit adnál, vagy bárkit megtagadnál, á… 

 Tedd mérlegre önmagad, 

 tedd mérlegre az álmodat, 

 tedd mérlegre az éveket, 

 tedd mérlegre az életed! 

/3 

  

 Kérdezd meg, milyen az igazság, 

 amelytől tisztább lesz az egész világ? 

 Mielőtt eltévednél, mielőtt tönkremennél, á… 

 mielőtt elhervadnál, mielőtt sírba szállnál! á… 

 Tedd mérlegre önmagad, 

 tedd mérlegre az álmodat, 

 tedd mérlegre az éveket, 

 tedd mérlegre az életed! 

/4 

  

 Kérdezd meg, hol van az az élet, 

 amelyben az ember boldogabban élhet? 

  

 |:Tedd mérlegre önmagad, 

 tedd mérlegre az álmodat, 

 tedd mérlegre az éveket, 

 tedd mérlegre az életed!:| 

 

>149   Mikulás 

/1 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hoszszú piros ruhás; 

 szakállad,ó fehér,mint a hó! 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 életed ó, nemcsak mese volt. 

/2 

  

 Nagyon régen éltél, a szegénnyel jót tettél. 

 Tudjuk, püspök voltál, értünk imádkozzál! 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 szakállad, ó fehér, mint a hó! 

/3 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 életed ó, nemcsak mese volt. 

  

 Puttonyodnak gazdagsága Isten irgalmát mutatja. 

 Szeretetet hoztál, értünk imádkozzál! 



/4 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 szakállad, ó fehér, mint a hó! 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 életed ó, nemcsak mese volt. 

/5 

  

 Követünk a jóban, tudjuk, égi honban 

 imádkozol értünk: Jézushoz elérjünk! 

  

 Mikulás, Mikulás, szép hoszszú piros ruhás; 

 szakállad, ó fehér, mint a hó! 

 Mikulás, Mikulás, szép hosszú piros ruhás; 

 életed ó, nemcsak mese volt. 

 

>149B  Dicséretre Te méltó 

/1 

  

 I: Áldott vagy, Urunk, Istenünk, :I 

 I: dicséretre Te méltó, :I 

 I: dicsőséges a szent neved,:I 

 I: dicséretre Te méltó! :I 

/2 

  

 I: Dicsőséged szent templomában :I 

 I: dicséretre Te méltó, :I 

 I: áldott vagy királyi trónodon, :I 

 I: dicséretre Te méltó! :I 

/3 

  

 I: Lelátsz mélységek mélyire,:I 

 I: dicséretre Te méltó, :I 

 I: kerubok fölött trónolsz,:I 

 I: dicséretre Te méltó! :I 

/4 

  

 I: Áldott vagy amenny honában, :I 

 I: dicséretre Te méltó, :I 

 I: szeráfkórusok dicsérnek,:I 

 I: dicséretre Te méltó! :I 

/5 

  

 I: Áldott vagy, Urunk, Istenünk, :I 

 I: dicséretre Te méltó, :I 

 I: dicsőséges a szent neved,:I 

 I: dicséretre Te méltó! :I 

 

>150   Mikulásra 

/1 

  

 Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbe jár. 

 Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál. 



 Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó: röpíti szél, szánkó. 

 Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, nekünk adja jókedvét. 

/2 

  

 Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet. 

 Sose nézi: jó vagy rossz vagy? szeret minden gyereket. 

 Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, röpíti szél, szánkó. 

 Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, nekünk adja jó kedvét! 

/3 

  

 Ajándéka nem az arany, nem is hamis földi kincs. 

 Szeretetet, víg örömet, olyat hoz, mi nekünk nincs. 

 Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, röpíti szél, szánkó. 

 Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja ö römét, nekünk adja jókedvét! 

/4 

  

 Ezen a szép téli estén kövessük a példáját: 

 vidám, boldog  nevetéssel ünnepeljük  Mikulást. 

 Mosoly ül az öreg arcán, merre ő megy hull a hó, röpíti szél, szánkó. 

 Nálunk hagyja a szívét, reánk szórja örömét, nekünk adja jókedvét! 

 

>151   Ne terheld 

/1 

  

 Ne terheld a hátizsákod, hagyd a holmid, légy szabad! 

 Mezítláb is célba érhetsz, sose áruld önmagad! 

 Rá se ránts, ne törj le pajtás, mindig csak dalolva járj, 

 Nevess, ha száz gond bánt, félni mindig nem lehet, 

 Kívül hordd a szívedet, megér ennyit a világ! 

/2 

  

 Ne izgasson, hogyha másnak négy kerékkel több jutott; 

 talán épp a Jaguárban ülnek lelki koldusok. 

 Rá se ránts, ne törj le pajtás, mindig csak dalolva járj, 

 Nevess, ha száz gond bánt, félni mindig nem lehet, 

 Kívül hordd a szívedet, megér ennyit a világ! 

/3 

  

 Nevess, hogyha megfontoltan biztonságra intenek, 

 biztos kézben van a sorsod, bátran járd az életet. 

 Rá se ránts, ne törj le pajtás, mindig csak dalolva járj, 

 Nevess, ha száz gond bánt, félni mindig nem lehet, 

 Kívül hordd a szívedet, megér ennyit a világ! 

/4 

  

 A jólfésült puhányságot ne hagyd egyből hatni rád, 

 szíved tiszta, bármi rajtad, szép vagy, mint a vadvirág! 

 Rá se ránt, ne törj le pajtás, mindig csak dalolva járj, 

 Nevess, ha száz gond bánt, félni mindig nem lehet, 

 Kívül hordd a szívedet, megér ennyit a világ! 

/5 

  

 Ha majd egyszer mások járják utadat a Nap alatt, 

 ősz-szakállú nagyapóként fütyüld, mint a madarak. 



 Rá se ránt, s ne törj le pajtás, mindig csak dalolva járj, 

 Nevess, ha száz gond bánt, félni mindig nem lehet, 

 Kívül hordd a szívedet, megér ennyit a világ! 

 

>152   Minden kincsem az... 

/1 

  

 Minden kincsem az, hogy áldalak Téged, Jézusom, (2x) 

 Áldani mindjobban, áldani mindjobban. 

 Minden kincsem az, hogy áldalak Téged, Jézusom. 

/2 

  

 Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom, (2x) 

 Dicsérni mindjobban, dicsérni mindjobban. 

 Minden kincsem az, hogy dicsérlek Téged, Jézusom. 

/3 

  

 Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom, (2x) 

 Szeretlek mindjobban, szeretlek mindjobban. 

 Minden kincsem az, hogy szeretlek Téged, Jézusom. 

/4 

  

 Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom, (2x) 

 Imádlak mindjobban, imádlak mindjobban. 

 Minden kincsem az, hogy imádlak Téged, Jézusom. 

 

>153   Minden. mi él 

/Ref. 

  

 Minden, mi él, csak Téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved, 

 Azzal, hogy él, ezt zengi Néked: dicsérlek én, dicsérlek Téged! 

/1 

  

 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. 

 Ref. 

/2 

  

 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. 

 Ref. 

/3 

  

 A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen, 

 zengjük tehát ég és föld énekét, zengjük velük nagy Isten, áldott 

légy\I! 

 \IRef. + zárlat: (Dicsérlek én!) 

 

>154   Mindennap.. 

/1 

  

 Minden nap jöjj be Jézus hozzám, 



 minden nap nálam legyél, 

 Minden nap ismerd meg a szívem, 

 minden nap Te légy a fény! 

 Minden nap velem indulj útra, 

 minden nap engem kísérj, 

 Minden nap énekeljek néked, 

 minden nap Te légy a cél! 

/2 

  

 Fogadd el hangomat, fogadd el énekem! 

 Fogadd el szívemet, fogadd el, Istenem! 

 Mindennap érted fogok élni, 

 mindennap keresztedért, 

 Mindennap felemelem hangom, 

 mindennap a Te nevedért! 

 

>155   Mindent tudsz 

/1 

  

 Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram, 

 hogy nagyon szeretlek én, szívem csak Teérted él, 

 jó Uram, csak Tebenned remél. 

 Minden reggel Jézus, újra kérdezed: 

 Minden kincsnél jobban szeretsz-e engemet? 

/2 

  

 Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram, 

 hogy nagyon szeretlek én, szívem csak Teérted él, 

 jó Uram, csak Tebenned remél. 

 Hogyha bensőm ujjong, s látja fényedet, 

 izzik bennem a hála, s éneklem Neked: 

/3 

  

 Mindent tudsz, Te azt is tudod, Uram, 

 hogy nagyon szeretlek én, szívem csak Teérted él, 

 jó Uram, csak Tebenned remél. 

 Ha fájdalomban jössz el, hogy engem megkeress, 

 ott is látom arcod, és azt mondom Neked: Mindent tudsz… 

 

>156   Mindig áldom... 

/1 

  

 Mindig áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 

 Minden nap áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 

 A hegyre ment fel, ott beszélt, 

 mindenki hallja üzenetét! 

 A szava izzik, mint a nap, 

 tüzével engem megtisztogat. 

/2 

  

 Mindig áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 



 Minden nap áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 

 A Jordán partján fúj a szél. 

 Újjá lett minden! - arról beszél. 

 Jézusról zeng már énekem, 

 míg egykor hozzá megérkezem. 

/3 

  

 Mindig áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 

 Minden nap áldom, hű Megváltóm, 

 Lelke vezeti szívemet. 

 

>157   Mint szarvas.. 

/1 

  

 Mint szarvas hűs forrás után, 

 lelkem eped, vágyik Hozzád. 

 Úgy mennék én az élő Úr felé, 

 mikor jössz el, hogy elvigyél. 

 Könnyek között telt életem, 

 mert az Urat nem ismertem, 

 szomjaztam én az igazság után, 

 nem tudtam, hogy Ő rég vár rám. 

/2 

  

 Szelíd hangja megragadott, 

 és fölemelt, Magához vont, 

 kiválasztott, hogy meglássam arcát, 

 ó, Jézus jöjj, úgy várok Rád! 

 

>157B  Mi csak vándorok vagyunk 

/1 

  

 Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünket, és a 

szívünk úgy vágyik égi hazánkba Jézushoz, mert Ő az Úr. 

 S ha földi sátrunk egyszer összedől s az életünk majd véget ér, az 

angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké. 

/Ref. 

  

 I: Áldunk téged, imádunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad 

a világot. :I 

 

>158   Mise III. 

/1 

  

 A mélyből kiáltok Uram Hozzád, 

 ne hagyj el szabadíts meg! 

 Mutatsd meg magad Végtelen Isten, 

 ne hagyj elveszni bűneimben! 

 |:Uram irgalmazz!:| 

/2 

  

 Te elküldted hozzánk fiadat, Jézust, 



 ki kereszten szenvedett értünk. 

 De közénk jön most a kenyérben, borban, 

 a búcsúvacsorán ígérte nékünk! 

 |:Krisztus kegyelmezz!:| 

/3 

  

 A mélyből kiáltok Uram hozzád, 

 hol zarándokútját járja néped! 

 A kereszt jelével homlokunkon 

 Fiad nevében kérünk Téged! 

 |:Uram irgalmazz!:| 

/4 

  

 Dicsőség! Dicsőség a magasságban Istennek! Békesség a Földön minden 

jószándékú embernek! 

 Dicsőség! Istenünkhöz, jó Atyánkhoz szálljon fel! Békesség! Béke, Öröm 

legyen minden emberrel! 

 |:Dicsőség Neked Istenünk, mert megváltottad életünk!:| 

 Dicsőség! Békesség! 

/5 

  

 Szent, szent, szent vagy, mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 

 |:Hozsanna a magasságban! 

 Áldott, ki az Úr nevében jő! 

 Hozsanna a magasságban!:| 

/6 

  

 |:Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit. 

 Irgalmazz nekünk!:| 

 Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit. 

 Adj nekünk békét! 

 

>159   Mise IV. 

/1 

  

 |:Uram irgalmazz!:| 

 |:Krisztus kegyelmezz!:| 

 |:Uram irgalmazz!:| 

/2 

  

 Dicsőség a magasságban Istennek! 

 És a földön békesség a jószándékú embernek! 

 Dicsőítünk Téged, áldunk Téged, 

 imádunk Téged, magasztalunk Téged, 

 hálát adunk Neked, nagy dicsőségedért, 

 Urunk és Istenünk, mennyei Király, 

 mindenható Atyaisten! 

/3 

  

 Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 

 Urunk és Istenünk, Isten báránya, 

 az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! 

 Te elveszed a világ bűneit, 



 hallgasd meg könyörgésünket! 

 Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nékünk! 

/4 

  

 Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, 

 te vagy az egyetlen Fölség: 

 Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt 

 az Atyaisten dicsőségében! Amen! 

/5 

  

 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, 

 dicsőséged betölti a mennyet és a földet, 

 Hozsanna a magasságban! 

 |:Áldott,aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban!:| 

/6 

  

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: |:Irgalmazz nekünk!:| 

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: |:Irgalmazz nekünk!:| 

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: |:Adj nekünk békét!:| 

 

>160   Mondd el a hegyek ormán 

/1 

  

 Mondd el a hegyek ormán, 

 a boldog hírtől zengjen a vidék, 

 mondd el a hegyek ormán, 

 hogy földre szállt az ég! 

 Kis nyája mellett őrt áll a jámbor pásztornép, 

 az égen földön fényár,nem volt éj még ily szép. 

/2 

  

 Mondd el a hegyek ormán, 

 a boldog hírtől zengjen a vidék, 

 mondd el a hegyek ormán, 

 hogy földre szállt az ég! 

  

 Száz angyal hirdet jó hírt, mind erre vártunk rég, 

 ma Betlehemben megnyílt és mézet ont az ég. Mondd el… 

 

>161   Mit sem aggódom 

/1 

  

 |:Mit sem aggódom, nem féltem életem, 

 csakhogy végigfussam a pályám, 

 s a feladatom teljesítsem, 

 melyet Jézus bízott rám!:| 

 A kereszt majd áll üresen, 

 a test a földben megpihen, 

 ki  egy volt veled a szenvedésben, 

 egy lesz veled a dicsőségben! Ne félj hát! 

/2 

  

 |:Mit sem aggódom, nem féltem életem, 

 csakhogy végigfussam a pályám, 



 s a feladatom teljesítsem, 

 melyet Jézus bízott rám!:| 

 Megjöttem, itthon vagyok, 

 nevetnek rám a csillagok, 

 Jézus fénye rámragyog, 

 várnak a szentek és az angyalok. Örülj hát! 

/3 

  

 |:Mit sem aggódom, nem féltem életem, 

 csakhogy végigfussam a pályám, 

 s a feladatom teljesítsem, 

 melyet Jézus bízott rám!:| 

 

>162   Mondjunk éneket 

/1 

  

 |:Mondjunk éneket örömmel: 

 zengjen Halleluja!:| 

 Széles, kacagó jókedvében táncra perdül a lélek. 

 Pengő húrokon dobpergésben éled hálaének. 

/2 

  

 |:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Halleluja!:| 

 A szentek kórusa velünk együtt szívét dalokba önti, 

 szárnyas sípokon velünk együtt Istenét köszönti. 

/3 

  

 |:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Halleluja!:| 

 Vígság kútfeje, boldog Isten: Atya, Fiú és Lélek. 

 Öröm nélkül sehol nincsen, áldás szent nevének. 

 |:Mondjunk éneket örömmel: zengjen Halleluja!:| 

 Zengjen Halleluja! 

 

>162B  Mennek az asszonyok 

/1 

  

 Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, keresik azt, akit megöltek, 

keresik azt, akit szerettek, mennek az asszonyok. 

/2 

  

 Mennek az asszonyok, mennek az Úr sírjához, kezükben fehér gyolcs, 

szívükben fájdalom, mennek az asszonyok. 

 I: Miért keresitek Őt, az élőt a holtak között, 

 Miért keresitek Őt, nincsen itt, feltámadott, nincsen itt, feltámadott! 

:I 

/3 

  

 Jézus megmondta, harmadnapra feltámad. 

 Üres már a sír, terjedjen a hír, 

 Él a mi Megváltónk. 

/4 

  

 Mennek az asszonyok, mi is megyünk utánuk, 

 Szívünkben nagy öröm, ujjongjon a föld, 



 Jézus, Ő az Úr! 

 

>163   Nagy jó Úristen (Napének) 

/1 

  

 Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, 

 bércen innen, túl igazak ajka hirdessen; testvérünk, a nap, 

 tükrözi fényed szárnyalva nagyfennen. 

/2 

  

 Áldjon fenn a hold, halovány arcú húgocskánk, 

 s mind a csillagfény csupa hunyorgó mécsesláng, derű és ború, 

 amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. 

/3 

  

 Áldjon lenn a víz, csupa szív nénénk, hasznos, szép, 

 áldjon tűz öcsénk, ködöt és árnyat oszlat szét, áldjon földanyánk, 

 elibénk tárva garmada bőségét. 

/4 

  

 Áldjon a szelíd, aki megenged társának, békén tűr, ha kell, 

 s a betegágyon hálát ad: ékes koronát 

 jutalomképpen érette méltán kap. 

/5 

  

 Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk; 

 karja fölsegít, amikor hozzád megtérünk. 

 Téged, Fennvaló, gyermeki szívvel, ámulva dicsérünk, 

 Téged, Fennvaló, gyermeki szívvel dicsérünk, dicsérünk. 

 

>164   Ne aggodalmaskodjál... 

  

 Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! 

 Ő felruház és táplál, rád gondot is  visel. 

 Dicső Király, az ég és föld Ura, 

 szívem Tiéd, légy annak is Ura! 

 

>165   Nagy Úr 

/1 

  

 Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált, 

 te védj meg, gyöngék vagyunk. 

 Ne rejtsd el arcod, tekints reánk, 

 nyújtsd ki jobbod, jöjj, Urunk! 

  

 Hol bánatos, hol víg vagyok, ó Uram! 

 És néha porba roskadok, ó Uram! 

/2 

  

 Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált, 

 te védj meg, gyöngék vagyunk. 

 Ne rejtsd el arcod, tekints reánk, 

 nyújtsd ki jobbod, jöjj, Urunk! 

  



 Te látod sorsom, életem, ó Uram! 

 Hogy gondok nyomnak szüntelen, ó Uram! 

/3 

  

 Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált, 

 te védj meg, gyöngék vagyunk. 

 Ne rejtsd el arcod, tekints reánk, 

 nyújtsd ki jobbod, jöjj, Urunk! 

  

 Egy napon vándorutamon, ó Uram! 

 Leszállt hozzám az irgalom, ó Uram! 

/4 

  

 Nagy Úr, ha ajkunk feléd kiált, 

 te védj meg, gyöngék vagyunk. 

 Ne rejtsd el arcod, tekints reánk, 

 nyújtsd ki jobbod, jöjj, Urunk! 

  

 Én nem felejtem a napot, ó Uram! 

 A lelkem fénnyel áthatod, ó Uram! 

 Nagy Úr… 

 

>165B  Az alázatos lélek tüköre 

/1 

  

 Szívem nem fuvalkodott fel, nem is néztem föl Rád kevély szemmel, nagy 

dolgokra túlságra nem vágytam, erőm fölött csodákra nem jártam, nem 

kísérték bátran. 

/2 

  

 Csendesítem, sőt, némítom lelkem, hogyha, Uram, titkaidat sejtem; mint 

csecsemő az anyai ölben, oly csecsemő a lélek énbennem, bízom, Uram, 

csöndben. 

 

>166   Napfény-dal (Az Atya olyan, mint a fényes Nap) 

/1 

  

 Az  Atya olyan, mint a fényes Nap, 

 életet, fényt, meleget ad, 

 válogatás nélkül árasztja ránk, 

 mindenkit szerető jó Atyánk! Lá, lá… 

 A Fiú olyan, mint a napsugár, 

 az Atya küldi és a földre száll, 

 mindenkihez eljut, mindent beragyog; 

 általa kapjuk, amit Atyánk adott! Lá, lá… 

/2 

  

 Ha vállalod azt, hogy tükör leszel, 

 ha vállalod szívvel, lélekkel 

 és szolgálod bátran a Nap sugarát, 

 általad szebb lesz az egész világ! Lá, lá… 

 

>167   Napkeltétől napnyugtáig 

  



 I: Napkeltétől napnyugtáig áldjuk, dicsérjük az Úr nevét! :I 

 Áldott az Úr, teljes szívvel szolgáljátok Őt, dicsérjétek szent nevét, 

nagy örömmel dicsérjétek az Úr nevét, most és mindörökké! 

 

>168   Ne féltsd a gyertyád... 

/1 

  

 |:Ne féltsd a gyertyád, ha fúj a szél, 

 tudod, hogy számít rád, ki mindig él.:| 

 Ne félj, ha szólni néha nem mersz, hogy elmondanád. 

 Ne félj, mert van, ki észrevesz minden lobbanást. 

 Ne félj, ha nem mozdul még kezed, ahogy akarod. 

/2 

  

 Ne félj, még semmi el nem veszett, ha értünk adod. 

 Ne félj, ha tudod, hogy van ember, ki tőled vár. 

 Ne félj, hisz előtted a tenger, hát indulj már! 

 |:És el ne feledd, csak az lesz ember, 

 ki maga helyett másokért mer!:| 

 

>169   Nem kell félnünk 

/1 

  

 Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk. 

 Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, az urak Ura! 

/2 

  

 Látni fogják majd, hogy él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk. 

 Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, az urak Ura! 

 Refr. 

/3 

  

 A mennybe megyünk, mert él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk. 

 Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, az urak Ura! 

 Refr. 

/4 

  

 Ez az örömhír, hogy él a mi Urunk, él a mi Urunk, él a mi Urunk. 

 Nem kell félnünk, mert él a mi Urunk, az urak Ura! 

 Refr. 

/Refr. 

  

 Szívem túlcsordul nagy örömében, mint forrásból élő víz fakad belőle, 

mikor látom Jézust és amit tett értem, szívem túlcsordul nagy örömében! 

 Hála, hála, Jézus, 

 Hála, hála, Jézus az igéért. 

 Hála, hála, Jézus, 

 Hála, hála, Jézus az életért! 

 Jézusal járok minden napon, Jézussal járok mindenütt, minden reggel, 

minden este, minden nappal, minden éjjel Jézussal vagyok együtt! 

 

>169B  Dicsőség 

  



 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben 

most és mindörökké Ámen. 

 

>170   Szeretem örökké 

/1 

  

 Eléd lépek, jó Uram, hol béke és nyugalom vár, vágyom, hogy érints 

lelkeddel, hogy múljék, ami fáj. Hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és 

halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát 

zengi minden szív. 

 I: Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké, örömmel mondok hálát a 

világon mindenért! :I 

/2 

  

 Közénk térdelsz, jó Urunk, féltő szeretettel, és egy új életnek 

boldogsága érző szíve lel, én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan, 

szelíden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi 

minden szív. 

 I: Áldom...  :I 

 

>170B  Örömének 

/1 

  

 Örvend a szívem, ujjong a lelkem, Jézus rám talált. 

 Legyőzte vére, engedelmessége a bűnt és a halált. 

 Amíg csak élek, dicsérlek Téged, Jézus kősziklám, 

 Szeretni hívtál, utat Te adtál, szívünk Téged vár! 

 Ref. 

/2 

  

 Jöjj a mennyből, a tiszta égből, lélek, űzd a bűnt. 

 Fényre leltünk, kegyelmed kérjük, jöjj el, égi tűz. 

 Életre kelnek, akik dicsérnek, áldott légy, Atyánk, szárnyra kelnek, az 

égig érnek, ott van örök hazánk. 

 Ref. 

/3 

  

 Mint a szélvész, kiárasztja lelkét, jöjj, Vigasztaló. 

 Ha hívod, eljő, újjáteremt ő, jöjj, életadó. 

 Kiárasztja lelkét, megújítja népét, hűséges az Úr. 

 Ezért dicsérjük, örömmel zengjük, irgalmas az Úr. 

 Ref. 

/Ref. 

  

 Amen, alleluja, amen, alleluja, feltámadt az Úr. 

 Amen, alleluja, amen, alleluja, jöjj Szentlélek, áradj köztünk szét! 

 

>171   Nézzétek ég madarait! 

/1 

  

 Nézzétek az ég madarait, nézzétek a rét virágait, csürökbe sosem 

gyűjtenek, mennyei Atyánk gondozza őket. 

 Ki táplálja az ég madarait, ki öltözteti a rét virágait, jól tudja azt, 

hogy ezek kellenek, mért nyugtalan a szívetek? 



 Ref. 

/Ref. 

  

 Alleluja, alleluja... (9x) 

/2 

  

 Ne gyűjts itt, a földön kincseket, ott vamn a szíved, hol őrzöd 

kincseidet, Isten országa a te házad, egyedül Őt szolgáld, az ég Urát. 

 Keressétek az Isten országát, keressétek az Ő igazságát, Isten útján 

járjad életed, Atyánk megadja majd, mindazt, mi kell néked. 

 Ref. 

 

>172   Nézz, testvér, fel... 

/Ref. 

  

 Nézz, testvér, fel, az Úr van itt, lángoljon aszívünk, közel van már 

üdvösségünk, jöjj el Jézusunk, jöjj el Jézusunk. 

/1 

  

 Kerestem arcodat, Uram, lehajoltál énhozzám, félelmek, bűnök téptek, de 

Te meggyógyítottál. 

 Ref. 

/2 

  

 Figyelme szeretőn kísér, meghallgatja imám, gyötrelmeimben vigaszt 

nyújt, ezért áldja Őt a szám! 

 Ref. 

/3 

  

 Jöjjön ki szomjas és igyék, aki hisz, élni fog, szívének rejtett 

mélyéből az élő víz felbuzog! 

 Ref. 

 

>173   Nincs más öröm 

/1 

  

 |:Nincs más öröm, csak az Úr.:| 

 |:Nincs más, ki minket össze gyűjt.:| 

 Nincs más, ki eggyé fűz. 

 Csak szent Szíved! 

/2 

  

 :Jöjj, légy Urunk vezetőnk.:| 

 |:Rád vár a föld s a nagy világ.:| 

 Csak Téged vár és hív: 

 Jöjj áldott Szív! 

/3 

  

 |:Lásd kínjaink özönét.:| 

 |:Lásd, mennyi csalfa, vak remény.:| 

 Csak járj Te mellettünk: 

 Gyújts fényt, szent Szív! 

/4 

  



 |:Szent ünnepünk ez a nap.:| 

 |:Úgy várjuk Isten szent szavát.:| 

 Hogy benne élhessünk: 

 Jöjj, szólj szent Szív! 

/5 

  

 |:Nézd, jó Urunk, lakománk.:| 

 |:Nézd Tőled kapott kenyerünk.:| 

 Most mást nem óhajtunk: 

 Csak szent Szíved! 

 

>174   Nincs vége 

/1 

  

 Nincs vége, ez az élet kezdete volt, 

 várnak rád új feladatok, 

 Ne feledd: örökre kaptad hited, 

 de neked kell örökre megőrizned! 

 Nincs vége, várnak új áldozatok. 

 Ne nézd azt, hogy más mit kapott. 

 Ne félj, a remény sosem hagy el, 

 legyen bár vidám nap vagy borús éjjel! 

/2 

  

 Nincs vége, pihenés soha nem vár, 

 jutalmad megkapod a célnál! 

 Szeretet nélkül el nem jutsz oda, 

 nem segít rajtad semmilyen csoda! 

 Nincs vége, tovább, tovább előre! 

 Ha félnél majd, nézz fel az égre! 

 Egy kezet fogsz látni fejed felett, 

 mely áldást ad reád és örök életet! 

 Nincs vége, nincs vége! 

 

>174B  Stabat Mater 

/1 

  

 Áll a fájdalomnak anyja, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent 

Fiát. 

 Gyász a lelkét meggyötörte, kín és bánat összetörte, tőrnek éle járta 

át. 

 Simeon szólt Máriához: a te lelked is tőr járja át! 

/2 

  

 Ki ne sírna, melyik ember, hogyha ennyi gyötrelemben látja lankadozni 

őt? Ki ne sírna Máriával, hogyha látja szent Fiával szenvedni a szent 

szülőt? 

 Simeon szólt Máriához: a te lelked is tőr járja át! 

/3 

  

 Krisztusom, ha jő halálom, Anyád szeme rám találjon és hívjon engemet. 

 Hogyha testem porba tér meg, lelkem akkor  a nagy 

 égnek dicsőségét lelje meg. 

 Simeon szólt Máriához: a te lelked is tőr járja át! 



 

>175   Ó, drága Jézusunk 

  

 |:Ó, drága Jézusunk, jóságod végtelen, 

 kenyér és bor titkában táplálsz szüntelen, 

 titkos áldozat legszentebb ünnepünk, 

 dicsérje szent neved ujjongó énekünk!:| 

 

>176   Oly messzire mennék 

  

 Oly messzire mennék Tőled, Istenem, 

 ha nem hívnál szüntelen. 

 Itt annyi minden kér: „Szolgálj énnekem!”, 

 hogy hozzád hűtlen legyek. 

 Ott látom fenn a Golgotán, 

 megváltó keresztedet, 

 így hívtál szerető Atyám, 

 Hozzád megyek! 

 

>177   Olyan örömöt, mint a forrás 

/1 

  

 Olyan I: örömöt, mint a forrás, olyan örömöt, mint a forrás, olyan 

örömöt kaptam Tőled, Istenem. 

 Olyan :I Tőled Istenem! 

/2 

  

 Olyan békét, mint a folyó... 

/3 

  

 Olyan derűt, mint a napfény... 

/4 

  

 Olyan hitet, mint a szikla... 

/5 

  

 Olyan reményt, mint a tavasz... 

/6 

  

 Olyan szeretetet, mint a tenger... 

 

>178   Ó, te vagy Uram 

/1 

  

 I: Ó, te vagy uram, vágyam és örömöm, Te vigyázol rám. :I 

 Mikor az Úr ránk talált, úgy tűnt, mintha álmodnánk, a szánk megtelt 

nevetéssel és nyelvünk ujjongással. 

 Ref. 

/2 

  

 Hatalmasat tett velünk, szívünkből örvendezünk, kik könnyek között 

vetnek, vigadva kévét szednek! 

 Ref. 

 



>179   Örvendjetek! 

/1 

  

 Örvendjetek, vígadjatok, 

 mert ím az Úr feltámadott, 

 szent hitünknek ez ad új erőt: 

 íme igazat mondott! 

 Hozsanna száll, szent glória! 

 Szívünk csak Rólad énekel. 

 Feltámadt Jézus, Isten Fia, 

 vígy magadhoz az égbe fel! 

/2 

  

 Hiszem Krisztust, boldog vagyok, 

 hisz Ő az élet szent ura! 

 Hiába tör reám a gonosz, 

 nincsen rajtunk hatalma! 

 Hozsanna száll, szent glória! 

 Szívünk csak Rólad énekel. 

 Feltámadt Jézus, Isten Fia, 

 vígy magadhoz az égbe fel! 

/3 

  

 Hadd zengjen hát vidám dalunk 

 győzelmes Húsvét ünnepén! 

 Ha hű leszek hozzád, ó Uram, 

 véled föltámadok én! 

 Hozsanna száll, szent glória! 

 Szívünk csak Rólad énekel. 

 Feltámadt Jézus, Isten Fia, 

 vígy magadhoz az égbe fel! 

 

>180   Ő az Úr 

/1 

  

 Ő az Úr, Ő az Úr! 

 Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr! 

 Ref. 

/Ref. 

  

 Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő 

az Úr! 

 Ő az Úr! x8 

/2 

  

 Ő az Úr, Ő az Úr! 

 Föltámadott a halálból, Ő az Úr! 

 Ref. 

/3 

  

 Ő az Úr, Ő az Úr! 

 Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr! 

 Ref. 

/4 



  

 Ő az Úr, Ő az Úr! 

 Táplál engem szent testével, Ő az Úr! 

 Ref. 

/5 

  

 Ő az Úr, Ő az Úr! 

 Táplál engem szent vérével, Ő az Úr! 

 Ref. 

 

>180B  Kisfiam (Sanctus) 

/1 

  

 Kisfiam ülj ide mellém, figyeld jól, amit most mondok! 

 Kisfiam, én csak azt szeretném, hogy mindig jó légy és boldog. 

 Ref. 

/2 

  

 Életünk rövid a földön, de lelkünk örökre megmarad, életünk rövid a 

földön, és az idő gyorsan elszalad. 

 Ref. 

/3 

  

 Kisfiam, még nagyon kicsi vagy, de egyszer te is nagy leszel, nem érted 

most még e szavakat, de később sokszor mondd majd el! 

 Ref. 

/Ref. 

  

 Szent, szent, szent az Isten, Ő a világ ura és teremtője. 

 

>181   Rád bízom 

/1 

  

 Rád bízom, rád bízom a nehéz napokat rádbízom. Rád bízom, rád bízom a 

fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, 

 Biztos helye van a féltő szívedben. 

 Ezért hát.. 

/2 

  

/3 

  

 

>182   Pásztorok 

  

 Pásztorok, pásztorok messze a pusztában. 

 Hajnal van, hajnal van végre a világban! 

 Itt van már, itt van már Isten ígérete, 

 rátok vár, rátok vár Urunk szeretete! 

 |:Mért vártok miért tétova szívetekkel, 

 induljatok hamar, a csillag vezet el.:| 

 Érdemes, érdemes megkeresni Őt, 

 boldogság, boldogság megtalálni Őt! 

 

>183   Pásztoroknak pásztora 



/1 

  

 Pásztoroknak Pásztora, égnek és földnek szent Ura, 

 Rólad szóltak az angyalok s Téged áldunk mi, pásztorok. 

 Néked szól a hálaének, kis Jézusunk, szeretünk Téged. 

 Eléd hozzuk a szívünket, ajándékul fogadj el minket! 

/2 

  

 Karácsonynak éjjelén lelkünkben kigyúlt a fény, 

 szívünk boldogan ünnepel s az angyalokkal énekel. 

 Néked szól a hálaének, kis Jézusunk, szeretünk Téged. 

 Eléd hozzuk a szívünket, ajándékul fogadj minket! 

/3 

  

 Megszülettél, Jézusunk, tündöklő szép Napunk, 

 jászolodból nézz reánk, fényed ragyogja be éjszakánk. 

 Néked szól a hálaének, kis Jézusunk, szeretünk Téged. 

 Eléd hozzuk a szívünket, ajándékul fogadj minket! 

/4 

  

 Pásztoroknak Pásztora, égnek és földnek szent Ura, 

 Rólad szóltak az angyalok s Téged áldunk mi, pásztorok. 

 

>184   Suttog a fenyves 

/1 

  

 Suttog a fenyves zöld erdő, a kis Jézus már eljő. 

 Csendül a fürge száncsengő, Véget ér az esztendő. 

 Tél szele hóval faggyal jő, elkel most a nagykendő. La-la… 

/2 

  

 Libben a tarka nagy kendő, húzza-rázza hűs szellő. 

 Suttog a fenyves, zöld erdő, rászitál a hófelhő. 

 Végire jár az esztendő, cseng a fürge száncsengő. La-la… 

 

>184B  Ablakban mit talál 

  

 Itt van a zord tél, megérkezett, 

 Szent Miklós is eljöhet, 

 sok pici gyermek várja már, 

 vajon az ablakban mit talál. 

 Itt van a zord tél, lágy havazás, 

 mind idevárunk, jó Mikulás, 

 lá,lá-lá... 

 

>184C  Példázat a magvetőről 

/1 

  

 Vetni ment a magvető, feje fölött madarak, keringtek, szálltak és 

lecsaptak, egy szem a magból nem maradt, nem maradt. A magvető 

hazagyalogolt, szomorú volt, szomorú volt. 

/2 

  



 Vetni ment a magvető, kövek közé szórt magot, de forró volt a nap 

sütése, száraz lett minden és aszott. A magvető hazagyalogolt, szomorú 

volt, szomorú volt. 

/3 

  

 Vetni ment a magvető, tüske termett kint vadul. Hiába hát a jó vetőmag, 

a szúró tüske lett az úr. A magvető hazagyalogolt, szomorú volt, szomorú 

volt. 

/4 

  

 Vetni ment a magvető, tiszta földbe jó magot, és látta, hogy nő szép 

kalássza, amit a termő föld kapott. 

 Termést hozott a gyönyörű nyár, ideje már, ideje már. 

/5 

  

 Ritm. kíséret: 

 Jézus volt a magvető, körülötte néptömeg. Örömhírt mondott, azt akarta, 

mindenkihallja, értse meg. 

 A magvető kalászokra vár - ideje már, ideje már. 

 

>185   Szállj le ránk.. 

/1 

  

 Szállj le ránk Lélek, szállj le ránk Lélek, 

 szállj le ránk, szállj le ránk, szállj le ránk, 

 Hozz bölcsességet, fényt, békességet, 

 vigasztalást, igaz reménységet. 

 Tölts el erőddel, élő szerelemmel, 

 és nyelveken magasztalunk Téged. 

/2 

  

 Jöjj, heves szélvész, lobbantsd fel a vágy tüzét. (Glória, glória…) 

 Jöjj, alkotó Lélek, igazságnak Lelke, taníts meg mindenre! (Glória, 

glória…) 

 Szállj le ránk Lélek, szállj le ránk Lélek, 

 szállj le ránk, szállj le ránk, áldunk és imádunk, jöjj! 

 

>185B  Szent Miklós püspök eljön 

  

 Szent Miklós püspök eljön minden évben újra, Szent Miklós most is eljön, 

minden ember várja. Azt üzeni, hogy mindenki, tegyen jót más emberekkel, 

s meglesz a jutalma, meglesz a jutalma. 

 

>186   Szálljon ránk... 

/1 

  

 Szálljon ránk az Úr Lelke, alleluja! 

 Népét védje, őrizze, alleluja! 

 Isten szólt, ma visszhang kél, alleluja! 

 Minden hangja bennünk él, alleluja! 

 Táplál égi jósága, alleluja! 

 Mindig árad áldása, alleluja! 

 Értjük már a Szentírást, alleluja! 

 Isten Lelke szólását, alleluja! 



/2 

  

 Éltünk drága kútfője, alleluja! 

 Árad ránk az Úr Lelke, alleluja! 

 Ég és föld zengje az Atyát, alleluja! 

 Áldjuk véle szent Fiát, alleluja! 

  

 És kit küld ma, Szentlelkét, alleluja! 

 Most és mindig így zengjék, alleluja! 

 

>187   Szent, szent a neve 

  

 Szent, szent a neve, én Őt dicsérem, Ő erősségem, Jézus. Az én 

Istenemért, mindent veszni hagytam, csak hogy szolgálhassam Jézust. 

Boldogan megvallhatom, Ő a cél, meghaltam, de élek Jézus Krisztusért. 

 

>188   Szent Gellért ünnepére 

/1 

  

 Szent Gellért püspökért ma hálát adunk Néked. 

 Köszönjük Néked Istenünk, 

 hogy Gellért hallgatott szent hívó szavadra, 

 tanítónk, apostolunk lett nékünk! 

/2 

  

 |:Hála és dicsőség! Hála és dicsőség, 

 hogy pogány nemzetünkből hívő nép lett! 

 Hála és dicsőség, Szent Gellért püspökért, 

 ki Teérted vértanú lett!:| 

/3 

  

 Elindult Velencéből, s nem jutott a célba, 

 mert az Úr hozzánk küldte őt. 

 Szent Imre herceget nevelte, tanította. 

 Istenhez vezette a tévelygőt. 

/4 

  

 |:Hála és dicsőség! Hála és dicsőség, 

 hogy pogány nemzetünkből hívő nép lett! 

 Hála és dicsőség, Szent Gellért püspökért, 

 ki Teérted vértanú lett!:| 

 

>189   Szent István-himnusz 

/1 

  

 Jól megjelölte ezt az ezredévet. 

 Kereszttel írta rá kemény nevét, 

 hogy megpihenjen művein a Lélek, 

 mint halhatatlan győzedelmi ék! 

 Komor felhőkből bomlik a kék ég, 

 virrasztva nézi népe ébredését, 

 századok egén, reszket még a fény. 

 |:Zúgj szél szent vihar, szent István királyról szól a dal!:| 

/2 



  

 Kegyes jobbja törvényt írt, keményet, 

 hogy megkösse a rónák vad porát, 

 Szőlő teremjen és kenyér fehérebb, 

 mindenki meglelje otthonát. 

 Áldott szigor, rendet hozó hűség, 

 arany szív, mely tékozolja kincsét, 

 új szívekben hát ragyogjon tovább! 

 |:Zúgj szél, szent vihar, szent István királyról szól a dal!:| 

/3 

  

 Róla zengjen hát e lelkes ének, 

 Uram, Téged dicsérünk általa. 

 Ő volt a Te választott edényed, 

 apostolod és a föld sava. 

 Ő volt ama bibliai sáfár, 

 kire de jó, hogy éppen rátaláltál, 

 midőn megvirradt napunk hajnala. 

 |:Zúgj szél, szent vihar, szent István királyról szól a dal!:| 

 

>190   Szentlélek 

/Ref. 

  

 |:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 

 töltsd el a szívünk, életünk, 

 hogy béke és áldás szálljon ránk, 

 küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.:| 

/1 

  

 Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, 

 hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk, 

 reménységünk Belőled fakad, 

 hogyha szívünk -lelkünk mindentől szabad. 

/Ref. 

  

 Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 

 töltsd el a szívünk, életünk, 

 hogy béke és áldás szálljon ránk, 

 küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk. 

/2 

  

 Ajándékul Lelked küldted el, 

 hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk, 

 aki értünk életét adta. 

 Mi is átadjuk most Néked életünk. 

/Ref. 

  

 |:Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk, 

 töltsd el a szívünk, életünk, 

 hogy béke és áldás szálljon ránk, 

 küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk.:| 

 

>191   Szent vagy (1) 

/1 



  

 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, 

 szent vagy, szent vagy, szent vagy, Dávidnak fia, 

  szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott Istenünk, 

  szent , szent , szent az Úr, Aki volt, Aki van, Aki eljövendő. Ég 

 I: és föld elmúlnak, igéid el nem múlnak, ég :I 

  el nem múlnak, alleluja, nem múlnak el, alleluja, nem múlnak el. 

/2 

  

 Áldott legyen az, aki az Úr nevében jő, 

 áldott legyen Jézus, áldott és dicső, 

 hozsanna, hozsanna, imádjátok Őt, 

 szent, szent, szent az Úr, Aki volt, Aki van, Aki eljövendő! 

 Övé minden dicsőség, tisztelet és hatalom (2x) 

 Maranatha, jöjj el Uram, maranatha, jöjj el Uram! 

 

>192   Szent vagy (2) 

  

 Szent vagy, I: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenségnek Ura, 

Istene, Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, 

  Hozsanna a magasságban, Szent vagy:I 

 Ó áldott, ki az Úr nevében eljő mihozzánk, hozsanna a magasságban! 

 

>193   Szent vagy! 

  

 Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy! 

 Mindenség Ura, Istene! Mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, a mennyet és a 

földet! 

 |:Hozsanna a magasságban!:| 

 Áldott, ki jön az Úr nevében hozzánk! 

 |:Hozsanna a magasságban:| 

 

>193B  Örvendj, ember 

/1 

  

 Ref.:Alleluja (6x) 

  

 Örvendj, ember, közel az idő, eljön az Üdvözítő! 

 Békességet hoz majd nekünk, benne üdvözülünk. 

 Ref. 

/2 

  

 Jöjj el, várunk, Szent Viradat, hintsd ránk sugaradat! 

 Virasztóknak világosság, foglyoknak szabadság. 

 Ref. 

 

>194   Szerelmeddel 

  

 Szerelmeddel felhatolsz az egekig, és a te hűséged felér a felhőkig, 

igazságod mint magas hegycsúcsok, és bölcsességed mint a tenger mély, 

magadhoz vettél. 



 Betöltöd szívem igaz boldogssággal, békesség van a te szárnyaid alatt, 

kenyeremet az asztalodról eszem, vizem az élet forrásából fakad, királyom 

vagy. 

 La-la-la... 

 

>194B  A mennyaasszony hív 

  

 A mennyasszony hív a Lélekkel: jöjj el Urunk kegyelmeddel, aki 

szomjazik, jöjjön, igyék, ingyen merítse az élet vizét, alleluja, 

Jézusunk él! 

 Alleluja, Ő a mi Urunk, alleluja, megváltó, Jézusunk! 

 

>195   Szeress! 

/1 

  

 Mindig azt kérdem, ó miért? 

 Hozzád fut szívem válaszért. 

 Mondd mért van annyi fájdalom? 

 Halld a szívünk vágya szól. 

 Nem szólsz csak egy szót ez lesz a válasz, 

 nem kínoz végre a sok miért. 

/2 

  

 Megértek mindent, a fény eláraszt, 

 egyetlen szó csak, mit súgsz felénk. 

/3 

  

 I: Szeress és eltölt friss erő, 

 szeress már minden érthető, 

 szeress és nem lesz fájdalom 

 dalod száll újból. :I 

/4 

  

 Szeress, a társad jóbarát, 

 szeresd és hordozd bánatát, 

 keressd az önfeláldozást, 

 vállald mások sorsát! 

/5 

  

 Szeress, hisz erre vár a szív, 

 szeress, az élet útra hív, 

 szeress és elhal bánatunk, 

 együtt könnyebb az út. 

/6 

  

 Szeress, ha boldogságra vágysz, 

 szeress, ha új világra vársz. 

 Szeress, már élj mindenkiért, 

 mindig őrizd e célt. 

/7 

  

 Érezd, hogy másoké erőd, érezd, hogy vágyad célba ért, így vagy csak 

boldog és erős, gondod nincs többé. 

/8 



  

 Társad a néger s indián, 

 vállald a társaid baját. 

 Társad, ki társat nem talál, 

 fogd a gyöngék jobbját. 

/9 

  

 Adj, - mást is boldoggá teszel, 

 adj, - és te is boldog leszel. 

 Áldozz, jöjj, osszad szét erőd, 

 és megújul a föld. 

/10 

  

 Szeress, - csak ezt mondom neked, 

 szeress, - ezt mondom szüntelen, 

 szeress, - s megérted hirtelen, 

 milyen lesz a menny. 

 

>196   Szívem első gondolata 

/1 

  

 Szívem első gondolata Hozzád száll fel Istenem, 

 Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem. 

 Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeked, 

 szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked. 

/2 

  

 Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, 

 hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel, bűntelen. 

 Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk anyja vagy, 

 oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! 

 

>197   Szól a karácsonyi csengő 

/1 

  

 Szól a karácsonyi csengő, hull a hó, 

 megszületett a Megváltó. 

  

 Puha jászolban kisded Jézus alszik az éjben, 

 mellette szép Szűz Mária őrzi ébren, 

 ápolgatja, takargatja, meg ne fázzon csöpp magzatja. 

/2 

  

 Szól a karácsonyi csengő, hull a hó, 

 megszületett a Megváltó. 

 Három királyok, gyertek, hozzátok 

 a Föld minden kincseit. 

 Gyertek, pásztorok, el ne késsetek, 

 hozzátok csak el emberségteket. 

 Szól a karácsonyi csengő, hull a hó, 

 megszületett a Megváltó. 

 

>197B  Zsibbadjon el kezem 

  



 Zsibbadjon el kezem, ha nem Veled teszek, botoljon meg lábam, ha nem 

Feléd megyek, ne nyíljon ki ajkam, ha nem Érted szólna, vezesd minden 

percem, Uram, szent utadra! 

 

>198   Szüntelen bízzál.. 

/1 

  

 |:Szüntelen bízzál az Úrban!:| 

 Ez az egyetlen út. 

  

 Szemed hiába néz és kutat, 

 néha nem látod tisztán utad, 

 azt sem, a holnap mit hoz, mit ad, 

 de hidd, az Úr megsegít. 

/2 

  

 |:Szüntelen bízzál az Úrban!:| 

 Ez az egyetlen út. 

  

 Rohansz, amíg le nem száll az est, 

 nincsen nyugalmad, mindig sietsz, 

 gyakran kihal belőled a kedv, 

 de Vele békére lelsz. 

/3 

  

 |:Szüntelen bízzál az Úrban!:| 

 Ez az egyetlen út. 

 Mások nem járnak itt már veled, 

 néznek, irigyen súgják neved, 

 ám te, mit ők csinálnak, ne tedd, 

 veled az Úr, lát és véd. 

 |:Szüntelen bízzál az Úrban!:| 

 Ez az egyetlen út. 

 

>199   Szeretünk Téged, Mária 

/1 

  

 Nap, hold, csillagok szépen ragyogjatok, 

 Máriához száll most az ének, 

 kéklő tengerek, égig érő nagy hegyek, 

 Máriát velünk köszöntsétek! 

 |:Szeretünk Téged Mária, Mária,:| 

 Te minden ember anyja vagy, 

 az úton, |:kérünk el ne hagyj, el ne hagyj az úton…:| 

/2 

  

 Édesanyánk melegét, gyermekének örömét, 

 s mindent megköszönünk Néked, 

 hét tőr fájdalmát, szent fiad halálát, 

 s mindent megköszönünk Néked. 

 |:Szeretünk Téged Mária, Mária,:| 

 Te minden ember anyja vagy, 

 az úton, |:kérünk el ne hagyj, el ne hagyj az úton…:| 

 



>199B  Duval 

/1 

  

 Külvárosok útjain néztél az égre, magányod mélybe húzó kinjai ellenére, 

  

 Ref.: hirdetted Őt, az értünk szenvedőt, hogy sötét itt az éj, de a 

Mester visszatér! 

 Ember ne félj, Mester visszatér! Ő szól neked: jöjj és kövesd, és boldog 

lesz az életed. 

 Kegyetlen hosszú itt az éj, Lucien Aimé, még se félj, mert rád talál a 

Mester, mikor visszatér, a hangod majd az égbe ér, a szíved fenn a 

fényben él, tudom, rád talál a Mester, mikor visszatér. 

/2 

  

 Coda: 

 Ember ne félj! A Mester visszatér, Ő szól neked: jöjj és kövesd, és 

boldog lesz az életed. 

  

 gitárod húrjain zengett a dallam, magányosan és betegen, kitaszítottan; 

 Ref. 

/3 

  

 Ó, drága jóbarát, imádkozz értem! 

 A Mester oldalán szólj néha értem! hogy hirdessem Őt, az értünk 

szenvedőt, mert sötét itt az éj, de a Mester visszatér. 

 Ember ne félj, a Mester visszatér,Ő szól neked: jöjj és kövesd, és 

boldog lesz életed. 

 Kegyetlen hosszú itt az éj, barátom, kérlek, mégse félj, mert rád talál 

a Mester, mikor visszatér. 

 A hangod majd az égbe ér, a szíved fenn a fénybne él, tudom, rád talál a 

Mester, mikor visszatér. 

 Coda. 

 

>200   Táplálj minket 

  

 |:Táplálj minket testeddel, véreddel, 

 ölelj át szereteteddel. 

 Soha, soha ne hagyj el minket, ó Jézus, 

 országodba vezess el minket, ó, Jézus, 

 Te légy a szívünk kincse, szívünk drága kincse.:| 

 

>201   Táncolj az Úrnak 

/Ref. 

  

 Táncolj az Úrnak, dicsérjed nevét, ujjogj, hisz Ő a te megváltód! 

/1 

  

 Mint Dávid az Úr ládája előtt, táncoljunk Istennek! 

 Az Ő országa már köztünk van, daloljon ajkunk ujjongva! 

 Ref. 

/2 

  

 Mint Mária Erzsébet házában, 

 örvend a bensőm hálával. 



 A Lélek a szívemet eltölti, alleluja; így zengi! 

 Ref. 

/3 

  

 Kik kedvesen az Úrnak, dicsérik Őt, 

 Hűségükkel szolgálnak. 

 Mint betlehemi nyájak pásztorai, 

 hódoljunk színe előtt! 

 Ref. 

 

>121B  Kincset osztó 

/1 

  

 Kincset osztó Miklós püspök, nagyon régen éltél, hogyha láttál szegény 

embert, mindig segítettél. 

/2 

  

 Ajándékot én is adok szívből, kinek nincsen, s tudom, amit te is, hogy a 

lelki nagyobb kincsem. 

/3 

  

 Miklós püspök, Jézus Krisztus volt a Te szent példád, nincsen nagyobb 

ajándék, Ő értünk adta magát. 

 

>202   Tárd ki karod 

/1 

  

 Tárd ki a karod, emeld fel arcodat, 

 tűzben, viharban a Lélek látogat, 

 nyisd ki a szemed, takard ki a szívedet, 

 hajnali pírban a Lélek integet! 

  

 Kelj föl, te halott, hagyd el már sírodat! 

 Úttalan útra a Lélek hívogat. 

/2 

  

 Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz! 

 Nincs többé visszatérés, forró szeretet űz! 

 Várja szíved az oltár, hajolj a mély fölé, 

 ki senkié sem voltál, legyél mindenkié! 

/3 

  

 Kelj föl, te halott! Tárd ki a karod! 

 Nyisd ki a szemed! Takard ki szívedet! 

 A Lélek integet, a Lélek hívogat, 

 a Lélek, a Lélek, a Lélek látogat! 

/4 

  

 Csak zúgjon az a szélvész, lángoljon az a tűz! 

 Nincs többé visszatérés, forró szeretet űz! 

 Várja szíved az oltár, hajolj a mély fölé, 

 ki senkié sem voltál, legyél mindenkié, 

 legyél mindenkié, legyél mindenkié!… 

 



>203   Téged dicsér az egész Föld 

/1 

  

 Téged dicsér az egész Föld, olyan csodálatos vagy, Téged dicsérlek én 

is, mert szívem megtisztítottad! 

 Ref. 

/2 

  

 Jézus Krisztus, áldott légy, a Te áldozatodért, szívem mindig Téged 

dicsér, az életem csodálatos szép! 

 Ref. 

/3 

  

 Lényed betölti a lelkem, szépségedben gyönyörködhetem, közelséged oly jó 

nékem, alleluja, áldom szent neved! 

 Ref. 

/Ref. 

  

 Áldott a mi Istenünk, az Ő neve csodálatos, Jézus Krisztust adta nékünk, 

szeretete a bűntől feloldott! 

 

>203B  Az éjjel nem nyeli el a csillagot 

  

 Az éjjel nem nyeli el a csillagot, az éjjel nem nyeri el a csillagot, 

minél rémesebb és minél feketébb:  annál jobban, annál szebben fölragyog. 

 

>204   Te bennem élsz 

  

 Te bennem élsz én Benned élek, 

 Tiéd e test, Tiéd e lélek, 

 enyém e perc az örök élet, 

 Te bennem élsz, Te bennem élsz. 

 Mária tette, hogy Tiéd lettem, 

 örök szándékod teljesítettem 

 meghalván Benned újraszülettem, 

 |:Te bennem élsz.:| 

 

>205   Tégy engem tisztává 

/1 

  

 Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Jézus, tégy engem tisztává, 

tégy engem tisztává, Jézus. Nyisd meg szemem világát, hogy lásson Téged, 

Te hű, ne lásson tenálad szebbet, és legyen utált a bűn. 

/2 

  

 Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, Uram, tégy engem tisztává, 

tégy engem tisztává, Uram! Mutasd meg ösvényedet, hogy ne tévelyedjem el, 

és ezer veszélyen által tehozzád juthassak el! 

/3 

  

 Tégy engem tisztává, tégy engem tisztává, kérlek, tégy engem tisztává, 

tégy engem tisztává, kérlek! 

 Sátán karmaiból, erőddel szabadíts meg, az én lelkemet a bűntől hit 

által te tisztítsd meg! 



 

>206   Terád vár egy szép ország 

/1 

  

 Terád vár egy szép ország, terád vár egy szép ország, terád vár egy szép 

ország, ahová megyek, ahová megyek, terád vár egy szép ország, terád vár 

egy szép ország, terád vár egy szép ország, ahová megyek, ahová megyek. 

/2 

  

 Nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, nincs ott többé 

könnyezés, ahová megyek, ahová megyek, nincs ott többé könnyezés, nincs 

ott többé könnyezés, nincs ott többé könnyezés, ahová megyek, ahová 

megyek. 

/3 

  

 Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, 

ahová megyek, ahová megyek, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, 

Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek. 

/4 

  

 Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus 

vár ott rád, ahová megyek, ahová megyek, Jézus Krisztus vár ott rád, 

Jézus Krisztus vár ott rád, Jézus Krisztus vár ott rád, ahová megyek, 

ahová megyek. 

/5 

  

 Add át Néki az életed, add át Néki az életed, akkor Isten szép országát 

elnyered, te is elnyered. 

 Add át Néki az életed, add át Néki az életed, akkor Isten szép országát 

elnyered, te is elnyered. 

 

>207   Te hívsz meg minket 

  

 Te hívsz meg minket a lakomára, 

 az együttlétért tied a hála; 

 mert úgy szerettél, emberré lettél, 

 kenyeret adtál, velünk is ettél. (Amen.) 

 Dicsőség, hála, Jó Atyánk, néked; 

 kenyerünk Krisztus, erőnk a lélek. (Amen.) 

 

>208   Teremts bennem 

/1 

  

 I: Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram, az erős lelket újítsd meg 

bennem. :l 

 I: Ne vess el engem a Te orcád elől, Szentlelked ne vond meg tőlem, 

támogass az engedelmesség lekével, szabadításod örömét add nekem. :I 

 

>208/B Bízom Benned 

/Refr.: 

  

 I: Bízom Benned, szeretlek én! Zengem Neved, dicsérem én! :I 

/1 

  



 1. Új dallal szívemből áldalak, zsoltár szavával imádlak. 

 2. Hontalan szívűek, jöjjetek, szívében otthonra leltek! 

 3. "Tőlem kapjátok az életet!" - Jézus így bátorít téged. 

 4. Valóra váltod igéidet. Örömre hangolod szívem. 

 5. Dicső királyunk, alleluja! Magasztaljuk, alleluja! 

 Refr. 

 

>209   test és vér 

/1 

  

 |:Test és vér, ez az emlék, 

 kenyér és bor, ez a jelenlét.:| 

  

 Meghal a mag, élet születik, 

 meghal a test, lélek születik. 

 Nincs szeretet az Isten nélkül, 

 nincs igaz cél Jézus nélkül. 

/2 

  

 Nincs öröklét áldozat nélkül, 

 nincs békesség alázat nélkül! 

  

 |:Test és vér, ez az emlék, 

 kenyér és bor, ez a jelenlét,:| 

 

>210   Te vagy az út, az igazság 

/1 

  

 Te vagy az Út, az Igazság, te vagy az élet! Hozzád megyek, áldom neved, 

általad élek! 

 Megszabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested és véred táplál, hűséged 

éltet! Alleluja! 

/2 

  

 Csak ismétléskor: 

 Alleluja! Megszabadítottál! Kenyeret, bort adtál! Megszabadítottál! 

Kenyeret, bort adtál, tested és véred táplál, hűséged éltet! 

 Alelluja! 6x 

 

>211   Tied a dicsőség 

/1 

  

 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! Ó hatalmas! 

 

>212   Tiéd a dal 

/1 

  

 Tiéd ez a dal, neked énekel ajkam. 

 Nehéz ez az út, futok mégis a célra, ha hívsz. 

 Ez az út Tefeléd hazatart, Te vagy a híd. 

 Lelkem szava zeng, Uram, ünnepi dalban. 

/2 



  

 Tiéd, ami él, ami szép, - Neked élek. 

 Együtt örülünk: falu, város, a hegy meg a völgy. 

 Dalol íme az ég, neked énekel a föld. 

 Uram, örök Úr, a Te műved az élet. 

/3 

  

 Uram, Neked él, Veled él a Te szolgád. 

 Ha vár a kereszt, Uram, én veled itt maradok. 

 Tudom, életed áldozod és nekem adod. - 

 Szívem közepén Neked építek oltárt. 

 

>212B  Nem lesz egyedül 

/1 

  

 Nem lesz egyedül a szívem többé, glórialleluja! 

 Velem az én Uram mindörökké, glórialleluja! 

/2 

  

 Jézus, Hajnalcsillag, glórialleluja! 2x 

 

>213   Tied vagyunk 

  

 A Föld és az ég, asztalunknál összeér, értünk lett Élet ez a bor és a  

kenyér! 

 Őáltala, Ővele, Őbenne tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk, tied 

vagyunk! 

 |:Ments meg minket, táplálj minket.:| 

 Ments meg minket! 

 |:Jézus vére és teste az Élet itala és étele.:| 

 |:Táplálj minket, ments meg minket!:| 

 

>214   "Ti vagytok a Föld sója" (Én Uram, én Istenem) 

/1 

  

 I: Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol feléd. :I 

 I: Én Uram, én Istenem, add meg nékem mindenem, ami segít feléd. :I 

 I: Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd. 

:I 

 

>214B Megszületett gyermekünk 

/1 

  

 Megszületett gyermekünk, fiút (leányt) adtál, ím, nekünk, hála neked 

Istenünk! 

/2 

  

 Hálát ad a rokonság, gyermekünkért Téged áld, áldott Úr, Szentháromság! 

/3 

  

 Áldott legyél, nagy Isten, áldott legyél mennyekben, s áldott itt a 

földön lenn! 

/4 

  



 Megszületett gyermekünk, fiút (leányt) adtál, ím, nekünk, hála neked 

Istenünk! 

 

>215   Úgy kellene egy új dal 

/1 

  

 Úgy kellene egy új dal, úgy kellene egy jó út, 

 ki mondja meg, ki tudja már? 

 Mindenütt emberek várják! 

 Úgy kellene egy jó szó, úgy kellene egy jó hír, ki hozza el, ki tudja 

már? 

 Éhesen, szomjasan várják! 

 |:Jaj nekünk, ha helyettünk a kövek beszélnek!:| 

/2 

  

 |:Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, 

 hidd el hát, hogy szeret az Isten; 

 ha tudod és hiszed: itt az idő, alakítsd át az életed!:| 

 Mert bennünk van a jó szó, és ismerjük a jó hírt, ki mondja el, ki adja 

át? 

 Mindenütt emberek várják! 

 |:Jaj nekünk, ha helyettünk a kövek beszélnek!:| 

/3 

  

 Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, 

 hidd el hát, hogy szeret az Isten; 

 ha tudod és hiszed: itt az idő, alakítsd át az életed! 

 Tudd meg hát, hogy szeret az Isten, 

 hidd el hát, hogy szeret az Isten; 

 ha tudod és hiszed: itt az idő! 

 

>216   Uram, már későre jár 

  

 Uram, már későre jár, a nap lassan véget ér. 

 Köszönöm mindazt, amit tettél, mindig segítettél. 

 Kezed legyen fejünk fölött most és mindörökké. 

 |:La, la…Uram, ha ma is vétkeztem, bocsáss meg nekem. 

 Kérlek, hadd ajánljam fel egész életem.:| 

 

>217   Új szívet adok 

/Refr. 

  

 Új szívet adok és új lelket, hogy bűneitekből megtérjetek, 

 Elveszem kőszívetek, és hússzíveket oltok belétek. 

/1 

  

 Tiszta vizet hintek rátok, hogy minden szennytől megtisztuljatok, és élő 

lelkem oltom belétek, hogy törvényeim szerint éljetek. 

 Refr. 

/2 

  

 Összegyűjtelek ezer országból, visszahozlak minden nép közül, hogy 

atyáitok földjét lakjátok, népem vagy és Urad én vagyok. 

 Refr. 



/3 

  

 Népek pedig csodáim láttán megtudják, hogy én vagyok az Úr, tisztelik 

majd érte nevemet, 

 Én az Úr mondom, és végbe is viszem. 

 Refr. 

 

>218   Úr Jézus, kérlek 

/1 

  

 Úr Jézus, kérlek, taníts meg örülni, 

 Szememből, szemekből könnyeket törülni. 

 Taníts, hogy ne legyek senkinek kárára, 

 taníts jóságra, békére, hálára! 

/2 

  

 Taníts, hogy jól éljek! Taníts meg fényteli 

 örvendő élettel messzire fényleni. 

 Tanítsd meg szívemet csak veled röpülni, 

 Úr Jézus, Úr Jézus, taníts meg örülni! 

 

>219   Utam 

  

 Mérföldkő nem szegélyezi, mert utam mérhetetlen, 

 |:Csak a véges, a mérhető fér el a méterekben.:| 

 A semmiből Isten felé tartok a föld porában, 

 |:Micsoda szédítő, vad út ösvényén jár a lábam.:| 

 

>220   Üdvözlégy, Mária 

  

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, 

 az Úr van Teveled. 

 Áldott vagy Te az asszonyok között 

 és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. 

 |:Asszonyunk Szűz Mária, 

 Istennek szent anyja, 

 imádkozz érettünk bűnösökért, 

 most és halálunk óráján, amen.:| 

 

>221   Üdvözlégy, Mária 

/1 

  

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, 

 az Úr van Teveled. 

 Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse ó, 

Jézus. 

 Asszonyunk Szűz Mária, 

 Istennek szent anyja, 

 imádkozz érettünk bűnösökért, 

 most és halálunk óráján, amen. 

 

>222   Üdvözlégy, Mária (boldogságos Szűzanya) 

  

 Üdvözlégy, Mária, boldogságos Szűzanya! Áldott Szűzanya! 



 Téged kér, Hozzád száll szívünk sóhaja, Áldott Szűzanya! 

 Áldott légy, ó, Szűzanya, mennyországnak csillaga! 

 Áldott Szűzanya! 

 Áldunk Téged, édesanya, áldott légy, Mária! Áldott Szűzanya! 

 

>223   Vágyom, ó Uram! 

/Refr 

  

 Vágyom ó Uram tisztaságnak lelkét, 

 Vágyom ó Uram szegénységnek lelkét, 

 vágyom ó Uram engedelmességet, 

 vágyom ó Uram, vágyom boldogan! 

/1 

  

 Tisztaság öröme hív, ragyogjon benned a szív, 

 áradjon belőled mindig a fény! Gyermekem, szeretlek én! 

 Refr. 

/2 

  

 Lelkednek szegénysége, testednek teljessége, 

 szórjad szét, ami nem hozzám vezet! Ne aggódj, fogom kezed! 

 Refr. 

/3 

  

 Még egyet kérek tőled: az engedelmes szívet. 

 Ne feledd: boldog csak akkor lehetsz, 

 ha minden embert szeretsz! 

 Refr. 

 

>224   Valaki mondta 

/1 

  

 I: Valaki mondta, jó lenne indulni már, 

 én azt gondoltam, végleg elkéstem már, :I 

 I: Valaki mondta, van időm keresni Őt, 

 én meg csak álltam és néztem fönn a felhőt. :I 

 I: Valaki mondta, egy vihar még nem minden, 

 attól tartottam, keményebb lesz az Isten. :I 

/2 

  

 I: Valaki mondta, jó lenne szeretni már, 

 féltettem magam, úgy, mint a szabad madár. :I 

 I: Valaki nem szólt, nyújtotta felém kezét, 

 nekem elég volt, láttam a szögek helyét. :I 

 Azóta mondom, hogy Nélküle élni kár, 

 |:ki  keresi folyton, egyszer csak rátalál!:| 

 

>225   Vándordiákok dala 

/1 

  

 Még a kakas mélyen aludt, mikor útnak indultunk. 

 A nap is csak valahol Indiánál járt. 

 De mi már busszal robogtunk Vágfarkasd felé, 

 és a szívünkben kinyílott a vágy, 



 hogy énekeljük együtt a vándorok víg dalát, 

 nosza rajta hát, minden hű diák. 

/Refr. 

  

 |:Eshet eső, zúghat vihar, vidámak vagyunk! 

 Velünk nevet őrző angyalunk! 

 Olyan jó, hogyha forog a négy kerék, 

 hogyha ránk nevet egy új vidék, 

 hátunk mögött a hazai táj mégis visszavár, 

 mindig visszavár!:| 

/2 

  

 Esztergomban füttyentettek felénk az Eszterek, 

 Táton tátott szájjal száguldottunk át. 

 Lábatlanban a lábunk már ritmusra járt, 

 Komáromban azt sem tudtuk, kiskomám, 

 már hol a határ! S kezdtük 

 a vándorok víg dalát; 

 nosza, rajta hát, minden hű diák! 

 Refr. 

/Refr 

  

 |:Eshet eső, zúghat vihar, vidámak vagyunk! 

 Velünk nevet őrző angyalunk! 

 Olyan jó, hogyha forog a négy kerék, 

 hogyha ránk nevet egy új vidék, 

 hátunk mögött a hazai táj még visszavár, 

 mindig visszavár!:| 

 

>226   Velünk van Urunk 

/1 

  

 Velünk van Urunk, jó Atya mindig, 

 most, hogy fia lettél, új úton indít. 

 Jézus segít Isten felé, 

 járj, ahol Ő, tégy, ahogy Ő, 

 Jézus Szíve hű, nem jársz egyedül. 

/2 

  

 Isten az Igazság és Szeretet, 

 Isten a Szabadság és Szeretet, 

 Minden szívet, lelket egyesít Ő. 

 Szent ez az eszmény, élje szívünk, 

 Ő a mi álmunk, életerőnk. 

/3 

  

 Miénk a világ, mert szeret Isten, 

 mindig szeret, izzón, teljesen ingyen. 

 Jézust, fiát adta nekünk, 

 mert szíve hű végtelenül. 

 Áldjuk, hiszen Ő élő szeretet! 

/4 

  

 Felé fut utunk, Ővele lépünk, 



 ott él, ahol adnak, általa élünk. 

 Minden kezet Jézus vezet, 

 Ővele látsz, Ővele jársz, 

 Ő az a végcél, melyért szíved él. 

/5 

  

 Isten az Igazság és Szeretet, 

 Isten a Szabadság és Szeretet. 

 Minden szívet-lelket egyesítő, 

 szent ez az eszmény, élje szívünk, 

 Ő a mi álmunk, életerőnk, Ő! 

 

>227   Vigyétek a hírt 

/1 

  

 Az élet Veled, ó Uram, 

 milyen áldott és oly boldog. 

 A szívünk erős lesz 

 és már többé nem félünk. 

 Veled járni az úton az örök élet felé, 

 ez minden kincsnél többet ér nekünk! 

/Refr. 

  

 Vigyétek a hírt, mindenfelé: 

 Jézus Krisztus él már velünk. 

 Te is fogadd be Őt, együtt áldjuk az Ő nevét! 

/2 

  

 Ha békétlen már a lelked, 

 menj és szeresd, és bízz Benne, 

 Ő tudja, mire van néked mindig szükséged. 

 Terád is vár még Jézus, 

 menj, kövesd mindenfelé, 

 és neked adja egész életét. 

 Refr. 

/3 

  

 Ó, add tovább az erőt, 

 amit Jézus adott neked, 

 és meglásd, boldogabb lesz már egész életed. 

 Örülj te is velünk, 

 és figyeld minden szavát, 

 és vigyed mindenfelé, Ő az Úr! 

 Refr. (2x) 

 

>227B  Világ teremtő szent Úra 

/1 

  

 Világ teremtő szent Úra, hívők örök fénysugara, üdvözítő Krisztusunk, 

kérünk: hallgasd meg szavunk! Űzd el tőlünk messzire lelkünkről a 

félhomályt, boldogító égi fény világosságod járjon át! 

/2 

  



 Bús szívünkre fényt deríts, lelkünk rossztól szabadítsd, törd szét 

szívünk láncait, vedd el vétkünk terheit! Hát jöjj, szállj közénk 

mennyből érkező Ige! Hintsd ránk a fényt, szívünk, lelkünk töltse be. 

Hozd el az ég Élő Vigaszát: Jó Atyánk szép ajándékát.. 

 

>228   Volt egyszer egy király 

/1 

  

 Volt egyszer egy király, ma is él, köztünk jár. 

 Országát ne keressd térképeid felett. 

 Hintója sose volt, mindig csak gyalogolt, 

 szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart. 

/2 

  

 Volt egyszer egy király, földre jött, közénk állt. 

 Mindenkit szeretett, senkit meg nem vetett. 

 Tanított tereken, hegytetőn, réteken, 

 ételt, italt adott, beteget gyógyított. 

/3 

  

 Volt egyszer egy király, velünk élt, köztünk járt, 

 az emberek gyűlölték, elfogták, megölték; 

 de feltámadt, visszatért, negyven nap köztünk élt, 

 győzött a szeretet, halálból élet lett! 

/4 

  

 |:Elment a jó király, de országa nyitva áll. 

 Hallgasd a csend szavát, meghallod hívását. 

 Ő soha nem hagy el, szólj csak és átölel, 

 tán észre sem veszed, úgy fogja két kezed!:| 

 

>229   Van egy név 

/1 

  

 Van egy név minden egyéb név felett, a názáreti Jézus neve, én Őt 

magasztalom, Róla szól az én dalom, van egy név minden egyéb név felett. 

/2 

  

 Ma is van számodra menekülés, a bűnből csak a halálba mész, Jézus hozta 

el neked az örök életet, ma is van számodra menekülés. 

/3 

  

 Ma is van számdora újulás, csalódott szívednek gyógyulás, mert fenn a 

Golgotán minden elvégeztetett ma is van számodra újulás. 

 

>230   Zengd velünk 

/1 - Ref. 

  

 Alleluja.. 3x 

 Zengd velünk: örökké jó az Úr, énekeld szeretetét! Izrael háza is mondja 

hát, zengj hát nagy örömét! 

/2 

  

 Az Úr velünk, ki lehet ellenünk? 



 Rettegést nem ismerünk. Jobb az Úr ereje, éneke, jobb is, mint az 

emberé! 

 Ref. 

/3 

  

 Ő az én teremtő Istenem, ki nem hagy el. Benne én ujjongva járhatok; 

élhetek a tenyerén! 

 Ref. 

 

>231   Zsoltár (136) 

/1 

  

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Adjatok hálát az istenek Istenének, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Adjatok hálát az urak Urának, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 

 mert örökké tart szeretete! 

/2 

  

 Nagy csodákat művel egymaga, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Bölcsen alkotta meg az eget, 

 mert örökké tart szeretete! 

 A földet a víz fölé terítette, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Megalkotta a nagy égitesteket, 

 mert örökké tart szeretete! 

/3 

  

 A Napot, hogy uralkodjék nappal, 

 mert örökké tart szeretete! 

 A Holdat, a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Ő ad eledelt minden élőlénynek, 

 mert örökké tart szeretete! 

 Adjatok hálát a menny Istenének, 

 mert örökké tart szeretete! Ámen. 

 

>232   Benedictus 

  

 Benedictus qui venit, 

 benedictus qui venit, in 

 nomine, in nomine, 

 in nomine Domini. 

 

>233   Glória 

  

 Gloria, gloria, 

 in excelsis Deo! 

 Gloria, gloria, 

 alleluia, alleluia! 



 

>234   Jubilate, servite 

  

 |:Jubilate Deo omnis terra. 

 Servite Domino in laetitia. 

 Alleluia, alleluia, in laetitia. 

 Alleluia, alleluia, in laetitia.:| 

 

>235   Magnificat 

  

 |:Magnificat, magnificat, 

 magnificat anima mea Dominum. 

 Magnificat, magnificat, 

 magnificat anima mea.:| 

 

>236   Per crucem 

  

 |:Per crucem et passionem tuam 

 libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine.:| 

 |:Per sanctam resurrectionem tuam 

 libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine.:| 

 

>237    Veni Creator 

  

 |:Veni Creator, veni Creator, 

 veni Creator Spiritus!:| 

 

>238   Ahol szeretet - Ubi caritas 

  

 |:Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.:| 

 |:Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.:| 

 

>239   A fényem, Jézus te vagy 

  

 |:A fényem, Jézus, te vagy, ó jöjj és ragyogd be az éjem! 

 Ó, jöjj, ó jöjj és ragyogd be az éjem! 

 Ó, jöjj, ó jöjj és ragyogd be az éjem!:| 

 

>240   Adoramus te Christe 

  

 Adoramus te Christe, benedicimus tibi, 

 quia per crucem tuam redemisti mundum, 

 quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 

>241   Áldjátok az Úrat - Laudate Dominum 

  

 |:Laudte Dominum, laudate Dominum onmes gentes.:| Alleluia! 

 |:Áldjátok az Urat, áldjátok az Urat miden népek, Alleluja! :| 

 

>242   Bless the Lord my soul 

  

 |:Bless the Lord my soul, and bless his holy name, 

 bless the Lord my soul who leads me into life.:| 

 |:Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem, 



 Áldott légy, Uram, mert megváltottál már.:| 

 

>243   Allejuja 

/1 

  

 Alleluja.. 5x 

 

>244   Bizakodjatok, jó az Úr 

  

 |:Confitemini Domino, quoniam bonus, confitemini Domino. Alleluia:| 

 |:Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet, bizakodjatok, jó az Úr. 

Alleluja!:| 

 

>245   Gyújts éjszakánkban fényt 

  

 |:Dans nos obscurités, allune le feu qui ne s'éteint jamais ne s'éteint 

jamais.:| 

 |:Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem 

alvó tűz!:| 

 

>246   Dicsérje minden nemzet 

  

 |:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:| 

 |:Dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat!:| 

 

>247   Irgalmas Istenünk 

  

 |:Misericordias Domini in aeternum cantabo.:| 

 |:Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem!:| 

 

>248   Jézus életem - In the Lord 

/1 

  

 |:In the Lord I'll be ever thankful, in the Lord I will rejoice! 

 Look to God, do not be afraid; lift up your voices, 

 the Lord is near, lift up your voices, the Lord is near.:| 

/2 

  

 |: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.:| 

 

>249   Jó az Úrban bizakodni 

  

 |:Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.:| 

 |:Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, remélj és bízz benne, jó az Úr.:| 

 

>250   Kyrie 

  

 Kyrie, Kyrie eleison,  Kyrie, Kyrie eleison, 

 Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

>251   Ne félj, ne aggódj 

  



 |: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.:| 

 

>252   Ne féljetek 

  

 |:Nie bójcie sie, radujcie sie! Chrystus rzeczy wiscie zgrobuwstal.:| 

 |:Ne féljetek, örüljetek! Krisztus győzelmesen feltámadt.:| 

 

>253   Várj és ne félj 

  

 |:Wait for the Lord, whose day is near. 

 Wait for the Lord: keep watch, take heart!:| 

 |:Várj és ne félj, az Úr jön már. 

 Várj és ne félj: hű szívvel várj!:| 

 

>254   Boldogságok 

/1 

  

 Boldogok a lelki szegények: a mennyek országa az otthonuk. 

 Boldogok, akik szomorúak: megvígasztalják őket egykoron. 

 Boldogok a szelíden élők: örökségük s jutalmuk lesz a föld. 

 Boldogok az igazságvágyók: a szomjúságuk egykor csillapul. 

 Boldogok, akik irgalmaznak: mások is irgalmaznak majd nekik. 

/2 

  

 Boldogok a tisztaszívűek: megláthatják az Istent egy napon. 

 Boldogok a békét teremtők: Isten őket fiának hívja mind. 

 Boldogok, akik üldözöttek: a mennyek országa az otthonuk. 

 Boldogok, akiket gyaláznak: őket Isten öröme tölti el. 

 

>255   Ádonáj 

/1 

  

 Ádonáj! Te vagy pásztorom, Tebenned megvan mindenem. 

 Dús legelőkre, nyugodt vizekhez terelsz, felüdíted lelkem. 

 Ádonáj, Ádonáj 

 Ádonáj, Ádonáj 

/2 

  

 Ádonáj, Te vagy pásztorom, lépteim mindig megtartod. 

 Igaz ösvényen járhatok, a halál völgyében sem félek a bajtól. 

 Ádonáj, Ádonáj 

 Ádonáj, Ádonáj 

/3 

  

 Ádonáj, te vagy pásztorom, vessződ és pásztorbotod vigasztalnak. 

 Asztalt terítesz, olajjal gyógyítasz, örömmel tölt el a közelséged. 

 Ádonáj, Ádonáj 

 Ádonáj, Ádonáj 

/4 

  

 Ádonáj, Te vagy pásztorom, jósággal végigkíséred életem napjait. 

 Poharam túlcsordul, házadban lakhatom örökkön örökké tartó boldogságban! 



 Ádonáj, Ádonáj 

 Ádonáj, Ádonáj 

 

>256   Alleluja, dicsőség a mennyben Istenünknek 

/1 

  

 Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek, 

 és békesség a földön népednek. 

 Atyánk, jóságos Atya, 

 minden dicsőség a Tiéd, szerető Atyaisten. 

/2 

  

 Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek, 

 és békesség a földön népednek. 

 Jézus, Jézus Krisztus, 

 kitárjuk feléd a szívünk, Isten egyszülött Fia! 

/3 

  

 Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek, 

 és békesség a földön népednek. 

 Lélek, Isten Szent Lelke, 

 Jöjj és taníts meg minket élni, alkotó Lélek! 

/4 

  

 Alleluja! Dicsőség a mennyben Istenünknek, és békesség a földön 

népednek. 

 Tiéiddel együtt a földön s az égen, 

 az angyalok kórusával dicsérjük a Te neved! 

 Alleluja! Dicsőség… 

 Dicsőség az Úrnak! 

 

>256/B  Adj nekünk örök, nagy reményt 

/1 

  

 I: Szentlélek Isten, jöjj közénk, gyújts sötétben fényt, adj nekünk 

örök, nagy reményt! :I 

/2 

  

 I: Szentlélek Isten, szállj le ránk, adj nekünk irányt, szívünk Véled 

tűz járja át! :I 

/Refr. 

  

 Szeretet, hitet, égi fényt, adj nekünk örök, nagy reményt! 

/3 

  

 I: Szentlélek Isten, Add nekünk, hogy Veled élhessünk. 

 Lángoló szívet adj nekünk! :I 

/4 

  

 I: Szentlélek Isten, el ne hagyj, békességet adj, mindörökre vélünk 

maradj! :I 

 Refr. 

/5 

  



 I: Szentlélek Isten, égi láng, halld meg imánk, hogyha szólunk, nyisd Te 

meg szánk! :I 

/6 

  

 I: Szentlélek Isten, jöjj közénk, gyújts sötétben fényt, adj nekünk 

örök, nagy reményt! 

 Refr. 

  

 Szentlélek Isten, jöjj közénk! 

 

>257   Föltámadási himnusz 

  

 Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál! 

 Ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök! 

 Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni fogunk! 

 Ha vele együtt tűrünk, vele uralomra jutunk! 

 Alleluja, alleluja… 

 

>257/B Testvérünk 

/1 

  

 Testvérünk és Istenünk, szívünkbe Téged hadd rejtsünk, 

 jöjj közénk Krisztusunk, Terád vágyunk, üdvösségünk, életünk nékünk! 

/2 

  

 Szent tested és szent véred, egészen közénk lép szereteted, 

 jöjj közénk Krisztusunk, Terád vágyunk, üdvösségünk, életünk nékünk! 

 

>258   Gábor üzenete 

/1 

  

 Leszállt az égből Gábriel angyal, 

 és Máriához szólt szelíd szava: 

 „Ó üdvözlégy, Te tiszta, szép Szűz Mária, 

 Te áldott égi mátka” Glória! 

/2 

  

 Az Isten Véled nagy csodát művel: 

 Fiút szülsz és neve: Emmánuel. 

 És Téged áld majd minden nemzet, Mária, 

 Te áldott égi mátka.” Glória! 

/3 

  

 És mondja szép Szűz Mária: 

 „Amen. Im légyen úgy, mint óhajtja az Úr!” 

 Dicsér a szívünk, s Téged áld, ó Mária, 

 Te áldott égi mátka. Glória! 

/4 

  

 A lelkem áldjon Istenem, Téged! 

 Mert nagy csodákat művelsz énvelem. 

 Mi áldjuk Isten szent Nevét, mint Mária, 

 a szívünk zengi: Amen. Glória! 

 



>259   Jööj, Szentlélek 

/Refr. 

  

 Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el fényességünk! 

 Jöjj, tüzes lélek, lobbantsd lángra szívünk! 

/1 

  

 Jöjj, Atyánk Lelke, hozz fényt nekünk! 

 Küldd el a mennyből Lelked nagy erejét! 

 Refr. 

/2 

  

 Jöjj életünkbe, hozz gyógyulást! 

 Szívünk és\ a\ testünk égi kenetre vár. 

 Refr. 

/3 

  

 Örömteli Lélek, egyház öröme, 

 fakaszd fel szívünkből a Bárány üzenetét. 

 Refr. 

/4 

  

 Ismertesd meg vélünk Atyánk szeretetét: 

 Tárd fel előttünk Krisztus tekintetét! 

 Refr. 

/5 

  

 Mindent betöltő fény, élet-víz forrás! 

 Általad kiáltson a néped alleluját! 

 Refr. 

/6 

  

 Igaz tanú lélek, magaddal ragadsz, 

 hirdessük a földön, Jézus velünk marad! 

 Refr. 

 

>260   Nem te viszed a keresztet 

/1 

  

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 Nincs más öröm itt a földön, 

 mint megszeretni Istent. 

 Nincs más öröm itt a földön, 

 mint tudni, hogy Isten szeret. 

/2 

  

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 Egy békés szenvedés már nem fáj, 

 mivel a béke átjár, 

 nem szenved már a te lelked, 

 mivel Jézussal egyesül. 

/3 



  

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 Az Isten jóságos 

 lénye kiáradó folyó, 

 az Isten jóságos lénye 

 magával sodorja a szívem. 

/4 

  

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 Ha szíved tündöklő rózsa, 

 az Úr megérzi illatát, 

 ha szíved teljesen tiszta, 

 akkor már csak szeretni képes. 

/5 

  

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 Az Istent szerető lélek 

 mindig tavasznak örvend, 

 az Istent szerető lélek már 

 egyedül Istent szemléli. 

 Nem te viszed a keresztet, 

 hanem a kereszt visz téged. 

 

>261   Magnificat 

/1 

  

 Lelkem magasztalja az Urat, 

 és szívem ujjong megváltó Istenemben, 

 mert rátekintett alázatos szolgálójára, 

 lám mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. 

 Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Isten van teveled! 

/2 

  

 Mert nagyot tett velem a hatalmas, 

 és szent az Ő neve, 

 Irgalma nemzedékről nemzedékre 

 az istenfélőkkel marad. 

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Isten van teveled! 

/3 

  

 Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívükben a gőgösöket, 

letaszította trónjukról a hatalmasokat,az alázatosokat pedig fölemelete. 

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Isten van teveled! 

/4 

  

 Az éhezőket jóllakatta, de a gazdagokat üres kézzel küldte el, gondjába 

vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, melyet atyáinknak, 

Ábrahámnak és utódainak örökre megigért. 

 Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled! 

 

>262   Számold az Úr tetteit 



/1 

  

 Számold az Úr tetteit, szívedet emlékeztesd, számold az Úr tetteit, 

meglátod majd imádságodban, hogy a számuk végtelen. 

 

>262B  A törvény tisztelete 

/1 

  

 Szeplőtelen élj és boldog leszel, Urunk törvénye szerint elnem veszel, 

szeplőtelen élj így el nem veszel, oltalmat talál, ki szívével kutat, ki 

kerüli a gonoszságot, az ő útján halad. Kerüld a gonoszságot, jó úton 

haladj. 

/2 

  

 Tiszta szívből áldalak, igazság Ura! Bízzál bennem! Megtartom szavaidat, 

csak el ne hagyj soha! Nem hagylak el soha. Lelkem nyugodt újra, Uram, 

jót tettél velem! Igaz úton járva ujjongjon a föld, hirdesse 

dicsőségedet! Keresd üdvösségedet! 

/Ref. 

  

 Bárcsak megtartanám, amit parancsoltál, nem valanék szégyent, ha mindig 

utadat járnám. 

 

>263   Szeretet leszek 

/Ref. 

  

 Anyaszent egyházam szívében szeretet leszek. 

/1 

  

 Nincsen vágyam más egyéb, egyedül az, hogy szeressek, odaadjam életemet 

szeretetből. 

/2 

  

 Révületnél többet ér egyhangú áldozatom, Krisztust szeretem én, életem 

Ő. 

/3 

  

 Jézusom,te egyedül töltheted be lelkemet, mert végtelenül vágyom 

szeretni án. 

/4 

  

 Nem bánom , hogy életemet szeretetednek szentelem sohasem kerestem mást, 

csak az igazat. 

 

>263B  Ne félj, mert megváltalak 

  

 Ne félj, mert megváltalak, ne félj, mert megszólítalak, enyém vagy, 

szeretlek, nem hagylak el, veled vagyok, szeretlek, veled vagyok. 

 

>264   Tüzed, Uram, Jézus 

/1 

  

 Tüzed, uram, Jézus, szíts a szívemben, lángja lobogjon elevenebben. 



  Ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben, igazi helyen. 

Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben csak Te vagy nekem, hallod 

imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem,tart a Te kezed! 

 

>265   Szeretet áradjon 

/1 

  

 Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet törtsön el 

minket, add ezt nekünk Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan 

egyek Benned, lobbantsa lángra szívünket szereteted! 

 

>266   Áldd meg a számat 

/1 

  

 Áldd meg a számat, melyet érintettél, áldd meg a nyelvem, melyen 

megpihentél, Jézus mindig maradj velem, te kisérj életemen! 

 I: Jézus mindig maradj velem, te kisérj életemen!:I 

/2 

  

 Áldd meg a szívem, melyben lakást vettél, áldd meg a testem, melyet 

megszenteltél, I:Jézus, mindig maradj velem! :I 

/3 

  

 Köszönöm neked, hogy magadhoz hívtál, bűnösök között elveszni nem 

hagytál. 

 I: Jézus, mindig fogd a kezem, soha ne engedd el!:I 

 

>267   Ave maria - Alleluja 

/1 

  

 Mária, te közben jársz éretünk Fiadnál,hogy Hozzá eljussunk az üdvösség 

napján. Tekinteted fordítsd most felénk, segíts meg mindket a küzdés 

óráján. 

 I: Ave, ave, ave Maria! :I 

/2 

  

 Mária, életed számunkra példa, szívedben hét tőr fájdalma égett, Fiad a 

mennyben csillaggal koronázott, mert alázatban szüntelen kimondtad az 

Igent. 

 I: Alleluja, allealleluja... :I 

 

>268   Tavasz a télben 

/Ref. 

  

 nekem a tél is tavaszom, virágnyílás az asztalon, nekem a tél is 

tavaszom, virágnyílás az asztalon. 

/1 

  

 Könyvek lombosodnak, kelyhe nyílik virágoknak. 

 Gondolatok tulipánja, ha letépem, egy se bánja. 

/2 

  

 A füzetem így lesz tarka, nem oly szürke, mint a barka. Büszkén járok 

kis kertemben virágait én ültettem. 



/3 

  

 Hullhat a hó, süvít a szél, képzeletem tavaszt regél. Hála érte tintás 

tollnak, főleg vidám alkotómnak. 

 Ref. 

 

>269   A mélységből kiáltok 

/1 

  

 A mélységből kiáltok Uram, hozzád! Hallgasd meg kérő szavam! Vétkeink 

sorát számon tartod, ki állhat eléd, Uram? 

/2 

  

 Ám Te a bűnöket nem rovod fel, vétkeim megbocsátod, Bízom a szavadban és 

remélek, megtartod nagy jóságod. 

/3 

  

 Várja az én lelkem az Urat, jobban, mint hajnalt az őr, Mert nála 

bőséges az irgalom, Ő vált meg bűneimtől. 

 

>270   Adj nekem új szívet 

/Ref. 

  

 I: Adj nekem új szívet, Istenem, érintsd meg, kérlek, mindenem, tégy 

engem újjá, Istenem, újítsad meg egész életem!:I 

/1 

  

 Hints meg izsóppal és én megtisztulok, moss meg engem, kérlek, legyek a 

hónál is sokkal fehérebb! 

 Ref. 

/2 

  

 Engedd, hogy vígságot és örömet halljak, összetört tagjaim újuljanak, és 

Teérted azok örömben ujjongni fognak. 

 Ref. 

/3 

  

 Fordítsd félre az arcod bűneimtől, rejtsd el orcád vétkem elől, sok-sok 

gonoszságom, Uram, eltöröld! 

 Ref. 

 

>271   A kegyelem árad 

/1 

  

 I: A kegyelem árad, és arad, és árad, a kegyelem árad, mint az eső. A 

kegyelem árad, és árad mindenhol! :I 

/2 

  

 I: Jézus, Tebenned bízom, Jézus, irgalmad kísér! Jézus, Veled táncolok 

örökké! :I 

 

>272   Ave regina coelorum 

  



 Áldott szép Úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen, áldott 

gyökér égi ajtó, földnek drága napfényt adó. Örülj szép Szűz dicső ékes 

nincsen már ily tiszta fényes: Szép vagy az Úr legyen véled, Krisztust 

értünk imáddal kérleld. 

 Amen, Amen, Amen! 

 

>272B  Ó, az asszony szenvedése 

/1 

  

 Ó, az asszony szenvedése, mily keserves anyaszíve, látja Fiát 

gyötrelemben, szörnyű kínok tengerében! 

/2 

  

 Fia sebzett, vértől mocskos, tépett sebe, vörös foltok, fején tövis 

koronája, karján feszül keresztfája! 

 

>273   Ave Maria 

/1 

  

 Ave maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et 

Benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro 

nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae, Amen. 

 

>273B  A bolond és az okos 

/1 

  

 A bolond homokra épített, (3x) 

 és a ház erősen állt. 

/2 

  

 De jött az eső és fújta a szél, (3x) 

 és a háza összedőlt. 

/3 

  

 Az okos sziklára épített, (3x) 

 ás a ház erősen állt. 

/4 

  

 És jött az eső és fújta a szél, (3x) 

 és a ház erősen állt. 

/5 

  

 Építsd életed Krisztusra, (3x) 

 és a ház erősen áll. 

/6 

  

 És jöhet az eső, és fújhat a szél, (3x) 

 és a ház örökre áll! 

 

>274   Csak Jézusnak szolgálok 

/- 1 

  

 Csak Jézusnak szolgálok, az Ő országát várom, mert eljön Ő, az Üdvözítő, 

Ó, Jézus feltámadt király, 



 Áldjad, lelkem Őt, dicsérd teremtőd most és mindörökké Amen. 

 Áldja minden nép, dicsérd szent nevét, most és mindörökké Ámen. Csak.. 

/2 - 3 

  

 Hálát adjatok, áldást mondjatok... 

 Egyházad dicsér, nagy jóságodért... 

 Erős vár az Úr, menedéket nyújt... 

 Áldott irgalom, véred oltalom... 

/4 - 5 

  

 Áldom Őt, az Üdvözítőt... 

 Eljön Ő, újra visszejő... 

 Áldott légy, Istenünk... 

 Dicsőség szent nevednek... 

/6 - 7 

  

 Új szövetség, szent véredért... 

 énekeljünk hát alleluját... 

 Hatalmas az Úr, jóságos sz Úr... 

 Szívem áldja Őt, ujjongjon a föld... 

/8 - 9 

  

 Szentek, angyalok, szeráf-kórusok... 

 Néked zengenek, így ünnepelnek... 

 Áldott légy Atya és Egyszülött Fiad... 

 Éltető Lélek, Téged dicsérlek... 

 

>275   Ébredj fel... 

/Ref. 

  

 Ébredj fel te, ki bűnben jársz, jöjj, mert Nála az élet vár Jézus vére 

az üdvösség, gyere add át szíved és Ő benned él. 

/1 

  

 Kelj fel és ragyogjál, bűnödből tisztultál, Szentlélek erőd lesz ébredj 

most fel. Eljött Ő, benned él, reményt ad, hogy ne félj, hidd el, hogy Ő 

az Úr, indulj el, nézd Ő az út! 

 Ref. 

/2 

  

 Áldjad, én lelkem, Őt, dicsérjed Teremtőd, irgalmad örökké lelekemben 

él. Dicsőség Atyánknak, dicsőség Jézusnak, Szentlélek, éltető, mindenség 

Istene, áldott légy! 

 Ref. 

 

>275B  Elpihen minden 

  

 Elpihen minden, ha eljő az este, csönd borul a tájra, az emberekre, 

holnapról álmodj az Isten tenyerébe! 

 

>276   Éjhomály és fellegek 

/1 

  



 Éjhomály és fellegek, ködös sötétségek, kél már a fény, ég fehér, véget 

ér az éjjel. A sarkon már hajnal remeg, nappal jár a földön, fény sok 

nyila tündököl, az Úr jön hegyen, völgyön. 

/2 

  

 Az éjnek réme hulljon el, lélekszorongás múljon el, mit az éj homálya 

szült, bűn és borzalom haljon el 

/3 

  

 Lelkünkben sápadjon el minden bűnhomály, felhők felszakadjanak, hisz 

Isten a király. Az éj homálya megtörik, dárdáit szórja a fény, a tárgyak 

színe visszatér Ő tündöklő tekintetében. 

 

>277   Gyertek, áldjuk Őt 

/Ref. 

  

 Gyertek I: áldjuk Őt, az Urat, mert megváltott már. Gyertek, :I már. 

Áldjuk Őt, ahogy a csillagok, folyók és tavak. Áldjuk Őt, ahogy az 

angyalok minden nap. 

/1 

  

 Keressétek Őt és az Ő igazságát, mert az Ő országa köztünk van már, 

dicsérjétek hát! 

/2 

  

 Elküldte nékünk az ő egyszülött Fiát, hogy megszabadítson általa a 

bűntől; Dicsérjétek hát! 

 

>278   A hitem 

  

 A szemem látna, de mégse lát, a kezem fogna, de nem fog át, a hitem 

semmi, de út Hozzád. 

 

>279   Hol vagy, Istenem? 

/1 

  

 I: Atyáink csak benned bíztak még, hitték: tőled jön segítség. Neved 

hívták,nem szenvedtek kárt. Ki benned bízot, jó úton járt. De én féreg 

vagyok már, nem ember: gúnynak céltáblája, közröhej, belőlem már csúfot 

űz, ki lát, az Úrban bízott mentse meg hát! Hol vagy Istenem? Ki modnja 

meg, merre lépjek már? 

/2 

  

 Minden felől rémek lesnek rám, keresztre feszít miden szenvedély, Mammon 

arcán jéghideg fény. Hol vagy Istenem? Szólítlak nappal, szólítlak éjjel, 

neved kiáltom, mért nem hallgatsz rám? Mondd hát: mért, mért hagytál el, 

mért, mért hagytál el, miért hagytál el engem, Istenem? 

/3 

  

 Veszet vágyak szűkölnek bennem, torkuk kitátják arcom ellen. Magam elől 

magamba rejtőznék, de belül sincsen, nincs menedék. Hol vagy, Istenem? 

Szólítlak nappal, szólítlak éjjel.. 

 

>280   Dicsőség istennek 



  

 Dicső I: ség Istennek mindörökké! Örömét lelje minden művében! Bárcsak 

fogadná tetszéssel énekem, hiszen gyönyörűségem csak benne lelem.:I 

(Dicső) (ké!, ben!, kem, lem) 

 

>281   Örök Akarat 

/1 

  

 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő 

volt kezdetben Istennél. Mikor még semmi sincsen, megvan az Egy, az Isten 

és megfogan a Mozdulat, munkára kél az Akarat. 

/2 

  

 Igérkezik az Élet, testet keres a Lélek, létet igér az Isten, szolgálni 

készül minden, mikor az Élet éled, egy Anya az Ígéret. Kezdetben volt az 

Ige, és az Ige istennél volt, és Isten volt az IGE. 

 

>282   Hit, remény, szeretet 

/1 

  

 I: Egy szív, egy lélek :I  4x 

 Nem lesz abból semmi, ha csak nézed az eget! De ha felkelsz és a sorsod 

kezedbe veszed, kiderül a láthatár, a szíved újra él, megújulsz, az erőd 

újra visszatér! 

 Ref. 

/2 

  

 Jön a szó, egy gondolat, s követi a tett. Jön a perc, a Végtelen fogja a 

kezed. Ez a szó, mely alakit, és veled él, megmarad tebenned a Hit és a 

Remény! 

 Ref. 

/3 

  

 És Akiben mindannyian együtt leszünk, aki nélkül mindent csak 

elveszthetünk! Nosza indulj! Higgy a szónak, Ő van veletek, örököse 

minden jónak Egy: a Szeretet! Egy szív, egy lélek, ez amire kérnélek. Egy 

szív, egy lélek - Segítsetek! 

 

>283   Ha égnél.. 

/1 

  

 Zárt templom ahol senki sincs, Jó Úram, itt vagyok megint. A nap 

felkelt, már is elbukott, kéne a szó! Mégis hallgatok. Itt ülünk, 

négyszemközt vagyunk, Vétkeimen ketten hallgatunk. Jó a csend, Uram, 

kérdezd, A gyertyádat te mért nem égeted? 

/2 

  

 Ha I: égnél, téged látnának sokan. ha égnél, téged látnának sokan! Ha 

fény lennél, Jel segíteni  másokat. :I 

/3 

  

 Jó Uram, most már elmegyek, Ködlakó többé nem vagyok. Lángfiad ígérem, 

fény leszek. Lángomon a fényed átragyog! 

 



>284   Így szól az Isten 

/1 

  

 Így szól az Isten! Kiárasztom lelkem! Végső időkben! Úr nevét, ki kéri! 

Üdvözülni fog! 

 I: Szemem előtt az Úr áll mindenkoron, nem inoghatok meg: Ő áll 

jobbomon. A szívem örvend, nyelvem énekel, és testem is békében nyugszik 

el. 

/2 

  

 Pokolnak a lelkem nem engeded, nem hagyod magára szentedet, az élet 

útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. 

 I: Az élet útját mutatod nekem, és gyönyörűséggel töltöd be életem. :I 

 

>285   Imre 

/1 

  

 Imre, kialszik a gyertyád és nem fogy a szádból a zsoltár! Milyen édes 

tőr vasa vert át, hogy szent szerelemre hajoltál? Sólymod ragadjon, méned 

robogjon, hajnali kürtszó harsog a szélben! Amott ül, amott ül 

Boldogasszony, könyökig könyben, válig vérben... 

/Ref. 

  

 Boldogasszony Anyánk! Boldogassony, Boldogasszony Anyánk! 

/2 

  

 Imre kialszik a gyertyád! Fut a vadkan véres agyarral - Hova estél, szűz 

fiatalság? Ó, Isten, légy a magyarral! Liliom, liliom, Boldogasszony, 

gyökere könyben, virága vérben! Hajnal hasadjon, szíved szakadjon, 

csodafiú szarvas jött ám értem... 

 Ref. 

/3 

  

 Imre, kigyulad a mécsed! Nem mécses: a lét sebe lángol... Nincs lángja: 

virágzika mély seb... Seb sincsen: örökre virágzol! 

 Ref. 

 

>286   jöjj és énekelj az Úrnak! 

/Ref. 

  

 Jöjj és énekelj az Úrnak, lelkedlángjai kigyulnak, Jöjj és énekelj, 

szívből szóljon a dal! 

/1 

  

 Dalainkba Ő lehel életet, tízhúrú hárfán zengjünk éneket, leborulva 

áldjuk színe előtt. 

 Meghallgatja könyörgő szavunk, kegyelmében bátran bízhatunk, hűségéért 

hangos szóval dicsérje ég és föld! 

 Ref. 

/2 

  

 Daloljon ajkunk új éneket, áldó szavaink néki kedvesek, örömét leli a 

hálás szívben az Úr. Dicsérje nyelvünk, körtánc forogjon, játsszunk 



előtte gitáron, dobokon, győzni segít, és megáldja népét 

kifogyhatatlanul! 

 Ref. 

 

>287   Jöjj el 

  

 I: Jöjj el, jöjj el, jöjj el Fénylő Láng, Szentlélek jöjj, szállj le 

ránk! Szent lélek jöjj, szállj le ránk!:I 

 Jöjj el, jöjj, Igazság, remény, jöjj, maradj velünk, csodás fény! Ref. 

 Jöjj el, jöjj, örök Szeretet, jöjj, tisztísd meg lelkünket! Ref. 

 

>288   Jó az Úrban bizakodni... 

/Refr. 

  

 Jó az Úrban bizakodni, jó az Úrnak hálát adni, Ő az élet reménysége, 

áldja minden szív! 

 Életünket Tőle kaptuk, illő Néki hálát adnunk, ím a néped kiált Hozzád, 

Lélek, jöjj el már! 

/1 

  

 Áldjuk az ég Urát, aki megáldott minket Szent Fiában minden áldással, 

fönn a mennyekben. 

 Benne nyertük el életünk megváltását, szívünk Benne él. 

 Áldott örökké! 

/2 

  

 Atyánk küldöttel, hogy jó hírt hozz az embereknek, Rád vár a világ, 

sóhajtozva vár. 

 -Sötét éjjelen új remény ébred szent népedben, mert feltámadtál, Jézus, 

nagy Király! 

 Refr. 

/3 

  

 Imádunk Téged lélekben és igazságban, így\ akartad ezt, küldd el 

Lelkedet. 

 -Alkotó Lélek, Jézus arcát add szívünkbe. Így\ kiáltunk hát, Abba, jó\ 

Atyánk! 

 Refr. 

/4 

  

 Benne élet volt, az Élet volt a világosság, megtisztul a szív, új életre 

hív. 

 -Remény és öröm tölti el életünket, örökké Tiéd minden dicsőség! 

 Refr. 

 

>289   Jöjj, Egyház Lelke 

/1 

  

 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, életadó! 

 Jöjj, régi Ígéret, jöjj, szólítunk Téged! 

 Jöjj, Egyház Lelke, jöjj, életadó! 

 Jöjj, régi Ígéret, jöjj, éltető Lélek! 

 Jöjj, hívunk, jöjj, Egyház Lelke! 

/2 



  

 Töltsd el a szívünket, töltsd el életerővel! 

 Adj erőt, hogy utam járjam, adj erőt, vinni a társam! 

 Jöjj, hívunk, jöjj, jöjj, Egyház Lelke! 

/3 

  

 Együtt megyünk az úton, vár ránk az égi otthon, vállamon az élet fája, 

vállalom most már a társam. 

 I: Jöjj, hívunk, jöjj, jöjj, Egyház Lelke! :I 

 Jöjj, hívunk, jöjj, jöjj, Egyház Lelke! 

 

>290   Jöjj hozzám 

  

 Jöjj hozzám, légy velem, örök békéd, békéd add nekem!x2 

 Szeretetre vágyom, kell egy hű barát, aki velem van és nem hagy el a 

nehéz napokon át. Ne félj hát! Ő megsegít, figyeljed szavát, tedd kezébe 

életed, s a békét add tovább! 

 

>291   Jöjj el, szállj rám! 

/Ref. 

  

 Jöjj el, szállj rám, jöjj el, Szentlélek Isten! x2 

/1 

  

 Gyarló testem egyre vár, nyugtot máshol nem talál, 

 Tőled várom vigaszom, jöjj el, érted szomjazom! 

/2 

  

 Gyöngeségben bátoríts, 

 Bánatomban felvidíts, 

 Mikor szívem búja nagy, 

 Békességem csak Te vagy! 

 Ref. 

/3 

  

 Égő lelkem vigasza, 

 Fájó testem orvosa, 

 Szenvedésben légy velem, 

 Örök békét adj nekem! 

 Ref. 

 

>292   Ki tudná megmondani 

/1 

  

 Ki tudná megmondani, mi lesz az életemben, nem kívánok csodákat, csak 

nyugalmat a lelkemben! Énekemmel dicsérem, kinek mindent köszönhetek: 

Dicsőség és hála Uram, Neked! 

/2 

  

 Szeretném, ha mindenki körülöttem boldog lenne! Szeretném, ha minden 

ember boldogan, békében élne! Akkor is, ha életünk nehéz gondok közé 

tetted: Dicsőség és hála Uram, Neked! 

/3 

  



 Barátaim, testvéreim, ne legyetek többé vakok, 

 Szeressétek nagyon egymást, így lehetek csak boldogok! 

 Jöjjetek és mindnyájan együtt mondjunk éneket: Dicsőség és hála Uram, 

Neked! 

 Dicsőség és hála Uram, Neked! x3 

 

>293   Király vagy 

  

 Király vagy, király vagy, Jézus király 

 Most fölemeljük a szívünket, most fölemeljük kezeinket, a trónod elé 

járulunk imádva légy ! 

 Most.. 

 

>294   Kövesd Őt! 

/1 

  

 Néha úgy érzed, hogy semmi sem sikerül. 

 Néha azt érzed, valami nagyon fáj ott legbelül. 

 Talán elcsüggednél, szomorú lennél, és lehet, hogy feladnád. 

 De tudnod kell, valaki mindig vár. 

/Ref. 

  

 Hát kövesd Őt, kövesd Őt, soha meg ne állj. 

 Megmutatja, mit kell tenned, milyen úton járj. 

 Kövesd Őt, keresd Őt, az életnek Urát, ki megsegít, ha bajban vagy, 

egész életeden át! 

/2 

  

 Ki lehet az, ki annyira szeret téged? 

 Tenyerén hordoz, vigyáz rád, hogy el ne tévedj. 

 Sohasem láthatod, nem is hallhatod, lelked mélyéből szól, Jézus az, ki 

hang nélkül válaszol. 

 Ref. 

/3 

  

 Azt szeretné, boldog légy a Földön, amit Tőle kapsz, add tovább, hogy 

veled örüljön. 

 Áraszd szeretetét, legyen mindenkié, ez életed értelme, megtalálod, hol 

van a helyed. 

 Ref.: Hát szeresd Őt, hallgasd Őt... 

 

>295   Gospa májká mojá 

  

 Mária, édesanyám, Béke\ Királynéja, Mária\ édesanyám, Mária,\ te\ vagy 

jó\ anyám! 

 Gospa májká mojá, Králica Mira, Gospa\ májká mojá, Gospa\ májká ti. 

 

>296   Mutasd meg nekünk az Atyát 

/1 

  

 Mutasd meg nekünk az Atyát, ez elég nekünk, kitárul az egész világ, 

megújul életünk! 

 Régóta veletek vagyok, nem ismersz meg talán, Atyámat bennem láthatod, 

hisz bennem él Atyám! 



/Refr. 

  

 Kincs mélyre ásva, igazgyöngy varázsa, megfoghatatlan hajnal ragyogása, 

igazi\ vőlegény, Jézus, Atya képmása, Lélek\ forrása, egyetlen szép 

remény, Jézus! 

/2 

  

 Mutasd meg szívedet nekünk, hadd lássuk, hogy dobog, s míg lángjaiban 

éghetünk, lehessünk boldogok! 

 Testvéri szívek köztetek dobognak számosan, ott\ keressétek szívemet, 

hol mások szíve van! 

 Refr. 

/3 

  

 Ki titkainkat jól tudod, ínségünk ismered, küldj\ éltető fuvallatot, 

mely győz a kín felett! 

 Elküldöm nektek Lelkemet, ki Atyámtól fakad, lángoló fény, úgy lebeg a 

szürke ég alatt. 

 Refr. 

 

>296/B Úgy kell 

  

 Úgy kell, úgy kell ez a tiszta csend, úgy kell, úgy kell, hogy itt 

lehessek Veled! 

 Úgy kell, mint szomjazónak a forrásvíz, hogy megmosdathassam Nálad a 

lelkem! 

 

>297   Mária, kérjed Szent Fiadat 

/1 

  

 Jézus Szíve, Atya Lelke, Prófétáknak lángja, mennyei oltárégi fénye, 

szállj le a szívbe már! 

/Refr. 

  

 Mária, kérjed Szent Fiadat, lelkével oltsa szomjunkat. 

 Isteni Eledel, Pártfogó, jöjj el hozzánk, Égi Szó! 

 Mária, szívünk nyitva áll, templomi csöndnek mélyén vár, imádkozz értük 

Szűz Anyánk, küldje le Jézus szüntelen égő, gyógyító Lángját! 

/2 

  

 Lángoló Tűz, Isteni Szélvész, mindent betöltő Áradat, gondviselésnek 

bizonyossága, töltsd el belsőnk már! 

 Refr. (2x) 

 

>298   Mária a példaképünk 

  

 Mária a példaképünk, reményünk, arra kérünk, add, hogy 

 I: hozzád hasonlóvá váljunk, a világban példád szerint járjunk. 

 Általunk élj világunkban, szívünkben, hogy az Krisztust befogadni kész 

legyen. 

 Jósággal, erősen, szeliden, szerényen, örömmel, szeretettel, békében. 

Jóság.. :I x4 

 

>299   Mise 



/1 - Kyrie 

  

 Irgalmazz énnekem, Jó Atyám, Istenem, irgalmazz énnekem, Kegyelmezz 

Jézusom, megváltó Krisztusom, kegyelmezz, Jézusom, irgalmazz minékünk, 

Szentlélek Istenünk! Irgalmazz minékünk! 

/2 - Glória 

  

 I: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, 

most és mindörökké! Mint éltető harmat vagy napfény a völgyre, szálljon 

úgy ránk az isteni béke! :I Dicsőség! 

/3 - 1.Sanctus 

  

 Mindenségnek Istene, égen, földön minden lélek dicsérettel van tele, 

zeng a lelkem is vele! 

 I: Szent, szent, szent az Úr a mennybe fent!..:I x2 

 Szent, szent, szent! 

/3 - 2.Sanctus 

  

 Áldott az Úr nevében. Itt jön égi fenségben ék Istene hozsannázunk mind 

vele! 

 I: Szent, szent, szent az Úr.. :I x2 

 Szent, szent, szent! 

/4 - Agnus Dei 

  

 Büneinket égi Bárány szent vérednek drága árán mind elveszed.. 

 ..Irgalmazz nekem! 

 ..Irgalmazz nekünk! 

 ..Adj békét nekünk! 

/5 - 1.Communio 

  

 Nem vagyok rá méltó, hogy a lelkembe szállj, 

 csak egy szóval mondjad Jézus, Te nagy király, 

 |:Meggyógyul a lelkem, meggyógyul a lelkem. 

 Szent  érintésedben, szent érintésedben.:| 

/5 - 2.Communio 

  

 Magamhoz veszem az Életnek kenyerét. 

 Megváltóm Szent Testét, hívom az Úr nevét! 

 |:Meggyógyul a lelkem, meggyógyul a lelkem. 

 Szent érintésedben, szent érintésedben.:| 

/5 - Communio, Ref. 

  

 Uram, Jézus Krisztus Tested vétele, 

 méltatlanságomban lelkem étele. 

 |:Meggyógyul a lelkem, meggyógyul a lelkem. 

 Szent  érintésedben, szent érintésedben!:| 

/6 - 1.Offertorium 

  

 I: Fogadd tőlünk, égi Atyánk mindenható Isten, ezt az örök áldozatot, 

melyet Fiad itt lenn szeplőtlen adományul valóságra váltott, mellyel a mi 

bűneinkért hozzád felkiáltott. :I 

 Test és vér most egybekél! 

/6 - 2.Offertorium 

  



 Bűneink és mulasztásunk árát megfizette. 

 Minden igaz keresztényért színed elé tette. 

 Élőkért és megholtakért, hogy üdvükre váljon, 

 és hogy minden emberlélek Hozzád eltaláljon. 

/6 - 3.Offertorium 

  

 Fölajánljuk Néked, Uram, üdvösségünk kelyhét, 

 Jóságodhoz esedezünk, vedd el bűnünk terhét, 

 Illatozva szálljon Hozzád üdvösségünk ára 

 Fölségednek trónja elé, egyházunk javára. 

/7 - Hálaadó ima 

  

 Bárhová térdelsz, én elém térdelsz, bármerre nézel, szemembe nézel, 

 Bármire gondolsz, bármi a vágyad, engemet gondolsz, én vagyok nálad. 

 Jézusom, tied vagyok, tölts be engem lelkeddel, 

 Borítsd reám szent palástod, irányíts a kezeddel! 

 Szabadíts meg bűneimtől, szentelj meg a neveddel, 

 Rendelkezzél mindenemmel, csak a szíved ne vedd el! 

 

>300   Hogyha csak... 

/Magyarul 

  

 I: Hogy ha csak mustármagnyi hitetek is volna, ezt mondotta a mi Urunk. 

:I 

 I: És ha így szóltok a nagy hegyekhez: mozduljatok, mozduljatok, :I (4x) 

 I: akkor a hegyek megindulnak, megindulnak, megindulnak, :I 

 I: Jöjj el, jöjj el, ó jöjj el Szentlélek! :I (4x) 

/Spanyolul 

  

 Si tu vieres fe como un grandito mostanza 

 eso lo dice el Señor: Muevete, muevete, (4x) 

 Y la montaña, se movera, se movera, se movera, 

 Fluie, fluie, Espirito Santo. (4x) 

 

>301   Néked hódolok... 

  

 I: Néked hódolok Jézus, dicső király! :I 

 I: Ujjongj, dalolj, szívem, és dicsérjed Őt! :I 

 

>302/A Uram irgalmazz 

  

 Jézus Krisztus eljöttél, hogy felemeld a bűnös embert, irgalmazz nekünk, 

irgalmazz nekünk! 

 Jézus Krisztus eljöttél, hogy feláldozd az életedet, kegyelmezz nekünk, 

kegyelmezz nekünk! 

 Jézus Krisztus eljöttél, hogy megtisztítsd életünket, irgalmazz nekünk, 

irgalmazz nekünk! 

 

>302/B Dicsőség 

  

 Dicsőség, dicsőség a magasságban Istennek! 

 És a földön békesség, békesség a jószándékű embernek! 

 Dicsőség neked örömeinkért, dicsőség szenvedésünkért, dicsőség neked 

fájó könnyekért, dicsőség neked egész létünkért, 



 I: mert a te békédet el nem veheti tőlünk senki sem! :I 

 

>302/C Szent vagy 

  

 Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, a mennyet és a földet! 

 Hozsanna a magasságban, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr 

nevében! 

 

>302/D Isten báránya 

  

 Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz, irgalmazz nekünk! 

 Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz, irgalmazz nekünk! 

 Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk, adj nekünk békét! 

 

>303   Áldd meg őket 

/1 

  

 Áldd meg őket, nagy Isten, 

 legyen ez tiszta szerelem, 

 Szent lelked mindig velünk legyen! 

/2 

  

 Így szól az Úr hozzátok: Nem jó az embernek egyedül lennie, én vezettem, 

hogy párját meglelje, társát most már vigyázza, oltalmazza, holtig 

segítse! 

/3 

  

 Így szól az Úr hozzátok: Engedelmeskedjetek házastársatoknak, mint 

énhozzám illik, szeressétek párotokat, ne legyetek vele szemben soha, 

soha indulatosak! 

/4 

  

 Így szól az Úr hozzátok: Kitartóan, szüntelenül imádkozzatok, 

Isteneteknek állandóan hálát adjatok, legyetek állhatatosak a kérésben, 

hálában és dicsőítésben! 

/5 

  

 Így szó az Úr hozzátok: Egyetlen test vagytok már, legyetek termékenyek, 

sokasodjatok, töltsétek be a földet, ne féljetek, békés létet ajándékozok 

gyermekeiteknek! 

 

>304   Immaculata 

/1 

  

 Mária, Isten anyja, téged áldunk, királynénk, mert te szülted Jézust ki 

üdvözített minket. 

/Ref. 

  

 Ave, ave, tu, immaculata, immaculata Isten édes anyja vagy és a mi 

Anyánk. 

 Mária, Mária, néked szenteljük szívünket, 

 Mária vezess el minket szent Fiad elé, Boldogságos Szűz! 

/2 



  

 Irgalom édesanyja, engedelmességed és bizalmad 

 világit számunkra 

 szenvedéseinkben. 

/3 

  

 Hittél az angyal szavának, 

 igent mondtál az Atyának, 

 és szívedbe fogadtad a végtelen Teremtőt. 

 

>305   Szeretet-család 

/1 

  

 Szótlan, védőn ölelő atyai gondos szív, a család fényét őrzöd az éjben. 

 József, jelenléteddel a tisztaságra hívsz, biztonságot sugallsz a 

csendeségben. Áldj meg, Urunk, lelkeddel, hozd el a békét közénk! 

/2 

  

 Erősíts meg minket a szeretet lelkével, hogy minden ember egy család 

legyen! 

 Igaz, kinyitott rózsa, harmatozó hajnal, Mária, az Életnek szülője. 

 Karjaidban tartod a világ megváltóját, te légy sötétségünk csillagfénye. 

 Jézus, hozd el közénk gyermekarcodat! 

/Ref. 

  

 Áldj meg Urunk, lelkeddel, hozd el a békét közénk! Erősíts meg minket 

szeretet lelkével, hogy minden ember egy család legyen! 

 

>306   Sion 

  

 Sion, minden nemzet anyjának hív téged, mert minden nép benned 

született. 

 láj-láj-láj... 

 

>307   Szeretni szüntelenül 

/1 

  

 Szóljak bár emberi szóval, vagy akár az angyalok nyelvén, ha nincs 

szeretet bennem, zengő érc vagyok csupán, vagy mint a pengő cimbalom 

hangja. 

/2 

  

 Prófétálhatok akár, vagy megfejthetek minden titkot, legyen bár hitem 

erős, mely elmozdít nagy hegyeket, szeretet nélkül semmit sem érek. 

/3 

  

 Pénzemet szétoszthatom a nélkülöző szegényeknek, testemet lángok között 

adhatom áldozatul, szeretet nélkül nem használ nékem. 

/Ref. 

  

 Seretni szüntelenül, elégni szeretetből, így oszd szét mindenedet, és 

légy maga a szeretet. 

 

>308   Szállj, dalom 



/1 

  

 Ó, Istenünk, eléd letérdelülünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, 

áldd meg a népünk, áldd meg nemzetünk! 

 A nagyvilágon e kivül sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk 

itt, hogy boldogok legyünk. 

/Ref. 

  

 Szállj, dalom, szállj, gyönge kismadár, határokon túl a Hargitáig 

szállj, bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt! 

/2 

  

 Ó, Istenünk, eléd letérdelünk, könyörgünk hozzád, téged kér szívünk, 

áldd meg a népünk, áldd meg a nemzetünk! 

 Mint oldott kévét, hányszor szórta szét szörnyű vihar, lesújott ránk, ó, 

mennyi nemzet fia néz ma várakozva ránk! 

 Ref. 

 

>309   Alleluja 

/1 

  

 I: Alleljua :I x5 

 Áldjátok az Istent, dicsérjétek nagy nevét, 

 magasztaljuk együtt, Atyánk, áldott légy! 

 Ref. 

/2 

  

 Zendüljön az ének, ünnepeljünk dalolva, amen, alleluja! 

 Ref. 

/3 

  

 Hatalmas Isten,erős várként tündököl, megsegíti népét, fölkarolja őt! 

 Ref. 

/4 

  

 A gonosz erejének nincs fölötte hatalma, amen, elleluja! 

 Ref. 

 

>310   Szent László királyunk 

/1 

  

 Vasmarokkal fogtad össze hajdan gyarló nemzeted, rendületlen önfegyelem 

lebegett fölötted: merre jártál, megismerték igaz, szent hitedet. 

/Ref. 

  

 Szent László, Krisztus szolgája, szükségünk van erős karodra! 

/3 

  

 Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk, amig meg nem térünk az örök 

hazába. 

 Nagy csodát vittél végbe Urunk ereje által, sziklából vizet fakasztottál 

egyetlen kardcspással; országunkat megvédted a pusztulás hatalmától, 

csodáid és erős lelked oltalmaznak a gonosztól! 

 Ref. 



/4 

  

 Imádkozz miértünk, gyarapodjék hitünk, amig meg nem térünk az örök 

hazába. 

 Könyörögj miértünk, Szent László király! 

 Könyörögj értünk, Szent László király! 

 

>311   Születésnapi köszöntő 

/1 

  

 Ha van még nap az égen, úgy ma ragyogjon az. 

 Ha van még alvó élet, úgy ma legyen tavasz! 

 Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ, 

üljön a világ örömünnepet! 

/2 

  

 Ha van Isten az égben, hogy van,azt jól tudom, úgy ma áldjon téged, édes 

jó anyám nagyon. 

 Ha van Isten az égben, hogy van, azt tudom ám! Úgy ma áldjon meg téged, 

édes jó anyám. 

 

>312   Boldog születésnapot 

  

 Adjon az Úr néked még sok csodás évet, világra jöttöd napján ünnepelünk 

téged, szüleidet is köszöntjük, Istennek hálát adunk érted. 

 Áldjon az Úr téged, árassza rád áldását, ahogy megáldotta születésed 

napját, boldog születésnapot, tudd, hogy midnig gondolunk rád. 

 

>313   Térdet hajtok előtted 

/1 

  

 Térdet hajtok előtted én Uram Istenem, Szentlelkeddel kérlek, tölts el 

engemet. 

 I: Szeretetből teremtettél, gondviselő Atyánk lettél, életem a Te 

életed, segíts, hogy így legyen. :I 

 Leborulva imádlak, imámat hallgasd meg. 

 Láthatod, hogy hiszek benned, remélem jöttödet. 

/2 

  

 Szereteted éltet, mégis félek, naponta a sok kisértés távol tart tőled, 

tartsd távol tőlem. 

 Megkérem Szűz Máriát Egyházunk Szent anyját, jó Atyánkhoz és Fiához 

vezessen el minket. 

 I: Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd lelkem, Szűzanyánk szeretet 

lángja lobogjon bennem. :I 

 

>314   Teremtő Tűzvész 

/1 

  

 Teremtő Tűzvész, légy velünk, Szentlélek, édes Istenünk! Jöjj, Ölelő! 

 Jöjj, Túlerő! Rád szomjas szellem és velő. 

 Balzsam a szívben, ajkakon, ajándék, pecsét, hatalom! 

 Te égi Hang! Te szent Galamb! Tengert teremtesz, partalant. 

/2 



  

 Tűz teljessége, tünemény, hét lánggal égő fáklyafény! Szólj, Szerelem! 

Szólj nyelveken! Lángol és zeng a Végtelen. 

 Fényár, mely bennünk fölfakad, te légy a boldog prikadat: légy új 

varázs! Légy óriás! Te légy a testnek gyógyulás. 

/3 

  

 Kergesd el tőlünk a Gonoszt, szívünkbe békéd harmatozd, Szent Lángeső! 

 Szent Próbakő! Légy útjainkon vezető. 

 Benned az Atya titka ég, s a Fiú adja mindenét: 

 I: ó Tűzaránk! Ó tiszta Láng! Kettőjük Lelke, szállj le ránk! :I 

 

>315   Te gondolsz rám 

/1 

  

 Uram, te gondolsz rám, bár nem érdemlem igazán. 

 Uram, vigyázol rám, Kísértésbe ne engedj ma már. 

 Téged kérlek, őrizz szüntelen, bár nem érdemlem, ábrándokat hüvös 

éjjelen kergetnem ne kelljen. 

/2 

  

 Uram, te gondolsz rám, bár nem érdemlem igazán, vigyázol rám, kísértésbe 

ne engedj ma már. 

 Tudom I: méltatlan vagyok! Bűneim nagyok, törd le őket, kérlek, jó Uram. 

Tudom, :I 

/3 

  

 Téged kérlek, őrizz szüntelen, bár nem érdemlem, adj erőt, hogy minden 

bánatom kegyelmed keressem. 

 Uram, te gondolsz rám, bár nem érdemlem igazán. 

 

>316   Uram, irgalmazz 

  

 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! 

 Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

 Uram, irgalmazz! 

 

>317   Így szóltak az angyalok 

  

 Így szóltak az angyalok künn a pusztában: Keljetek föl, jó pásztorok, 

megszületett megváltótok, Betlehemben találjátok, kis istállóban. 

 Így szóltak az angyalok künn a pusztában: Dicsőség az Úristennek, 

békesség az embereknek, Jézus Krisztus megszületett, kis istállóban. 

 

>318   Váratlanul 

/1 

  

 Éhez szívvel vándoroltam árván, bűneimnek sötét éjjelén. 

 Szó nélkül is azt kérdeztem némán: mért vagyok és miért élek én. 

 Vaksi szememmel kerestem célom, nem találtam semmi bíztatót, lelkem 

mélyén arra vártam, mikor hallok végre egy igazi szót! 

 Ref. 

/2 

  



 Leültettél asztalodhoz újra, föláldozva jó hírneved. 

 Bűnösöknek lettél a barátja, hogy fölemeld az eleseteket. 

 Hálás szívvel megyek eléd, megváltóm Uram, Istenem, kérlek téged, mutasd 

meg nékem hová szántad az életem! 

 Ref. 

/Ref. 

  

 I: Váratlanul felém tártad kezed asztalodnál elém adtad borod, kenyered. 

 Borod, kenyered. Nem vagyok én méltó, Uram, látod. 

 Tisztelettel hogy fogadjalak? 

 Úgy lehetnék én is a barátod, ha Tested Véred megtisztítanak! :I 

 

>391   Zengjük együtt 

/1 

  

 Zengje ajkad: erős az Isten! Zengje ajkad az Úr előtt! 

 Zengje ajkad: erős az Isten! Erős a mi Istenünk! 

 Zengje ajkad: dicső az Isten! Zengje ajkad az Úr előtt! 

 Zengje ajkad: dicső az Isten! Dicső a mi Istenünk! Zengje együtt minden 

szív, zengje együtt föld és ég! 

/2 

  

 Zengjük együtt: erős az Isten! Erős a mi Istenünk! 

 Zengje együtt minden szív, zengje együtt föld és ég! Zengjük együtt: 

dicső az Isten! Dicső a mi Istenünk! 

/3 

  

 Zengje lelked: az Úr az Isten! Zengje lelked az Úr előtt! 

 Zengje lelked: az Úr az Isten! Jézus a mi Istenünk! 

 Zengje együtt minden szív, zengje együtt föld és ég! 

 Zengjük együtt: az Úr az Isten! Jézus a mi Istenünk! 

 Zengje együtt minden szív, zengje együtt föld és ég! 

 Zengjük együtt: az Úr az Isten! Jézus a mi Istenünk! 

 Jézus a mi Istenünk! 

 

>320   Izrael Királya 

/1 

  

 Izrael Királya, seregeknek Ura, megszámlálja népét, az Ő választott 

népét. 

 I: Serege, mint a tenger fövenye, az ég csillagai, föld csillagai. 

 Választott nép, királyi nemzetség. Választott nép, királyi nemzetség. 

Választott nép, királyi nemzetség. :I 

 

>321   Megszülettem 

/1 

  

 Megszülettem, Te adtad életem. 

 Megszülettem, a semmiből hirtelen. 

 Megszülettem, Te engem akartál, megszülettem, feladatot adtál. 

/Refr. 

  

 I: Szent vagy, Istenem, neved áldott legyen, világmindenség Istene, 

szent vagy, Istenem, neved áldott legyen, hozsanna szóljon Teneked. :I 



/2 

  

 Elindultam életemnek útján, Te szerettél és megbocsátottál, segítettél, 

Te\ bajban nem hagytál, megszülettem, feladatot adtál. 

 Refr. 

 

>322   Csak a csönd 

/1 

  

 Csak a csönd ölel át, csak a csönd ölel át, nyisd meg a csönd kapuját, 

tárd föl a fény csarnokát! 

 Válaszd szét az óceánt, hadd\ keljek át, hadd keljek át! 

 I: Jöjj, Lélek, töltsd be életünk életeddel! Jöjj Lélek, töltsd be 

életünk, töltsd be lényegünk lényegeddel! :I 

 

>323   Bejött Jézus 

/1 

  

 Bejött Jézus a házamba, 

 Házam közepén megálla, 

 Piros vérét hullajtotta, 

 Egész házamat befolyta. 

 Életemet én nem adtam, 

 Két kezemet nem nyújtottam, sóhajtását nem hallottam, vakon néztem, 

világtalan. 

 I: Dicsőség, dicsőség, dicsőség az Úrnak. :I 

 

>324   Szűz Mária dicsérete 

/1 

  

 (Fiúk): Ave, világ asszonya, tengereknek csillaga, édes hárfa, Mária, 

édes hárfa, Mária. (2x) 

 (Fiúk és lányok): Ave, világ asszonya, tengereknek csillaga, édes hárfa, 

Mária, édes hárfa, Mária. 

 Ave, zengő citera, drága nárdusz illata, gyöngyök legdrágábbika, 

gyöngyök legdrágábbika. (3x) 

 

>325   Hol a helyem? 

/1 

  

 Sötét utcák mélyén megyek egymagam, sehol nem találom önmagam. 

 Uram, segíts meglelnem, megtalálnom a helyem, rossz nekem céltalan 

járnom életem! 

/2 

  

 Vezess vissza magadhoz, Uram, Istenem, ne hagyj Tőled eltávoznom többé 

sohasem! 

 Uram, segíts meglelnem, megtalálnom a helyem, rossz nekem céltalan 

járnom életem! 

 

>326   Zúgó szél 

/Refr. 

  

 Zúgó szél, égi vihar, jöjj a Lélek lángjaival! 



/1 

  

 Rajtunk hatalmat te vehetesz, újjá, tisztává tehetsz, Isteni erő van 

tenálad, tégy vele most nagy, szép csodákat! 

 Refr. 

/2 

  

 Erőddel a szíveken zúgj át és szellőztesd ki minden zugát, szellőztess 

ki országot, népet, az\ egész, nagy, földkerekséget. 

 Refr. 

/3 

  

 Földrengés, mely\ nem\ ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, 

vihar, mely\ alkot, tűz, mely\ éltet embert, családot, földet, népet. 

 Refr. 

/4 

  

 Hiába a pénz, ravaszság, fegyver, csak nyomorult marad, ó, az ember. 

 S milliók kérnek, mert belátják: Nem segít más, csak az imádság. 

 Refr. 

/5 

  

 Söpörd el a bűnt, a\ gyanakvást, s\ tedd, hogy végre szeressük egymást! 

 Hívunk téged, jöjj\ Szent Vihar, ég\ tisztító lángjaival! 

 Refr. 

 

>327   Legyen a béke teveled 

/1 

  

 Legyen a béke teveled, legyen a béke teveled, legyen a béke teveled, 

 legyen a béke, béke, béke teveled! 

 Hevenu shalom álechem (3x) 

 Hevenu shalom, shalom, shalom álechem! 

 

>328   Totus tuus 

/1 

  

 Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hol van az ország! 

 Mester, hol lakol? Kérünk, válaszolj, merre visz az Út? 

/2 

  

 Mester, mit tegyek, hogy életem legyen, küldd el Lelked, vár a mi 

szívünk. 

 Mester, mit tegyek, hogy megismerjelek, szólj, mit kívánsz. 

 Refr. 

/Refr. 

  

 Jöjjetek hozzám, lássátok! Jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok! 

 Töröljük le együtt a világ könnyeit, gyógyítsuk együtt a világ sebeit! 

 Jöjjetek hozzám, érintsetek! Jöjjetek hozzám, és bátran higgyetek! 

 Szeressétek egymást, mint én szerettelek, ímé, az ország itt van 

köztetek! 

 Totus Tuus, totus Tuus, totus Tuus! Teljesen a Tiéd! 

 



>328B  Együtt fog ujjongni... 

  

 Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is, és örömében táncot lejt a lány. 

láj-láj-láj-láj-lá-lá,láj-lá-láj-lá... 

 És gyászukat ünnepre fordítom, és nem búsulnak ezután.I: Vidámmá teszem 

a szívüket, hogy örvendezzenek a bánatuk helyett.:I 

 

>329   Hatalmas az a hegy... 

/1 

  

 Hatalmas az a hegy, ami tornyosul előtted, de az imádság ereje által 

elmozdul a hegy, ha hiszed! Az Úr segít téged, ha zörgetsz a menny 

ajtaján, Ő hűséges hozzád, szeretete megtalál. 

/2 

  

 Igen, végtelen az erő, végtelen a kegyelem, mely kiárad majd reád, ha 

térden állva keresed, kutatod, várod az Isten válaszát. 

 Mert végtelen az Isten és végtelen az ereje, mely betölti lelkedet, 

szeretete megőrzi életed! 

/3 

  

 Életed az Ővé, szeretete átölel éneket dalolhatsz, mert a király fia 

vagy. 

 Nyújtsd felé kezed, mert magad nem győzhetsz már. 

 Ne feledd el soha: szeretete megtalál! Igen, végtelen az erő, szeretete 

megtalál! 

/4 

  

 Végtelen az erő, mely kiárad majd reád, ha térden állva keresed, 

kutatod, várod az Isten válaszát. 

 Mert végtelen az Isten és végtelen az ereje, mely betölti lelkedet, 

szeretete megőrzi életed, csak higgyél, bízzál, higgyél, bízzál, higgyél, 

bízzál; szeretete megőrzi életed! 

 

>330   Ruah (Lélek) 

  

 Ruah, Ruah, Lélek Lélek, nem erőszakkal, hatalommal, 

 Ruah, Isten Szentlelke, 

 de Jézus lelkével élünk. 

 

>331   Isten Országa bennünk van 

  

 Testvéreim ne féljetek és ne kételkedjetek. Jézus valóban föltámadott és 

örökké köztünk lesz. 

 Jöjj, hát, jöjj, kövessed te is Krisztus parancsait az Atya, Fiú és a 

Szentlélek nevében hirdessük: 

 Isten Országa bennünk van, mert Atyánk így akarta, hogy Szent Fia 

mindennap velünk a világ végéig. 

 

>332   Jöjj el, Urunk Jézus 

  

 Jöjj el, Urunk Jézus, légy vendégünk nékünk! 

 Áldd meg, mit adtál nékünk, áldd meg, Urunk, így kérünk! 

 



>333   Aki nekünk ételt 

  

 Aki nékünk ételt, aki italt adott, Urunknak, Istenünknek szent neve 

legyen áldott! 

 

>334   Ízleld és lásd 

  

 Ízleld és lásd, hogy jó az Úr, ó ízleld és lásd, hogy az Úr jó. 

 Boldog ember az, ki Benne bízik; boldog ember az, ki Benne bízik. 

 Jó, Ő jó, Ő jó, Ő jó, Ő jó. 

 

>335   Emmánuel 

/1 

  

 I: Maga a fölséges Úr,maga az Isten adott nekünk jelet, hát lássátok és 

értsétek meg az Úr jelét! :I 

 I: Emmánuel, Emmánuel, Urunk, Te itt vagy velünk!:I 

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel! 

/2 

  

 I: Íme, a Szüz méhében fogan, íme a Szüz áldott állapotban van, a 

Szentlélek Úristen csodája által!:I 

 I: Emmánuel, Emmánuel, 

   áldott légy, nagy Istenünk! :I 

 Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel, velünk az Úr, Emmánuel! 

 

>336   Jézusé lett életem 

/1 

  

 Jézusé lett életem keresztje jelével megjelölt engem. 

 Meghívott, hogy szolgáljam, életem már övé! 

 Bolgod énekem száll felé: Köszönöm, Uram, hogy hozzád tartozom, 

köszönöm, Uram, hogy élek, köszönöm, Uram, hogy őrzöd életem, s dalommal 

áldhatlak Téged, ó, Uram. 

 Jézusé lett éltetem, mindörökre, elhívott engem. 

 Hirdetni az örömhírt minden embernek, hogy mindenki együtt dalolja a 

hálaéneket. 

 

>337   Ó, hála Néked 

  

 I: Ó, hála Néked, hála Néked mindenért! 

 Ujjongva áldunk, magasztalunk,mert életedet adtad az emberért. 

 Húsvét hajnalán feltámadtál, s mennyországba meghívtál, alleluját 

dalolunk Néked, mert midnörökre köztünk maradtál.:I 

 Alleluját dalolunk Néked, mert midnörökre köztünk maradtál. 

 Alleluját dalolunk Néked, mert köztünk maratál. :I 

 

>338   Reggeli dal 

  

 A tegnapot a múltnak adtam, a holnap még csak a jövendőm. 

 Új reggelre ébredhettem, hála, Uram, hogy van még időm, dicsőítlek a ma 

kezdetén, áldd meg e napot, Üdvözítőm! 

 

>339   Nagy öröm az Urat dicsérni 



/1 

  

 Nagy öröm az Urat dicsérni. Istenünk, teneked zsoltárt zengeni kora 

reggel hirdetni téged, magasztalni szépségedet. 

 Refr. (2x) 

/2 

  

 Betöltöd szívem örömöddel, ujjongok a te nagy műveid felett, mily\ 

fönséges minden alkotásod, mily\ bölcsek gondolataid. 

/3 

  

 Olyan az igaz, mint a pálma, virul, minta Libanon cédrusa, kivirágzok az 

Úr csarnokában, ott él Istenünk házában. 

/Refr. 

  

 Tánccal, tapssal, muzsikával, tízhúrú lanttal, citerával, tánccal, 

tapssal, muzsikával, tízhúrú lanttal, citerával. 

 

>340   Jöjj, Vigasztaló 

/1 

  

 I: Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek áradj ránk! :I 

 I: Jöjj, éltető Lélek, derűs, tiszta láng! :I 

 I: Árassz békét ránk, :I 

 töltsd el a szívünk erőddel! 

 

>341/A Kanadai mise - Kyrie 

/1 

  

 Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

 Ments meg minket, Istenünk! Uram, irgalmazz! 

 Krisztus kegyelmezz! Krisztus\ kegyelmezz! 

 Tiszta szívet adj nekünk, Krisztus\ kegyelmezz! 

 Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 

 Újítsd meg az életünk, Uram, irgalmazz! 

 

>341/B Kanadai mise - Alleluja 

/1 

  

 Alleluja! Alleluja! 

 Alleluja! Alleluja! 

 

>341/C Kanadai mise - Sanctus 

/1 

  

 Szent, szent, szent az Úr, Ő a kezdet és a vég! 

 Dicsőséged betölti a\ mennyet és a földet, hozsanna a\ magasságban! 

 Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a\ magasságban! 

 

>342   Ó, Uram! 

/1 

  

 Ó, Uram, Néked zeng szavam, Téged áldalak, Ó, Uram! 

 Ahová a kezed ér, gyümölcs sarjad, amit megérintesz, életre fakad. 



 Ó, Uram, Néked zeng szavam, Téged áldalak, Ó, Uram! 

 

>343   Alleluja (Istenünk áldott legyen) 

/1 

  

 Alleluja, alleluja, Istenünk áldott legyen, alleluja,\ alleluja, áldja 

Őt minden! 

 

>344   Ne félj, mert megváltottalak! 

/Refr. 

  

 I: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba 

zártalak, örökre enyém vagy! :I 

/1 

  

 Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni 

senkit nem hagyok. 

 Karom feléd tárom, kiárad áldásom. 

 Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel, amikor úgy érzed, nyomaszt az 

élet. 

 Refr. 

/2 

  

 Nem taszítalak el, amikor vétkezel, irgalmat lelsz a szívemben, örök 

feléd a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. 

 Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel, ne félj, ha éjben jársz, hidd, 

hogy a fény vár rád! 

 Refr. 

 

>345   Szentháromság éneke 

/1 

  

 Atyaisten, nagy Alkotó, minden a te műved, az egész világot Atyánk, Te 

teremtetted, Abbá, szerető Atyánk, szent neved áldott legyen, irgalmad 

határtalan, jóságod végtelen! 

 Dicső Szentháromság, dicső Szentháromság, Háromság egységében nagy Isten 

áldott legyen! 

/2 

  

 Fiúisten, Megváltó, bűneink eltörölted, helyettünk szenvedtél, bűnhödtél 

kegyetlen, Jézus, tanítottál, kereszten megváltottál, dicsérünk ujjongva, 

új életet adtál! 

 Dicső Szentháromság, dicső Szentháromság, Háromság egységében nagy Isten 

áldott legyen! 

/3 

  

 Szentlélek, erőt adó, Te éltetsz bennünket, vezeted lépteinket, formálod 

szívünket, Lélek, egység Lelke, isteni tűznek Lelke, hívunk és áldjuk 

neved, velünk légy örökre! 

 Dicső Szentháromság, dicső Szentháromság, Háromság egységében nagy Isten 

áldott legyen! 

 

>346   Áldott légy nagy jóságodért 

/1 



  

 Áldott légy nagy jóságodért, 

 áldott légy Uram, 

 műveidért és 

 felmagasztaltassál, ó 

 I: Alleluja x3:I 

/2 

  

 keresd őt, míg megleled, hívd, míg közel van, 

 térj vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajtad, ó 

 I: Alleljuja x3:I 

/3 

  

 Ujjongjon a föld az Úrnak ujjongva dicsérje szent nevét, 

felmagasztaltassál Urunk és Istenünk, ó 

 I: Allleluja x3:I 

 

>347   Dicsérjük az élet Urát! 

/Ref. 

  

 Dicsérjük az élet Urát, dicsérjük az irgalmas Atyát, dicsérjük Jézus 

szent nevét, dicsérjük a szeretet Lelkét! 

/1 

  

 A Bárány odaadta életét, 

 kitárta nékünk szent szívét, 

 és így szól:"Jöjj hozzám, ne félj! 

 Fogadd be szent lelkem tüzét!" 

/2 

  

 Az Úr legyőzte a halált; 

 föltámadt a győzelmes király, 

 uralkodik mindörökké, 

 imádja őt a föld s az ég! 

/3 

  

 Szelíd, alázatos Urunk, 

 Megváltónk és hű Pásztorunk, 

 Királyunk és Vigasztalónk, 

 Imádunk téged, Jézusunk. 

 

>348   Ébredjetek, lantok, citerák! 

  

 Ébredjetek lantok, citerák, ébredjetek már, ó lelkem ébredj már! 

 Ébredjetek, lantok, citerák, ébredj már, ó lelkem, ébredj már! 

  

 Felébresztem a hajnalt, Uram dicsérlek Téged. 

 Irgalmasságod az égig ér,... 

 A Te hűséged a felhőkig ér,... 

 Fölemelkedsz az egekig,... 

 Dicsőséged betölti a földet,... 

 

>349   Jézus, kiáltok Feléd 

  



 I: Jézus, kiáltok Feléd, a hangom a szívedig elér, jöjj közel, és ölelj 

át engem, maradj örökre velem!:I 

 

>350   Sziklavár 

  

 Sziklavár, sziklavár, sziklavár ami Urunk sziklavár a mi Urunk. 

 Erős Ő, megtart Ő, bízd Rá hát te is magad, bízd Rá hát te is magad. 

/1 

  

 Betölti szívem az öröm, Jézusom ezt megköszönöm, 

 ó hála, ó hála, Jézus a szívem királya! 

/2 

  

 Betölti szívem a szeretet, Jézusom, Tőled kaptam ezt, 

 ó hála, ó hála, Jézus a szívem királya! 

/3 

  

 Betölti szívem a remény, ez a legnagyobb nyeremény, 

 ó, hála, ó, hála, Jézus a szívem királya! 

 

>351   Úrfelmutatás után 

/1 

  

 Uram Jézus mindenható Élő Isten egy Fia kit az Atya szándékából 

Szentléleknek jóvoltából világra szült Mária. 

 I: Háladaloddal a világot új életre keltetted Szent Tested és Véred 

által vétkeinktől szabadíts meg engemet. 

/2 

  

 Add, hogy amit Te parancsolsz, mindig hiven kövessem. 

 Tőled soha el ne váljak, kivüled mást ne kivánjak, lelkem újra 

szülessen. 

 I: Ki mint Isten az Atyával és az örök Lélekkel Úr vagy és betöltesz 

mindent, szegény ember lelkeinket áldással és élettel. 

 

>352   Te vagy a Feltámadás 

  

 Te vagy a I: Feltámadás, Te vagy az Élet, Te vagy az én üdvösségem,  

irgalomat találok én Istenem, Te vagy királyom, Te vagy égi jegyesem, 

mert nincs más reményem, békém, örömöm, menedékem és vigasztalásom, csak 

az Úr szívében élni szüntelen; Istenem, Te vagy egytelen boldogságom, 

Istenem, Te vagy :I Istenem, Te vagy egyetlen boldogságom, Istenem, Te 

vagy egyetlen boldogságom. 

 

>353   Uram, Tehozzád futok 

/1 

  

 Uram, 

 I: Tehozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged ó mily jó énnekem. 

Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak 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. Uram :I 

 

>354   Zengjen a föld s az ég 

  

 Zengjen a föld, az ég, Dalolja Istenszeretét, közénk jött és odaadta 

értünk életét. 

 Dicsérünk, nagy király, kitárjuk szívünk bezárt kapuját, imádunk téged, 

jézusunk, jóságos Urunk. 

 Gyertek, dicsérjük Őt, imádjuk Őt, ünnepeljük Őt, énekeljük Jézus szent 

nevét! 

 Gyertek, dicsérjük Őt, imádjuk Őt, ünnepeljük Őt, énekeljük Őt 

mindörökké! 

 

>355   Föltámadt az Úr 

/Ref. 

  

 Alle 

 I: luja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, allelluja föltámadt az 

Úr, alle :I 

 föltámadt az Úr. 

/1 

  

 Pénteknapon sírba tették, zord katonák őrizték, de harmadnaptól nem volt 

Ő a sírban már, erősebb az Úr, mint a halál. 

 Ref. 

/2 

  

 Krisztus Urunk értünk szenvedett, 

 halála minket váltott meg, 

 de amint megmondta, fölkelt harmadnap, 

 dicsőség legyen Urunknak! 

 Ref. 

 

>356   Alleluja, áldott az Úr! 

/1 

  

 Alleluja x6 

 Áldott az Úr, mert legyőzte a halált, 

 feltámadt Jézus, dicső, nagy királyunk, 

 és üdvözítette minden gyermekét; 

 áldjuk az Ő nevét mindörökké! 

/2 

  

 Jézus előtt hajoljon meg minden térd, 

 a mennyben, a földön és az alvilágban, 

 mert Ő az Úr, övé minden dicsőség, 

 áldjuk az Ő nevét mindörökké! 

/3 

  

 Minden, mi él, Tőle kapta életét, 

 Övé a dicsőség örökkön-örökké, 

 gyertek, imádjuk az élet Istenét, 

 áldjuk az Ő nevét mindörökké! 



 

>357   Atyám, tied vagyok 

  

 Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak, dicsőség szent nevednek! 

 Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek, dicsőség szent nevedenk! 

 Jézus, tiéd vagy, és szüntelen imádlak, dicsőség... 

 Lélek, tied vagyok, és szüntelen imádlak, dicsőség... 

 

>358   Isten leszállt 

/1 - 2 

  

 Isten leszállt a felhőben, és megjelent dicsőségben. 

 Isten leszáll, közel jön ő, Neve: végtelen irgalom. 

 Elrejtőztél a felhőben, közel jöttél a szívemhez. 

 Kerestelek, kiáltottam, neved: végtelen irgalom. 

/3 - 4 

  

 Megszólított a felhőből, odaemelt maga mellé, tűz tündökölt a felhőben. 

Neve: végtelen irgalom. 

 És a szikla-hasadékban elrejtettél mély titkodban, 

 sebeidben rejtőztem el, neved: végtelen irgalom. 

 

>359   Dicsérd az Úr nevét 

/Ref. - 1 

  

 Ref. 

 Dicsérd az Úr nevét, és ujjongjon a szíved, mert Isten benned él, 

alleluja, alleluja, alleluja! 

  

 Sionnak leánya, dalolj örömödben, énekelj az Úrnak, Izrael! 

/2 - 3 

  

 Így szól Adonáj: örülj, Jeruzsálem, mert veled az Úr, a te Istened! 

  

 Ne félj, Sion leánya, mert eljegyeztelek hűségben és szeretetben. 

/4 - 5 

  

 Ő a te királyod, Izrael, a seregek Ura az Ő neve. 

  

 Örül neked az Úr, a te Istened, és újjáéleszt kegyelmével. 

 

>360   Ír áldás 

/Ref. 

  

 Nap melegen süsse a te arcodat! 

 S amíg újra találkozunk, hordozzon téged, hordozzon téged, hordozzon 

tégedet...tenyerén az Isten! 

/1 

  

 Legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögül a szél, az eső puhán essen 

földjeidre! 

 Ref. 

/2 

  



 Mert csak Ő, csak Ő az út, és Ő tebenned él, az Ő fénye ragyog 

lelkeinkre, 

 ne feledd ígéreted, tisztán éld az életed! 

 Ref. 


