
     IfjúságI énekfüzet



3     IfjúságI énekfüzet «

A mélyből hozzád száll szavam    

2. Ha ajkam vétett ellened, 
Krisztus, kegyelmezz! 
A jó hírt zeng jem csak Veled, 
Krisztus, kegyelmezz! (Refr.)

3. Ha arcod fényét elfedem, 
Krisztus, kegyelmezz! 
Te újból szólíts, Istenem!
Krisztus, kegyelmezz! (Refr.)

Meg j: a dőlt betűs részeket szólista vagy kis együttes énekelheti.

     IfjúságI énekfüzet «

KiAdó: 
Zsinati ifjúsági iroda, Budapest

SZerKeSZtőK: 
Balogh Lázár, Bódiss tamás, Gyimesi Bence, valamint a Liturgiazenei Csoport többi tagja

NyomdAi eLőKéSZítéS: 

Pálóczy Krisztina és rezessy Szabolcs



4 5»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

A mennyben fenn a trónusnál 
Before the throne of God above

2. mikor a Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért,
Jézusra nézek, áldom őt, A bűneimből megmentőt.
ő halt meg minden vétkemért, A bűntelen a bűnösért.
isten, a Bíró, fölmentett, Krisztusra nézve engedett,
Krisztusra nézve engedett.

     IfjúságI énekfüzet «

3. íme, a Bárány, ő van ott, Feltámadt, és üdvöt hozott.
ő mondta: megváltód vagyok, Nem vonja vissza, mit adott.
A Bárány vére volt az ár, őnála többé nincs halál.
Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn, az isten trónjánál,
ott fenn, az isten trónjánál.

1. Before the throne of God above i have a strong and perfect plea:
A great High Priest, whose name is Love, Who ever lives and pleads for me.
my name is graven on His hands, my name is written on His heart;
i know that while in heaven He stands No tongue can bid me thence depart
No tongue can bid me thence depart.

2. When Satan tempts me to despair, And tells me of the guilt within,
Upward i look, and see Him there Who made an end to all my sin.
Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free;
For God the just is satisfied to look on Him and pardon me, 
to look on Him and pardon me

3. Behold Him there, the risen Lamb my perfect, spotless righteousness,
The great unchangeable i am, The King of glory and of grace!
one with Himself i cannot die my soul is purchased by His blood
my life is hid with Christ on high, With Christ, my Savior and my God
With Christ, my Savior and my God



6 7»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Adjon isten jó éjszakát

     IfjúságI énekfüzet «

2. íme, eltűnt a fényes nap,
Felkél-e még nékem holnap?
míg számadásom nem egész,
Nem vagyok még az útra kész.

3. íme, sötét éj vesz körül,
Csak a csillagfény tündököl,
ragyogjatok égi tüzek,
Bátorító üzenetek.

4. most a szemem már lezárom,
Jöjj el, Jézus, őrizd álmom!
testem, lelkem reád bízom,
Légy mellettem oltalmazóm!



8 9»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Ahány csillag van az égen 

2. Ahány fűszál van a réten, Annyi szépet adtál nekem istenem,
Úgy érik meg igéd bennem, mint a kalász a tavaszi napfényben,
te adsz fényt és záporesőt, Juhaidnak bőven termő legelőt,
Nem takarnak, nem is vetnek, Hiányt többé nem szenvednek tebenned.

3. olyan színes lett az éltem, Amióta én megtértem istenem,
Amilyen a búzamező Pipacsvirág mikor kijő teljében,
te festetted meg az eget, tarka-barka vadvirágos mezőket,
Úgy fesse át Jézus vére, Bűntől sötét szívem tiszta fehérre.

4. mély a szívem békessége, mint a tengernek végtelen kéksége,
Szélvész fölül zavarhatja, de az alját soha fel nem kavarja,
mert, kősziklára építettem, Biztos alapra vetettem istenben,
Jöhet szélvész, jeges eső, Házamra pusztulás többé már nem jő.

     IfjúságI énekfüzet «

Áldalak, jó Uram



10 11»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Áldásoddal megyünk

2. menjünk mindig feléd, tekintsünk terád,
Szentlelked erejét add nékünk tovább! (Refr.)

3. őrizz, hogy a kezünk legyen tiszta kéz,
Szólj ránk, hogy a szívünk legyen mindig kész! (Refr.)

4. Várunk, áldott Király, bizony, jöjj hamar,
Várunk, égi Király, bizony, jöjj hamar! (Refr.)

     IfjúságI énekfüzet «

Áldjon meg téged
Ároni áldás – 4Móz 6,24–26



12 13»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Áldjad, én lelkem
Lobe den Herren – A 103. zsoltár alapján – Praise to the Lord

2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! 
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. 
Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed.

3. Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged, 
elkísér utadon, tőle van testi épséged. 
Sok baj között erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, 
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. 
Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, és hited tőle mit várhat.

5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! 
őt áldjad, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem! 
el ne feledd: Napfényed ő teneked! őt áldjad örökké! Ámen.

     IfjúságI énekfüzet «

1. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation!
o my soul, praise Him, for He is thy health and salvation! 
All ye who hear, now to His temple draw near; 
Praise Him in glad adoration.

2. Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Shelters thee under His wings, yea, so gently sustaineth!
Hast thou not seen how thy desires ever have been 
Granted in what He ordaineth?

3. Praise to the Lord, who uniquely and splendidly made you
Gave you good health and strength and in your daily walk led you 
All of your need God in his mercy would meet; 
Under his wings he would shade you.

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der ehren!
meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zu Hauf ! Psalter und Harfe, wacht auf ! 
Lasset den Lobgesang hören!

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Flügeln des Adelers sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt. 
Hast du nicht dieses verspüret?

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
in wieviel Not hat dich der gnädige Gott 
Über dir Flügel gebreitet.



14 15»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Atyám, két kezedben

2. Atyám, két kezedben teljes az öröm,
Ajándékodban gyönyörködöm.
tékozlóként éltem, tárva most karod,
Hűtlenségem nem hánytorgatod. refr.

3. Atyám, két kezedben bátran sírhatok,
Fájdalmaim hordozod, tudom. 
ott fönn a kereszten, áldó két kezed,
Bűneimmel én szegeztem fel. refr.

Meg j: szöveghez alkalmazkodó ritmussal.

Áldott légy, Uram 
Bless the Lord, my soul



16 17»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Az Úr istent magasztalom 
A 77. zsoltár alapján

2. Számtalan kínokban valék, 
Bűneimért kit érdemlék: 
de ismét megkönnyebbülék, 
mihelyt vigasztalást hallék.

5. Nagy erősen igaz hittel, 
magam isten beszédével, 
Kegyelmes ígéretével, 
Bátorítám Szentlelkével.

Az isten Bárányára 

2. megtörve és üresen Adom magam neki, 
Hogy újjá ő teremtsen, Az űrt ő töltse ki. 
minden gondom, keservem Az Úrnak átadom, 
ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom.

3. Örök kőszálra állva A lelkem megpihen; 
Nyugszom Atyám házába’ Jézus kegyelmiben. 
Az ő nevét imádom most mindenek felett; 
Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet.

4. Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd,
Követni híven, mint ő, Atyám parancsait. 
Szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg 
dicső harmóniába’ Örök imát rebeg, Örök imát rebeg.

6. Csuda irgalmasságodat, 
Hiszem, Uram, hatalmadat, 
onnan vészen bizodalmat, 
én lelkem minden oltalmat.

7. Kezeidnek karjaiban, 
élet, halál birtokodban, 
megmutatád, hogy markodban, 
Vagyon minden oltalmadban.



18 19»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

7. Boldog a nép, amely tenéked örvendez, 
minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. 
Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, 
és a te nevedben örvendeznek szüntelen, 
mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, 
és jótéteményed rajtuk megszaporítod.

Bocsásd meg, Úristen

2. Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 
tétova bujdosik, mint madár a szélvészben; 
tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, Akar esni kétségben.

Az Úrnak irgalmát örökké éneklem  
A 89. genfi zsoltár

3. Az egek hirdetik sok csudadolgodat, 
A szent gyülekezet te igazságodat, 
mert vajjon kicsoda volna ott fenn az égben, 
Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen? 
Az erős angyalok seregében vagyon-e, 
Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne? 



20 21»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

2. Csak tőled, csak tőled kaphatok gyógyulást,
Csak tőled, csak tőled remélek jót.
Csak tőled, csak tőled nyerek feloldozást,
mert Jézus, te vagy megváltóm.

3. Csak érted, csak érted keresztem felveszem,
Csak érted, csak érted mozdul szívem.
Csak érted, csak érted terheim vállalom,
mert Nálad van mind, Jézusom.

Csak istené legyen minden dicsőség 

die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner 
Werke! ich will singen dem Herrn mein Leben lang; ich will loben 
meinen Gott, solang ich bin.

3. Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni, 
de bűnei miatt nem mer elődbe menni, 
tőled oly igen fél. reád nézni sem mér, Színed igen rettegi.

5. Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal! 
mit használsz szegénynek örök kárhozatjával?
inkább hadd dicsérjen e földön éltében Szép magasztalásokkal.

6. térj azért, én lelkem, kegyelmes istenedhez, 
Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, 
mert lám, hozzá fogad, Csak reá hagyd magad: igen irgalmas Úr ez.

Csak Benned



22 23»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

erdő mellett estvéledtem

2. én istenem, adjál szállást! már meguntam a járkálást; 
A járkálást, a bujdosást, Az idegen földön lakást.

3. Adjon isten jó éjszakát, Küldje hozzám szent angyalát: 
Bátorítsa szívünk álmát; Adjon isten jó éjszakát!

dícsérjétek az Urat 
A 150. genfi zsoltár

2. dícsérjétek őt kürtben, ékes éneklésekben; 
Hegedűkben, lantokban és hangos citerákban 
Az Úrnak zengedezzetek! 
Sípokban, orgonákban és más szép muzsikákban
Örvendjetek az istennek!

3. Az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban 
mindnyájan dícsérjétek, Citerát pengessetek, 
Az Úr szent nevét dícsérvén! 
minden lelkes állatok, istent magasztaljátok: 
dicsőség istennek! Ámen.



24 25»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

egyedül csak te vagy 



26 27»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

1. Light of the World
you stepped down into darkness
opened my eyes
Let me see
Beauty that made
This heart adore you
Hope of a life
Spent with you

eljött hozzám
Here I am to worship



28 29»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

én istenem
Nem rejtem el

2. Abban telik kedvem nekem,
Akaratod teljesítsem.
Szívem falán a törvényed,
oda írta fel a Lelked.

3. Nem rejtem el igazságod,
Hirdetem szabadításod,
Nem titkolom kegyelmedet,
megvallom te szerelmedet.

2. King of all days
oh so highly exalted
Glorious in Heaven above
Humbly you came
to the earth you created
All for love’s sake became poor

Refrain:
Here i am to worship
Here i am to bow down
Here i am to say that you’re my God
you’re altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me

i’ll never know how much it cost
to see my sin upon that cross
i’ll never know how much it cost
to see my sin upon that cross

Call (ending):
Call upon the name of the Lord And be saved



30 31»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Fényed 
Mit árt ember nekem – You Shine



32 33»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Ha utam borítja 

2. Ha gyakran fenyeget kísértés tőre,
S ijeszt, hogy üdvöm is elveszthetem.
Nem alszik lelkemnek hűséges őre,
S Krisztusnak kegyelme elég nekem!

3. Ha vár a feladat, sürget a munka,
S testem is, lelkem is erőtelen,
Az Úr a segítőm, amint megmondta,
S Krisztusnak kegyelme elég nekem!

4. Ha eljön maholnap utolsó órám,
S a földi vándorlást bevégezem,
Az Úrnak orcája ragyog majd énrám,
S Krisztusnak kegyelme elég nekem!

Why should i fear man,
When you made the heavens?
Why should i be afraid,
When you put the stars in place?
Why should i lose heart,
When i know how great you are?
Why should i give up,
When your plans are full of love?

in this world we will have trouble,
But you have overcome the world!

you Shine,
Brighter than the brightest star!
your Love,
Purer than the purest heart!
you Shine,
Filling us with courage and strength
to follow you!



34 35»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

2. Hála barátért, testvérszívért,
Hála, hogy bennük bízhatom,
Hála, hogy minden ellenségnek 
Békét hozhatom.

3. Hála a munka áldásáért,
Hála a boldog percekért,
Hála, hogy adtál dalt is, fényt is,
Adtál szép zenét.

Meg j: Az ének bevezethető az alsó szólam, majd – hozzáadva – a felső szólam szöveg nélküli 
megszólaltatásával.

Hála, hogy itt a csendes reggel 

1. danke für diesen guten morgen, 
danke für jeden neuen tag. 
danke, dass ich all meine Sorgen 
Auf dich werfen mag. 

2. danke für alle guten Freunde, 
danke, oh Herr, für jedermann. 
danke, wenn auch dem größten Feinde 
ich verzeihen kann. 



36 37»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

2. Nagyok az Úrnak csudái, 
és aki azt megtekinti, 
Örvendez annak az ő szíve. 
és az ő szent igazsága 
és ő dicső méltósága 
megmarad mind örök időkre. 

5. igaz minden ő hagyása, 
minden ő parancsolata, 
melyben semmi változás nincsen. 
Az ő népét ő megmenté, 
és ővélük kötést szerze, 
mely megmarad minden időben. 

6. Szent és dicső az ő neve, 
és az Úrnak ő félelme, 
A jó bölcsességnek kezdete. 
Ki megtartja ő törvényét, 
és megőrzi szent igéjét, 
Annak megmarad dicsérete. 

Hálát adok, Uram, néked 
A 111. genfi zsoltár



38 39»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Hinni taníts, Uram

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 
Lélekből, lelkesen kérni taníts! 
Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj. 
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts! 
Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, 
míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 
Jézus, te visszajössz: várni taníts! 
majd ha kegyelmesen Nézed az életem: 
Állhassak csendesen. Hinni taníts!

Hajnalórán 

2. Hajnalórán zengi minden végtelen hatalmadat,
mesterem, taníts beszélni, gyönge számba add szavad!
Hadd siessek hozzád hívni mind a megfáradtakat!



40 41»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

3. Ajkunkon hazugság bélyege,
megrontott életünk átka.
Hogy állunk elődbe így, Uram,
Naponként téged imádva?!
Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk!
Szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk!
Ne szóljon igéd hiába!
Ne szóljon igéd hiába!

4. A szívünk összetört, ó Uram,
itt állunk előtted gyászba’.
A mélyből hozd ki az életünk,
Ne szóljon igéd hiába!
Áldd meg igédet, hogy érthessük,
dicsőségedre, hogy élhessünk.
Ne szóljon igéd hiába!
Ne szóljon igéd hiába!

Hozzád jövünk, Uram

2. A fülünk igédre nem figyel,
Lábunkkal járunk a sárba’.
Vágyaink szakítnak tőled el,
Nem fénylik mécsünk világa.
ó Uram, templomod hadd legyen,
A szívünk megszentelt hely legyen!
Ne szóljon igéd hiába!
Ne szóljon igéd hiába!



42 43»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

2. Szívem mindörökké áld,
Úgy szeret dicsérni téged.
Örvendezek jó Atyám,
mert megváltottál és élek!”

Hozzád száll dalunk 

Hozzád száll az énekem
Lord, I lift Your name on high

2. refrén:
A mennyből jöttél hozzánk,
Hogy utat mutass.
meghaltál a kereszten,
Bűneink miatt.
de legyőzted a halált,
mert nem tarthatott tovább,
Szívem mindörökké áld! 



44 45»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Hűséged végtelen 

2. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz,
A Nap, a Hold s a nagy csillagsereg
ezt zengi szüntelen együttes karban:
te vagy az irgalom, a szeretet. (Refr.) 



46 47»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

ím nagy isten 

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, 
teelőled elrejtenem semmit sem lehet; 
Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: 
Vedd le rólam, ó, Úr isten, vedd le ezt a súlyt!

3. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, 
Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt; 
ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: 
Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!

4. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, 
Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok! 
Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, 
Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz!

3. eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül,
Velem vagy, s lényed úgy megvidámít!
erőt adsz mára, a holnapra reményt.
Áldásod ontja rám bő árjait. (Refr.)

imádkozzatok és buzgón

2. „Keressetek buzgón és megtaláltok!” – téged keresünk, Uram: hogy bűn s átok 
erőt ne vegyen mirajtunk, légy nékünk égi utunk, igazságunk, életünk!

3. „Zörgessetek buzgón isten ajtaján!” – elfáradtunk, Uram, e világ zaján; 
ó, nyisd meg az égi béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját!



48 49»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

isten szívén megpihenve 

2. Szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai,
tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. 
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk; 
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

3. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy te vagy, 
míg eggyé lesz benned végre minden szív az ég alatt; 
míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, 
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.

irgalmazz, Úr isten 
Az 57. zsoltár alapján

4. Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél, – mert énnékem mennyből őrizőt 
küldöttél,
én ellenségimtől engem megmentettél – és az én szívemben örömöt szerzettél.

6. Kész már az én szívem néked énekelni, – Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni
és mindenek előtt téged megvallani, – A te szent nevedet örökké dícsérni.

7. Kelj fel azért mostan, én nagy dicsőségem, – Légy mindenben nékem kedves 
segítségem, 
erőtlenségemben légy én erősségem – és veszedelmemben légy oltalmam nékem.

8. én felmagasztalom irgalmasságodat, – mindenkoron vallom te igazságodat, 
mind ez egész földön hatalmasságodat: – mindenkor hirdetem a te jó voltodat.



50 51»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

itt van isten köztünk 

2. itt van isten köztünk: ő, kit éjjel-nappal Angyalsereg áld s magasztal. 
Szent, szent, szent az isten! Néki énekelnek A mennyei fényes lelkek. 
Halld, Urunk, Szózatunk, Ha mi, semmiségek Áldozunk tenéked!

3. Csodálatos Felség, Hadd dicsérlek téged: Hadd szolgáljon lelkem Néked! 
Angyaloknak módján Színed előtt állván, bárcsak mindig orcád látnám! 
Add nékem mindenben te kedvedben járnom, istenem, Királyom!

4. Általjársz te mindent; rám ragyogni engedd életadó, áldott Lelked! 
mint a kis virág is magától kibomlik, rá ha csöndes fényed omlik: 
Hagyj, Uram, Vidáman Fényességed látnom S országod munkálnom!

5. egyszerűvé formálj Belső, lelkiképpen, békességben, csöndességben.
tisztogasd meg szívem: tisztaságod lássam Lélekben és igazságban. 
Szívemmel mindig fel- Szállhassak sasszárnyon: Csak te légy világom!

itt az este 

2. reád bízzuk gyermeki hittel testünk-lelkünk, Jó Atyánk.
Hű pásztorunk, esdve kérünk, Áldásodat áraszd ránk!



52 53»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Jézus a mi oltalmunk   

2. eladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás nem árad rád. 
ő az, aki ingyen, már od’adott mindent, értünk áldozva önmagát.

3. Fogták, elítélték és megfeszítették, isten Fiát mi helyettünk.
Nincs már ítélet, vád sohasem érhet, vére eltörölt minden bűnt.

6. Jöjj és lakozz bennem: Hadd legyen már itt lenn templomoddá szívem-lelkem! 
mindig közellévő: jelentsd magad nékem, Ne lakhasson más e szívben; 
már itt lenn mindenben Csakis téged lásson, Leborulva áldjon!

Jézus a jó Pásztor

2. Jézus a szőlőtő, ereje nagy.
Nem él hiába, ki benne marad.
Gyümölcsöt érleljen szereteted,
tenélküled néped mit se tehet.

3. Jézus világosság, messze ragyog.
Fényéből élnek mind a csillagok.
Bűnünket oszlasd el, nagy a sötét!
Vezesd te jó útra mind, aki vét!

4. Jézus a békesség, fegyvere egy:
A megbocsátó és hű szeretet!
Békére vágyódik mind e világ.
Félelmes ínségből hozzád kiált!

5. Jézus a kezdet és Jézus a vég!
Hadd zengje ég és föld dicséretét!
Vezess az ösvényen, maradj velünk,
míg örök fényedbe megérkezünk!



54 55»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Jézus, életem, erőm, békém Jézus, te égi szép

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj, 
míg ő hord karjain, hű mestered! 
elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, 
töröld le könnyedet: Jézus szeret!

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, 
Ne rejtsd el, mesterem, tetszésedet! 
Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, 
idegen tájakon jár gyermeked.

4. tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen 
Fényedből fénysugár az életem, 
míg a homályon át a lelkem otthonát, 
Világosságodat elérhetem.



56 57»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Jöjj az Úrhoz

2. Nála nélkül elveszett már bűnös életed,
Nála nélkül élned is kár hosszú éveket.

3. Nála nyílnak énekelve, szívek, ablakok:
Jöjj te is hát, S nagy kegyelme rajtad átragyog!

4. Jöjj az Úrhoz, jöjj az Úrhoz! Nála béke vár:
életedbe új erőt hoz, ő a nagy király!

Jöjj, az Úr vár reád 

2. ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül, 
Ámde zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül. 
tétován mire vársz? Hallod-é már a hívó szót? 
el ne késs, jaj, vigyázz, mire eszmélsz: a van csak volt.

3. Jézus hív, vele járj, erre váltott meg ő. 
Lelki sziklára állj, élő víz onnan jő. 
ő nekünk utat tört, te is lépj arra hittel rá! 
már itt lent, s oda fönt téged ő tehet boldoggá!



58 59»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Jöjj, Jézus, életem Jöjj, királyom, Jézusom! 

2. Véreddel, mely el-kifolyt, 
mosd le rólam, ami folt; 
élet útját megmutasd, 
én meg nem találom azt.

3. Gyógyítsd meg sok nyavalyám, 
enyhíts szívem bánatán; 
Kétség, gond ha gyötrenek, 
Biztasd nádszál hitemet.

6. majd ha véget ér a harc, 
S megpihentetni akarsz: 
megragadom jobbodat, 
S mennyországod béfogad.

4. Van hatalmad rá, tudom, 
míveld, édes Jézusom: 
Hit, remény és szeretet 
töltse be a szívemet.

5. A keresztet te adod, 
Adj hozzá alázatot: 
Hordjam olyan csendesen, 
mint egykor te, mesterem.



60 61»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Jövel, Szentlélek Úr isten 

2. te, szentségnek új világa, igédnek vezérlj útjára, 
taníts téged megismernünk, istent atyánknak neveznünk. 
őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól, 
és ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja!

3. ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, 
Hogy maradjunk útaidban, ne csüggedjünk háborúnkban. 
erőddel elménket készítsd, Gyenge hitünket erősítsd, 
Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja!

Jövök a kereszthez



62 63»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Ki asztalt terítesz  2. Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek a gazdáját!
Fordítsd visza néki a vendéglátását!
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen.

Ki vagyok én



64 65»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «



66 67»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Krisztus enyém 

2. mikor közénk a földre jött, végtelen Úr lett újszülött.
Bár áldást szórt és új reményt, megfeszítették mindezért.
ő vállalta a kínhalált, a kárhozat mind őrá szállt.
A bűnömért ő szenvedett, szent vére által élhetek.

3. ő ott feküdt a sír mélyén, éjszaka nyelte el a Fényt.
de harmadnap örömhír szólt: életre kelt a megváltó!
Feltámadott győzelmesen, a bűn átkát nem szenvedem.
A vére volt a drága ár, otthonra leltem Jézusnál.

4. Nincs bűntudat, nincs félelem, ő ragyog át az életen.
ő ad erőt és ő vezet, Jézusom őrzi szívemet.
Nem választ el többé az éj, ő az enyém, én az Övé.
míg hazahív vagy visszatér, ő az erő és békesség!

Krisztus, ki vagy nap és világ 

2. téged kérünk, szent Úr isten: 
oltalmazz minket ez éjen; 
Nyugodalmunk benned légyen, 
A mi lelkünk el ne vesszen!

4. mi szemeink ha alusznak, 
Szíveink rád vigyázzanak; 
te hatalmadnak ereje 
Légyen híveid őrzője!

6. Parancsoljad angyalidnak, 
Hogy mireánk vigyázzanak; 
A mi gonosz ellenségünk 
messze távol járjon tőlünk!

8. dicsőség légyen Atyának, 
ő szent Fiának, Krisztusnak, 
Szentlélekkel egyetemben, 
Örökkön-örökké! Ámen.



68 69»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Laudate omnes gentes 
Dicsérje minden nemzet - A 117. zsoltár

Lásd, Urunk egy nap

2. Hála, hogy ébren szentegyházad! Nappalokon és éjeken 
Szüntelen áldhat és imádhat, Nem hallgat el egy percre sem.

3. mert, mint a hajnal könnyű szárnya, Nem pihen, partról partra kel, 
Zeng új dicséret és új hála, Néped imája nem hal el.

4. már a nap távol testvért ébreszt, még alig hamvad fénye itt, 
Friss ajak dicsér egyre téged, és magasztalja tetteid.

5. így legyen! mert tiéd az ország, A hatalom és dicsőség. 
Jő a nap, melyen majd együtt áld és együtt dicsér minden nép.



70 71»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Lelki próbáimban

2. Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat: 
Szemem elé állítsd szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.

3. tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet; 
Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.

4. Ha halálra válik testem egykoron: ragyogjon fel lelked e hitvány poron; 
Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

magasztalunk égi fénynél  

2. tisztább vagy a kéklő égnél,
Forrás ezüstös vizénél,
Gyorsabb szélsebes galambnál,
őszintébb a reggeleknél.

3. Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,
Szelídebb a nyári estnél,
erősebb a kősziklánál,
otthonabb az édes tejnél.

4. messzebb vagy a csillagoknál,
Közelebb a pórusoknál,
Szíved szebb a szerelemnél,
Arcod nyíltabb a májusnál.

5. reszketnénk, ha nem szeretnél,
Nagy kegyelmed titkos szentély,
tiszta vággyal felruháztál,
Új életre fölemeltél.



72 73»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

maradj velem 
Abide with me

2. Kis életem fut s hervadásba hull, Bú lesz a vígság, fényesség fakul, 
Csak változást és romlást lát a szem; Változhatatlan, ó, maradj velem.

3. minden múló perc Hozzád visz közel, Kegyelmed űzi kísértőmet el, 
Nincs más vezérem, Nincs más mesterem, Fényben, borúban, ó, maradj velem.

4. ellenség ellen áldásod fedez, A könny nem sós, a kór is könnyű lesz, 
Sír, halál-fullánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, velem.

5. Hunyó szemembe vésd keresztedet, Ködöt foszlatva láttasd szent eged. 
Föld árnya fut, menny fénye megjelen: Halálban is te légy, Uram, velem.

1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with
me abide.
When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, o abide 
with me.

7. i fear no foe, with Thee at hand to bless; ills have no weight, and tears no 
bitterness.
Where is death's sting? Where, grave, thy victory? i triumph still, if Thou 
abide with me.

8. Hold Thou Thy cross before my closing eyes; Shine through the gloom 
and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee; in life, in death, 
o Lord, abide with me.



74 75»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

mi Atyánk, ó kegyes isten 
Vater unser – Our Father

2. mindennapi kenyerünket Add meg, bocsásd meg vétkünket, 
Amint mi is megbocsátunk Azoknak, kiktől bántattunk! 
és ne vígy a kísértetbe, de szabadíts gonosz ellen!

3. mert tiéd, Uram, az ország, tied minden hatalmasság, 
megadhatsz azért minékünk mindent, amit tőled kérünk. 
tied a dicsőség, Ámen! most és örökké úgy légyen!

1. Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an Und willst das Beten von uns hab’n, 
Gib, daß nicht bet’ allein der mund, Hilf, daß es geh’ von Herzensgrund! 

2. Gib uns heut’ unser täglich Brot, Und was man braucht zur Leibesnot;
B’hüt uns, Herr, vor Unfried’ und Streit, Vor Seuchen und vor teurer Zeit, 
daß wir in gutem Frieden stehn, der Sorg’ und Geizes müßig gehn! 

3. Amen, das ist, es werde wahr! Stärk unsern Glauben immerdar,
Auf daß wir ja nicht zweifeln dran, Was wir hiermit gebeten hab’n 
Auf dein Wort in dem Namen dein; So sprechen wir das Amen fein. 

1. our Father, Thou in heaven above, Who biddest us to dwell in love,
As brethren of one family, to cry in every need to Thee, 
teach us no thoughtless word to say, But from our inmost heart to pray. 

2. Give us this day our daily bread And let us all be clothed and fed.
From war and strife be our defense, From famine and from pestilence, 
That we may live in godly peace, Free from all care and avarice. 

3. Amen, that is, So shall it be. Confirm our faith and hope in Thee
That we may doubt not, but believe What here we ask we shall receive. 
Thus in Thy name and at Thy word We say: Amen. oh, hear us, Lord! 
Amen. 



76 77»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

már nyugosznak a völgyek 

2. ó, nap, hová tűnél el, Hová űzött az éjjel, mely harcban áll veled? 
te nem ragyogsz az égen, de más napom van nékem: Betölti Jézus szívemet.

3. már rám borul az éjjel, de biztatnak reménnyel ott fenn a csillagok, 
Hogy engem is a mennybe Felvisz az Úr kegyelme, Ha a földtől megválhatok.

4. A test nyugalmat áhít, és leveti ruháit, Halandóság jelit, 
de Jézusom az égbe’ Öltöztet dicsőségbe, Ha végórám elközelít.

5. ti, fáradt tagok, mostan tegyétek le nyugodtan A napnak terheit. 
Vigadj, szívem, te is majd Levetheted a bút, bajt S a bűn terhét, mely keserít.

6. már álom jő szememre; Ki vigyáz életemre, Ha most elszunnyadok? 
izráel őrizője Lesz házamnak védője: Nem érhetnek károk, bajok.

7. te légy, Jézus, oltalmam, Nálad lesz jó jutalmam, Hű szárnyaid alatt. 
te vigyázz csak, Uram, rám, Nem árt akkor a Sátán: testem-lelkem békén marad.

8. ti is távol s közelben, Akik szerettek engem: Békén pihenjetek; 
A sötét éjszakába’ Az Úr világossága őrködjék hűn fölöttetek.

mindenkoron áldom az én Uramat 
A 34. zsoltár alapján

2. igen vigad és örvendez én lelkem, Az istennek segedelmét hogy kérem, 
Nyomorultak meghallják, azt örvendem, Vigadjanak istenben, arra intem.

3. én mikoron istenhez kiáltottam, Kegyelmesen tőle meghallgattattam, 
őáltala hamar megszabadultam, Háborúságimban is megtartattam.

4. Lám, istennek angyala mind tábort jár, Az istenfélő emberek körül jár. 
Az istentől azért ki oltalmat vár, Útaiban mindenütt az nagy jól jár.

5. Segítségül azért istent hívjátok, ő jóvoltát kóstoljátok, lássátok! 
igen nagy-jó, azt bizonnyal tudjátok: Benne bízó emberek mind boldogok.

9. igen közel az Úr isten azoknak, töredelmes szívvel akik óhajtnak; 
Alázatos lélekkel akik járnak, Sok ínségből bizton megszabadulnak.



78 79»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

mindörökké hű az Úr mint szarvas hűs forrás után 
A 42. zsoltár alapján

2. Könnyek között telt életem,
míg az Urat nem ismertem.
Szomjaztam én az igazság után
Nem tudtam, hogy ő rég várt rám.

3. Szelíd hangja megragadott
és fölemelt, magához vont,
Kiválasztott, hogy meglássam arcát.
ó Jézus, jöjj, úgy várok rád!



80 81»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

mint szarvas hűs vízforrásra 
A 42. zsoltár alapján



82 83»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Nagy hálát adjunk az Atya istennek

2. Hála tenéked, mennybéli nagy isten, 
Hogy szent igédet adtad mi elménkben, 
és hogy ez által véssz ismeretedben, te kegyelmedben.

3. A romlás után nem hagyál bűnünkben, 
Sőt te Fiadat ígéréd igédben, 
Hogy elbocsátod őtet mi közénkben, emberi testben.

4. Felséges isten, tenéked könyörgünk, 
Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk, 
Hogy őtet látván, benne remélhessünk, idvezülhessünk.

5. Adjad, hogy lássuk a világosságot, 
te szent igédet, az egy igazságot, 
A Krisztus Jézust: örök vigasságot, és boldogságot.

6. és ne ismerjünk többet a Krisztusnál, 
Ne szerethessünk egyebet Jézusnál; 
maradhassunk meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal.

7. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, 
és jó életet minden utainkban; 
és Szentlelkeddel vigy be hajlékodba, A boldogságba.

8. dicsőség néked mennyben, Örök isten, 
Ki dicsértetel a te szent igédben, 
Krisztus Jézusban, mi idvezítőnkben, és Szentlélekben.



84 85»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Ne csüggedj el, kicsiny sereg 

2. él az Úr, áll ígérete: Ördög s világ minden csele 
megszégyenül mi rajtunk! 
Vélünk az Úr, mi ő vele, Végtelen az ő ereje:
Győzelmet kell aratnunk. 
Krisztusunk, segélj, el ne hagyj, Pártfogónk végig te maradj: 
oltalmazz neved által,
Hogy, mint hű nyájad, teneked  Zenghessünk dicséreteket
Víg, boldog hál'adással!

ó, terjeszd ki, Jézusom

2. ó, mosson meg az értem Bőven hullt, drága vér! 
Új lélekért könyörgök, Újult akaratér'. 
Kicsik, nagyok mind kérünk: őrködj vigyázva ránk! 
Békességedbe térünk: te áldd meg éjszakánk!



86 87»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

No, minden népek, örvendezzetek 
A 47. genfi zsoltár

4. őnéki minden jól énekeljen! 
mert minden népek néki engednek. 
Királyi székben ül nagy kegyesen. 
A fejedelmek őhozzá gyűlnek, 
mint Ábrahámnak istenét, áldják, 
Alázatosan Néki szolgálván.



88 89»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

ó, felséges Úr, mi kegyes istenünk 
A 8. genfi zsoltár

3. Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak, 
melyeket a te kezeid formáltak, 
Az eget, holdat, a fényes napot, 
és szép renddel a sok csillagokot: 

4. Csudálván mondom: micsoda az ember, 
Ki tőled ennyi sok dicsőséget nyer? 
de micsoda az embernek fia, 
Kiről Felségednek van ily gondja? 

7. ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk, 
mely csudálatos a te neved nálunk! 
Felségednek mely nagy dicsősége, 
mellyel teljes e föld kereksége. 



90 91»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Örök élet reggele

2. Jóságodnak harmata Gyarló életünkre hulljon, 
Szívünk, mely kiszárada, Vigaszodtól felviduljon, 
S híveid közt légy jelen Szüntelen.

3. Bűn ruháját vessük el A szövetség vére által, 
Vétkeink fedezzük el tőled nyert fehér ruhánkkal, 
Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt.

4. S majd vezess az égbe föl, irgalomnak napvilága, 
Könnyek gyászos völgyiből Üdvösségnek szép honába, 
Hol az üdv és béke majd egyre tart.

Örvendjetek 

2. Örvendjetek, Jézus feltámadott,
Új életet és új reményt hozott,
Örvendjetek, örvendjetek!
Nála az örök élet forrása ered,
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet,
Halljátok meg e jó hírt, emberek!

3. Örvendjetek, mert Jézus újra jön,
elszáll a gond, felszárad mind a könny,
Örvendjetek, örvendjetek!
Fölragyog az igazság, s végre győz a jó,
országa, szent uralma örökkévaló,
Halljátok meg e jó hírt, emberek!
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rejts most el
Still

2. Csak istenben bízz én lelkem,
mert ő él, nagyobb mindennél.
tenger tombol, zúg, süvít a szél,
te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél!

1. Hide me now
Under your wings
Cover me
Within your mighty hand

2. Find rest my soul
in Christ alone
Know His power
in quietness and trust

refrain:
When the oceans rise and thunders roar
i will soar with you above the storm
Father you are king over the flood
i will be still, know you are God
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Semmit ne bánkódjál 

2. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,
Az Atya istennél bizony te kedves vagy; 
ő szent Fia által már te is fia vagy,
minden dicsőségben, higgyed, hogy részes vagy.

4. Akármint halásszon az ördög utánad, 
Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad, 
mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad, 
Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.

6. oltalmazza Krisztus az ő szent egyházát, 
miként a jó pásztor saját juhocskáját; 
Valaki hallgatja a Krisztus mondását, 
Viseli mindenkor szorgalmatos gondját.

7. Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket, 
A te szent igéddel neveljed hitünket, 
és te Szentlelkeddel bírjad életünket, 
Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.

Szabadításod öröme
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Szálljon hangunk Szelíd szemed, Úr Jézus

2. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok, 
Adjon békét, bocsánatot Szelíd szemed, Úr Jézus.

3. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel; 
Vétkeztem én, ítéljen el Szelíd szemed, Úr Jézus.

4. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél bár, lásd, én megint 
Csak várom, hogy majd rám tekint Szelíd szemed, Úr Jézus.
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Szent vagy… mindenható isten

2. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
Kit a szentek áldnak, 
Koronájukat letészik teelőtted; 
Angyali seregek térdelve imádnak, 
Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.

4. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
Nagy és erős isten; 
minden műved dicsér az ég-, föld- s tengeren! 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott, véghetetlen: 
Három személyben egy áldott isten!

3. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
Földi köd bár elfed, 
és bűnös szem nem látja dicsőségedet, 
Csak te vagy szent, isten, és senki kívüled: 
teljes hatalmú szentség, szeretet!

találkozni jöttem Veled 

2. Vágylak megismerni téged, istenem,
Szentlelkedben járni és élni szüntelen.
itt vagyok…
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tebenned bíztunk eleitől fogva

8. tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal, 
Hogy jó kedvvel vigyük véghez éltünket, 
Ne terheltessünk nyomorúságokkal! 
Vígasztalj minket és adj könnyebbséget, 
és haragodat fordítsd el rólunk, 
mellyel régóta ostoroztatunk!

9. Szolgáidon láttassad dolgaidat, 
dicsőségedet ezeknek fiain! 
Add értenünk felséges hatalmadat, 
mi kegyes Urunk, ó, irgalmas isten! 
minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad!

tégy, Uram, engem áldássá

2. tégy, Uram, engem testvérré, Lelkedet úgy kérem,
tedd te a szívem, tedd késszé, bízni a testvérben!
Sejteni engedd, mit érez: boldog-e, szenved-é? 
Vigy közelebb a testvérhez, népedet tedd eggyé!
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teremts bennem tiszta szívet
Create in me – Az 51. zsoltárból

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me
restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me

testvérek, menjünk bátran 
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2. A keskeny útra térünk, Ne rettentsen meg az; 
Ki elhívott, vezérünk, tudjuk, hogy hű s igaz. 
mint egykor ő tevé, most véle s benne bízva, 
Arcát ki-ki fordítsa A szent város felé.

7. Ha botlanak a gyöngék, Segítsen az erős; 
Hordjuk, emeljük önként, Kin gyöngesége győz. 
tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, 
A bajt vállunkra venni e földi élten át.

8. menjünk vígan sietve, Hisz utunk egyre fogy; 
Nap megy napot követve, S a test majd sírba rogy. 
Csak még egy kis tűrés! Ha őt híven követjük: 
A láncot mind levetjük S vár ránk az égi rész.

Újszövetséged elfogadom

2. Áttört kezedbe kezem teszem,
Ne engedd kérlek, ha elveszem.
Láncolj magadhoz örökre már,
Nincsen itt részem, nincs, ami vár.

3. Hű lenni nékem, tudom, nehéz,
de szívem lássad, hű lenni kész.
Járva az útat, ha botlanék,
emelj magadhoz, keresztedért.

Új szívet adj 

2.  Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet,
mely, Jézusom, te lakhelyed.
Hol egyedül a te hangod szól,
mely véled van tele,
Csak véled van tele!

3. Jézus, a te gyógyító kezed
megfogta már a szívemet.
S én is, tudom, bűntelen leszek
majd nálad odafönn,
A mennyben odafönn!
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Úr Jézus, megváltóm 
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Úr lesz a Jézus mindenütt 

2. őneki mondjunk hő imát, díszítsük azzal homlokát, 
Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete.

3. országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét zengjétek, 
Gyermekek hangja hirdesse: Áldott a Jézus szent neve!

4. ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás, 
Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak.

5. minden teremtés dicsérje, A Király Krisztust tisztelje; 
Angyali ének zengjen fenn, S mind e föld mondja rá: Ámen.

Uram, közel voltam hozzád

2. Uram, kerestelek téged, Céltalan futottam:
Csak magamig, másokig, majd Sírodig jutottam.
Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok.
Halálodnak harmadnapján Szívem megtalálod.

3. Uram, taníts hinni benned, Várni új csodára;
tedd életem hűségessé, S legyen szavam hála:
Halálodnak harmadnapján Zendülnek a fények,
Halálodnak harmadnapján én is áldlak téged!
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Uram, szent vagy 
You are Holy

»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «
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you are holy… you are mighty… you are worthy… Worthy of praise…
i will follow… i will listen… i will love you… All of my days…

i will sing to / And worship / The King who is worthy / i will love and adore Him
And i will bow down before Him … sing to and worship the King who is worthy
And i will love and adore him …  bow down before Him
you’re my Prince of Peace and i will live my life for you

you are Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God
Lord of everything
you’re emmanuel … the great „i Am” …  the Prince of Peace, Who is the Lamb
you’re the living God … my saving grace 
you will reign forever, you are ancient of days
you’re the Alpha, omega, Beginning and end
you’re my Savior, messiah, redeemer, and friend
you’re my Prince of Peace and i will live my life for you

»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Úrnak szolgái mindnyájan 

2. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek istenteket, 
Szívből néki hálát adván, őt áldjátok minduntalan.

3. megáldjon téged az isten, A Sionról kegyelmesen, 
Ki teremtette az eget, A földet és mindeneket.
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Válaszra várva
Mi lesz a munkám…

»  IfjúságI énekfüzet      IfjúságI énekfüzet «

Velem vándorol utamon Jézus

2. Velem vándorol utamon Jézus,
ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik,
ő az éltető, tiszta fény…

3. Velem vándorol utamon Jézus,
Bár az út néha oly sötét,
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd…

4. Velem vándorol utamon Jézus,
ez a vigaszom, baj ha jő;
Bármi súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van ő…

5. Velem vándorol utamon Jézus,
túl a sír sötét éjjelén,
Fenn a mennyei, angyali karban
Nevét végtelen áldom én…       
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