
énekfüzet 1

A MÉLYBŐL HOZZÁD SZÁLL SZAVAM

1. A mélyből hozzád száll szavam:
Krisztus, kegyelmezz!
A bajban lelkem társtalan:
Krisztus kegyelmezz!

Refr.:
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj!
Nézd, rám tör a bűn már.
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt!
Krisztus kegyelmezz!

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

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

ÁLDJAD, ÉN LELKEM

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát.
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgonahang,
Mind az Ő szent nevét áldják!
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.

ANGOL:
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;
Sing now in glad adoration!
2. Praise to the Lord, who o’er all things so wondrously reigneth,
Who, as on wings of an eagle, uplift eth, sustaineth.
Hast thou not seen. How thy desires all have been.
Granted in what He ordaineth?
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énekfüzet 3

ÁLDJON MEG TÉGED, ÁLDJON AZ ÚR

Áldjon meg téged, áldjon az Úr,
Őrizzen téged, őrizzen Ő!
Orcáját mennyekből fordítsa le rád Atyád!
Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad!
Adjon békességet!

FEL, BARÁTIM

Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt,
Rajta, bátran! megsegít és győzedelmet ad. 
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!

2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész, 
Jól vigyázz, mert akit elkap, teste lelke vész.
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!

3. Szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel,
Így előre Jézusunkkal: néki győzni kell! 
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér,
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!

4. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll, 
Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. 
Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, 
Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér’!
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4 énekfüzet

HŰSÉGES ISTEN 

Hűséges, örökké hűséges, oltalma az árváknak. Megtartasz, ha 
senki nincs mellettem, hűséges Isten. Hűséges, örökké hűséges, 
gyógyító a sebzettnek. Megvédesz gyengén, sérülten, hűséges Isten.
Éneklem a teremtő, megtartó Istennek: uralmad, szerelmed soha 
nem múlik el. Megvéd engem a Te hatalmas neved, hűséges Isten.
Hűséges, örökké hűséges, védelme a megtörtnek. Felemelsz és 
megtartod néped hűséges Isten.
Éneklem a teremtő, megtartó Istennek: uralmad, szerelmed soha 
nem múlik el. Megvéd engem a Te hatalmas neved, hűséges Isten.
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énekfüzet 5

IRGALMAZZ, ÚR ISTEN

1. Irgalmazz, Úr isten, immáron énnékem!
Irgalmazz, Úr isten, immáron énnékem!
Mert tebenned bízik, Uram az én lelkem,
És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem.
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 dicsérni.
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.
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6 énekfüzet

ISTENRE BÍZOM MAGAMAT 

1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom; :/:
Ő formált, s tudja dolgomat, Lelkem ezzel biztatom. 
E világ szép formája Az ő keze munkája. 
Mit félek? – mondom merészen: Istenem és Atyám lészen. –

5. E világnak dicsősége Igen hamar elmarad, :/: 
Kit ma gondok sújtnak, végre Holnap diadalt arat.
Csak Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom,
Mert az igazaknak Atyja Hű szolgáját el nem hagyja.

JÉZUS ÉLETEM, ERŐM, BÉKÉM

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.
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énekfüzet 7

JÉZUS, TE ÉGI SZÉP

1. Jézus, Te égi szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant, a föld ölén!
Benned van irgalom, terólad zeng dalom.
Erőd magasztalom, ragyogj felém.
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.
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8 énekfüzet

JÖJJ, KIRÁLYOM, JÉZUSOM

1. Jöjj, királyom, Jézusom!
Szívem, íme, megnyitom.
A gonosztól óvj te meg,
Meg ne rontson engemet.
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.
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.
6. Majd ha véget ér a harc,
S megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat,
S mennyországod béfogad.
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énekfüzet 9

GYERE TE IS

Gyere te is velünk az Úr színe elé, jöjj hozzá, téged vár! Gyere te is, 
essünk lábai elé, az ajtó nyitva áll! 
Zengjünk hálát a hatalmas Istennek! Minden áldás egyedül őt 
illeti meg. Jézus, leborulunk trónodnál, néped csak Téged imád.

KI ISTENÉNEK ÁTAD MINDENT

Ki Istenének átad mindent, 
Bizalmát csak beléveti, :/:
Azt csudaképpen őrzi itt lent, 
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett, 
Az nem fövényre épített.

Zengj hát az Úrnak s járd az utat,
Mit éppen néked Ő adott; :/: 
A mennyből gazdag áldást juttat
S majd Jézus ád szép, új napot.
Ki Benne bízik és remél,
Az mindörökké Véle él.
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10 énekfüzet

MINDENKORON ÁLDOM AZ ÉN URAMAT

1. Mindenkoron áldom az én Uramat,
Kitől várom én minden oltalmamat.
Benne vetem minden bizodalmamat;
Mindenkoron dicsérem, mint Uramat.

2. Igen vigad és örvendez én lelkem,
Az Istennek segedelmét hogy kérem,
Nyomorultak meghallják, azt örvendem,
Vigadjatok Istenben, arra intem.

3. Én mikoron Istenhez kiáltottam,
Kegyelmesen tőle meghallgatattam,
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.
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énekfüzet 11

MINT SZARVAS HŰS VÍZFORRÁSRA

Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem Rád,
Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek Hozzád.
Ó, mért csüggedsz el én lelkem, hisz pajzsod Ő és támaszod.
Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol.

NE CSÜGGEDJ EL, KICSINY SEREG

1. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened,
Hogy végképp összetörjön;
Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör?
Nem lesz ez így örökkön!
Bízzál: ügyed az Istené,
Népét Ő el nem ejtené: Ő áll majd bosszút érted;
Ő állít Gedeont melléd,
Általa harcodban megvéd, Szent igéjét és téged.

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!
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12 énekfüzet

REJTS MOST EL

1. Rejts most el a szárnyad alá,
Erős kézzel takarj be engem!
Refr.:
Tenger tombol; zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé,
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél.
Csak Istenben bízz én lelkem,
Mert Ő él, nagyobb mindennél.
Tenger tombol Szívem nem fél,
Benned remél.

ANGOL:
1. Hide me now
Under Your wings
Cover me
Within Your mighty hand

Refrain:
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You above the storm
Father You are king over the fl ood
I will be still, know You are God

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

2. Csak Istenben bízz én lelkem,
Mert Ő él, nagyobb mindennél.
Rerf.:
Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
Szívem nem fél, Benned remél!
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énekfüzet 13

TAIZÉ ÉNEK: BIZAKODJATOK, JÓ AZ ÚR

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet, 
Bizakodjatok jó az Úr. Allelúja.
Confi temini Domino quoniam bonus, 
Confi temini Domino. Alleluia.

TEBENNED BÍZTUNK ELEITŐL FOGVA

1. Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk 
hajlékunknak!
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem 
föld nem volt formálva,
Te voltál és te vagy, erős Isten, és te megmaradsz minden időben.
8. Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal, Hogy jó kedvvel 
vigyük véghez éltünket,
Ne terheltessünk nyomorúságokkal! Vigasztalj minket és adj 
könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk, Mellyel régóta ostoroztatunk!
9. Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fi ain!
Add értenünk felséges hatalmadat, Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas 
Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, Kezeink munkáit igazgassad!
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14 énekfüzet

URAM, SZENT VAGY

Uram, szent vagy, Uram szent vagy
Hatalmas vagy, hatalmas vagy
Te vagy méltó, te vagy méltó
A dicséretre, a dicséretre
Veled járok, veled járok
Rád tekintek, rád tekintek
És szeretlek, és szeretlek
Minden napon, minden napon.
//:Új dalt zengek és áldom Királyom, ki méltó.
Csak rá nézek, Őt várom, leborulva imádom.://
Csak Te vagy az Úr, a nagy Király, a Mindenható.
A mi kősziklánk te vagy Immánuel, hatalmas Isten, 
A békesség Ura, megfeszített Bárány, megmentő Isten vagy, 
Kegyelmed végtelen, uralkodsz örökké az ég és föld felett.
Te vagy az alfa és ómega, kezdet és vég.
Te vagy a Messiás, megmentő barát, ki véd 
//:Te vagy a megváltóm, és életem Tiéd!://

HIMNUSZ

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A  múltat s jövendőt!
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