1. Úr lesz a Jézus (Hatton J., 1793)
Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy s nem telik.
Őneki mondjunk hő imát, díszítsük azzal homlokát,
Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete.
Országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek,
Gyermekek hangja hirdesse: Áldott a Jézus szent neve!
Ő királysága bő áldás, ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldatnak.
Minden teremtés dicsérje, a Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zengjen fenn, s mind e föld mondja rá: Ámen.
2. Jöjj, ha éhes vagy (ismeretlen)
Jöjj, ha éhes vagy, jöjj, ha fáradt vagy,
Fogadd el az élet vizét, mit Jézus Krisztus ad!
Refr.:
Jöjj, áldjuk együtt Őt, a drága Megmentőt,
Az Isten szent Fiát, aki od’adta önmagát!
Emeld fel két kezed, míg bátran hirdeted,
Hogy Jézus Krisztusnál megtisztul bűnös életed!
Nyisd ki szíved!
Bízd rá életed, add át szívedet,
Engedd Jézust uralkodni, mert Ő nagyon szeret!
3. Üdvözlégy Jézusunk (Joseph Vogels)
Üdvözlégy Jézusunk,
Előtted most hódolunk!
Dicsőítünk örökké,
Szentlelked tesz eggyé.
Üdvözlégy Királyunk,
Te vagy a mi Urunk!
Jöjjön el királyságod,
Legyen meg kívánságod!
Dicsőség a Báránynak,
Izrael királyának!
Győzünk majd Nevedben!
S harcolunk Szentlelkedben!
Júdának oroszlánja,
Mily erőteljes vagy!

Izrael szent királya,
Mily csodálatos vagy.

4. Elnémul minden (Szabó András)
Refr.:
Elnémul minden, ha megszólal az Isten.
Megnyitom szívem, ha megszólal az Isten.
Elhallgat az óceán, csendben lesz az oroszlán,
Tátott szájjal figyelnek a kisgyerekek.
(Mert) egy szavával teremtett ringó búzamezőket,
Égig érő hegyeket, kicsi kezeket.
(Mert) egy szavával teremtett ciripelő tücsköket,
Döngicsélő méheket, kicsi füleket.
(Mert) egy szavával teremtett fényes szitakötőket,
Pöttyös hátú bogarat, kicsi ujjakat.
(Mert) egy szavával teremtett játszadozó ceteket,
Óriási bálnákat, kicsi lábakat.
(Mert) egy szavával teremtett lompos farkú peléket
Nagy pofájú pockokat, kicsi fogakat
5. Ki olyan mint Ő (Paul Baloche)
Ki olyan, mit Ő, a megölt Bárány, ott, Isten trónján…
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy Királynak…
Refr.:
Szívből imádd, a napfelkeltétől, míg ránk borul az éjjel!
Szívből imádd, minden nemzet, minden nép,
Minden angyal, minden szent: Áldd Őt!
Ki olyan, mint Ő, a győztes Oroszlán, ott Isten trónján…
A hegyek hódolnak, a habok zúgnak, a nagy Királynak…
6. Másnap este (Jaakko Löytty)
Nem volt fény, amely továbbvezet, csak egy árny,
Utam homályba tűnt, sötét vett körül.
És a végtelen hatalmú üresség sírt;
Bennem összetört minden itt legbelül.
Refr.:
Ki áll mellettem, ki érzi bánatom,
Ha a legmélyebb gyász vesz körül?
Ki szól hozzám, ki félt majd, ha álmodom,

És Nélküled ébredek föl?
Nincs már reggel, mely Téged köszönt, hogyha várod,
Meleg kezével nem érint úgy a szél.
Minden reményünk szertefoszlik, mert itt tél lett,
És a megfagyott félelem újra él.
Refr.
Ki mutat olyan sírt, amely üres lehet,
Ki tud könnyet törölni az arcunkról?
Hajnalt ébresztő hír ölel át, szorít át,
Ő élettel győzi le a halált.
Ő áll mellettem, Ő érzi bánatom,
Ha a legmélyebb gyász vesz körül.
Ő szól hozzám, Ő félt majd, ha álmodom,
Ha ijedten ébredek föl.
7. Krisztusom kívüled (Pécselyi Király Imre, 1641)
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom,
Ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom,
Veszélyes vermemből és felszabadulnom.
Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek
És bennem virraszd fel napját kegyelmednek;
Igaz utat mutass nékem, szegényednek,
Járhassak kedvére te szent Felségednek.
Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,
Miként a vigyázó virradást vár éjjel;
Hozd fel szép napodat nékem is jó reggel,
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.
Dicsértessél Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
És a Szentlélekkel mind egy hatalomban:
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
8. Írd át álmaim (Szabó András)
Megkopott, elhamvadt álmaim itt hozom,
Sarumat - szétfoszló vágyaim - leoldom.
Elázott, elhagyott, meghasadt kereszted
Lábánál otthagyom, meghajtom térdemet…
Refr.:
Írd át álmaim, amire akarod,
Cseréld ki vágyaim, amire akarod,
Töltsd be életem, amivel akarod,

Ölelje jövőmet egészen át karod.
Írj gyönyörű verssorokat életem lapjaira!
Zengj szárnyaló dallamokat életem ritmusába!

9. Vedd az elmém (Matt Crocker, Hillsong)
Eljöttem, hogy Előtted meghajtsam térdeimet, térdeimet.
Lelj most rám, emelj fel arcodhoz, vonj magadhoz, vonj magadhoz.
Irgalmad esője csorduljon lelkemen át, lelkemen át!
Karjaid kitárva vártál rám, szólj most hozzám, szólj most hozzám!
Refr.:
Vedd az elmém, vedd a szívem,
Egy vágy legyen lelkemben, hogy még jobban ismerjen!
Mint a zúgó szél, járjad át lelkem!
Készíts utat, készíts utat bennem!
Mint a mennydörgés, rázzad föl lelkem!
Készíts utat, készíts utat bennem!

10. Felemelhetem újra (Pintér Béla)
Felemelhetem újra tekintetem, tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.
Felemelhetem újra a kezeimet, tudom, a hegyeken Te ott vársz rám;
Tudom, a hegyeken Te ott vársz rám.
Refr.:
Megint tágas térre állok, újra tűz lobban bennem;
És csak áldom, áldom, áldom azt, aki lehajolt értem.
Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom,
Szívem tudja, te itt vagy rám vársz.

11. Titkok Istene (Kiss Sámson Endre)
Titkok Istene vagy rejtély minden utad,
Mégse félek, ha Te vezetsz.
Hogyha eltévedek, kezed visszavezet,
Mindig gondomat viseled.
Segíts látnom azt az ösvényt, ami feléd tart.
Segíts hallanom a hangod a viharban.
Mert Te hű vagy, soha el nem hagysz,
Rád bízhatom az életem.
Titkok Istene, csodás tanácsos bölccsé teszel és tanítasz.
Fel nem foghatom a Te terveid, de Te lépésenként vezetsz.
Jóságod velem van nap, mint nap.

12. Nincs más Isten (Chris Tomlin)
Nálad lett borrá a víz, holtakat életre hívsz,
Nincs más Isten, nincsen más.
Te ragyogod be az éjt, Te hozod el a reményt,
Nincs más Isten, nincsen más.
Refr.:
Te vagy az Isten, aki nevére
Leborul minden a földön, az égen,
Hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is!
Te vagy az Isten, aki nevére
Leborul minden a földön az égen,
Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is!
És hogyha Isten velünk,
Ember mit árthat nekünk,
Mert hogyha Te vagy velünk,
Ki lehet ellenünk?

13. Országod jöjjön el (Rend Collective)
Jöjj uralkodj köztünk, járd újra át szívünk,
És növekedj bennünk, fedd fel miért élünk!
Jöjj, reménységed terjedjen, mint futótűz a földeken,
A Lelked törjön át, árasszon el!
A Te néped már új erőt vár, jöjj hát!
Refr.:
Országod jöjjön el! A sötét tűnjön el!
Karjaid mozdítsd meg, sebeink érintsd meg!
Tüzed gerjeszd fel, népünk ébreszd fel!
Teremts új légkört, köztünk építsd föl trónod!
Az országod most az, mit életünk szomjaz,
Nem szórjuk el kincsünk, mit Tebenned leltünk!
A rabláncok lehullanak, a sebek mind beforranak,
A Menny ügyéért indulunk harcba!
A föld népe már új tavaszt vár, jöjj hát!
Refr.
Uralmad terjeszd ki a föld határáig!
A pokol serege nem állíthatja le,
Hogy meghódítsd a szíveket, hogy felébreszd a népedet.
Hát tölts be minket Krisztus Lelkével!
A föld népe már új reményt vár, jöjj hát!
Refr.

14. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma (Wesley S.S.)
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma,
A szent Igére épült fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.
Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal ad néki új erőt.
A világ fejedelme feltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”
Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért és békéért eped,
Míg látomása egykor dicsőn teljesül,
S a győzelmes egyház Urával egyesül.
A három-egy Istennel már itt a földön egy,
S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
Te boldog szentjeiddel fenn Nálad béke vár!

15. Velem vándorol utamon Jézus (Armas Toivo Valdemar Maasalo)
Velem vándorol utamon Jézus,
Gond és félelem el nem ér.
Elvisz, elsegít engem a célhoz,
Ő a győzelmes, hű vezér,
Ő, a győzelmes, hű vezér.
Velem vándorol utamon Jézus,
Ott az oltalom hű szívén.
Ha a szép napot fellegek rejtik,
Ő az éltető, tiszta fény,
Ő az éltető, tiszta fény.
Velem vándorol utamon Jézus.
Bár az út néha oly sötét,
Soha nincs okom félni a bajtól,
Amíg irgalmas karja véd, Amíg irgalmas karja véd.
Velem vándorol utamon Jézus,
Ez a vigaszom, baj, ha jő;
Bármi súlyosak rajtam a terhek,
Segít hordani, ott van ő,
Segít hordani, ott van ő.

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

