
1. Örvendjetek (Dr. Pálhegyi Ferenc - Pálhegyi Dávid) 

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret! Békét akar, nem zord ítéletet! 

Örvendjetek, örvendjetek! Jézus az Isten Fia, eljött értetek. 

Nem kell a sötétségben, bûnben élnetek. Halljátok meg e jó hírt, emberek! 

Örvendjetek, Jézus feltámadott: Új életet és új reményt hozott. 

Örvendjetek, örvendjetek! Nála az örök élet forrása ered. 

Jöjjetek, igyatok hát éltetõ vizet! Halljátok meg e jó hírt, emberek! 

Örvendjetek, mert Jézus újra jön! Elszáll a gond, felszárad mind a könny! Örvendjetek, 

örvendjetek! Fölragyog az igazság, s végre gyõz a jó. Országa, szent uralma örökkévaló. 

Halljátok meg e jó hírt, emberek! 

 

2. Szabadításod öröme (Szabó András) 

Szabadításod öröme járjon át erővel! Áradjon ki Lelked, borítson el tűzzel! 

Halleluját kiáltsunk Feltámadt Urunknak! Zengjen örökké a dalunk Győztes Királyunknak! 

 

3. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát (Neander Joachim) 

Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! Őnéki menynyei karokkal együtt zengj hálát! 

Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják! 

Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban 

védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki rád: Áldását mindenben érzed. 

Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged! Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok 

baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával takarva védett. 

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. 

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. 

 

 

 

4. A mennyben fenn a trónusnál (Vikki Cook) 



A mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közbenjár. Nagy főpap, égi kezesem, örökre 

biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta nem feled. Örökké Ő lesz pártfogóm, 

elnémul minden vádolóm, elnémul minden vádolóm. 

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. 

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. 

 

5. Lelki próbáimban (Montgomery Jakab) 

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, El ne tántorodjék tőled életem. Félelem ha bánt, vagy 

nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért. 

Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat: Szemem elé állítsd 

szenvedésidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet. 

Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet; Bár e test 

erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom. 

Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron; Ama végső harcon 

rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram. 

 

6. Atyám, két kezedben (Jaakko Lötty) 

Atyám két kezedben, csak ott  lakhatom. Biztonságot csak Tőled kapok. Újjá így teremtesz, 

sebem ápolod, Boldogság hogy itt van otthonom! 

Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram! Oltalmadban rejtsd el sorsomat! 

Atyám két kezedben, teljes az öröm, Ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva 

most karod, Hűtlenségem nem hánytorgatod. 

Tarts meg két kezedben, őrizz meg Uram! Oltalmadban rejtsd el sorsomat! 

Atyám két kezedben, bátran sírhatok, Fájdalmaim hordozod, tudom. Ott fönn a kereszten, 

áldó két kezed. Bűneimmel én szegeztem fel. 

7. Amikor teljes sötétség... (Forrás) 

Amikor teljes sötétség borul reám, és mikor kialszik minden fény, Amikor éjszaka lesz a 

világosság, és mikor elhagy minden remény. 



A sötétség nem borít el előled, az éjszaka úgy fénylik mint a nappal énnekem, A sötétség 

olyan mint a világosság, mert te Jézus, eljöttél hozzám. 

Meg vagyok győződve, hogy sem halál sem élet, Sem démonok, sem semmilyen hatalmasság, 

Sem amik most vannak, sem amik jőni fognak, Sem magasság, sem mélység többé már. 

Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelmedtől Istenem, Amit adtál a Te 

egyetlen Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

Meg vagyok győződve, hogy sem halál sem élet, Sem démonok, sem semmilyen hatalmasság, 

Sem amik most vannak, sem amik jőni fognak, Sem magasság, sem mélység többé már. 

 

8. Rejts most el (Reuben Morgan) 

Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be engem! 

Tenger tombol, zúg, süvít a szél. Te emelsz fel a vihar fölé! Uralkodsz hullámok habjain, 

Szívem nem fél, Benned remél. 

Csak Istenben bízz én lelkem, Mert Ő él, s nagyobb mindennél! 

 

9. Szentlélek jöjj, lobogó láng (ismeretlen) 

Szentlélek jöjj, lobogó láng, Szentlélek jöjj, a világ vár. Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj, áradj 

szét. 

Jöjj el élő vízforrás, jöjj, a szívünk Téged vár, Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, jöjj, úgy 

vágyunk Rád. 

Jöjj igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájan, Jöjj, reményünk éleszd fel, jöjj kegyelmeddel. 

Jöjj, a néped gyűjtsd egybe, jöjj, az alvót ébreszd fel, Jöjj, a bűntől tisztíts meg, bátoríts 

minket. 

 

 

 

10. Krisztus feltámadott (középkori húsvéti ének) 

Krisztus feltámadott, kit halál el ragadott; Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a 

vigaszunk, alleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, De él, ezért szent nevét, 

Zengjük ő dicséretét, alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus 

lett a vigaszunk. Alleluja! 



 

11. Áldjad lelkem, áldjad életem (ismeretlen) 

Áldjad lelkem, áldjad életem, Mindig áldjad az Urat! Hálaének drága illata, Az ha szívemből 

fakad. 

Minden reggel, délben, Vagy ha jő az est, Szálljon hála áldozat! Áldjad lelkem, áldjad életem, 

Mindig áldjad az Urat! 

Krisztus Jézus, Isten szent Fia Elhagyta dicső honát, És mint Bárány - mert úgy szeretett, 

Értünk adta önmagát. 

Irgalmas és jóságos az Úr, Vétkeinkre nem tekint, Nem cselekszik és nem is fizet, Ő bűneink 

szerint. 

Minden reggel, délben, Vagy ha jő az est, Szálljon hála áldozat! Áldjad lelkem, áldjad életem, 

Mindig áldjad az Urat! 

Ismer minket és emlékezik, Tudja, hogy porból vagyunk, Bűnbánattal mégis Ő elé Mindig 

leborulhatunk. 

 

12. Isten egy jó Isten (ismeretlen) 

Isten, egy jó Isten? Igen, Ő az! (4x) 

Ő felemel és megforgat, Magas helyre helyezi lábamat. Ő felemel és megforgat, Kősziklára 

helyezi lábamat. 

13. Együtt a sereg (ismeretlen) 

Együtt a sereg, az Úr szava szól, Mennydörgő hangját a sereg hallja jól. Az Úr a fővezérünk, 

itt küzd Ő mellettünk. 

Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, álljatok résen a Sion falán! Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, 

szüntelen nézzetek rám! 

 

14. Fel, barátim (Bliss Ph.) 

 

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

mert Jézus eljön, Ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! 

Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész, A legbátrabb harcosoknak bátorsága vész. 

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! 



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'! 

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

Bízzatok, mert Jézus eljön, Ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzedelemér'! 

 

 

 

 


