AHOGY NÉZLEK TÉGED
Ahogy nézlek téged
Elszáll minden félelem
Ahogy szól szelíd szavad
Nem kérdezek már
Amikor érzem – itt vagy
Szent Szellemed hoz közel
Erős karod átölel
És új élet tölt el
A mennyben van otthonom
Szívem szárnyal szabadon
Lelkem megnyugszik benned
Átitatja keneted
A halál itt véget ér
Mert nem hagy el a remény
Hogy a végén meglátlak – ott fenn!
AHOVÁ TE MÉGY
Ahová Te mégy
Oda megyek én is
Ahol Te fogsz lakni
Ott fogok én is élni
A Te néped az én népem
A Te Istened az én Istenem
Csak annyit mondok Neked, Jézus: Szeretlek
Csak annyit mondok Neked, Jézus: Szeretlek
Ahová Te mégy Oda megyek én is Ahol Te meghalsz Ott halok
meg én is
A Te néped az én népem…
A Királynak áldozok
A Királynak áldozok
Néki szolgálok

Díszes ruhában jövök Elé
Felékesítem magam,
Dicséret palástja rajtam
Szívem s lelkem megtisztítottam
Az Úr előtt állni szüntelen
Ezt kívánja lelkem
Az Ő szépségében gyönyörködni
Minden időben

Amikor hozzám értél
Amikor hozzám értél
Minden újjá lett bennem
Jelenlétedre ébredtem
Szereteted elért és messze szállt a félelem
Neked adom az életem
Rám leheltél és élettel betöltöttél
Kezeddel hozzám értél
Egy fény gyúlt a Mennyből
És szívem már ettől csak ezért az országért él
Egy kéz nyúlt le fentről és értettem egyből a célt, mikor hozzám
értél

Amikor megérint engem
Amikor megérint engem kegyelmed
Amikor betölt jelenléted
Amikor melletted
Elhomályosul minden
Amikor Eléd állok s meglátlak
Áthatol rajtam tekinteted
Amikor hívón nyújtod

Átszegezett kezed
Imádlak, ó Uram, imádlak Istenem
Ezért vagyok és élek örökké

AMIT A SZEM NEM LÁTOTT
Amit a szem nem látott
Amit a fül nem hallott
És a szívünk meg se gondolt,
Az, amit készített nekünk az Úr.

Szeretünk Téged Jézus
Téged vár a szívünk
Legyen kedves előtted dicséretünk
Uram Tiéd az életünk.

Amíg el nem indulunk, míg a láb a vízre lép
Még a legkisebb út is csak távoli cél
Míg csak álmodozgatunk, s közben tétova a kéz
Addig látszik csak úgy,
hogy az élet nehéz
Addig érezzük azt,
hogy a hit nem elég
Ha fúj a szél, a hajó olyan felborítható
Partot ér, ez a jó
Mert a Mester hangja szól
Mindig el kell kezdeni, és az első perc kemény

De pont akkor kell hinni, ha nincs is remény
Hogy ha léptünk régen tart és egy nagy viharba ér
Sohase gondoljuk azt, hogy már nincs menekvés
Mert a hitünk pont itt kezd el működni épp

Annak, ki örökké él
Annak, ki örökké él
Imádás és tisztesség
Erő és bölcsesség
Hatalom, dicsőség
Annak, ki örökké él
Annak, ki örökké él
Meghajol majd minden térd
Nemzetek megvallják
Nincsen más Szent Bárány
Csak Jézus Úr örökké
Szent vagy, szent vagy, most és örökké
Szent vagy, szent vagy mindörökké
Szent vagy, szent vagy
Most és mindörökké
Annak, aki örökké él
Szavára lett föld és ég
Irgalma megtartja
Hatalma uralja
Addig míg eljön a vég
Atyánk hűséges király
Atyánk, hűséges Király

Te előbb szerettél már
Szent Fiadban megváltást adtál
Jézus Krisztus megváltónk
Drága pásztorunk
Véredért Előtted meghajlunk
Szent szellem, vigasztalónk
Ügyvédünk, pártfogónk
Vezess minket Isten trónjához
Te vagy a Király
Szívem Hozzád kiált
Uram nincsen más
Teremtő Király
Atyám, Atyám
Sehol sincsen más
Ki hasonló Hozzád
Atyám, Atyám
Szeretlek, imádlak, dicsérlek és áldlak
Örökké imádlak már

A királynak
Zengjen hozsánna, zengjen halleluja
A mi királyunk oly hatalmas
Szépségét Ő megmutatta,
Királyi méltóságát adta, így énekelem: Ő mentett meg
Gyászomat örömre fordítja, fejemet olajjal borítja
Szépségével eláraszt engem, így éneklem: Ő mentett meg
Teljes szívvel csodálom lényét és énekemmel imádom a Királyt
Nincsen senki oly hatalmas, sem olyan szép, mint a nagy Király

A mennyei tábor ma mellettünk áll
A mennyei tábor ma mellettünk áll
A harcban a győztes az Úr
A gonoszság bástyája porba száll
A harcban a győztes az Úr
És mi áldunk, s magasztalunk
Dicsérjük szent Neved
Mert Te jó vagy, irgalmas
Megtartod népedet
Ha gyűlölet ádázul rád tör, mint szélvész
A harcban a győztes az Úr
Egy ellened készült fegyver sem szerencsés
A harcban a győztes az Úr
Ha ellenség gúnyol, szidalmaz és vádol
A harcban a győztes az Úr
Az oroszlán szája egyszer csak bezárul
A harcban a győztes az Úr

A SZENT SZELLEM LESZÁLL ...
A Szent Szellem leszáll
És minden megváltozik
Megnyílik szemed
A Szent Szellem leszáll
És új emberré leszel
Meglátod Őt, aki szeret

Meglátod Őt, Jézust
Meglátod Őt, Jézust

A SZÍVEM TELVE VAN VELED
A szívem telve van veled
drága Jézus, hű Megváltóm
Hálát érzek mindazért
mit értem tettél, drága Jézus
Hogy elhívtál és befogadtál
nincsen más otthonom
Karod óv, átölel
csak nálad van lakhelyem
Jöjj közel hát, ölelj most át
szükségem van rád
Az egész földön

Az egész földön Te vagy az Úr
A mindenség felett millió bolygón
Egyet kérek csak, egy a kérésem:
Hogy jöjj és uralkodj bennem!
Szívem felett, lelkem felett.
Testem felett, mindenem felett.
Te vagy az Úr, az én Uram,
Hát jöjj és uralkodj bennem

Minden gondolat és minden szó,
Hirdesse neved: azt, hogy Jézus az Úr.
Minden egyébnél többet érsz nekem,
Hát jöjj és uralkodj bennem!
Szívem felett, lelkem felett.
Testem felett, mindenem felett.
Te vagy az Úr, az én Uram,
Hát jöjj és uralkodj bennem!

Az éjszaka jön már
Az éjszaka jön már – hiányzol
De Szellemed erőt ad – meglátlak
És zeng, zeng új énekem
Jézus mert senki sem szakíthat el Tőled
Vak voltam régen – féltem
Rám találtál az úton – ezért élek
Tiéd, ó Uram a szívem
Így lesz örökké

AZT MONDJÁK,Ő CSAK EMBER
Azt mondják, Ő csak ember
Azt mondják, hogy ács, de
Én már Benne ismerem az
Élő Isten Fiát!
Azt mondják forradalmár, hogy
Próféta, hogy sztár, és

Annyi mindent mondanak, de
Én ismerlek már: Jézus Király!
És én úgy szeretnék fényleni,
Hogy ma megtudja a világ,
Hogy ha bárki rám fog nézni
Lássa bennem Isten szent Fiát
Tudja meg minden ember
Hogy Ő a Messiás
Bárhol járok hirdetem
Hogy Isten elküldte, az Ő egy Fiát
És én úgy szeretnék fényleni,
Hogy ma megtudja a világ,
Hogy ha bárki rám fog nézni
Lássa rajtam Jézus arcát
Szívem lelkem átadom, mert
Lángod bennem ég ( bennem ég )
Fényed így sugározom, hogy
A föld meglássa: élsz!
Jézus élsz!
Jézus élsz! /3X /

AZ ÚR A MI ERŐSSÉGÜNK
Az Úr a mi erősségünk
Nem félünk semmitől
Az Úr a mi Kősziklánk
Ő a mi megmentőnk
Jézus a Királyunk
Ő a mi várunk
Győzelmi zászlónk örökké
Ha az ellenség megtámad
Megrettenve szalad szét
Jézus Neve hatalmas

Nagy erővel zúzza szét
A gonosz erőket
És a sötétséget
S világosságot áraszt szét
Szűnni kezd a sötétség

Az Úr az én pásztorom, mindenem
Az Úr az én pásztorom, mindenem
Nem szűkölködöm semmiben
Füves legelőkön nyugtat engem
Csendes vizekhez terelget
Megvidámítja lelkemet
Az igazság ösvényein vezet
Még ha a halál árnyékának
Völgyében is járok
Nem félek a gonosztól,
Mert Te velem vagy
Vessződ és botod vígasztal.
Asztalt terítesz énnekem,
Csordultig van a kelyhem,
Elárasztod olajjal fejem.
Jóságod és kegyelmed
Betöltik az életem és az Úr háza a lakhelyem
Még ha a halál árnyékának
Völgyében is járok
Nem félek a gonosztól,
Mert Te velem vagy
Vessződ és botod vígasztal

Az Úr áldjon meg
Az Úr áldjon meg, s adjon
Békét néked
Világosítsa arcát rajtad
Az Úr áldjon meg, s adjon
Békét néked
Világosítsa arcát rajtad
Könyörüljön rajtad
Könyörüljön terajtad
Az Úr áldjon meg…

Az Úr kertjében
Belépek az Úr kertjébe
S szívem dalra gyúl
Szívem dalra gyúl
Nincs más Isten
Aki így szeretne engem
Ő az Úr, igen Ő az Úr
Az Úr kertjében ott vagyok
Dicsősége rám ragyog
A királyi palotából Ő fut felém
Hófehér ruhában s eláraszt a fény
Két karját kitárja, úgy ölel magára
Belépek jelenlétedbe
S dicsőséged eláraszt
Dicsőséged eláraszt

Öröm tölt el
S lényemből Hozzád száll a hála
Hozzád száll a hála
Szent az Úr, szent az Úr, szent az Úr
Szent az Úr
Az Úr oly csodálatos
Az Úr oly csodálatos, nincs más csak Ő
mindenható
Hatalma örökké tart, a mi Istenünk az Úr.
Dicsérd és magasztald Őt, mert jó és örökkévaló
Oly szent és dicsőséges: a mi Istenünk az Úr
Ha felkel az Úr megrendülnek a hegyek – a mi Istenünk az Úr
Mennydörgés a szava és villámlik tekintete - a mi Istenünk az Úr
Nem tréfából dobta ki az Édenből őket, nem tréfából adta az életét
érted
Nemsokára visszajön és jobb ha elhiszed, a mi Istenünk az Úr
Az égen még csillag nem ragyogott
a mi Istenünk az Úr
Szavával teremtette a világosságot
a mi Istenünk az Úr
Végítéletet adott Szodomára, kegyelem irgalom jött el a Fiában
Remélem nem felejtettük el túl gyorsan, hogy a mi Istenünk az Úr

Áldalak uram
Áldalak Uram
Egész bensőm dicsér szüntelen
Mellettem állsz Te mindenkor
Megőrzöd minden léptemet

Áldalak Uram,
örömmel hívom szent neved
Hálát adok kegyelmedért
Nálad az élet és békesség
Te vagy legfőbb jutalmam,
Erőm és ékességem
Tanácsoddal vezérelsz egyenes ösvényen
Beszéded oly édes ajkamnak,
mint a méz
Hallgatni szelid hangod,
nekem gyönyörűség

ÁLDJUK ŐT, A MENNY URÁT
Áldjuk Őt, a Menny Urát
Dicsérjük Jézust, a Messiást
Ő feláldozta életét
Hogy magasztaljuk kegyelmét
Ő az Első és Utolsó
Kezdet és Vég, a Megváltó
Ő feláldozta életét
Hogy magasztaljuk kegyelmét
Jöjj és dicsérd Őt – Ő a Király
Magasztald Nevét – Ő a Bárány
Gyere, imádd hát Jézust, a Királyt
Ki feláldozta magát
Áldott legyen az Úr…
Áldott legyen az Úr az én kősziklám
Áldott legyen az Úr pajzsom, oltalmam
Csak Benne van az erőm és Tőle van az élet

Áldott legyen az Úr mindenek felett
Áldott legyen az Úr az én kősziklám
Áldott legyen az Úr pajzsom, oltalmam
Csak Benne nyugszik meg és vígad az én lelkem
Áldott legyen az Úr mindenek felett

Ünnepelj Jézust ünnepeld
Zengj Sion neki éneket
Ünnepeld egész föld a Királyt,
Mert legyőzte a halált
Feltámadott és él, halott volt,
de él örökké
A Mennyben van most dicsőségben
Onnan jön el hamar, bizony eljön onnan az Úr

Add,hogy életem legyen…
Add, hogy életem legyen az a messze látszó fény
Hogy az elveszetteket ma is megtalálhasd még
Adj esélyt, adj esélyt
Szívem szél hangja nyitja, súgja élsz, és hogy itt vagy
Még nem értem a titkot:
miért pont én
Vártam rég dolgaidra, ha számat kéz tartja vissza
Tudd meg, én akkor is csak Rólad szólnék

Rólad szólnék, Rólad szólnék én
Szavad bennem minden emberé
Csak küldjél, én mindenhol szólnék
Jutalmaz vagy tilt egy új vezér
Bármi ér én ugyanúgy szólnék
Hogy ha fél minden ember, mert már épül a rendszer
És a szél fúj csak szembe, ott is szólnék
Semmit szégyellnem nem kell, nézlek Téged szívemmel
Mindig késztet a Szellem, súgja:
Mondd még!
S én csak szólnék:
Rólad szólnék én

Baruch adonai
Baruch Adonai, Elohey Yisrael
Adonai, áldozok Neked
Baruch Adonai, Elohey Yisrael
Adonai, mert Szent a Te neved
Min ha-olam, v’ad ha-olam
Dicsérlek, Szent véred váltott meg
Min ha-olam, v’ad ha-olam
Csak Te vagy az Úr Izrael Istene
Mindenki zengje, hogy fenséges
Jézus a Krisztus, mondd: ÁMEN
Minden lélek Őt dicsérje
Izrael Szentje Ő, Ámen

Csak Tenálad újul meg erőm
Csak Tenálad újul meg erőm
Csak Tenálad van teljes öröm
Csak Tenálad nyugszik meg lelkem
Forrásodnál én Istenem
Ahol életed árad
Ott van helyem Nálad
Sziklára állok és az árvíz nem
söpörhet el
Mert megtart erős jobb kezed
Elrejtőzöm Uram sátorodban
S ott éneklem hangos dicséreted
Meglátogatsz és betöltesz szellemeddel
ma is
Nem vonod meg kegyelmed
Jó voltod vesz körül, Igéd utadra tanít
Míg meglátom dicsőséged
Te vagy a támaszom
Erős oltalmam pajzsom
Váram vagy, biztos menedék
Lelkem éjjel-nappal keres Téged

CSENDES HANGON SZÓLTÁL
Csendes hangon szóltál nevemen hívtál
Nem ismertem még őt akit te adtál
Akit vár a világ boldogság csillagát

Szívemben melegség gyúl olyan jó érzés
Kezem az ég felé nyúl élvezem fényét
Amint árad reám mennyei áldás
A szemem becsukom és látom őt, a királyt
Az Isten jobbján ül, királyi székben
Milliók imádják őt dicsőségben
Mert ő az aki volt,
És ő az aki lesz,
Jézus Krisztus Úr
A megöletett bárány
Az ő vére folyt miértünk a keresztfán

CSODÁLOM KEGYELMED
Csodálom kegyelmed, élvezem szerelmed,
Nagyobb, mint a tenger, jobb az életnél.
Szereteted tiszta, lábam alatt szikla,
Felemel a bajban örökké engem.
Halleluja, Halleluja, Halleluja
Szerelmed bennem él
Kegyelmed megérint, igazságod épít,
Örömmel betölti egész lényemet.
Mindig mikor várlak, jóságod kiárad,
Új dal fakad bennem szeretetedért.
Halleluja, Halleluja…

Dicsérd az Urat te Menny
Dicsérd az Urat te Menny és te Föld
Minden teremtménye áldja Őt
Minden Őt dicsérje!
Dicsérjék: nap, hold és csillagok
Tengerek, hegyek, mezők, folyók
Minden Őt dicsérje!
Oly hatalmas, oly irgalmas
Oly hűséges, Ő az Ég Ura!
Ő az Isten, fényességben
Ül szent trónján,
fenn a mennyekben

DÍCSÉRD, DÍCSÉRD…
Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat
Dicsérd, dicsérd, mert Ő irgalmas
És Ő jó, hódolatra méltó,
Ha Hozzá fordulsz nem vet el,
Erős karja felemel,
Halleluja

Dicsérem Őt Szentélyében
Dicsérem Őt Szentélyében,
Dicsérem Őt reggel, délben, este
Szent nevét zengve!

Dicsérem Őt erejéért,
Hatalmáért, kegyelméért áldom
Mert Ő a királyom
A napfelkeltétől hadd szóljon dicséret
Keleten – nyugaton, északon – délen!
Minden lélegzetemmel
A nagy királyt dicsérem
Gyerünk most trónja elé
Áldjuk Őt / 2X /

DICSÉRETTEL JÖVÜNK ELÉD
Dicsérettel jövünk eléd
Teljes lényünk legyen Tiéd
Átadjuk most testünket
Mozgass meg bennünket Uram
Gyönyörködünk szépségedben
Ugrándozunk nagy örömmel
Kézzel-lábbal dicsérünk,
Nagyon jó, ‘mit érzünk Uram
Vágyódunk jelenlétedre
Vágyódunk érintésedre
Vágyódunk dicsőségedbe
Vágyódunk Isten kertjébe

Dicsőség az Úrnak
Dicsőség az Úrnak,
Méltó rá, hogy imádjad

Mert odaadta egyszülött Fiát érted
Menny és föld néki zeng háladalt,
Mert Ő a szent
Jézus Krisztus a megöletett Bárány
S ahogy nézlek
Átjár dicsőséged
Ahogyan megérintesz
Tüzed betölti szívemet
Veled élek örökké!

EGYETLEN NÉV VAN CSAK
Egyetlen név van csak
itt a menny alatt
egyedül Jézus a megtartó
Egyetlen hely van csak
ahol megnyugodhatsz
egyedül Jézusnál van oltalmad
Sohasem ismert szeretet
tölti be szívemet
ó Uram, mert megismertelek
ezért hát most teljes szívből dicsérlek

Egyszer így szólt a szeretet
Egyszer így szólt a szeretet:
Elküldök egy követet

Hogy lássa meddig tart még
Kopogott a szíveken, de azt hitték,
Hogy idegen
Várta meddig tart még, én is kérdem:
Mondd, meddig tart még?
Elfárad az ember
De Te vagy, lehajolsz hozzá
Rászólsz, hogy ha nem mer:
Bennem bízzál!
És már nyitott szemmel menetel,
Szíve lát tisztán
Áradhat a tenger
Háza fenn van a sziklán
És látott éhes gyereket, háborút,
Sok beteget,
Ez mondd, meddig tart még?
Látott egy nagy tömeget,
Ki farkasokat követett,
Mondd meddig tart még
Én is kérdem:
Mondd, meddig tart még?
Épülhet a Bábel
A világ álma újra
Úgyis csak az áll meg
Ami már meg van írva

ELJÖN AZ ÚR ERRE A FÖLDRE
Eljön az Úr erre a Földre – meg fogod látni
Igazsága eljön dicsőségben – meg fogod látni
A gonosz erők fejvesztve menekülnek – meg fogod látni
Isten országa eljön – meg fogod látni!
Mert az Úr Igéje nincs bilincsbe verve
Mert az Úr Igéje örökké megáll
Mert az Úr Igéje elűzi a sötétséget
Mert az Úr Igéje örökké megáll
Jézus neve a legnagyobb hatalom
Jézus vére a megváltó oltalom
Nevében megszabadulnak a foglyok
A megtört szívek meggyógyulnak – meg fogod látni.
Mert az Úr Igéje megeleveníti a lelket
Mert az Úr Igéje feltámasztja a holtakat
Mert az Úr Igéje láncra fűzi a sátánt
Mert az Úr Igéje örökké megáll

Eljön az ég felhőin
Eljön az ég felhőin
Tűzzel és dicsőségben
A Föld remeg, az ég is zeng
Szerelme és szent vére
Lemosta minden bűnünket
Ő az Egyetlen, Igaz és Szent
Hozsánna, hozsánna

Hozsánna a Báránynak
Hozsánna, hozsánna
Hozsánna a Királynak
Látok egy nemzedéket
Az Úrnak örökségében
Győzni hittel, szent örömmel
Megtérnek sok- sok népek
Felismernek szívükkel
És meghajtják a térdüket
Tisztítsd meg a szívünket
Hogy megláthassunk majd dicsőségedben
Taníts, hadd szeressünk úgy,
ahogy Te
Megtört irgalmas szívet add nekünk,
Hogy mentsünk sok- sok életet
Megismerjenek Téged a nemzetek

Eléd jövök
Eléd jövök, amint vagyok
Benned bízom, Királyom
Hatalmas Úr, lábad előtt
A mindenség meghajol
Jézus, szívem átadom
Jézus, Hozzád tartozom
Te vagy lélegzetem
Erőm és énekem
És mindenem

Velem leszel völgyön, hegyen
Tűzben, vízen mindvégig
Lehajolsz, fogod kezem
És felvezetsz a fénybe

Uram áldlak és imádlak én
Uram áldlak és imádlak én
Előtted állunk
Előtted állunk, Téged imádunk
Téged dicsérünk, Tiéd vagyunk
Mindenható Úr, hatalmas Isten
Te vagy az élet, mely örökké tart
Szent vagy,szent vagy,Mindenható Úr
Méltó vagy, hogy Téged imádjunk
Téged illet áldás, dicsőség
Szent a Te neved, szent a Te neved
Megtört szívünket meggyógyítottad
Isten Báránya, Megváltónk vagy
Szívünk háláját Hozzád emeljük
Meghajtjuk térdünk és Téged áldunk

Eljött hozzám
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, magát megalázva bűneimért szenvedett.
Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam imádjam azt, ki értem adta
önmagát.
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány, fogadd el szívem imádatát.
Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat.

Sosem fogom megtudni azt, milyen nagy volt az áldozat.
Hívd segítségül nevét és megmenekülsz.
Hívd segítségül nevét és megmenekülsz!

Eljöttem Tehozzád
Eljöttem Tehozzád
Hogy dicsérjem, áldjam Szent Neved
Csak Te vagy méltó rá
Hogy életem kezedbe letegyem
Szent vagy, jó vagy,
igaz és nagy Király
Megváltóm, gyógyítóm, hűséges Barát
Szólj hozzám, óh Uram
Hadd halljam meg kedves hangodat
Mert Te látsz, meghallgatsz
Ma is Tőled van a jutalmam
Áldalak azért, hogy megtetted
A kereszten helyettem haltál meg
Hogy semmi ne válasszon Tőled el
Jézus
Szent nevedet zengem örökké
Szívem Néked hálás mindenért
Mert nagyobb árat fizettél mindennél
Pajzsom, váram, oltalmam csak Te vagy
Viharban kősziklám, ki mindig megtart
Szentséges vagy
Hatalmas vagy

Irgalmad nagy
végtelen

EMELJÜK FEL JÉZUS SZENT NEVÉT
Emeljük fel Jézus szent Nevét
Győzelmi zászlót az ég felé
Mert nincs másban élet, csak Őbenne
Jézus az Út a Mennybe
Emeljük fel
Emeljük fel
Emeljük fel Jézus szent nevét
Lépésről-lépésre egyre
Vele előre menetelünk
Fegyvereink győztesek
Erősségek omlanak le

Engem felhoztál völgyek mélyéről
Engem felhoztál völgyek mélyéről
Messzi földek széléről
És most minden más Jézus vérétől
Drága gyöngye fényétől
És minden szív dicsér
És minden lélekből, ki él
Olyan hála tör Feléd
Téged vár a Föld
Minden Érted él
Téged vár a Föld
Új ének száll Feléd

Újjáéledtem, végre lélegzem
Élek drága véredben
Amit tévedtem, rég felégettem
És meglátlak Téged fenn
És minden szív dicsér
És minden lélekből, ki él
Olyan hála tör Feléd
Téged vár a Föld
Minden Érted él
Téged vár a Föld
Új ének száll Feléd

EZ AZ A DAL
Ez az a dal, ‘mit a Mennyben
Angyali kórus zeng
A dicsőség a Bárányé
Ez az a dal, ‘mit a Mennyben
Angyali kórus zeng
A dicsőség a Bárányé
Halleluja, halleluja
Halleluja, imádatunk Tiéd
Halleluja, halleluja
Halleluja, imádatom Tiéd
örökké

ÉN KERESLEK
Én kereslek, hívlak Téged,

mert tüzed ég a szívemben.
Én kereslek, hívlak Téged, Jézus,
Te vagy a mindenem!
Hívlak Téged, a szívem vágyik Rád.
Szeretlek jobban, mint bárki mást!

ÉPÜL MÁR A HÁZUNK
Épül már a házunk fenn a Mennyben
Épül már a házam fenn a Mennyben
Jézus a nagy Király vár ott engem,
Vár ott engem
Itt van már a sztráda fel a Mennybe
Indul már a járat, el ne menjen
Jézus a nagy Király vár ott engem,
Vár ott engem
Nincs itt a Földön városunk
A vészkijáraton távozunk
Üdvözlünk a Földön, drága Szellem
Ügyvédünk, harcolj a vádak ellen
Kérünk vezess tovább az árral szemben,
Az árral szemben
Üdvözlünk a Földön, drága Szellem
Nélküled egy nap itt el ne teljen
Kérünk, vezess tovább egyre feljebb, Egyre feljebb

Érezd és lásd
Érezd és lásd, hogy az Úr olyan jó hozzád!
Ami fájt, örömre fordítottad,
Leoldoztad gyászruhámat,
Hát Néked zengjen és el ne hallgasson a dicséret!
Ó Uram, Istenem, csak Téged áldalak
Örökké!
Uram, Istenem csak Téged áldalak!
Érted élek én, Hozzád emelem fel a két kezem, Előtted táncolok,
Hozzád száll, Hozzád száll az énekem!

És megzendül az Úr hangja
És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal, felhangzik királyi
szózata
Összegyűjti az Ő népét
S messze földről vezeti haza
Az Úrnak népe Izrael
Az Úrnak népe Izrael
Nem felejti övéit és nem hagyja el
Mert szeme fénye Izrael
A pásztor hangját meghallják a vakok, s látnak
A bezárt fülek megnyílnak
A sánták táncot járva dicsőítik Őt
S a néma ajkak új dalt dalolnak
Az Úr kinyújtja kezét és nincs többé gonosz, az emléke is ködbe
vész
Virágzik a puszta, s visszhangozzák a hegyek

A megváltottak hálaénekét

FÉNYES MENNYEI TESTBEN
Fényes mennyei testben
Meglátjuk majd a királyt
Leborulunk előtte
Koronázzuk a menny Urát
Övé a dicsőség
Övé a dicsőség
Győztes Úr a csatában
Erős kézzel vezet Ő a harcban
Nem lesz vége uralmának
Jézus a király!

FÖLJEBB MINDEN HATALOMNÁL
Följebb minden hatalomnál,
Följebb minden teremtett dolognál
Bölcsességnél és emberi tudásnál
Te előbb léteztél a világnál.
Följebb minden királyságnál
Följebb minden drága ragyogásnál
Gazdagságnál és földi kincseknél
A Te értéked nagyobb mindennél.
Szenvedtél fönn a keresztfán
Azért éltél, hogy értem meghaljál
Mint rózsaszál a sárba taposva

Te bűnhődtél helyettem, ó Uram

Fúj a szél a mennyből
Fúj a szél a mennyből,
Át a földeken
Friss üditő szellő, újra fújni kezd
Nem tudod, honnan jön
És hogy merre tart
Csak fújjon rajtad át
Ó, friss szél, jöjj és fújj rajtam át!
Áldott felhők gyűlnek a száraz föld felett
Drága égi zápor végre hullni kezd
Forditsd arcod a mennyre,
Tárd ki két kezed
Hadd áztasson el
Ó, lágy eső, jöjj és áztass el!
Tűz száll ránk az égből,
Az Úrnak Szelleme
Újra lángra gyújtja az első szeretetet
Tartsd szived készen mint égő áldozat
Engedd, hogy égjen a láng
Ó, drága tűz, jöjj és forrósits át!

Futok a hitpályán
Futok a hitpályán,
Mennyei díj vár rám
Mindennél fontosabb,

Hogy célba jussak
Senki sem állít meg,
Mert Te mellettem vagy
Megtartasz az úton végig, tudom
Nagyobb vagy Te, ki bennem élsz
Mint a világmindenség
Hit : hegyeket mozdít el
Áttöri a gátakat
Nem fél!
Hit : mindent megnyer, mindent
Megvalósít Krisztusban
Aki Győztes!
Hit!

GYERTEK, DÍCSÉRJÜK EGYÜTT
Gyertek, dicsérjük együtt
Izrael Szentjét,
Mert Ő a Megváltó
Emeld fel kezedet
Nyisd meg a szívedet,
Mert Ő a te Szabadítód
Gyertek, gyertek!
Menjünk fel az Úr hegyére
Vígasságnak lakhelyére
Ujjongjunk Ő előtte
Táncoljunk Ő előtte
Az Ő neve, Az Ő neve
Ott lakik az Úr

Győztél Ó Harcos!
Győztél Ó Harcos!
Győztél Ó Harcos!
Győzelmed örök diadal!
Megváltott néped
Ím előtted áll.
Szívünkben csak Jézus a Király
Mindörökké!
Jézus az Úr
Mindenek felett.
Jézus nevére
Az ellenség remeg, és
Elmenekül!

Hála neked
Hála neked, oh neked
Mert Te adtál új életet
Én értem folyt a vér és Te megbékéltél
A vér megtisztított, lemosott, meggyógyított
Uram, mert úgy szerettél
Nem a sötétre, nem lentre megyünk
Hanem a Mennybe, mert oda szól a jegyünk
Kilépünk e földi testből, elváltozunk a dicsőségtől
Egyre magasabbra, egyre feljebb
Közelebb Hozzád, egyre beljebb
Uram , mert úgy szerettél.
Hála neked, oh neked
Mert Te láttál már engemet

Hitben, előre
Megváltoztattad a jövőmet
Itt a földön csak egy ideig vagyunk
Mert mennyei állampolgárok vagyunk
Uram, mert úgy szerettél
Nem a sötétre, nem lentre megyünk
Hanem a Mennybe, mert oda szól a jegyünk
Kilépünk e földi testből, elváltozunk a dicsőségtől
Egyre magasabbra, egyre feljebb
Közelebb Hozzád, egyre beljebb
Egyenest a Mennybe megyünk.

Ha az Úr velem
Ha az Úr velem, ‘ ki lehet ellenem?
Hogy ha Ő van velem,
Baj soha nem érhet engem.
Mert szent angyalainak
Parancsolt felőlem
Hogy minden utamban
Megőrizzenek
Az Úr a győztes!
Köszönöm neked Uram,
Hogy megszentelsz engem
Igazságod hatalmát
Felépíted bennem
Hogy a gonoszság igái
Mind széttörjenek,
Hogy feddhetetlenül állhassak meg
Ama napon előtted

Írd szívembe - ( a Te szent igédet )
Vezess engem – ( mutasd az utat nekem )
Jöjj Szent Szellem!

HEGYEK ÉS TENGEREK FELETT
Hegyek és tengerek felett
Folyóid zúgják, hogy szeretsz
Én megnyitom szívem
Hogy gyógyításod szabaddá tegyen
Örvendek igazságodon
Magasztallak minden napon
örökké éneklek, és szereteted áldom
Mindig csak rólad énekelnék
Mindig csak rólad énekelnék
Szívem ujjong s táncol
Nem érti a világ
De amikor meglátlak nagy öröm lesz majd És minden ember
táncol

Hiszek abban
Hiszek abban, amit nem látok
Hiszek abban, amit mondasz
Hiszem azt, hogy már nincsen távol
Az a nap, az a hely, hol laksz
Amit szem nem lát,
De mát suttog a szél
Hogy földet ér

Hiszem azt, hogy az ördög vesztett
Hiszem azt, hogy JÉZUS ÉL
Hiszem azt, hogy a földön lesz egy
Ezeréves békesség

Jézus szeretlek Téged
Mert Te mentettél meg
Semmi sem választ Tőled el
Jézus szeretlek Téged
És nem engedném meg
Soha, hogy elveszítselek
Semmi sem választ Tőled el
Semmi sem választ Tőled el
Semmi sem választ Tőled el
Semmi sem választ Tőled el

Hivlak Jézus
Hívlak Jézus, hadd járjak Veled
Hívlak Jézus, hadd járjak Veled
Hívlak Jézus, hadd dícsérjelek
Hívlak Jézus, szeretlek Téged
Holy are You Lord
Holy are You Lord
Holy are You Lord
Holy are You Lord
Forever

Holy are You Lord
Redeemer of my soul
Because Your grace endures
Forever
We all will see the glory of the Lord
All heavens bow down
Before the throne
Glory and honour, power and majesty
Belongs to You, Forever more

Hol lennék én?
Hol lennék én a Te nagy irgalmad nélkül?
Hol lennék én a Te nagy szerelmed nélkül?
Hova mehetnék, ha nem vezetne szent fényed
Oh Uram, Uram Istenem
Mit tehetnék a Te nagy kegyelmed nélkül?
Hova mehetnék a Te nagy szerelmed nélkül?
Hogy élhetnék a Te nagy hűséged nélkül?
Hogy élhetnék a fiad, Jézus nélkül?

HOZZÁD SZÁLL
Hozzád száll az énekem
Olyan jó téged dicsérni
Bűnös volt az életem
Te eljöttél, hogy megments engem
A mennyből jöttél közénk,

Hogy út legyél
Feláldoztad magad a bűnömért
A Golgotán meghaltál
Harmadnap feltámadtál
Uralkodsz mindörökké

Hozzád jövök
Hozzád jövök, én Megváltóm
Meghajlok előtted, hódolok
Vedd életem és mindenem
Múltam és jövőm Tiéd legyen
Véred mosson meg engem
Tisztítsa meg a lelkem
Szívem, mint fészkéről
A sasmadár felszáll
Te vagy az Úr és a Király
Jöjj és vezess, ahol
Szent Szellemed jár
Te vagy az Úr, én Istenem
Követlek, ahol Te vagy, én ott leszek
Ahol Te vagy én ott leszek
Ahol Te vagy én ott leszek
Ahol Te vagy én ott leszek

HOZZÁD KIÁLTOK Ó URAM
Hozzád kiáltok, ó Uram
Én szirtem
Ne fordulj el tőlem szótlanul
Hogy ne legyek, ha néma maradnál
A sírba szállókhoz hasonló
Halld meg esedezéseim szavát,
Mikor kiáltok Hozzád
És amikor felemelem kezeimet
A Te Szentséged lakhelye felé
Hozzád ...

Imádjátok őt.
Imádjátok Őt
Az Urat
Mert Ő szent és igaz
Beszéde megmarad
Imádjátok Őt, az Urat
Hallja meg a föld és ég,
Szól az Úr a népének
Készítsétek az utat
Egyengessétek az Úr ösvényét
Imé eljövök dicsőségben
Imé eljövök – szól az Úr
Isten Szelleme, szállj le rám
És tölts be keneteddel
Isten Szelleme tégy szabaddá
És tölts be keneteddel
Istenünk szent vagy

Istenünk szent vagy
Szent és hatalmas
Istenünk szent vagy!
Nyújtsd hát most a kezedet felénk,
Érints meg a mennyekből
Küldd el szent seregedet
Hozz a földre ébredést!
Igaz és szent vagy, szent és hatalmas
Igaz és szent vagy, ítéljen igazságod
Hatalmas jobbod által
Törd meg az ellenség hatalmát, erődet szabadítsd hát fel!
Erős Urunk vagy, szent és hatalmas
Erős Urunk vagy
Minden bálvány porba hull előtte
Hirdessük hát hatalmát!
Bátran vallja minden nyelv:
Méltó, méltó a Bárány!
Istenünk méltó, hatalmas és jó
Istenünk méltó

Isten a világot úgy …
Isten a világot, úgy szerette
Hogy odaadta egyszülött fiát
Hogy aki hisz őbenne el ne vesszen

Hanem éljen az, ki Őhozzá kiált
Egy szűz fogant méhében és szült
Egy fiút, jel volt ez neked, Izrael
Hogy a magasból eljött,
a Nap támada
Velünk van az Úr, Immánuel
Ő kinek uralma véget nem ér
És királysága örökké áll
Most eljött, kit rég várt az elkínzott nép
Hogy ajándékul adja magát
orcáját odaadta az Őt verőknek
Hátát hagyta, hogy szaggassák
A köpdösés elől nem fordult el,
A gyalázkodók közt szeliden állt
Csak néztek Őrá kit átszegeztek
Siratták, mint egyetlen fiút
Mert az Úr mindnyájunk vétkeit
Rá veté, kínhalált halt ártatlanul
De Ő harmadnap hajnalban föltámadott
S nem tarthatta fogva a halál
Mert az életnek Királya föltámadott
S országa neked is nyitva áll
Térj Hozzám, jöjj Hozzám
Eltöröltem álnokságodat, mint felleget
És mint felhőt bűneidet

IZRAEL, Ó IZRAEL
Izrael, ó Izrael
Jákób sarja, Izrael
Isten népe, Izrael
A te Megváltód nem hagy el
Elhívott a népek közül
Kiválasztott szövetségesül
Elplántált az ígéret földjén
Elrejtett sátra rejtekén
Győzelmet győzelemre adott
Szerzett néked gazdagságot
Összegyűjtött a föld széléről
Mert igéje beteljesült
Elhagyhatnak a nemzetek
De az Úr buzgón szeret
Őriz téged erős kézzel
Meglátod Őt, s örvendezel
Izrael, fiad mégis él
Izrael, fiad mégis él
Miként József megmutatta önmagát
Újra megölelte bátyjait
Ahogy majd a Messiás
Izrael, itt az ünneped
Gyere, táncolj, mert az élet újra vár
Mindjárt hazajönnek foglyaid
És már nem lesz több sírás
Ugyanúgy, mint a vőlegény
Aki várja mindig hű menyasszonyát
Nem engedi meg, hogy elvegyék
Soha nem lesz másé már

Ugyanúgy, mint a könnyező atya
Várja mindig tékozló fiát
Ugyanúgy befogad Istened
Ahogy régen sokszor már

Jézus oly jó nálad
Jézus, oly jó Nálad lenni
Lelkem szomjasan vár Rád
Én jótevőm, Megváltóm
Gyógyítóm, hű Pásztorom
Együtt járunk kéz a kézben
És szívemből új dal fakad
Szeretlek, szeretlek, imádlak
Dicsérlek, dicsérlek és áldlak
Szeretlek, szeretlek, imádlak
Szívem csak Téged követ, Tiéd vagyok
Jézus nincs hasonló Hozzád
Szent vagy, országod örök
Néked hajol meg minden térd
Minden nyelv vallja, hogy
JÉZUS AZ ÚR
Oly jó, hogy Hozzád tartozom
Szívem csak Téged követ, Tiéd vagyok

Jézus Király
Jézus Király, Jézus Király
Te vagy, kit szívem úgy kíván
Te vagy szerelmem,

Lelkem Téged imád
Oh Jézus, Jézus szent Király

JÓ AZ ÚR, ÖRÖKKÉ
Jó az Úr ( Jó az Úr )
Örökké ( Örökké ) / 2X /
Jól ismer téged, és
Megtart kegyelmével
Jó az Úr – Jó az Úr : Örökké!
Kegyelme végtelen,
Az Úrnak adj hálát ezért /4X /
Jó az Úr – Örökké,
Kegyelme megtart téged
Jó az Úr – Jó az Úr : Örökké!

Jót terveztél
Jót terveztél az életem felől
Szívből örülsz, mikor jót tehetsz velem
Értem adtad Jézust a Bárányt
Hogyne ajándékoznál mindent nekem
Mielőtt megszülettem Te már elhívtál
Szerelmed mint napfény árad rám
Kegyelmed örökké tart és sosem múlik el
Fiaddá fogadtál

Jézusban fiad vagyok, szeretett gyermek
Személyed az igazgyöngy, akiért élek
Semmi nem választ el a Te szerelmedtől
Te vagy már örökségem
Kiáltom: Abba, szerelmes Atyám
Abba, szerelmes Atyám
Abba, szerelmes – szerelmes Atyám
Kiáltom: Abba!

JÖJJETEK, DICSÉRJÜK EGYÜTT
Jöjjetek, dicsérjük együtt Őt
Magasztaljuk az Urat
Jöjjetek, dicsérjük együtt Őt
Magasztaljuk az Urat
Minden dicsőség és áldás
Az Ő Nevére térjen
Mert oly jó és fenséges a mi Urunk
Aki alkotott minket
Jöjj hát jöjj..
Jöjj, hát jöjj hogyha megfáradtál
Jöjj, hát jöjj, az Úr asztalához vár!
Jöjj, hát jöjj, Ő elveszi fájdalmad
Igája könnyű, terhe oly csodás
A gyásznak vége, s öröm árad rád!
Jöjj hát jöjj, ne várj, még késő lesz
Közel a nap, és Jézus visszajön
Jöjj, hát jöjj, ne fordulj el Tőle
Dobd el félelmedet, nyisd meg szemed térj Istenedhez, Jézus
nevében!

Hívlak kelet: jöjj! Hívlak nyugat:jöjj!
Népek mind jöjjetek elé, halleluja
Észak, hívlak, jöjj! És hívlak dél:jöjj!
Felnőttek, vének, ifjak jöjjetek!
Jöjj hát jöjj, ki elvesztél a bűnben
Jöjj, hát jöjj, az Úr irgalma nagy!
Jöjj, hát jöjj, Ő betölt Szentlelkével
Sátán a vesztes, de te győztes lehetsz
Jézus megtett mindent, ott a kereszten!
Jöjj, hát jöjj harcban állsz a bűnnel
Isten készített házában helyet
Jöjj, hát jöjj, imádkozz erővel
Ideje, hogy felállj, az ígéret földje vár
Ő visszajön és hozza jutalmát
Jöjj hát jöjj, minden nép és nemzet
Jöjj, hát jöjj, és ismerd meg Urad!
Jöjj, hát jöjj, mert Ő teremtett téged
Bálványod dobd el, vedd fel kereszted
Hadd legyünk egyek Isten kezében!
Jöjj, hát jöjj, oh áldott Mester!
Jöjj, hát jöjj a felhőkön el!
Jöjj, hát jöjj Egyházadat vedd fel
Rád vár Menyasszonyod, fehérbe öltözött,
Akiért drága véred kiömlött!
Hívlak kelet: jöjj! Hívlak nyugat:jöjj!
Népek mind jöjjetek elé, halleluja
Észak, hívlak, jöjj! És hívlak dél:jöjj!
Felnőttek, vének, ifjak jöjjetek!

JÖJJ, SZENT SZELLEM
Jöjj, Szent Szellem
Mint folyó és égő tűz
Jöjj, szent Szellem
Jelenléted járjon át
Jöjj, Szent Szellem
Érintsd meg szemem, hogy lássak
Jöjj, Szent Szellem
És csendesen szólj hozzám
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, hallelujah

JÖJJ TE IS
Jöjj te is, áldjuk Őt
Magasztaljuk Jézus nevét
Jöjj te is, add neki
Szíved hódolatát
Jöjj te is, áldjuk Őt
Magasztaljuk Jézus nevét
Jöjj te is, add neki
Szíved hódolatát
Valljuk meg együtt
Hogy Szent az Úr
Dicsérjük Őt a Bárányt
Méltó, hogy áldjuk,
Hogy Őt imádjuk
Jézust, az egyszülött Fiút

Jöjj együtt dicsérjük…
Jöjj együtt dicsérjük az Urat
Jöjj együtt dicsérjük az Urat
Magasztald Őt fel az égig
Dicsérjük az Urat
Hadd kiáltsuk együtt
Hogy nagy a Te neved
Kegyelmed felér a felhőkig
Újjá teremtett a Szellemed
És bennünk örökké dicsér
Halleluja – halleluja
Jézus Úr a szívemben
Jézus Úr a szívemben
Jöjj együtt dicsérjük az Urat
Jöjj együtt dicsérjük az Urat
Magasztald Őt fel az égig
Dicsérjük az Urat

KIHEZ MEHETNÉK
Kihez mehetnék, ha nem az Úrhoz
A fenségeshez, a hatalmashoz
Oltalmam vagy nékem, váram, kősziklám
Könyörgésem hallgasd meg,
Figyelj most reám
Mert nemzetségem halálra szánva
Sírás és jajszó, minden hiába
Bemegyek a király elé

Törvény ellenére
Hátha szavam meghallgatja
Aranypálcáját kinyújtja rám
Izrael Szentje, Mindenható
Tebenned bízunk, oltalmazó

KINYÚJTOTTAD JOBBODAT
Kinyújtottad jobbodat
Megragadtál, én Uram
Hatalmas tűz gyúlt fel szívemben
Amely még most is ég bennem
Elborít egészen
Átjár és újra átjár szent erőd
Szellemed megérint
Körülvesz sűrű felhő
Kegyelmed von közel Hozzád
Oltalmad erős sziklavár
Egy pillantásod boldoggá tesz
Beszéded éltet örökre
Elborít egészen, átjár és újra átjár
Szent erőd
Szellemed megérint,
Körülvesz sűrű felhő
Elborít egészen, elborít egészen
Tudom, nem csak érzem
Jelenléted jó nekem

Királyom, te vagy megváltóm
Királyom, Te vagy Megváltóm
Úgy kivánom azt, hogy szólj,
mert várok Rád
Jézus, jobb vagy mindennél
Én már el nem hagylak örökké
Te voltál Jézus, aki kiválasztottál
Véred folyt értem, igy lettem igazzá
Elmúlik a föld és ég
Együtt leszünk már, Te és én
Most és mindörökké
Királyom, értem eljöttél
Csak Te tudtad, mi a váltság lelkemért
Jézus jobb vagy mindennél
Én már el nem hagylak örökké
Szeretlek Jézus örökké
Most és mindörökké

Kelj fel lelkem
Kelj fel lelkem
Énekeld Urunk dicséretét
Szólj Őróla dalra gyúlva magasztald nevét
Üdvösségem, békességem és reménységem
Alkotóm vagy, támaszom,
Benned bizik lelkem
Uram, hálát adok Neked,
Kinyújtottad kezed

És megragadtál és magadhoz vontál
Bennem élsz és boldoggá teszel
Betöltesz tüzeddel, hogy
Veled éljek
S uralkodjam örökké
És lássam arcod örökké

KÖSZÖNÖM A KEGYELMED
Köszönöm a kegyelmed
Köszönöm az életet
Köszönöm, hogy szent kezed
Váltott meg
Köszönöm a szerelmed
Az élő vizet, s hogy Szent Szellemed Elevenített meg
Atyám, Te vagy az életem
Atyám, Te vagy a kegyelem
Atyám, Te vagy a szeretet
Atyám, Te vagy a dicsőség
Lelkemben felvirradt
Lelkemben felvirradt a remény
Mert Te megszólítottál
A sötétben feltámadt a fény
Közel lenni jó Hozzád
Jelenléted édes bor nekem
Ó, jöjj, mert szívem vágyik Rád
Ne hagyd szomjazni, aki úgy szeret
Közel lenni jó Hozzád
Lelkem ujjong
Lelkem ujjong, én Istenem neked

Mily nagy vagy Te
Mily nagy vagy Te
Nagy Istenem, ha nézem a világot
Melyet teremtett szent ‘legyen’ szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz táplálsz egymagad
Ha nézek föl az ég dicső boltjára
Hol tündököl csodás csillagsereg
Hol pompás két aranyhajóként járva
A nap és a hold a mennybe fönn lebeg
Lelkem ujjong én Istenem, neked
Mily nagy vagy Te
Mily nagy vagy Te
Uram, igédben, hogyha megtalállak
Ha látom ott hatalmas tetteid
Választott néped amint egyre áldod
Türelmesen viselve bűneit
Ha Jézust látom, itt a Földön járva
Alázatos, kegyelmes szolgaként
Látom, hogy áldást áraszt a világra
Kereszthalálra adva életét
Mert Te vagy életem
És ami vagyok, Tiéd legyen
Add igazságodat
Kenj fel utadon, hogy győzhessek!

Veled, én Uram
Veled, én Uram
Veled, én Uram
Téged várlak, téged áldlak
Ó Jézus

Lelkünk az Urat várja
Lelkünk az Urat várja
Ő a segítségünk
Szabadítónk, pajzsunk
Nevében bízunk
Tánccal és énekszóval
Ujjongunk Előtte
A dicsőség Királyát felmagasztaljuk
Az egész föld énekel
Táncra perdül minden teremtmény
A szent sereg útra kel
Elindul az ígéret földje felé
Tűz ég a szívünkben
Ilyet azelőtt sohasem láttunk még
Más lett az értékrend
Isten Országa eljött közénk

LÉNYED ÉRINT
Lényed érint, érzem, átjár
Isten Lelke, kérlek, tölts be most

Tölts be teljesen
Jövök Hozzád, Téged várlak
Hiszek Benned, élő vízfolyam
Gyere, tölts be most
Kegyelmed mossa át szívem
teljesen
Lelked ömöljön, folyjon
Úgy vágyom Rád
Szeretlek, imádlak
Szükségem van Rád
Szeretlek, imádlak
Szükségem van Rád

Ma csak álmodom
Ma csak álmodom arról,
Gyönyörű lehet,
Ha ott állok – végre előtted
Ma csak álmodom arról,
Hogy lesz majd egy nap,
Mikor színről – színre látlak
Ma csak álmodom arról
Mit érzek majd akkor,
Mikor dicsőséged vár,
Talán csendben csodállak,
Vagy a lábam táncot jár
Vajon térdemre hullok,
Vagy állva nézek rád,

Halleluját kiáltok,
Vagy elnémul a szám
Ma csak álmodom arról…
Ma csak álmodom arról,
Bár ott lennék már,
Ahol a Fiú – mennyegzőre vár
Ma csak álmodom arról,
Mikor nem lesz más,
Csupán boldog, örök imádás

Magasztaljátok Őt
Magasztaljátok Őt
Imádjátok Őt
Aki mindenkor él, Ö Istenünk
Hatalmas és szent vagy
Dicsőséged nagy
Neked hódolunk, Mindenható
Mert az Úr oly jó
Kegyelme megáll örökké
Mert az Úr oly jó
Irgalma velünk marad
Álljatok Elé
Áldjátok Nevét
Dicsérjétek Őt teljes szívből

Mert az Úr oly jó
Kegyelme megáll örökké
Mert az Úr oly jó
Irgalma velünk marad

Magasztallak
Magasztallak, Magasztallak, Magasztallak, Magasztallak Dicső!
Hozzád kiáltok óh, Uram
Én szirtem, s megszabadítasz.
Dicsérem szent neved,
Míg tart a ma, magasztallak
Jézus, nagy Király
Fényes Hajnalcsillag
Te ragyogsz fel az éjszakában
fényesebben mint a nap

MEGSZÓLÍTOTTÁL
Megszólítottál és nevemen hívtál
Életed adtad az életemért
Hazatértem és otthont találtam
Benned örökké megpihennék
Ezer év egy nap a te sátrad mélyén
És minden nap nálad ezer év
Megpihennék ott mindörökké

Te benned bízom kősziklám, váram
A vad vihar ellen te vagy védelem
Itt maradok és megnyugszom nálad
Messze szalad minden félelem
Ó Szent Szellem áradj szét
Taníts engem utadra, hogy éljek én

MEGTALÁLT AZ ÚR
Nem volt reményem, s nem volt barátom
Egyedül voltam itt a világon
Még nem ismertem Őt, de közel jött hozzám
Új reményt adott, és átformált engem
Ami volt, elmúlt, új ember lettem
Drága Szellemét küldte el hozzám
Megtalált az Úr és elhívott engem
Mindenem Övé, a gyermeke lettem
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem
Jézus él a szívemben
Megrendülnek mind a hegyek
Megrendülnek mind a hegyek
És felzúg az óceán
Mikor népe teljes szívből
Magasztalja a KIRÁLYT
Oszlik már az éj uralma
Az igazság beszéde szól
A szentek szíve egy, és áldják
Jézus Krisztust, aki ÚR
És újra látjuk nagy csodáit
Kegyelme árad a nemzetek közt

Ifjak és vének jönnek Hozzá
Tárd ki a kapukat, Menny
Itt van a Feltámadt, győztesen
Nyíljatok ajtók, szóljon a zene
Zengjen mindenhol dicséret
Friss tűzzel kiáltsd
Az élet, remény dalát
Táncolj, mert itt a rossznak vége
Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt
Hogy Jézus ma is él, és neveden szólít
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem
Azóta Jézus él a szívemben
Megtalált az Úr (megtalált az Úr)
Megtalált az Úr

Menjünk most együtt az Úrhoz
Menjünk most együtt az Úrhoz
Mennyei trónjához
Örömmel lépjünk eléje
Kiáltsuk nagy az Ő neve!
Dicsérje Őt a hangszerek hangja
Néki szóljon minden dal
Dicsérje Istent a menny és a föld
Hálaáldozat szálljon Hozzá föl!
Mert jó az Úr – mert jó az Úr
Igen jó az Úr – igen jó az Úr
Ma is jó az Úr az Ő kegyelme
Örökké tart

Jézus az Úr legyen áldott
Teremtője mindennek
Táncoljunk együtt előtte
Kiáltsuk nagy az Ő neve!
Dicsérje Őt a hangszerek hangja
Néki szóljon minden dal
Dicsérje Istent a menny és a föld
Hálaáldozat szálljon Hozzá föl
Mert jó az Úr – mert jó az Úr
Igen jó az Úr – igen jó az Úr
Ma is jó az Úr az Ő kegyelme
Örökké tart

Messzi észak, déli szigetek
Messzi észak, déli szigetek
Népek nyugaton és ott keleten
Halljátok meg, az Úr üzenete
Védi Jeruzsálemet
Táncolj, újra szól a hegedű
Annyi ideig voltál egyedül
Ellenséged, meglátod menekül
Csak benned égjen a tűz
Körbevesznek gyűlölő tömegek
Ne félj, az Úr is lát
Látja a napot, újra hazahoz
Ősi nyomokon élhetsz ugyanott
Nem győzhet le perzsa uralom
Hellén, makedón, Róma, Babilon
Gúnydalt mondasz ott a Sionon

Eljön Szabadítód
Jöjj én népem, hívja nevedet
Ő a szeretet, várt már eleget
Tűzben jártál, mégsem égetett
Vedd már észre a helyed
Nem bánthatnak bosszú fiai
Ősi helyeden lesz az igazi
Engedj most, mert maga a szeretet
Pásztorod szava hív
Pásztorod szava hív
Pásztorod szava hív

MÉG NEM IS ÉLTEM ÉN
Még nem is éltem én
Te már úgy szerettél,hogy
Esendő emberként eljöttél
Nem vártad meg azt,
Hogy Hozzád kiáltsak,
De megengedted, hogy
Halljam a hangodat
Zengjen hát a hálám Neked
Zengjen hát a hálám a keresztért
Zengjen hát a hálám Neked
Mert Te eljöttél,
Hogy megkeress és
Megmentsél
Még mindig hív

Még mindig hív, még most is vár
Még nem múlt el: a kegyelem órája még ez
A Vér megtisztít, a Vér közbenjár
A Vér nem múlt el, könyörög érted és értem
Örök életet ad Jézus Krisztus Vére
Nem ezüst, nem arany, mi elveszhet
Ez a Vér betakar, és minden bűnnek vége
Egyedül csak ez az, ami megmenthet
Örök életet ad, és hófehér lesz újra
Igazán a lelkiismereted
Nem kell már félned már soha, hogyha gyűlöl ellenséged
Ez a Vér eltakar téged
Kinn pusztító tombol, de az ajtó zárva van
És a Bárány Vére véd
Holnap kimegyünk Egyiptomból boldogan
Indulunk, ha feljön majd a fény

MI ATYÁNK, ISTEN
Mi Atyánk, Isten
Aki vagy a mennyekben
Szenteltessék meg a Te neved
Jöjjön el országod
Hozzánk a földre
A Te akaratod legyen meg.
Minden napon add meg kenyerünket
És bocsásd meg vétkeinket
Mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel
A gonosztól szabadíts meg.
Mert Tiéd az ország,

Tiéd a hatalom
A dicsőség most és örökké,
Mert a föld megismer
Teljes lesz neveddel
Ahogyan a tenger vizekkel.

Mindenség Királya
Mindenség Királya, csillagoknak Pásztora
Akinek a Menny a sátra, Földünk lábad zsámolya
Csodás Isten a galaxis felett,
Uram szent vagy – szent vagy
Az egek hirdetik fenségedet
Mert Te szent vagy – szent vagy
Ég és Föld Ura
Minden áldott reggel
ajkam Rólad énekel
És ha eljön majd az éjjel
akkor is velem leszel
Csodás Isten a galaxis felett,
Uram szent vagy – szent vagy
Az egek hirdetik fenségedet
Mert Te szent vagy – szent vagy
Ég és Föld Ura
Ég és Föld Ura
Halleluja az Ég és Föld Urának
Halleluja az Ég és Föld Urának

Mindig bízhatok benne…..
Mindig bízhatok Benne
Mert hűséges a Király
Oh Jézus, a szívem reád vár
Tudom nem hagysz el engem
A bajban mellém állsz
Oh Jézus, csak Te vagy a Király
Bízhatok hűségében
Bízhatok jóságában
Bízhatok, karjába zár
Bízhatok kegyelmében
Bízhatok szerelmében
Bízhatok, mert mellém áll
A Király

Mikor jelenlétedbe lépek
Mikor jelenlétedbe lépek, szívem nem
érti meg szereteted.
És ha láthatom a Te dicsőséged,
leborulok és dicsérlek!
Teljes hittel odamehetek Hozzád, asztalodat dúsan megteríted,
És én nem tudok mást tenni, csak áldlak, és teljes szívemből
hirdetem:
Élet, Kenyér, az Út, a fény,
Jézusom, Te vagy!
Én Istenem, szerelmesem, Jézusom,
Te vagy egyedül!
Ha rám figyelsz és átölelsz,
szerelmedről beszélsz nekem!

MIKOR VÉRE KIOMLOTT...
Mikor vére kiomlott ott a kereszten
A világ minden bűne el lett fedezve
Eldőlt a végső, döntő ütközet
Adósságunk töröltetett
Mint sziklafalba, földbe szivárgó eső
Mint tiszta forrásvíz, magasba szökellő
Mely megtisztítja szívünk, lelkünk mélyét
Elűzi minden gyötrelmét
Jézus, a Megváltó. Igen!
Jézus, a Megváltó, igen csak Ő!
A menny és föld térdet hajt a Bárány előtt, Mert Jézus a Megváltó
Egy ember függött ég és föld között
Szélesre tárva karját akikért jött
Isten és ember közt betöltve az űrt
Csodálatos szeretettel

MILY NAGY VAGY, URAM
Mily nagy vagy, Uram
Mily nagy a kegyelmed
Mily nagy dolgokat tettél értünk
Szent kezeddel
Mily nagy vagy Uram,
Mily nagy a kegyelmed
Betölti szívem, megőrzi az egész
Életem

Szereteted felér a magas égig
Megkerestél és megváltottál engem
Mily nagy vagy Uram ...

MINDEN IDŐBEN ÁLDOM
Minden időben áldom, dicsérem az Urat
Magasztalom az Ő Nevét
Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek
Sietve asztalához ülnek
Érezd és lásd, hogy jó az Úr
Kegyelme az Őt félőkön megmarad örökkön-örökké
Érezd és lásd, hogy jó az Úr
Kiáltasz, s mert közel van Ő hozzád, válaszol
Megkerestem az Urat, s meghallgatott engem
Minden félelmemből kimentett
Aki Őreá néz, annak lelke felvidul
S arca szégyentől el nem pirul
Érezd és lásd, hogy jó az Úr
Kegyelme az Őt félőkön megmarad örökkön-örökké
Érezd és lásd, hogy jó az Úr
Kiáltasz, s mert közel van Ő hozzád, válaszol
Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és megszabadítja Isten
népét
Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de az Őt keresők
bőségben élnek
Érezd és lásd, hogy jó az Úr
Kegyelme az Őt félőkön megmarad örökkön-örökké
Érezd és lásd, hogy jó az Úr

Kiáltasz, s mert közel van Ő hozzád, válaszol

Minden megtörténhet
Hatalmas Úr vagy, Megváltóm
Erős váram, hű pásztorom
Ha félnék is Benned bízom
Erőddel győzök tudom
A sziklán állnak lábaim
Vihar vagy szél nem tántorít
Reményem csak Tőled kapom
Uram és Üdvözítőm
Dicsérlek minden nap, Uram
Igédben járom az utam
Szívemből zengem: Neved áldott
Új dal zeng ajkamról
Örömmel töltesz el ma Uram
Gyönyörködöm nagyságodban
Szívemből zengem: Neved áldott
Új dal zeng ajkamról
Erőssé tett az Úr engem
Hit által is gazdag vagyok
Nevének hatalma által
Minden megtörténhet

MINT AZ ASSZONY AZ Ő RUHÁJA SZEGÉLYÉT
Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét
Megragadjuk az Úr jelenlétét
Mint a vak koldus az út szélén
Kiáltunk, s futunk az Úr elé
És hirtelen
Egy mennyei kéz megáld
Jézus az, aki megsegít
És hirtelen
A mennyei erő leszáll
Jézus jön, s meggyógyít

MINDEN IDŐBEN DICSÉRD AZ
Minden időben dicsérd az Urat
Hozzád szálljon fel a hódolat
Szíved háláját hozd az Úr elé
Magasztaljuk együtt Nevét
Jöjjetek hát, imádjuk Őt
Boruljunk le fenséges trónja előtt
Örvendezzünk, szívből dicsérjük Őt
Mert Jézus az Úr a mindenség fölött
Monda az Úr az én Uramnak
Monda az Úr az én Uramnak,
hogy ülj az én jobbomon a királyi trónra
Míg ellenségeid zsámolyul vetem
A Te lábaid alá
A Te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr, a Sionból, mondván:
Uralkodjál ellenségeid között, ellenségeid között

A Te néped készséggel siet
A Te sereggyűjtésed napján
Szentséges öltözetekben
Mert Te pap vagy örökké
A Melkisedek rendje szerint
Eljött az Emberfia
Jézus a királyok Királya
Itt van Jézus, Téged imádunk
Eljött az Isten Fia
Jézus a seregeknek Ura
Itt van Jézus, Téged imádunk

NE BÁNKÓDJATOK
Ne bánkódjatok!
Ne bánkódjatok!
Mert az Úr előtt való öröm
Erőt ad nektek
Ne bánkódjatok!
Ne bánkódjatok!
Mert az Úr előtt való öröm
Erőt ad nektek
Ne a régi dolgokat emlegessétek!
Ne az elmúltakon tűnődjetek!
Mert én újat, újat cselekszem
Mert én újat, újat cselekszem

Neked is kell egy jó szó
Neked is kell egy jó szó
‘Mi betalál ott a mélyben
Hogy végre megpihenj
Ha nehezen mennek a dolgok
A szeretet lángja égjen
Legőszintébben
Refr.: Nézz fel, a hegyeken túl már látni
Újra a nap sugarát, hogy ha Jézussal jársz
Szent vére a siralom völgyén átvisz
Többé már nem látsz halált,
Ő a Feltámadás
Neked is kell egy hívás
Az, amit mond az Írás
Hogy megtörténhessen
Neveden szólít, nincs más
Egyedül Benne bízzál
Mindvégig az életben
Refr.: Nézz fel, a hegyeken túl…
Nem a bánat nem a szégyen győz – hanem
Jön egy új nap, a remény fentről – higgyél
A csodákban teljes szívedből – végre
Hagyd a múltat, eljön érted Ő!

Nem találok szót
Nem találok szót
Mely Hozzád fogható
Mert senki sincs oly jó
Vagy Hozzád méltó
semmilyen bolygón
Jönnek a holnapok
Ahogy a kozmoszt forgatod
Szavad szól, és ők tudják
Azt, hogy minden újjá lesz az Úrnál
Benne hinni egy boldog, nagy utazás
Benne hinni a végső realitás
Benne hinni, hogy lesz egy
nagy aratás
Ott leszünk majd az Úrnál
Benn a szívben fény gyúlt
Többé nincsen két út
Csak Jézus, csak Jézus
Benn a szívben fény gyúlt
Többé nincsen két út
Csak Jézus
Nincs a földön még egy
És nincs az égen túl
Pedig milliárdok élnek
De csak Jézus Krisztus úr
Nézd még a nap is elpirul
A tenger hangja elcsitul
És minden hullám, mert ők is tudják

Azt, hogy minden újjá lesz az Úrnál
Hallelúja
Csak Érted van a szó, a dal
Hallelúja
Csak Tőled van a fény, a hang
Hallelúja
A vér elér, ledől a fal
Hallelúja
És véget ér, mi eltakar

NINCS RAJTAD KÍVÜL MÁS
Nincs rajtad kívül más
Kihez mehetnék, kitől kérhetnék
Erőt, életet, örök kegyelmet
Uram, csak tőled
Én téged követlek, viszem kereszted
Hirdetem neved, futok s nem lankadok
Járok s nem fáradok
Uram, melletted
Irgalmasságod soha meg nem rendül
Minden ígéreted beteljesül
Másra nem nézek már, csak rád egyedül
Jézusom, Jézusom, Jézusom
Te vagy Vigasztalóm, Te vagy Pártfogóm
Te vagy Megtartóm, erős kőszikla
Igaz gyógyító, Te vagy Megváltóm

Nincs más Isten kívüled
Nincs más Isten kívüled
Oly jó mondani neved
Szeretlek, szeretlek Jézus
Szeretlek, szeretlek Jézus
Nincs más Isten kívüled
Oly jó mondani neved
Követlek, követlek Jézus
Követlek, követlek Jézus
Akarlak, akarlak Jézus
Akarlak, akarlak Jézus

Nincsen más
Nincsen más nagy Király Tekívüled
Nincsen más ki adhatna élő vizet
Mert te vagy az élő vizek forrása, Jézus
Mert te vagy az élő vizek forrása, Jézus
Nincsen más szerelmem Tekívüled
Nincsen más kit így imádna a szívem
Mert a lelkem pásztora te vagy Jézus
Mert a lelkem hű pásztora te vagy Jézus
Nincsen más jó pásztor Tekívüled
Nincsen más aki így szeret engem
Mert Tebenned mindennap megnyugszik a szivem
Mert Te mindennap
csendes vizekre terelgetsz engem

Nincsen más győztes Úr Tekivüled
Nincsen más aki győzelmet ad nekem
Mert Tebenned van elrejtve az én életem
Szeretlek, mert Te mindennap megelégítesz engem
Szeretlek, szeretlek, szeretlek, Jézus
Szeretlek, szeretlek, szeretlek, Atyám
Követlek, követlek, követlek, kedves Szent Szellem
Tiéd az életem, az életem, az életem, Jézus.

NYISD MEG A MENNY KAPUJÁT
Nyisd meg a menny kapuját
És áraszd ránk a fényed
Végtelen szereteted öntsd ki ránk
Angyalok látnak téged
A mennyben mindig szól a dicséret
És készen áll sok imádó
Akik megszentelik a neved
Emberek kérnek téged
A földön mutasd meg a fényed
Hogy jöjjön el királyságod
És legyen meg akaratod
Nyisd meg a szívem, hogy lássak
Nyisd meg a szívem, hogy lássak
Érintsd meg szívem, Uram
Akarlak látni, akarlak látni
Te vagy mindenek felett, ahol fenséged fénye kiárad
Kitöltöd szereteted

Mert Te szent vagy, szent vagy
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
Akarlak látni

OLYAN SZENT VAGY, SZENT
Olyan szent vagy, szent vagy
Áldalak Téged Uram
Olyan szent vagy, szent vagy
Dicsérlek Téged Uram
Mindenkor éneklem hűségedet
Szívemben ég tüzed
Kegyelmed tartja meg életemet
Imádlak én Istenem
Oly jó az Úr
Oly jó az Úr, oly jó az Úr
Ő az én hű pásztorom
Gondviselőm és megtartóm
Oly jó az Úr.
Ments ki engem a hálóból,
A titkon vetett csapdából,
Hiszen Te vagy erősségem.
Kezedre bízom lelkemet
Mert Te váltasz meg engemet
Ó Uram, hűséges istenem.

OTT AKAROK LENNI, AHOL TE VAGY
Ott akarok lenni, ahol Te vagy
Mindennap jelenlétedben
Nem akarlak távolról látni
Vonj Magadhoz közel
Ott akarok lenni, ahol Te vagy
Vezess ösvényeden engem
Taníts meg a mennyei útra
Tölts be Szent Szellemeddel
Mert Nálad lenni oly jó,
Nincs ahhoz hasonló
Asztalod terítve
S átjár dicsőséged fénye
Együtt Veled
Ez tesz csak boldoggá engem
Erre szomjazom
Ezután vágyódom én
Ott akarok lenni ...
Ó, Istenem, Te vagy erősségem
Énekem, mikor megérint Szellemed
Új dal fakad szívemben

Ott a Via Dolorosán
Ott a Via Dolorosán, Jeruzsálem utcáján
Ahol Megváltónk a Golgotára ment
Tolongott a tömeg
S pribékek vonszolták a vesztőhelyre
Háta ütésektől vérzett, fején töviskorona

Minden lépés újabb kín és fájdalom
A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt
Ott a Via Dolorosán, a szenvedések útján
Ott járt némán s győztesen a Bárány
Felvette a keresztet,
szeretett Téged s engem
Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket
S a tisztító vér, az engesztelés
Jeruzsálem szívén átáradt felénk
Ott a Via Dolorosán,
szenvedések útján
Ott járt némán s győztesen a Bárány
Felvette a keresztet,
szeretett Téged s engem
Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket

Ó JÉZUS, MIKOR TESTBEN
Ó Jézus, mikor testben eljöttél a földre
Bűnök nélkül éltél az Atya kegyelmében
Sok jelet, csodát tettél drága szent kezeddel
Melyek hirdetik hatalmad és fényes dicsőséged
Te vagy az az Isten aki volt , aki van
És aki örökké lesz téged szeretlek én
Téged akarlak én te vagy az üdvösségem
Jézus csak te vagy a Megváltóm
Hűséges szabadítóm
Te vagy a Messiás, ki eljött közénk,
Örökké áldott legyél

Fenséges úr és Király hatalmad örökké áll
Megváltottad életem fogadd el dicséretem
Te vagy, aki felvitted bűneimet a testedben
Helyettem a keresztre sebeidben gyógyultam meg
Eljöttél már egyszer és újra megjelensz
Feltámadott, szent és megdicsőült testben

Oly csodás nap /Oh, Happy Day/
Oly csodás nap, / Oly csodás nap /
Oly boldog nap / Oly boldog nap /
Mikor Jézus megváltott
/ Jézus megváltott /
Jézus megváltott / Jézus megváltott /
Minden bűnömből
Mert Ő az Úr – mindenkor,
s mindenek fölött!
És Ő áldott, ‘ ki megváltott
Mindenek fölött

Jézus szeretlek
Jézus követlek
Mert megváltottál
Megszabadítottál
meggyógyítottál
Oly szép vagy
Oly szép vagy, lelkem Téged áld
Dicsőséged szavak el nem mondhatják

Gyönyörködöm Benned, oh Uram
És teljes szívemből szeretlek már
Szent vagy Uram, Szent vagy Uram
Szent vagy Uram, Szent vagy Uram
Szent, szent, szent az Úr
Szent, szent, szent az Úr

ÓH URAM, KIHEZ MEHETNÉK?
Óh Uram, kihez mehetnék
A szívem Érted ég, mert úgy szerettél
Feláldoztad az életed
Hogy én ne haljak meg, értem szenvedtél
Jézus, szeretlek én
Fogadd el imádatom, szívemből amit adok
Jézus, imádlak én
Legyen Tiéd életem, hadd legyek mindig Veled
Véreddel megmostál
Általad árad rám a kegyelem és igazság
Szívem és ajkam dicsér
Tudom, szívemben élsz,óh kérlek, tekints rám

Ő az Úr mindenek felett
Ő az, aki megvígasztal
Minden nap új erőt ad.

Ő az Úr örökké
Ő az, aki bűneinket vérével eltörölte
Ő az Úr örökké
Mert ő az Úr, hatalmas Király
Ő az Úr, aki országába vár
Ő az Úr, hát kiáltsuk Nevét, mert Jézus Krisztus él
És mindörökké ő az Úr, mindenek fölött, magasztaljuk Őt, Jézus
Krisztust
Mi dicsérünk Jézus mindörökké

ÖRÖKKÉ TÉGED IMÁDLAK
Örökké Téged imádlak
Te látsz engem, jól ismersz
Kezeiddel betakartál, és
Járhatok ösvényeden,
Uram, nincs más
Uram, vágyom rád
Egy új éneket zeng most szívem
A te csodás hűségedről
Egy szerelmes dal,
Uram, csak Neked
Mert kegyelmed megtart
Egy életen át

ÖRÜLJ AZ ÚRBAN
/ Örülj az Úrban,
Áldd az Ő nevét
Örülj az Úrban
Zengd dicséretét / 2X

Örülj, örülj, örülj
Örülj az Úrban
Magasztalás és szent öröm
Hálaadás az én erőm
Zengeni örökre énekét
Jézus Krisztus áldott légy
Örülj az Úrban ...
Mert él az Úr, a feltámadt Király
Jézus, Jézus

Örülj, örülj, az Úr veled van
Örülj, örülj, az Úr veled van
Ő Izráelnek Istene
Ő él, Ő él nem változott meg,
nem lankad féltő szerelme
Jézus él!
Hatalma erejével mellettünk áll
Harcol értünk, Ő a pártfogónk
Ő a segítőnk.
Szolgájának hívott el, nálunk lakik
Bennünk marad, teljessé teszi
Az életünk

ÖRÜLJ, ÖRVENDJ, ÉNEKELJÉL
Örülj, örvendj, énekeljél
Táncot járj az Úr előtt
Vigadozzon mind, ki itt van
Dicsérjük Őt szüntelen
Dicsérjük Őt szüntelen
Hagyd el szíved búját-baját

Megvigasztal Istened
Vesd le a gyász rabruháját
Öltözzetek fehérbe
Öltözzetek fehérbe

Örvendez az én szívem
Örvendez az én szívem
És lelkem dalol
Minden nap csak táncolnék
Megváltott az Úr
Úgy vágyom mondani
És füledbe súgni,
Hogy van szabadító
Mert a mi Istenünk oly jó
Úgy vágyom mondani
A tetőkről kiáltani
Hogy van remény, ember
Mert Jézus érted jött el
Mindenki énekeljen
Mert oly boldogok vagyunk
Mindenki énekeljen
Mert oly szabadok vagyunk
Bár még nem láthatjuk arcodat
Mégis tudjuk, hogy velünk vagy
És Szellemed betölt örömmel
Ez a mi erősségünk

REJTS MOST EL
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

Sasszárnyakon hordozlak
Sasszárnyakon hordozlak, mert megváltottalak
Kősziklára állítottam rá lábadat, véremmel megmostalak minden
bűneidtől
Sötétségből világosságra hoztalak elő
Válaszd az életet, hogy élhess
Veled vagyok mindennap és nem hagylak el téged, Én fiam vagy
te, mert én nemzettelek
Egyszeri áldozattal megszenteltelek
Te vagy a mi Istenünk
Köszönjük az életünk
Minden dicsőség és áldás a Tiéd
A szíved hústáblájára írtam törvényemet, az igazságot szóld és
mindig azt kövesd
Én az Úr , a te Istened szent Isten vagyok, szellemben és
igazságban imádjatok
Kérdezz és megtanítlak téged
Szememmel tanácsollak és kezemmel segítlek

Megszabadítalak a gonosz terhektől, angyalokkal veszlek
mindennap körül

Soha többé nem fél már…
Soha többé nem fél már a szívem
Mert bennem él az Úrnak Szelleme
Igen Jézus, igen Jézus meghalt értem
Igen Jézus, igen Jézus – Ő az élet!
Lehet éhség, betegség vagy háború
Az én arcomat mégsem fedi ború
Igen Jézus, igen Jézus eljött értem
Igen Jézus, igen Jézus – Ő az élet!
Higyj az Ő nevében! /3 X /
S meglátod örök életed lesz!
Szabad vagyok, mint a madár
Szabad vagyok, mint a madár
A dicséretem Hozzád száll
A békesség, s az élet
Csak Te vagy nekem Szent Szellem
Hej, óh igen! Hej, óh igen!
Betöltötte szívemet szerelmed
Élő vizek törnek fel belőlem
A békesség, s az élet
Csak Te vagy nekem Szent Szellem
Hej, óh igen! Hej, óh igen!

Hatalmas Isten vagy Te
Feletted való jóm nincsen
Nem maradt árván a szívem
Minden nap betöltesz örömmel!

Szent az Úr neve
Szent az Úr neve, Szent az Úr neve
Mindörökké – szent az Úr neve
Az angyalok velünk dicsérik,
A szeráf karok éneklik
Hogy Jézus a bárány, Őt dicsérik,
Háladalt zengnek Őneki
Jó az Úr, Jó az Úr
Jó az Úr, Jó az Úr
Szent az Úr neve, Áldott az Ő neve
Nemzedék nemzedékeknek
Hirdeti hűségedet
Benne van menedékem
Szárnyai alatt rejtekem
Jézus szeretlek

Szent szellem köszöntünk
Szent szellem köszöntünk
Szent szellem köszöntünk
Gyújtsd meg újra szent tüzed, hadd égjen bennünk az első
szeretet

Friss olajjal kend meg fejünk, Szent szellem, szent szellem
oly jó, hogy itt vagy velünk

SZENT VAGY ÓH URAM
Szent vagy óh Uram
Szent vagy óh Uram
Szent vagy óh Uram, hatalmas
Szent vagy óh Uram
Tied a hódolat
Mert örökkévaló uralmad
Mi is meglátjuk
Az Úr dicsőségét
Meghajol előtte a föld s az ég
Övé a hála,
Hatalom és bölcsesség
Dicsérjük Őt mindörökké
Szeretem az Urat
Szeretem az Urat
Meghallgatja szavamat
Fülét felém fordítja
Szivem magához vonzza
Békességem, reményem
Erősségem, énekem
Ha Ő velem, ki lehet ellenem
Jézus oltalmazóm énnekem.
És éneklem, hogy jó az Úr
És éneklem, hogy szent az Úr,
Nincsen senki hozzá hasonló méltó

Szent az Úr
Szolgája vagyok,
Jézussal járok, nem fáradok
És éneklem, hogy jó az Úr
És éneklem, hogy szent az Úr
Nincsen senki hozzá hasonló méltó
Szent az Úr, szent az Úr, szent az Úr.

Szeretlek Jézus, köszönöm Neked
Szeretlek Jézus, köszönöm Neked
Szeretlek Jézus, köszönöm Neked
Szeretlek Jézus, köszönöm Neked
Az életet!
Elveszett voltam, de megtaláltak
Lehajolt hozzám az Élet Királya
Jézus Krisztus: a Szeretet!

Szeretlek keresztedért
Szeretlek keresztedért
Mindenért megfizettél
Békességünk, gyógyulásunk
Sebeidben lett a miénk
Minden szégyenünket
Helyettünk Te viselted
Halálod életet
Engesztelést szerzett

Imádlak, Szent Bárány
Helyettünk mindent Te szenvedtél
Bár nem volt szép látvány
Istennel így megbékéltettél
Téged ütöttek és megtörtek
Meggyaláztak énértem
Most itt vagyok, hogy megköszönjem
És megvalljam: szeretlek
Jézus, bűnösök barátja
Csak Te tudtad az árat
Helyettünk kifizetni
Büntetésünk elszenvedni
Csodálatos az a nap
Lement rólunk a harag
Minden gonosz téged ért
És így megmentettél
A keresztért, a keresztért
Minden hála, tisztesség
Csak Tiéd, csak Tiéd
Mert mindent Te szenvedtél

SZERETLEK, TELJES SZÍVEMBŐL
Szeretlek,
Teljes szívemből: szeretlek
Teljes szívemből: szeretlek
Átadom az életem
Imádlak,
Teljes szívemből: imádlak
Teljes szívemből: imádlak

Átadom az életem
Dicsérlek,
Teljes szívemből: dicsérlek
Teljes szívemből: dicsérlek
Átadom az életem

SZÍVEM, LELKEM, ÓH URAM
Szívem, lelkem, óh Uram,
csak áld Téged
Dicsérlek, mert jó vagy és fenséges
Bensőm néked hódol, magasztal
Mert az élet öröktől benned van
Uram, szívem Tiéd,
Lelkem vágyik Rád
Imádlak szüntelen
Kedves Szellemeddel
Támogass és vezess
Formálj át teljesen!

Szólj egy szót
Szólj egy szót, és meggyógyul szolgád
Neked éneklek, amíg élek
Mert hűséges vagy, olyan szent és igaz
Nincs szó, amely méltón elmondhatná
Hadd éljek hát, hadd éljek hát
Érted

A Te szent jelenléted leszállt, itt van köztünk
Magasztalom és áldom Neved
Nincsen senki Hozzád hasonló,
Egy igaz Isten
Méltó vagy minden dicséretre
Te eltörlöd a könnyeket szemeinkből
Meggyógyítod a megtört szíveket
Nincsen senki Hozzád hasonló,
Egy igaz Isten
Hadd éljek hát, hadd éljek hát
Érted

SZÜKSÉGÜNK VAN A KIRÁLYRA
Szükségünk van a királyra
Ki méltó a dicséretre
Szükségünk van őrá
Ki irgalmas, kegyelmes
Szomjazunk rá mert tőle van az élet
Uralkodik dicsőségben
Szomjazunk rá, kinek neve: Jézus, az Egyetlen
Megkoronázzuk
Neki szolgálunk
Szívből imádjuk
Leborulunk trónjánál
Szükségünk van rád Jézus
Te vagy méltó a dicséretre
Szükségünk van Terád óh irgalmas, kegyelmes

Szomjazunk rád mert tőled van az élet
Uralkodsz dicsőségben
Szomjazunk rád, kinek neve: Jézus az egyetlen,
Megkoronázzuk…

TÁNCOL A MENNY
Tart még a kegyelem és a szívem örül
Jézus eljött hozzám, rajtam megkönyörült
Kinyújtotta karját, szelíden felemelt
Amíg élek azt a percet nem feledem
Nyitva áll az ajtó ma is bemehetek
A trónteremben várnak, nekem ott a helyem
Jézus mellett élni ez a legjobb dolog
Ugrálok és táncolok, mert szabad vagyok
És velem tapsol, és táncol a menny
Jézus győzelméről zengek új éneket
És velem tapsol és táncol a menny
A Bárány dicsőségét hirdetem

TEBENNED LÉLEGZEM
Tebenned lélegzem
Tebenned lélegzem
Szent jelenléted itt él bennem
Te tartasz életben
Te tartasz életben
Beszéded táplál, épít engem

Úgy vágyom Rád, esengve hívlak
Mind boldog az, ki Benned bízhat
Ki benned bízhat…

Tegyél engem pecsétnek
Tegyél engem pecsétnek, tegyél a karodra
Legyek pecsét örökké szívedre forrasztva
Legyek pecsét örökké szívedre forrasztva
Erősebb a szeretet a kínhalálnál
És e buzgó szerelem keményebb a sírnál
És e buzgó szerelem keményebb a sírnál
Mert e lángok, e lángok, mint a tűz lángjai
Érted égnek, csak érted égnek az Úrnak lángjai
Tenger el nem borítja, sok víz el nem oltja
Istenünknek szerelmét sok kincs nem pótolja

TEREMTŐ ÚR
Teremtő Úr, nincs olyan, mint Ő
Ki a trónon ül
Menny és a föld térdet hajtanak
Mind az Úr előtt
Áldjátok őt!
Míg az égen ott a nap

Míg az Ő beszéde áll
Áldjátok Őt!
A nemzetek előtt,
Emeld fel szent nevét és áld!

Te vagy az akiből élet árad
Te vagy az akiből élet árad
Te vagy csak igaz szó a számban
Szívem kincse, lélegzetem, mindenem
Te vagy az Akire mindig vártam
Hajnalcsillag vagy az éjszakában
Olyan egyedül érzem magam nélküled
De Te velem vagy, Jézus, minden nap
Te vagy a fény, ha éjjel van
Te vagy a tűz a szívemben, ami ég
Jézus Te vagy az életemben csak
Igaz barát ki el nem hagy
Minden óra, minden nap a Tiéd
Erős szikla vagy Te, amire állok
Te vagy az, aki a boldogságot
Elhoztad az égből az én szívembe
Én nem ismertelek, de Te ismertél
Életedet adtad, úgy szerettél
Hogyan köszönjem meg Neked az egész életem

Te vagy az élet, Te vagy a fény
Te vagy az élet, Te vagy a fény
Te vagy a remény Benned bízom én
Te vagy a kedves és Te vagy a jó
Nincsen Hozzád hasonló!
Oly ’ csodálatos szerelmed, óh Jézus
Betölti a szívemet, s az életem
Az életem a Tied! Kezedbe helyezem
Drága szent véred váltott meg, óh Jézus
Leraktad értem az életed, s én élek
Teneked, s Tebenned! Áááá!

TE VAGY EGYEDÜL AZ ÉLETBEN
Te vagy egyedül az életben
Akihez menekülhet minden ember
Szereteted vonz és érzem itt benn
Hogy minden rendben
Te vagy az, akiért rohannék
De ha azt kérnéd, még meg se mozdulnék
Egyenesen állnék, vagy repülnék
Hozzád én
Mert Te bármit kérsz, ajándék,
mit Neked adhatnék én
Te vagy Jézus a napfény,
A harmat, a friss szél
Szívem kertjén változzék esőcseppekké igéd
Hadd folyjon szereteted felém
Érezzem minden nap, hogy Te élsz

Te vagy a kilincs a börtönben
Te vagy az a kincs a szántóföldben
Aki után ásnak egyre többen, összetörten
Követ egy forró jelenlét
Velem van mindig bárhová mennék
Már hamarabb minden időknél Ismertél

TE VAGY ÖRÖMÖM
Te vagy örömöm, győzelmem
Üdvösségem és reményem
Uram, Te vagy nekem
Mindig Te fogod két kezem
Fentről betakar kegyelmed
Uram, köszönöm neked
Jöjj, hát, veled átrepülöm az óceánt
Óh Atyám
Jöjj hát, tüzed égjen bennem, s járjon át
Ó járjon át
Te vagy gyógyítóm énnekem
Harcban felemel két kezed
Uram, köszönöm neked
Ellenség ellen megvédesz
Bánatom elűzöd messzire
Uram, mindig így legyen

TE VAGY SZERELME ÉLETEMNEK
Te vagy szerelme életemnek
Szeretlek Jézus Téged
Ez a világ elmúlik végleg
Szerelmed megáll örökre
Vonj még közelebb Magadhoz
Hogy eggyé legyek szíveddel
Hadd halljam meg dobbanását
Ó Jézus, Jézus
Jézus, Jézus

Te vagy váltságom
Te vagy váltságom és menedékem,
Életem ereje.
Benned van reménységem,
És kútforrásom
Uram Hozzád jövök én.
Benned óh, Uram, Benned hiszek,
Mert Te vagy a szeretet,
Segítesz Uram a szükségben
Csak Hozzád jöhetek én.

Te voltál előbb
Te voltál előbb
Mikor még nem volt a föld
Mikor rég nem éltünk még
Minden létezés előtt
Erdők, fák, füvek
Csillagfény és szél üzen
Hogy izzó szeretet
Teremtett meg bennünket
Mert Nálad végtelen az életünk
És bármennyi bűnünk volt
Véred kihullt
És belőle megszülettünk
Drága Jézus
Tűz és küzdelem
Egymást váltva, Nap és Hold
A végén megölelsz
És tudom nem hiába volt
Drága Jézus
És belőle megszülettünk, drága Jézus

Téged szeretlek
Téged szeretlek, bízom Benned
Téged szeretlek, bízom Benned
Téged szeretlek, bízom Benned
Segítségül hívom szent neved!

Jehova Raffa – Ő a gyógyító
Jehova Raffa – Ő a szabadító
Jehova Raffa – aki felemel
Jehova Raffa – hát ugorj fel
Jehova Raffa – Ő a kőszikla
Jehova Raffa – akire ráállhatsz
Jehova Raffa – így kiáltasz
Jehova Raffa – én imádlak!

Térjetek meg
Térjetek meg és higgyetek
Hozzátok is elközelgetett az
Istennek Királysága
És aki úgy fogadja, mint kisgyermek
Övé lesz valóban az Istennek szerelme
Mert Jézus Krisztus eljött közénk
Az Isten Fia miattunk lett emberré
Mindenhol csodákat tett, mégsem ismerték
Pedig Ő csak jót tett, mégis a keresztre szegezték
Mert Jézus Krisztus ma is él
Kifizette a váltságdíjat minden bűnödért
Hogy sátán hatalma megtörjön
És végre szabad légy
Hogy már ne a bűnnek,
Hanem az Atya Istennek élj!

TIED A DICSŐSÉG
Tied a dicsőség és imádás
Felemeljük kezeinket
És dicsérjük szent Neved
Tied a dicsőség és imádás
Felemeljük szíveinket
És dicsérjük szent Neved
Óh hatalmas kezed nagy csodákat tesz
Veled senki nem ér fel
Veled senki nem ér fel

TÖBB VAGY NEKEM
Több vagy nekem már mindennél
Szívemben élsz, enyém lettél
Szeretlek én
Tudom közel vagy
Magadhoz ölelsz
Mert Tiéd vagyok én
Soha nem hagysz egyedül
Az életed feláldoztad
Szabad vagyok és látom már
Te vagy a cél
Mindenkor mellettem voltál
Bár sokszor nem éreztem én
Éveken át mindvégig vártál rám

Tudom a Te dolgaidat
Tudom a Te dolgaidat
Azt, hogy kevés erőd van
S megtartottad a beszédemet
S nem tagadtad meg a nevemet
Én is megtartalak téged
Amikor nyomorúság lészen
S adok neked egy új nevet
Isteni, isteni nevet

Tüzet gyújtottál szívemben
Tüzet gyújtottál szívemben,
Mely most is lobog.
Megváltottál bűneimből
Lelkem oly boldog!
Megtaláltam nálad otthonom,
Ezért dicsőít Téged új dalom!
Nem tekintek többé hátra
Ami volt – elmúlt!
Hatalmad szavára minden
Régi lánc lehullt.
Hangosan zeng hálaénekem,
Szent erőd megérintett engem!
Mert Te szeretsz! Mert Te szeretsz!
És még több áldás vár reám,
Mert az én Istenem dicső Király!
Oly csodálatos Uram neved,
Most is megtartasz, vezetsz, támogatsz

Mert Te szeretsz!

Uram, a lényem
Uram, a lényem újra hadd tükrözze arcodat!
Hadd legyek tiszta, olyan szent, mint
Amilyen Te vagy! Itt vagyok, átadom lényemet, teljesen formáld
át!
Újra hadd ragyogjon bennem szereteted!
Az életem Jézus, kérlek, teljesen tisztitsd meg!
A szívemet, Jézus, mosd le véreddel hófehérre!
Újra itt vagyok, újra átadom Neked mindenem, mert Te vagy az
Úr!
Jöjj Uram tisztitsd meg a szívemet!
Akarom látni a Te csodálatos arcodat!

URAM ITT VAGYOK
Uram itt vagyok, változtasd meg szívemet
Mert Tőled árad rám a kegyelem
Uram, beismerem, hogy gyengeség van Még bennem, de van
szabadító:
Féltő szereteted!
Jöjj közel, tarts jelenlétedben
Áraszd rám szent kenetedet
S ahogy várlak, felkelek mint sasmadár
És szárnyalok veled, a te Szellemed vezet a Mennyhez közelebb

Nyisd meg értelmem, adj új látást nekem
Tudjam meg, hogy szeretsz és bennem élsz
Uram taníts, vezess, jóságodra emlékeztess, Erős jobbod legyen
mindennap velem.
Uram, szólj hozzám
Uram, szólj hozzám, a Te beszéded megújítja életem,
Uram, érints meg, a Te Szellemed betölti a szívemet.
Uram, oly jó vagy Te hozzám, és dicsérlek szüntelen.
A Te kegyelmed követ engem örökké, bárhová csak megyek,
Uram oly jó vagy, karod erősen átölel, megtartja életem.

URAM, TEHOZZÁD FUTOK
Uram, Tehozzád futok,
Élő vízre szomjazom
Közelséged ó mily jó énnékem
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

ÚR JÉZUS SZÍVEMBŐL DICSÉRLEK
Úr Jézus szívemből dicsérlek
Közelséged olyan jó nekem... oly jó nekem
Csak te vagy ki megváltottál
Drága véreddel megmostál ... értem meghaltál
Örökké áll királyságod
Imádlak téged Megváltóm
Te vagy az Úr, az egyetlen út
Benned bízom, vezess engem
Te vagy a fény, ha jön az éj
Kérlek Uram, maradj velem
Úr Jézus te vagy mindenem
Ezért tiéd az egész életem ... az életem
Minden nap ajándék tőled
Ha velem van kedves jelenléted … jelenléted
Örökké áll királyságod
Imádlak téged Megváltóm

ÚGY VÁRLAK, MINT ŐRÖK A REGGELT
Úgy várlak, mint őrök a reggelt
Mint a hajnalt az éj
A szívem úgy vágyik Rád
Úgy sétálni melletted hűvös estén
Mint ott az Édenben rég
A félelem már elszállt
Mint vízesés a hegyről
Hozzám, ha szólsz egy szót
És szívem Érted ég egyből

Veled lenni mindennap oly jó
Oly jó, hogy bennem élsz és én
Benned vagyok
Hogy halljam, hogy a szívemhez szólsz
Követlek, utánad megyek
Jöjjön el országod, legyen meg akaratod
Itt a földön is úgy
Mint a Mennyben

Vajon igy van még
Vajon igy van még?
Hogy ha néped kér, fent megnyilik
az ég, hatalmad elér.
Vajon igy van még?
Hogy ha néped kér, a vak látást nyer,
A holt újból él,
Én elhiszem és teljes szivvel a Tiéd vagyok
Látni fogom, ahogy átformálod a világot
Látni fogom, ahogy a Te népedet
használod
Látni fogom, Hozzád rohanok
Tiéd vagyok, Tiéd vagyok!
Igen igy van még, ha feláll a nép,
Igazságodban jár és tüzedben ég,
Megtört szivűek, újjászületnek
Megváltoztatod történelmünket
Én elhiszem és teljes szivvel a Tiéd vagyok

Van egy folyó
Van egy folyó a szent városban
az Élet folyója.
Ott, ahol népe együtt él örökké az Úrral.
Isten van közöttük, Ő von föléjük sátort.
Nincs többé könny és gyász, mert az elsők már elmúltak.
Nagy vígasság, hangos öröm
van az Úr házában
Nagy vígasság, hangos öröm
van az Úr házában
Nem múlik el, soha nem múlik el,
bizony nem múlik el
a mi Urunk
Jézus országa!

Várlak, kősziklán állok
Várlak, kősziklán állok
Jézus, újra és újra áldlak
Mert Te hatalmas vagy
Jobbod erősen tart engem
Kősziklán állok
Jelenléted oly jó
Nevemen hívtál
Veled járok minden nap
Szellemed átjár
Szent keneted árad
Rám száll a menny
És nem félek már

Várunk Jézus
Várunk Jézus, várunk Jézus
Várunk Jézus, szivünk nyitva áll
Várunk Jézus, várunk Jézus
Várunk Jézus, szólj hozzánk
Itt van Jézus, itt van Jézus
Itt van Jézus, mennyei Király
Itt van Jézus, itt van Jézus
Itt van Jézus, köztünk jár

VELEM VAGY, ÓH URAM
Velem vagy, óh Uram,
Hangod megnyugtat
Karod erőt ad
Veled járok én, Jézus vágyom rád
Jobban mindennél
Nem félek jövőtől már, kezedben a sorsom
Mindenkor mellettem állsz
Nem rettent sötétség sem,
Kősziklámon állok,
Fényed győz az éjszakán
Szívemből új dallam száll fel Hozzád
Amely csak Neked szól,
Téged dicsér és áld, Jézus

A felhők fölött meglátom arcod
Te vagy minden álmom,
És Te vagy a valóság
Ragyogó vagy Te, napnál fényesebb
Örök szépséged
És egy pillanat: Szellemed leszáll
Oly közel vagy már.

Veremben voltam
Veremben voltam, hozzám hajolt
Levette rólam a rágalmazót
Azt mondta, jól van
Ez az új ruha rám való
Feloldott engem a vád alól
Alattam szikla, melyre ráállni jó
Bemondta rólam ezt a mennyei rádió
Innen történhet bármi már
A szívem Övé és így kiált:
Terád vár
Az ég, a föld Terád vár,
Hogy újra jöjj, Király, már
Szívemből egy ének tör föl,
Hogy ki él a földön
Csak Rád vár

VIGYÉL EL A VÁROSBA
Vigyél el a városba,
Ahol valóra vált
A földön túli boldogság
Sokkal szebb az álomnál
Az a hely, ahol jársz
Vigyél el Jézus,
Úgy mennék Hozzád
Ha véget ér az út
Te minden álmon túl
Vársz
Feltárul a szívemnek
Egy nem látott világ
Még egy dal és indulás
Vigyél el ...

VONJ KÖZEL HOZZÁD
Vonj közel Hozzád
El nem hagylak már
Mi bűn volt bennem,
Megbánom
Mondjad nekem: Barátom
Vágyom Rád, Uram,
Soha el ne hagyj
A szívem legyen lakhelyed
Hadd érezzem melegséged
Segíts mindinkább vissza Tehozzád

Te vagy nekem
Te vagy nekem minden
Szükségem van Terád ,
Ó Istenem

