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275 Ébredj fel...
Ébredj fel te, ki bűnben jársz.
Jöjj, mert Nála az élet vár.
Jézus vére az üdvösség,
Gyere, add át szíved, és Ő benned él. 2x
Kelj fel és ragyogjál, bűnödből tisztuljál,
Szentlélek erőd lesz, ébredj most fel.
Eljött, Ő benned él,
Reményt ad, hogy ne félj.
Hidd el, hogy Ő az Úr,
Indulj el, nézd Ő az út!
299 Uram irgalmazz
Irgalmazz énnekem,
Jó Atyám, Istenem,
Irgalmazz énnekem.
Kegyelmezz Jézusom,
Megváltó Krisztusom,
Kegyelmezz, Jézusom.
Irgalmazz minekünk,
Szentlélek Istenünk!
Irgalmazz minekünk!
16 Áldalak, jó Uram
Áldalak, jó Uram teljes szívemből,
Hirdetem majd csodás tetteid
És énekelek Rólad.
Áldalak, jó Uram teljes szívemből,
Boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom,
Alleluja.
230 Zengd velünk
Alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!
Zengd velünk, örökké jó az Úr,
Énekeld szeretetét!
Izrael háza is mondja hát,
Zengje hát nagy örömét!
Alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!
Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?
Rettegést nem ismerünk.
Jobb az Úr ereje, énnekem,
Jobb is, mint az emberé.

Alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja!
Ő az én teremtő Istenem,
Istenem, ki nem hagy el.
Benne én ujjongva járhatok,
Élhetek a tenyerén.
103 Jézus, te közénk eljöttél
Jézus, Te közénk eljöttél.
Boldog, ki mindig Veled él!
Uram, hogy mindig Veled éljek,
adj irgalmat, sok nagy vétkemért!
Nehéz volt élni vétkeimben,
előtted állok bűnösen,
nehéz most visszajönni Hozzád.
Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
Uram, Te szeretsz nagyon engem,
maradj hát örökre velem!
Meghaltál értem a kereszten.
Kérlek, hogy kegyelmezz nekem!
159 Szent vagy
Szent vagy, szent vagy,
Szent vagy mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet
És a földet.
Hozsanna a magasságban!
Áldott aki jön az Úr nevében,
Hozsanna a magasságban!
Áldott aki jön az Úr nevében,
Hozsanna a magasságban!
159 Isten Báránya
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk!
Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Adj nekünk békét! Adj nekünk békét!
Adj nekünk békét!
14 Advent
Sötét fenn az ég,
Fény sehol sem ég,
Az arcomra álmos köd szitál;

Süket, sűrű csönd,
Némaság köszönt,
És senki nincs,
Ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán.
Jöjj el hát Istenem,
Lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk,
Jöjj el hát Istenem,
Nyíljon már ki a végtelen,
Jöjj el gyermekarcú Isten
Szállj közénk.
Földünk puszta rom,
Jöjj el irgalom,
Jöttöd reményt, megváltást ígér;
Minden elveszett,
Ne hagyd népedet,
hiányod a szívekben
Már a földtől az égig ér.
Jöjj el hát Istenem,
Lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk,
Jöjj el hát Istenem,
Nyíljon már ki a végtelen,
Jöjj el gyermekarcú Isten
Szállj közénk.
144 Mentsd meg a lelkem
Tisztítsd meg szemem,
Hogy Téged lásson!
Tisztítsd meg fülem,
Hogy Téged halljon!
Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon!
Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon!
Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon,
Nyisd meg a szívem!
Vidd a lábaim, hogy Hozzád érjek!
Emeld két karom, ha átölellek!
Mentsd meg a lelkem,
Hogy benned éljek!
Mentsd meg a lelkem,
Hogy benned éljek!
Mentsd meg a lelkem,
Hogy benned éljek,
Mentsd meg a lelkem!

Béke Istene
Béke Istene, szállj rám,
Jöjj el, mennyei Bárány!
Szíved várja a szívem,
Jézus, légy menedékem!
S 134 Ó, jöjjetek, örvendjünk
Ó jöjjetek, örvendjünk,
Lelkesen tapsoljunk,
Énekeljünk az Úrnak! 2x
Isten küldötte el nékünk
Szabadítóját.
A népek előtt megjelentette
Az Ő igazságát. 2x
Az egész föld felett
Az egész föld felett Te vagy Úr s Király.
Tiéd a hűs patak, Tiéd a napsugár.
Csak egyet kérek én, add meg nekem,
Legyen hát Tiéd az életem!
Jézus, vezess, szorítsd két kezem,
Álmaim éjjelén gyötrelmeimben!
Lényem felett Te vagy Úr s Király,
Legyen hát Tiéd az életem!
Tiéd a gondolat, Tiéd minden szó,
Látom szépséged, Mindenható.
Te vagy, aki nekem mindennél többet ér,
Legyen hát Tiéd az életem!
Jézus, vezess, szorítsd két kezem,
Álmaim éjjelén gyötrelmeimben!
Lényem felett Te vagy Úr s Király,
Legyen hát Tiéd az életem!

