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Áldott az egek Ura 
LÉ/II. 4 – Bernhard Henking 

 

 

 

2. Serege az atyáknak És a szent prófétáknak  

    Amit kívánt s hirdetett, Ím, mind beteljesedett. 

4. Jövel, gyengék ereje! Áldlak, üdvöm kútfeje.  

    Jöjj, egyengesd te magad Én szívemhez utadat! 

6. Ó, élet Fejedelme, Ha eljössz ítéletre,  

    Add, jobbodra juthassak, Mint híved megállhassak! 

 

 

 
 



A jöttöd miként várjam 
LÉ/II. 6 - Melchior Techner, 1614 – Adjatok hálát az Istenek! 

 
                         5. Az         ö-    rök    fé-  nyes-      ség-       ből     E          föld-   re     mi    ho-        zott?  

                              A         sze-   rel- med, mely    menny-   ből    En-        gem     itt   meg-  lá-        tott! 

                         8. Ó,         ne     fél-    je-   tek       tő-           le,   Bár        sok      a     bűn,   a          gond, 

                            Hisz       el-    fe-    de-    zi         ő-          ket     A          mi      hű   Meg- vál-     tónk! 

 

 
                      5. Mert     lát-  tad      e       vi-          lá-      got   S a       ten-   ger    szen-  ve-      dést:     Ott- 

                       8. A        meg-  té-     rő     szí-        vek-     nek   Ő        üd-    vös-   sé-    get       hoz,       A 

 
                    5. hagy-   ván  menny- or-       szá-            got,     E         föld-    re     hoz-   tál        fényt. 

                    8  ben-      ne      re-   mény-     lők-           nek      Ő         bé-     kes-   sé-    get        oszt.  

 
3. Ó, mit tettél ma értem, Mint szerzél örömet!  

   Nemrég még testem-lelkem Kínok közt szenvedett,  

   És áldott országodból Én, jaj, kiiűzettem;  

   Te örök jóvoltodból Azt visszanyerhetem. 

6. Ezt jól szívedbe véssed, Kit bánat ért vagy gyász,  

    Kit lelki szenvedésed, Sok bűnöd megaláz!  

    Ó, ne félj, közel van már A te segítséged,  

    Mert Jézus, földre szállván, Hozza békességed.  

10. Az Úr ítélni fogja Az őt ítélgetőt, 

    De kebelére vonja Az őbenne hívőt. 

    Ó, jöjj el, Dicsőségünk, A lelkünk óhajtoz, 

    Hisz te vagy örökségünk, Hát emelj magadhoz! 
 



Hadd zengjen énekszó – In dulci jubilo 
LÉ/II 9 – Michael Praetorius – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

2. Mint gyenge gyermek, ő   E bűnös földre jő. 

    Várva várlak téged,   Te mennyből érkező. 

    Hozz vigaszt, békességet!   Úr Jézus, itt e szív: 

    Térj be, egyre hív,   Térj be, egyre hív. 

3. Ó, lelkem, áldva áldd   Megváltód irgalmát! 

    Vádolt bűnöd átka,   A poklok mélye várt, 

    De Jézus, ím, kitárta   A mennynek ajtaját, 

    S üdvösséget ád,   Üdvösséget ád. 

4. Új ének merre cseng?   Az égi fényben fent 

    Kél a halleluja,   És ujjong minden szent, 

    És szól a hárfa húrja,   Az angyalének zeng,  

    Bár ott lennék fent,   Bár ott lennék fent! 



A Bárány hordja csendesen 
LÉ/II 16 – Melchior Vulpius – Protestáns műzenei antológiák II 

 

 

 

 
2. Nincs még ily áldott, hű barát. őt adta Isten nékünk. / Ő az, kit Atyja maga szánt Szent  

    váltságdíjnak értünk. / Ó, csodás égi szeretet! Az Atyát arra késztetted, Hogy Fiától  

    megváljon. / Ki előtt ég és föld reszket, Érettünk sírba fektetted Győzni poklon, halálon. 

3. Míg élek, el nem feledem, Jézusom, hű szerelmed, / Átadom szívem, életem. Szent hittel  

    átölellek. / Csak rólad zengjen énekem! Te bajban vigasz vagy nekem És harcban  

    bátorságom. / Szomjamat oltó, hűs forrás, Árvaságban leghívebb társ, Utam bármerre  

    járom. 

4. Ha célhoz érek egykoron, S vár örök égi részem, / Hadd legyen véred bíborom, Az fedjen  

    el egészen! / Az legyen fénylő koronám, Ha égi trónján vár reám Szent felsége Atyámnak,  

    Ki veled eljegyzett engem, Hogy égi ékességemben Mint jegyesed ott álljak! 



Felnézek rád, csodás kereszt 
LÉ/II 17a – Edward Miller, 1790 – https://hymnary.org/hymn/GG2013/page/309 

 

 

 

https://hymnary.org/hymn/GG2013/page/309


Ha a keresztre néz szemem 
LÉ/II 17b – Lowell Mason, 1824 – https://hymnary.org/hymn/HTLG2017/page/121 

 

 

 

https://hymnary.org/hymn/HTLG2017/page/121


Uram, közel voltam hozzád 
LÉ/II 18 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

 

 



Mind jöjjetek, örvendjetek 
LÉ/II 19 – Michael Praetorius – Protestáns műzenei antológiák II 

 

 

 
2. Meghalt, de már feltámadott. Legyőzött bűnt és bánatot. Jer, néki hálát mondjatok! 

Halleluja… 

3. Megvívta már a nagy csatát, Ki értünk adta önmagát, Szétzúzta poklok ajtaját. 

Halleluja… 

4. Isten Fiának zengjetek Ujjongó hálaéneket, Ki ily nagy jót tett véletek! Halleluja… 

5. Csak téged áldjon énekünk, Szentháromság egy Istenünk, A földön, mennyben légy 

velünk! Halleluja… 

 



Dicsőség néked, Istenünk 
LÉ/II 20 – Melchior Vulpius – Lélekkel és értelemmel  I,  

Adjatok hálát az Istennek!, Protestáns műzenei antológiák II 

 

 

 

2. Harmadnap, húsvét hajnalán A kő még sírján sötétlett,  

    De ő mint élő kilépett. Halleluja, halleluja, halleluja! 

3. Az angyal szólt: Ne féljetek! Szívetek Jézushoz vágyik.  

    Üres a sírja, nincs már itt! Halleluja, halleluja, halleluja! 

4. Bízzatok! Él! Feltámadott! Leküzdött minden ínséget.  

    Halálon győzött az élet. Halleluja, halleluja, halleluja! 

5. Mi téged kérünk, Krisztusunk, Élő és győztes Vezérünk:  

    Add meg, mi üdvös minékünk. Halleluja, halleluja, halleluja!  

6. Hogy bűnt levetve áldhassunk, S örökké zengjen az ének:  

    Dicsőség Jézus nevének! Halleluja, halleluja, halleluja! 

 



Megváltónk földről mennybe ment, halleluja 
LÉ/II 22 – Melchior Franck – Protestáns műzenei antológiák II 

 

 

2. Bűneink terhét vállalta. Halleluja! / Életét érettünk adta, Halleluja!  

3. Halál, bűn és pokol felett Halleluja! / Harmadnap győzelmet szerzett Halleluja!  

6. Visszajön egykor fényesen.  Halleluja! / Meglátja minden földi szem. Halleluja!  

8. Dicsőség mennyben Istennek Halleluja! / Atya, Fiú, Szentléleknek Halleluja! 

 



A menny Urának tisztelet 
LÉ/II 24 – Gotthard Erythräus, 1608 

 
        1. A    menny U- rá-       nak   tisz-    te- let.    di-   cső-  ség, há-    la    zeng-          jen,  Mert 

 

 
                nagy  ke  gyel-  me   véd, ve-zet,   óv    ár-    tó vé- szek   el-          len!   Ő  min-  ket ir-   gal- 

 

 
                   má-  ba vett. . el-   né- mul harc    és   gyű- lö-  let:    Ő    ád    mi-né-künk  bé-           két. 

 



Bár szétszakadva él az egyház  
LÉ/II 25 – Christoph Sebastian Buchner, 1682 – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

2  A bölcs tanító mind csak szolga:   Nem léphet Jézusunk elé.  

    Szeretet útján vándorolva   Tekintsünk mind az Úr felé!  

    Hű keresztyén az nem lehet,   Ki csak beszél tettek helyett. 

 

3. Elrejtve él a Krisztus népe,   Bűn és halál takarja még.  

    Nem látszik szent, örök reménye:  Hordozza a kereszt jelét.  

    De egykor véget ér az út,   A szent hajó majd célba fut. 

 

4. Jézus, tebenned egy az egyház:   Ne engedd szétszakítani!  

    S mit elront annyi sok tanítvány,  Siess te meggyógyítani!  

    Utunkra hulljon tiszta fény:   Szeretet, hit s örök remény! 

 



Az élet nékem Krisztus 
LÉ/II 26 – Melchior Vulpius nyomán 

 

 



Bizony betelik az idő 
LÉ/II 27 – Johann Hermann Schein  

http://zope.lutheran.hu/honlapok/kantorkepzo/3egyeb/502-Schein.pdf 

 

http://zope.lutheran.hu/honlapok/kantorkepzo/3egyeb/502-Schein.pdf


Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet 
LÉ/II 30 – Claude Goudimel nyomán – Genfi zsoltárok C. G. harmóniáival négy szólamban 

 

 

 

2. És e földön te magad úgy viseljed,   Isten országát, hogy te is terjesszed, 

    Arra szüntelen nagy gondod légyen,   Mellyel tartozik minden keresztyén. 

3. Mint a kenyért sok búzamagból sütik,   És a bort is sok szőlőszemből szűrik,  

    Így lélek szerint e vacsorában   Egy testté, vérré leszünk mindnyájan. 

4. Szeresd hát, ember, a te feleidet,   Gyakran jelentvén jótéteményidet! 

    Gyűlölség, harag benned ne légyen,   Melyet erősen megtilt az Isten. 

5. Az Ő szent igéjében gyönyörködjél,   Ki ezért téged megáld nagy bőséggel!  

    Szentlelke által gerjeszt tebenned   Buzgó szerelmet, és kedvel téged.  

6. Végre tégedet ez árnyékvilágból   Felviszen a mennyekbe innét alól,  

    Hol az ő választott szentjeivel   Örök boldogságban élsz örömmel. 

7. Lelkem, szüntelen oda igyekezzél,   Ki felől immár szent zálogot vettél, 

    Ha ezzel magad gyakran biztatod,   Boldog lészen életed és holtod. 

 



Ki asztalt terítesz 
LÉ/II 35 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

 

2. Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve Szívből hálát adunk kezünk összetéve, 

    Álld meg ezt a házat, s ennek a gazdáját! Fordítsd vissza néki a vendéglátását! 

    Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,  

    A benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen. 



Ó, terjeszd ki, Jézusom 
LÉ/II 37 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 



Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár 
LÉ/II 44 – Heinrich Schütz, 1661 – Protestáns műzenei antológiák II 

 

2. Ím tudtul adtad nékem, kegyelmes Istenem, 

     Hogy utamon vezérel törvényed szüntelen. 

     Úr Isten, hozzád vágyom én, ezt kérem szívem mélyén 

      Már itt, e föld színén. 

 

 4. Megáll az Úr igéje, örökké megmarad, 

     Hol hangzik ő beszéde, ott bő áldás fakad, 

     Nem állhat senki ellene, megáll az ő beszéde, 

     Mert soha nincs vége.  
 



Dicsérjétek az Istent a mennyégben 
LÉ/II 46 – Eperjesi Graduál, 1635 

 
          1. Di-          csér-     jé-      tek      az        Is-     tent        a    menny-   ég-            ben,  

          2. Di-          csér-     jé-      tek    mind     őt,       ti       szent    an-       gya-           lok,  

          4. Di-          csér-     jé-      tek      őt        ti         is,      nagy- szép       e-              gek. 

          6. He-         lyet      ren-    delt      ő        szé-   pen      mind-    e-       zek-           nek, 

          8.Tűz,         jég-       e-       ső,     köd,     hó       és       min-   den       pá-              ra, 

       10. Va-          dak       és       min-   den      ok-      ta-        lan     ál-        la-             tok, 

       12. Ti              if-       jú        né-     pek      és       tisz-      ta      szép     szü-            zek, 

       14.Az              ő         di-      cső-     sé-      ge      föl-       dön     és      meny-        nyen,  

       16. Di-          csé-      ret        lé-     gyen   min-    de-       nütt      a-       zok-           nak,  

       17. Di-          csé-      ret        az       Iz-      rá-       el          fi-       a-         i-              nak,  

 
       1. Di-            csér       jé-       tek       őt        az         ő      szent     szé-      ké-             ben 

       2. Di-            csér-      jé-       tek       őt,        ti       meny- nye-       i         ka-             rok! 

       4. És                a        ma-      gas-     ság       fe-       lett      va-       ló        vi-             zek! 

       6.Hogy           pa-      ran-     cso-      lat-       já-       nak     en-      ged-     né-             nek.  

       8. For-            gó-      sze-     lek,      kik       en-       ged-    nek     sza-     vá-               ra. 

     10. Mind         bar-     mok     csú-     szó-     má-      szók      és      szár-    nya-            sok. 

     12.  A              vé-       nek     mind     és       min-     den      jó       gyer-    me-            kek. 

     14. És              az          ő         jó       vol-      ta        min-   den       he-        lye-          ken. 

     16. Kik            az          ő         ir-       gal-   mas-      sá-      gá-       ban       bíz-          nak! 

     17. És              az         Is-      ten-      hez     kö-        zel      já-        ru-        lók-          nak. 

 

 
              1. Di-     csér-     jé-     tek     az       Is-     tent      a    menny- ég-           ben,  

              3. Di-     csér-     je     nap-  pal     nap     és        a      hold     éj-            jel,   

              5. Di-     csér-    jék    szent  ne-     vét      az       Úr      Is-     ten-           nek,  

              7. Di-     csér-     jé-     tek     őt     mind,   ti       föl-     di       lé-           nyek, 

              9. A         he-    gyek,   völ-  gyek,   ter     mő-    fák   s e-      gye-           bek, 

           11. Föl-      di        ki-      rá-   lyok     és     min-   den   köz-    né-             pek,  

           13. Di-      csér    tes-      sék     az      Úr      Is-    ten-   nek      ne-            ve 

           15. Az          ő       né-      pé-     nek     ar-    cát     fel-      e-     mel-           te,  

 

 
     1. Di-         csér-  jé-     tek     őt       az      ő     szent   szé-    ké-         ben 

       3. Di-         csér- jék       a     csil-    la-    gok     fé-    nyes- ség-        gel! 

       5.Mert      mind-  e-      zek     ál-     ta-      la      te-    rem-  tet-         tek! 

      7. És            la-    kó       i        a        vi-     zek   mély-  sé     gé-         nek! 

      9. És            fá-     i        a      céd-     ru-    sok     er-    de-    jé-         nek. 

     11. Fe  -         je-    del-    mek    és      bí-     rá-      i       e      föld-        nek. 

     13.Mert         fel-   hat      di-    cső     vol-    ta       az     e-     gek-        re! 

     15.  A            Sá-    tán     ha-    tal-     má-   ból    ki-   men-    tet-         te. 

 



Védelmezz, Istenem, ügyemnek fogd pártját 
LÉ/II 47 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

2. Körülfog minden rossz,   Gyönge már a lábom, 

    Segítsen szent erőd  Utaidat járnom. 

3. Küldd hozzám követed,   Igazságod fényét, 

    Életem sietve   Nyomába szegődjék.  

4. Vezess föl hegyedre,   Otthonodba engem, 

    Öröm és vidámság   Töltse el a lelkem. 

5. Atyának, Fiúnak, Szentléleknek hála, 

    Meglátja az Urat,   Aki várva várja. 

 



Urunk nagy nevét áldja a világ 
LÉ/II 49 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

        2. Zengje föld s az ég: eljön már az Úr,   Fenség és erő előtte vonul, 

    Szépség követi, fény és méltóság,   Boruljon elé az egész világ! 

3. Ragyogjon az ég, a föld vígadjon,   Tenger hulláma vígan harsogjon, 

    Örüljön a rét s minden kis virág   Fönn a hegytetőn s erdőben a fák! 

4. Hűséges az Úr, közeledik már,   Meglátja a föld, akit várva) vár. 

    Általa, Vele, szent vagy Alkotó,   S aki Tőled jött, a Vigasztaló. 

 - 



Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent 
LÉ/II 53 – Johann Crüger – Protestáns műzenei antológiák II 

A két legfelső hangszeres (fuvolán, hegedűn vagy más alkalmas hangszeren játszható) szólam egyike 

vagy mindkettő elhagyható. Diszkant hangszerek használata esetén érdemes a basszust is 

hangszeresen megerősíteni és/vagy harmónia játszó (continuo) hangszert használni. 

 

 
 

2. Hű őrizőnk, te minden jó kútfője   Míg itt a földön vándorolunk, élünk, 

    Légy éjjel-nappal … 

3. Kísérj el minket, őrizd lépteinket,   Hogy ma az úton békességgel járjunk, 

    Mindenütt, mindig … 

4. Készséget ébressz követni igédet.   Szent ügyért éljünk, szolgálatban égjünk,  

    És erő híján … 

5. Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel   Könnyen ne játsszunk, idején  megtérjünk,  

    És mikor eljössz, … 

6. Eljössz! Ígérted! S akkor a te néped   Felviszed, Jézus, oda, ahol téged  

    Angyalok, szentek … 



 
2. … ezután is vélünk!   Dicsérjük Istent! 

3. … kegyelmedben álljunk!   Dicsérjük Istent! 

4. … erőt tőled kérjünk!   Dicsérjük Istent! 

5. … ne kelljen majd félnünk!   Dicsérjük Istent! 

6. … karában dicsérhet!   Dicsérjük Istent! 

 



Mind adjon hálát Istennek 
LÉ/II 54 – Johann Crüger – Protestáns műzenei antológiák II 

A két legfelső hangszeres (fuvolán, hegedűn vagy más alkalmas hangszeren játszható) szólam egyike 

vagy mindkettő elhagyható. Diszkant hangszerek használata esetén érdemes a basszust is 

hangszeresen megerősíteni és/vagy harmónia játszó (continuo) hangszert használni. 

 

 

2. Dicsérjük Istent boldogan, Mert ő a  

    legfőbb jó. Nagy csodaműve számtalan,  

    Karja mindenható. 

3. Épségben tartott bennünket Még anyánk  

    méhétől, S ha ember már nem segített,  

    Ügyünk ő vette föl. 

4. Bár gyakran bűnnel bántottuk, Nem fordult  

    tőlünk el. Megbocsát nékünk Krisztusért,  

    S megáld kegyelmével. 

 

5. Ő adjon vidám új szívet A régi helyébe,  

    És vessen gondot, félelmet Tenger  

    mélységébe! 

6. Tartsa meg dolgos békében Hazánkat,       

    népünket! Földi munkánkban kísérjen  

    Áldása bennünket! 

7. Jóvolta járjon mivelünk, Híven öleljen át,  

    És tartsa távol mitőlünk Ma is a bajt, a kárt! 

8. Ő legyen, míg tart ez a lét, A mi üdvösségünk,    

    És ha itt utunk véget ért, Égi örökségünk! 



Magasztalunk égi fénynél 
LÉ/II 57 – Ökumenikus énekeskönyv – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

2. Tisztább vagy a kéklő égnél,   Forrás ezüstös vizénél,  

    Gyorsabb szélsebes galambnál,   Őszintébb a reggeleknél. 

3. Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,   Szelídebb a nyári estnél, 

    Erősebb a kősziklánál,   Otthonabb az édes tejnél. 

4. Messzebb vagy a csillagoknál,   Közelebb a pórusoknál, 

    Szíved szebb a szerelemnél,   Arcod nyíltabb a májusnál. 

5. Reszketnénk, ha nem szeretnél,   Nagy kegyelmed titkos szentély, 

    Tiszta vággyal felruháztál,   Új életre fölemeltél. 

6. Magasztalunk égi fénynél,   Áldunk, Urunk, mert szenvedtél, 

    Hirdetünk, mert feltámadtál,   Irgalmasan megmentettél. 

 



Zengd Isten nevét 
LÉ/II 58 – Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv, 2003 

 

 

 

 

 

 



Szívből köszönöm, Uram 
LÉ/II 60 

 



A különböző felekezeti és ökumenikus közösségekben országszerte elterjedt éneknek fenti 

szövegváltozata inkább baptista közösségekhez köthető. Katolikus, református, valamint 

ökumenikus ifjúsági csoportokban – így a Csillagpont énekfüzetekben is – az itt következő 

szöveggel szerepel. (A szöveget itt is értelemszerűen kell a zenei anyaghoz igazítani.) 

 

 
 



Új szívet adj 
LÉ/II 65 – Lajtha László – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

2. Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet, 

    Mely, Jézusom, te lakhelyed, 

    Hol egyedül a te hangod szól, 

    Mely véled van tele, 

    Csak véled van tele. 

3. Jézus, a te gyógyító kezed 

    Megfogta már a szívemet, 

    S én is tudom, bűntelen leszek 

    Majd nálad odafenn, 

    A mennyben odafenn.

 



Keresd az Istent, népem 
LÉ/II 66 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

2. Ha kell az Úr kegyelme,   Kegyelmezz meg te is, 

    Hogy rád ragyogjon fénye,   Adj abból másnak is. 

    Szakíts bilincset, láncot,   Ne gyűjts te foglyokat, 

    Adj másnak szabadságot,   Csak így leszel szabad. 

3. Keresd az Istent, népem,   Keresd új szívvel Őt! 

    Engedd, hogy Ő lehessen   Urad minden fölött: 

    Irgalma eszközévé   Legyen ajkad, kezed,  

    Engedd: tegyen testvérré,   S begyógyul majd sebed! 

Jöjj, az Úr vár reád 
LÉ/II 68 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

a kíséretes kórusmű megtalálható a fent megjelölt gyűjteményben 



Jöjj el az élet vizéhez 
LÉ/II 69 – George Coles Stebbins –  https://hymnary.org/media/fetch/107877 

 
 

 

 

https://hymnary.org/media/fetch/107877


Boldog, kinek a béke minden vágya 
LÉ/II 70 - Claude Goudimel nyomán 

 
               1. Bol-   dog,        ki-      nek        a         bé- ke min-den vá-     gya,             A-         ki  nyu-  

               3. Bol-   dog,       kit       nem    bán-      ta-  nak föl-di  vá-      gyak,           Ki-       nek   a 

 
 

 

 
                 gal-      mát     csak  te- tő- led    vár-       ja,             Ki      vé-dő szár-nyad   ár-nyá- 
                     lel-        ke        só- vá-   rog  u-    tá-         nad,            Sze-    me szü-net-   len     ég   fe- 

 
 

 

 
                  ban      pi-     hen,         Vi-  lág-   te-     rem-     tő,      ál-dott  Is-      te-       nem! 
                     lé         te-       kint,         Bol-dog,     ki        él       szent    tet-szé- sed       sze-      rint. 

 
 

2. Boldog, kit tiszta szeretet vezérel, 

    Miként a vándort csillag fénye éjjel, 

    Ki minden sértést, bántalmat feled, 

    S ellenségnek is nyújt mentő kezet. 

 

4. Boldog, ki tud tűrni minden fájdalmat, 

    Kinek a szíve tiszta, mint a harmat, 

    Ajkán nem támad vádoló panasz, 

    Kegyelmed néki enyhülés, vigasz. 

 

5. Ó, add, Atyám, míg itt a földön élek, 

    Teljes szívemből szolgáljak tenéked! 

    Mind verőfényben, mind kereszt alatt, 

    Tetőled várjam boldogságomat! 

 

Mindeddig vélem volt az Úr 
LÉ/II 74 – a 24. sz. énekhez közölt kórustétel szövegi átírásával énekelhető



Éltem minden dolgában 
LÉ/II 76 – Johann Crüger, 1649 

A két legfelső hangszeres (fuvolán, hegedűn vagy más alkalmas hangszeren játszható) szólam egyike 

vagy mindkettő elhagyható. Diszkant hangszerek használata esetén érdemes a basszust is 

hangszeresen megerősíteni és/vagy harmónia játszó (continuo) hangszert használni. 

 

 

 

 
                                           1.Él-           tem                  min-     den           dol-        gá-            ban  

             2. Ter-         vez-                 zem       bár-         hogy      sor-           som,  

              3. A-            mi                     ve-       lem          tör-         té-             nik,  

             4. In-           du-                     la-       tom          ha           lá-            zad,  

             5. Ö-            vé                     va-       gyok         e-           gé-           szen,  

 

 
 

 

 

 

 

 
                Az     Is-           tent      ké-      rem     bát-              ran:          Ta-nács- a-     dóm   le- gyen! 

                 És     fá-            ra-     doz-     zam    foly-              ton,          Jö- vőm még-  sem  tu-  dom.  

                Az     ő             ter-      vé-        be      il-                 lik,     (S) tu- dom, ja-     vam-ra    van.  

                Ő-     tő-            le       jön        bo-   csá-                nat,          Tü- rel - me     hoz-zám nagy.  

         Ki     meg-         te-     rem-      tett     en-               gem,  (S)mind-ed- dig       hor- do-  zott. 

 

 



 

 

 

 
           Az     ő            sza-  vá-      ra vá-         rok,           És  tet--       szé-  sé-     ben   já-           rok 

            A     ter-         vek   fel-     bo-rul-       nak,  (S)hogy  mit        hoz  rám      a     hol-          nap,  

             I-     gé-          jé-   be       fo-gód-     zom,           Rá- bí-        zom min-   den  gon-        dom,  

                Bár  gyak-       ran    el-       fe-lej-       tem,            Ő nem         fe-   lejt      el     en-         gem,  

            Ő      é-            le-  tem-   nek Aty-      ja,             Ki   ér-       tem    Jé-     zust  ad-           ta. 

 

 
 

 

 

 

 

 
                Hogy     ál-    dá-       sát         is             el-            ve-       gyem. 

           Ma        én    azt          még     nem           lát-             ha-         tom. 

                 És         szí-          vem       már      nem       nyug-             ta-         lan. 

                 Ő         szün-           te-       len        ve-        lem             ma-         rad. 

                Hű         U-             ram-         hoz        hű         ma-             ra-        dok. 

 

 
 

 



Jézus, te égi, szép tündöklő fényű név 
LÉ/II 77 – Ökumenikus énekeskönyv 

 

 

 

 

2. Az élet száz veszély, én lelkem, mégse félj, Míg ő hord karjain, hű Mestered!  

    Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, Töröld le könnyedet: Jézus szeret! 

3. Akaratod nekem mutasd meg szüntelen, Ne rejtsd el, Mesterem, tetszésedet!  

    Vezérelj így magad, mutasd meg utadat, Idegen tájakon jár gyermeked. 

4. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen Fényedből fénysugár az életem,  

    Míg a homályon át a lelkem otthonát, Világosságodat elérhetem! 

 



Velem vándorol utamon Jézus 
LÉ/II 78 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

4. Velem vándorol utamon Jézus,   Ez a vígaszom baj, ha jő. 

    Bármi súlyosak rajtam a terhek,    /: Segít hordani, ott van ő. :/ 

5. Velem vándorol utamon Jézus,   Túl a sír sötét éjjelén. 

    Fenn a mennyei, angyali karban    /: Nevét végtelen áldom én. :/ 

 



Hűséged végtelen – 
IÉ/II 79 – https://hymnary.org/text/great_is_thy_faithfulness_o_god_my_fathe 

 

 

 

https://hymnary.org/text/great_is_thy_faithfulness_o_god_my_fathe


 

 

 

 



Hadd látlak téged, ó, szívem Ura 
LÉ/II 80 – https://hymnary.org/hymn/HTLG2017/page/198 

 

 

 

 

https://hymnary.org/hymn/HTLG2017/page/198


Tégy, Uram, engem áldássá 
LÉ/II 82 – Berkesi Sándor – Adjatok hálát az Istennek! 

 

 

 

 

 



Az Úr vezessen végig az úton 
LÉ/II 89 – https://www.heimat-bayern.de/uploads/a9ceb7414e29ec79657887eb48c9b5a2.pdf  

http://www.tritonus.eu/Dreiklang/MoegedieStrasse.pdf 

 

https://www.heimat-bayern.de/uploads/a9ceb7414e29ec79657887eb48c9b5a2.pdf
http://www.tritonus.eu/Dreiklang/MoegedieStrasse.pdf

