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57. magasztalunk égi fénynél

 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.

Kádár Ferenc gazdag képi világot alkalmazó, őszinte hangvételű, egysze-
rű, tömör megfogalmazású hitvalló dicsérete.
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59. Hálás szívvel áldunk Téged, Istenünk

 2. Jézus Krisztus, Úrként szívből tisztelünk,
  Mert e földre jöttél, hogy elvedd a bűnt.
  Bárányként meghaltál értünk Golgotán,
  ||: A halált legyőzted húsvét hajnalán.:||

 3. Ott ülsz Isten jobbján, fényes trónuson;
  égi lények folyton áldnak hódolón.
  Ég s föld minden lénye végül megtudja,
  ||: Hogy Te vagy a Bíró, Ég és föld Ura! :||
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60. Szívből köszönöm, Uram

egy huszadik századi francia református lelkész és zenetanár éneke, szö-
vege Zsolt 9,2–3 versei alapján született.
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61. Hálát adok, Uram, az életért

 2. Hatalmad, Istenem, mindent fölér! 
  Szavadra engednek: tenger és szél, 
  Leborulnak a csillagok! 
  Uram, én mindenért hálát adok!

 3. Imádom, Szent Atyám, dicső neved! 
  te vagy a végtelen nagy szeretet. 
  kegyelmed ma ingyen adod, 
  Uram, én mindenért hálát adok!
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62. Bűneid átkos börtöne alján

 2. Nyílik az ajtó, zengnek a fények,
  Ó, ne aludj már! Hajnalodik!
  Hű Urad itt van, add neki lényed:
  Jézus a bűntől megszabadít!

 3. Zúgjon a szél hát, szálljon a Lélek,
  Szóljon az ének, zengjen a szív:
  Győz ma az Úr és győz ma az élet,
  Jöjj te is, élted Krisztusa hív!

Az ének három strófája a Heidelbergi káté hármas felosztását – nyomorú-
ság, megváltás, hálaadás – követi igen tömör, költői megfogalmazásban.
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63. Újszövetséged elfogadom

 2. Áttört kezedbe teszem kezem, 
  Ne engedd, kérlek, ha elveszem.
  Láncolj magadhoz örökre már,
  Nincsen itt részem, nincs, ami vár.

 3. Hű lenni nékem, tudom, nehéz,
  De szívem, lássad, hű lenni kész.
  Járva utam, ha megbotlanék,
  emelj magadhoz, keresztedért.

64. siessetek, hamar lejár

 2. Elszáll a perc, az életed, | Ma még – ha jössz – elérheted. | 
Ne késs tovább, ne várj tovább: | Ma kérd Atyád bocsánatát!
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65. Új szívet adj

 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.
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66. Keresd az Istent, népem!

 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.

Az ének a Református Világszövetség 1997. augusztusi debreceni nagy-
gyűlésére készült.

 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!

user
Beírt szöveg
   c            g              c		           B	         F7	        G

user
Beírt szöveg
  c	g              c	              B	           F7	           G

user
Beírt szöveg
 Eb	B            Ab	              B	            	          Eb

user
Beírt szöveg
  g           Eb7           Ab	             g	           B7	           c



KERESZTYÉN ÉLET  Bűnbánat, megtérés

91

67. Egy szív érettem dobogott

 2. E szívben az irgalom élt.
  E szív szerette a szegényt.
  E szívben nem volt semmi folt.
  E szív Jézusom szíve volt.

 3. Ha szívedbe búbánat száll,
  Jöjj Jézushoz, mert szíve vár.
  E szívben van számodra hely.
  A szíved itt békére lel.
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68. Jöjj, az Úr vár reád

 2. Ó, a szárnyas idő, mint az álom, repül,
  Ámde zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül.
  Tétován mire vársz? Hallod-é már a hívó szót?
  El ne késs, jaj, vigyázz, mire eszmélsz: a van csak volt.

 3. Jézus hív, vele járj, erre váltott meg ő.
  Lelki sziklára állj, élő víz onnan jő.
  Ő nekünk utat tört, te is lépj arra hittel rá!
  Már itt lent s odafönt téged ő tehet boldoggá!
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69. Jöjj el az élet vizéhez

 2. Jöjj újulásra e vízben,
  Új a hit, és szeretet,
  Eltűnik itt, ami régi,
  s kezded az új életet.
  Jöjj hát, siess…

 3. Jöjj hát az élet vizéhez,
  Jézus kínálja neked.
  Árad az élet belőled,
  Kútfeje lesz a szíved.
  Jöjj hát, siess…
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71. Uram, tied vagyok én (RÉ 213)

 2. ma is rólad neveznek
  engem keresztyénnek,
  Dicsőségét nevednek
  Hirdetem, míg élek.

 3. Uram, tiéd vagyok én,
  Oltalmad takargat,
  A mindenható ölén
  találtam nyugalmat.

 4. te viselted gondomat,
  Míg felnövekedtem,
  Reád bízom magamat
  egész életemben.

 5. Uram, tiéd vagyok én,
  Tőled hitet kaptam,
  Hogy a próbák tengerén
  Hozzád ragaszkodjam.

 6. Ördög, halál, bűn, világ
  Mind ellenem támad:
  Szívem tehozzád kiált,
  s békére lel nálad.

 7. Uram, tiéd vagyok én
  életben-halálban,
  Az öröklét küszöbén
  Átlépek majd bátran.

 8. Add, Uram, hogy testemtül
  Lelkem könnyen váljon,
  S mikor a kürt megzendül,
  kegyelmet találjon.

user
Beírt szöveg
d		F	            C		            F

user
Beírt szöveg
d	                 a	            B	           C	           d



KERESZTYÉN ÉLETHitvallás, bizodalom

96

72. Jézus, te vagy nékem (RÉ 256)

 2. megterhelt az élet nehéz keresztjével,
  Atyám, benned bízva hordozom békével.
  mert tudom, akkor is szereted gyermeked,
  mikor rábocsátod dorgáló kezedet.

 3. keskeny utam visz bár csillagtalan éjbe,
  Ha vihar dühöng is, nem esem kétségbe.
  Érzem, hogy velem van az Úr erős karja:
  Fájdalmas lelkemet híven betakarja.

 4. Majd ha végigküzdöm azt a nemes harcot,
  elérem már végre a csendes révpartot,
  Az én Üdvözítőm, Jézusom vár engem,
  égi hajlékába befogadja lelkem.
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73. kérlek téged, Istenemet
Énekelhető a Krisztus, ki vagy nap és világ (RÉ 500) dallamára is

 2. te vagy nékem bizodalmam, A veszélyben légy oltalmam,   
mert kegyelmed árnyékában Lehetek csak biztonságban.

 3. Hitet, Uram, tőled nyertem, Tartsd épségben ezt a kincsem: 
Szent igéddel erősítsed, Növekedni te segítsed!

 4. Országodat hadd keressem, Akaratod hadd kövessem,  
Az igazság útját járjam, És az áldást tőled várjam!

 5. Annyi részt adj földiekben, Mennyi hasznos az életben;
  Kevéssel is elégíts meg, Dolgaimra erősíts meg!

 6. De ha adnál nagy bőséget, Távoztasd a kevélységet; 
  Vegyek mindent hál’adással, Siessek jót tenni mással!

 7. Ha meghosszabbítod éltem, Gyámolítsad öregségem; 
  te légy, Uram, bizodalmam, reménységem és oltalmam.
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74. mindeddig vélem volt az Úr

 2. Dicséret zeng az ajkamon,
  És hála tölti szívem, 
  mert azt mind el se mondhatom,
  Hogy mit tett vélem Isten. 
  Míg élek, mindig hirdetem:
  Nagy dolgot tett az Úr velem,
  Mindeddig megsegített.

 3. tarts meg tovább is, jó Atyám,
  Hogy hozzád jussak végre!
  Ha jönne még sok próba rám,
  Légy éltem menedéke!
  Erőd, kegyelmed adja meg,
  Hogy fönn is elzenghessem ezt:
  Mindeddig megsegített.
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75. Ha utam borítja

 2. Ha gyakran körülvesz kísértés tőre, | Ijeszt, hogy üdvöm 
is elveszthetem, | Nem alszik lelkemnek hűséges őre, | 
Krisztusnak kegyelme elég nekem!

 3. Ha vár a feladat, sürget a munka, | Testem is, lelkem 
is erőtelen, | Az Úr a segítőm, amint megmondta, | 
Krisztusnak kegyelme elég nekem!

 4. Ha eljön maholnap utolsó órám, | A földi vándorlást 
bevégezem, | Az Úrnak orcája ragyog majd énrám, | 
Kegyelme örökre elég nekem!

Pál apostol vallomására épülő ének. „Elég néked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által végeztetik el.” (2Kor 12,9)
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77. Jézus, te égi szép

 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!
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78. Velem vándorol utamon Jézus

 2. Velem vándorol utamon Jézus, Ott az oltalom hű szívén.  
Ha a szép napot fellegek rejtik, ||: Ő az éltető, tiszta fény. :|| 

 3. Velem vándorol utamon Jézus. Bár az út néha oly sötét,   
Soha nincs okom félni a bajtól, ||: Amíg irgalmas karja véd. :||

 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. :||
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79. Hűséged végtelen

 2. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, | A nap, a hold s a nagy 
csillagsereg | Ezt zengi szüntelen együttes karban: | Te vagy 
az irgalom, a szeretet. Refr. Hűséged végtelen…

 3. Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, | Velem vagy, s lényed 
úgy megvidámít! | Erőt adsz mára, a holnapra reményt. | 
Áldásod ontja rám bő árjait. Refr. Hűséged végtelen…
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80. Hadd látlak téged, ó, szívem Ura

 2. Légy nékem bölcsesség, élő Ige, | Hadd járjak veled, és 
légy vélem Te, | Atyám vagy nékem, s én a gyermeked, | Élj 
bennem, véled így eggyé leszek.

 3. Légy nékem páncél és győzelmes kard, | Pajzsom a harcban, 
mely védelmet ad, | Tornyom és bástyám légy, erős kővár, | 
Erőddel lelkem az egekbe száll.

 4. Gazdagság nem kell, sem nagy méltóság, | Légy nékem 
örökség, fénylő ország! | Első hely szívemben legyen tiéd, | 
Kincsem, Királyom, szent égi Felség!

 5. Mennynek Királya, ki győztes Úr vagy, | Hadd jussak 
hozzád, ó, tündöklő Nap! | Szívemnek Szíve, ha rám bármi 
jő, | Hadd látlak Téged, ó, Üdvözítő! 
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81. Tehozzád jövünk

 2. Ha fülünk Igédre nem figyel, | Lábunkkal járunk a sárba’. | 
Vágyaink szakítnak Tőled el, | Nem fénylik mécsünk világa. | 
Ó, Uram, templomod hadd legyen, | A szívünk megszentelt hely 
legyen! | Ne szóljon Igéd hiába, | Ne szóljon Igéd hiába.

 3. Ajkunkon hazugság bélyege, | Megrontott életünk átka. | Hogy 
állunk elődbe így, Uram | Naponként Téged imádva? | Nyisd 
meg a szemünk, hogy láthassunk! | Szenteld meg ajkunk, hogy 
áldhassunk! | Ne szóljon Igéd hiába, | Ne szóljon Igéd hiába!

 4. A szívünk összetört, ó, Uram, | Itt állunk előtted gyászba’. |  
A mélyből hozd ki az életünk, | Ne szóljon Igéd hiába! | Álld 
meg az Igét, hogy érthessük, | Dicsérve Tégedet, élhessünk, |  
Ne szóljon Igéd hiába, | Ne szóljon Igéd hiába!
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82. tégy, Uram, engem áldássá

Jegyzetek a 79–80. sz énekekhez:
79. „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: 

minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!” Jsir 3,22–23 ez az ének 
arról tesz bizonyságot, hogy Isten nap mint nap jelen van életünkben, 
melyet nem nagy, látványos tettek, hanem egyszerű, csendes csodák 
jeleznek.

80. Az Istennek átadott élet bizonyságtétele szólal meg az ének soraiban, 
könyörgés, hogy ő legyen mindenben az első, a középpont, az élet ér-
telme és célja. A szöveg ősi ír költemény alapján született, mely az 5. 
században élt szent Patrik személyéhez kapcsolható.
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user
Beírt szöveg
 e                                       a             e           a                    H7                e
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83. Az Úrnak zengjen az ének

 2. Ha bánat sebzi a szíved, majd Jézus hozzád hajol.
  Ha szádon hallgat az ének, csodaszép dalt ad: dalolj!
  ||: Reménység, gyere, áldott reménység,
  Gyere, fényes reménység,
  Gyere hozzánk, hogy múljon a sötét! :||

 3. Csak lépjünk bátran az útra, nem várva semmit se már.
  Lesz harcunk újra meg újra, de a célban várva vár:
  ||: Dicsőség, gyönyörű szép dicsőség,
  Örök, égi dicsőség.
  Neved áldassék, Jézus, szerteszét! :||

user
Beírt szöveg
         C                                  G                         C                               G

user
Beírt szöveg
          C                                 G                            G/D            D                   G

user
Beírt szöveg
 C                                                                          G

user
Beírt szöveg
 C                                             G/D          D                 G
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84. Hajnalórán – reggeli imádság

 2. Hajnalórán zengi minden végtelen hatalmadat,
  Mesterem, taníts beszélni, gyönge számba add szavad!
  Hadd siessek hozzád hívni mind a megfáradtakat!

85. Erdő mellett estvéledtem – esti imádság

 2. Én Istenem, adjál szállást! | Már meguntam a járkálást; |  
A járkálást, a bujdosást, | Az idegen földön lakást.

 3. Adjon Isten jó éjszakát, | Küldje hozzánk szent angyalát: |
  Bátorítsa szívünk álmát; | Adjon Isten jó éjszakát! 

user
Beírt szöveg
F                            C                                B                           F

user
Beírt szöveg
F7                        B		            C                            F

user
Beírt szöveg
D                                                          C                              D

user
Beírt szöveg
D                         C                                C             D               C              D
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86. Jézus a mi oltalmunk

Refr. Jézus a mi oltalmunk…

 2.  eladó már minden, örömöd még sincsen, ha ez a forrás nem 
árad rád. Ő az, aki ingyen, már od’adott mindent, értünk 
áldozva önmagát.

Refr. Jézus a mi oltalmunk…

user
Beírt szöveg
e                              H7                        e                              D 

user
Beírt szöveg
G                             D                               e                    H7         e

user
Beírt szöveg
G                              D                           e                                H7

user
Beírt szöveg
C                                 G                                D                                 G

user
Beírt szöveg
G                                D                          e                                H7

user
Beírt szöveg
C                          G                               H7                             e
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 3. Fogták, elítélték és megfeszítették, Isten Fiát mi helyettünk. 
Nincs már ítélet, vád sohasem érhet, vére eltörölt minden 
bűnt. 

Refr. Jézus a mi oltalmunk…

A 16. században a végvári vitézek voltak a keresztyénség védőbástyái, 
harcaikat Tinódi Lantos Sebestyén lelkesítő énekei segítették. Az ő emlé-
kezetére, egyszersmind Krisztus mai katonáinak bátorítására íródott ez a 
modern, 20–21. századi históriás ének. (A szerző) A 2–3. versek szöveghez 
alkalmazkodó ritmusban éneklendők. 

87. Mint szarvas hűs vízforrásra

user
Beírt szöveg
D               A/C#              h               h/A                  G                  A 

user
Beírt szöveg
D                          D                  A/C#                h                   h/A 

user
Beírt szöveg
 G                 A               D    D/C#   h            h/A              G             D 

user
Beírt szöveg
 G               G/F#                  e                  F#              D                A/C# 

user
Beírt szöveg
 h                    h/A                         G                      A                    D
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88. Sok számos esztendőket – köszöntő ének

 2.  tenéked minden öröm holtig adassék,
  Amellett semmi bánat ne barátkozzék,
  Légyen éltednek virága mind kinyílt,
  Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt. 

 3.  Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
  Ott aztán az életet jobbal cserélhesd,
  Az Úr a boldog életben részt adjon,
  A szentek serge közükbe fogadjon. 

Erdélyi névnapköszöntő, melyet áldáskívánásként énekelhetünk gyüleke-
zeti közösségben vagy akár családi körben is. Akkor szólal meg igazán 
szépen, ha a 2–3. versszakot alkalmazkodó ritmussal énekeljük. 

user
Beírt szöveg
d

user
Beírt szöveg
A

user
Beírt szöveg
d

user
Beírt szöveg
A

user
Beírt szöveg
d

user
Beírt szöveg
A

user
Beírt szöveg
d

user
Beírt szöveg
A

user
Beírt szöveg
d
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89. Az Úr vezessen végig az úton – ír áldás

user
Beírt szöveg
F               C             d              a              B                      F                      C

user
Beírt szöveg
F               C             d              a              B                      C                      F

user
Beírt szöveg
B             C             d             C7            F                      d                      C

user
Beírt szöveg
F               C             d              a              B                      C                      F
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90. Teremts bennem tiszta szívet

user
Beírt szöveg
G                              D                             C                                G

user
Beírt szöveg
e                                     D                                  G                      D7 (2x G7)

user
Beírt szöveg
C                               D                                  G                      

user
Beírt szöveg
C                                 D                                      G                        G7

user
Beírt szöveg
C                                D                                   h                               e

user
Beírt szöveg
a7                                   D7                                  G

user
Beírt szöveg
                              G7
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91. kenyered és borod táplál

 2.  Amíg veled járok én az úton,
  minden gondom messze-messze száll.
Refr. maradj velem…

 3.  Hétköznapok terhe, ami fáraszt,
  Adj erőt, ha nem bírom tovább!
Refr. maradj velem…

 4.  A te tested éltessen bennünket,
  Adjon nékünk lelki kenyeret!
Refr. maradj velem…

 5.  A te véred által menekül meg
  Földünk népe minden bűn alól.
Refr. maradj velem…

 6.  Leborulva hálát adok néked,
  Szívemből most hála dala száll.
Refr. maradj velem…

user
Beírt szöveg
 D                             A/C#                         h               h/A

user
Beírt szöveg
 G                              D/F#                            e            A

user
Beírt szöveg
 D                         F#/C#             h                      D7/A

user
Beírt szöveg
G                               G/A                             D



KERESZTYÉN ÉLETIfjú egyház

116

92. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

 2.  Örvendjetek, Jézus feltámadott:
  Új életet és új reményt hozott.
  Örvendjetek, örvendjetek!
  Nála az örök élet forrása ered,
  Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet! 

Refr. ||: Halljátok meg e jó hírt, emberek! :||

 3.  Örvendjetek, mert Jézus újra jön!
  Elszáll a gond, felszárad mind a könny!
  Örvendjetek, örvendjetek!
  Fölragyog az Igazság, végre győz a jó,
  Országa, szent uralma örökkévaló.

Refr. ||: Halljátok meg e jó hírt, emberek! :||

d                              F                    g                            C  

d                               F                        G                                  A

D                          F                               G                                   A

F                       g                            C                                        d
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Betűrendes mutató

A Bárány hordja csendesen 16
A fényes nap 36
A jöttöd miként várjam 6
A menny Urának tisztelet 24
Aki veti segedelmét 40
Áldjátok Istent 52
Áldott az egek Ura 4
Áldott az Isten 7
Az élet nékem krisztus 26
Az esztendő fordulóján 12
Az Úr vezessen végig az úton 89
Az Úrnak zengjen az ének 83
Bár szétszakadva él  25
Bizony betelik az idő 27
Boldog, kinek a béke 70
Bűneid átkos börtöne alján 62
Csillagoknak teremtője 2
Dicsérd én lelkem 43
Dicsérjétek az Istent 46
Dicsérjük Istent! 53
Dicsőség néked, Istenünk 20
Egy szív érettem dobogott 67
éltem minden dolgában 76
Erdő mellett estvéledtem 85
Felnézek rád, csodás kereszt 17a
Felséges Isten  56
Ha a keresztre néz szemem 17b
Ha utam borítja 75
Hadd látlak téged 80

Hadd zengjen énekszó 9
Hajnalórán lelkem ébred 84
Hálás szívvel áldunk 59
Hálát adok, Uram, az életért 61
Hiszünk egy Istenben 29
Hűséged végtelen 79
Isten nevét dicsérem 50
Istenem, lásd meg 38
Istennek szent Fia 10
Jer, emlékezzünk 45
Jer, örvendezzünk 41
Jézus a mi oltalmunk 86
Jézus, te égi szép 77
Jézus, te vagy nékem 72
Jó dolog az Urat áldani 48
Jöjj el az élet vizéhez 69
Jöjj, áldott nagy királyunk 3
Jöjj, az Úr vár reád 68
Jöjj, szabadíts meg 15
Jöjj, szentlélek Úr Isten, 23
Jövel,… Immánuel 5
kenyered és borod táplál engem 91
Keresd az Istent, népem! 66
kérlek téged, Istenemet 73
Készülj Urad elé, lelkem 32
Ki asztalt terítesz 35
Kitárom előtted szívem 8
krisztus, Atya Istennek 11
magasztalunk égi fénynél 57
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Megváltónk földről 22
Midőn eljön az én órám 28
mind adjon hálát 54
mind jöjjetek, örvendjetek 19
mindeddig vélem volt az Úr 74
mint szarvas 87
Neked zendül, Istenünk 34
Ó, örök Isten 33
Ó, boldog az az ember 44
Ó, én lelkem, dicsérjed 30
Ó, győzelmes, nagy Királyunk 21
Ó, idvességes áldozat 31
Ó, jöjj, … Üdvözítő 1
Ó, terjeszd ki, Jézusom 37
Örüljetek az Istennek 42
Örvendjetek 92
seregeknek Ura 39
siessetek, hamar lejár 64

Sok számos esztendőket 88
Szívből köszönöm, Uram 60
tégy, Uram, engem áldássá 82
tehozzád emelem 51
Tehozzád jövünk már 81
Teremts bennem tiszta szívet 90
Tisztítsd meg szíved 14
Új esztendő virradott 13
Új szívet adj 65
Újszövetséged elfogadom 63
Uram, közel voltam hozzád 18
Uram, tied vagyok én 71
Urunk nagy nevét 49
Urunk, ez a hála napja 55
Védelmezz, Istenem 47
Velem vándorol utamon 78
Zengd Isten nevét 58




