III. Sóstói Ifjúsági Találkozó
2014. június 17.
Kicsiny kis fényemmel.
Kicsiny kis fényemmel.
Világítani fogok. /3X
Áldom őt minden nap és mindenhol.
Elrejtsem-e fényemet? Nem!
Világítani fogok /3X
Áldom őt minden nap és mindenhol.
A sátán sem állíthat meg. Nem!
Világítani fogok. 3x
Áldom őt minden nap és mindenhol.
Így teszek, míg Jézus jön. Igen!
Világítani fogok. 3x
Áldom őt minden nap és mindenhol.
Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!
Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel!
Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel?!
Mert a te jó Atyád a mennyből néz le rád!
Láb, fül, szem, száj, szív, én.
A világnak Krisztus kell!
A világnak Krisztus kell! A világnak Krisztus kell!
A világnak kellesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol.
Emlékezz! Emlékezz! Te Krisztushoz tartozol!
Nem lesz egyedül a szívem
Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri-Alleluja!
Velem az én Uram mindörökké Glóri-Alleluja!
Jézus, hajnalcsillag, glóri-alleluja!
Jézus, hajnalcsillag, glóri-alleluja!
A bolond homokra épített
A bolond homokra épített. /3X
És a ház erősen állt!
Jött az eső és fújt a szél. /3X
És a ház romokba dőlt!
Az okos sziklára épített. /3X
És a ház erősen állt!
Jött az eső és fújt a szél. /3X
És a ház erősen állt!
Te is építsd életed Jézusra! /3X
És a ház erősen áll.
És jöhet az eső és fújhat a szél /3X
És a ház örökké áll!

Az Úr a pásztorom
Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.
Nyájával arra jár, amerre várva vár
a forrás hűs vize, a zöld mező.
/: Hogyha csak mustármagnyi hitetek is volna…
- ezt mondotta a mi Urunk. :/ /: És ha így szóltok a nagy
hegyekhez: mozduljatok, mozduljatok :/
/: akkor a hegyek megindulnak, megindulnak,
megindulnak :/ x4
/: Jöjj el, jöjj el, ó jöjj el Szentlélek! :/ x4
Mindnyájan együtt…
Mindnyájan együtt dicsérjük Istenünket!
Mindnyájan együtt dicsérjük Istenünket!
Örvendezzünk, mert Ő a mi Atyánk, s mi
Isten gyermekei.
1./: Isten szólt: ”Noé! Hatalmas özönvíz jön! :/
Téged kérlek: kérlek, mentsed meg az Isten gyermekeit.”
2. /: Noé meg tüstént elkezdett építeni. :/
A bárkához sok cédrusfa kellett. Isten gyermekei!
3. /: Az állatok beszálltak kettesével. :/
Az elefánt és a kenguru: Isten gyermekei!
4. /: Esett az eső negyven nap és negyven éjjel. :/
Az állatkák majdnem megőrültek. Isten gyermekei!
5. /: Felkelt a Nap is, hogy mindent kiszárítson, :/
S a szárazföld újra befogadja Isten gyermekeit.
6. /: Az állatok kiszálltak hármasával. :/
A krokodil és a kismajom: Isten gyermekei.
7. /: Íme, most vége Noé történetének. :/
És minden jó, ha a vége jó! Isten gyermekei!
Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,
Kik házában álltok napról-napra,
Dícsérjétek szüntelen Őt! 2X
Tárjátok kezeitek, az élő Isten felé,
Áldjon meg téged Sionról az ÚR,
Ragyogtassa arcát reád! 2X

|: Jöjj, hívunk jöjj, Szent Szellem
a szívünkbe áradj! :|
Úgy várunk, úgy kiáltunk,
áradj szét! 3x
|: Jöjj, hívunk jöjj, mint folyó,
mely túláradó. :|
Úgy várunk ...
Jöjj, itt az idő, hogy dícsérd!
Jöjj, kapudat tárd az Úr felé!
Jöjj, úgy, ahogy vagy és dícsérd!
Jöjj, menjünk együtt az Úr felé. JÖJJ!!
Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,
És mindenki térdet hajt.
Megtalálja a legnagyobb kincset,
Ki Őt választja ma!
Jöjj, itt az idő...
Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz. Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz!
Ó Uram a Te igéd lámpás,
utamon a fényforrás.
Ó Uram a te igéd lámpás,
utamon a fényforrás.
Amikor kísért szorongás csüggedés,
ott vagy, így nem félek,
és erőt veszek, Veled tovább megyek
míg az út véget ér.
Ó Uram...
Nem felejtem el, hogy Te vagy itt közel,
Jézus van mellettem,
nincs olyan veszély, amit ne ismernél,
Te vagy, aki örökké élsz.
Ó Uram...
//:Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.://
Zengd velünk, örökké jó az Úr, énekeld szeretetét!
Izrael háza is mondja hát, zengje hát nagy örömét!

A Föld és az Ég asztalunknál összeér.
Értünk lett élet ez a bor és a kenyér.
Őáltala, Ővele, Őbenne Tied vagyunk. Tied vagyunk,
Tied vagyunk, Tied vagyunk.
Ments meg minket! Táplálj minket! 3x
Ments meg minket!
||: Isten báránya, Te elveszed
a világ bûneit!
Irgalmazz, irgalmazz nekünk! :||
Isten báránya, Te elveszed
a világ bûneit!
Adj nekünk, adj nekünk békét!
Ne félj, mert megváltottalak
Neveden szólítottalak
Karjaimba zártalak
Örökre enyém vagy
Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom
Nem rejtőzöm el, szeretet lángom átölel
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet
Nem taszítalak el, amikor vétkezel
Irgalmat lelsz a szívedben
Örök feléd a hűségem
Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel
Ne félj, ha éjben jársz
Hidd, hogy a fény vár rád
Indulj és menj, hirdesd szavam
Népemhez küldelek én
Tövis és gaz, vér és panasz
Meddig hallgassam még Én
/Küldelek Én, megáldalak Én,
Csak menj és hirdesd szavam/
Tüzessé teszem ajkaidat,
Gyémánttá homlokodat,
Népemnek őrévé rendellek Én,
Lelkemet adom melléd.

