Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
2017. október 7.

Imádság: az egyedül-létből az együtt-létbe

A találkozó programja









9.00: reggeli ima Sillye Jenővel és barátaival
10.00: főelőadás – Nagy Bálint jezsuita atya, majd szentségimádás taizéi énekekkel
12.00: fakultációk – 1. turnus
13:00: fakultációk – 2. turnus
14:00: ebédszünet, idő a személyes találkozásokra
15.30: énekpróba a szentmisére
16.00: szentmise – főcelebráns: Varga László püspök atya. A zenei szolgálatot a nagymarosi
Laudate Zenekar végzi.
18.00: közös éneklés a nagymarosi Laudate Zenekarral

Keresd a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót az interneten is!
nagymaros.katolikus.hu | Facebook: nagymarositalalkozo | Mixcloud: nagymarosi_talalkozo | #Nagymaros

A programhelyszínek megtalálásában segít az a térkép, amit az
információs asztalnál is kifüggesztettünk, és amit az interneten is
elérsz: https://goo.gl/z3vHQz

A következő találkozó időpontja:
2018. május 12.
A Nagymarosi Ifjúsági Találkozón film- és fényképfelvételek készülnek, amelyek egyes
személyeket egyénileg is felismerhetően ábrázolhatnak. A résztvevők tudomásul veszik
ezt, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó pedig felelősséget vállal, hogy nem használja fel
jogszerűtlenül az itt készült felvételeket.

Mit viszel haza?

Térkép

A találkozó programja
9:00

REGGELI IMA
:: Sillye Jenő és barátai ::
Plébániakert

9:15
9:30
9:45
10:00

13:15
13:30
13:45

DICSŐÍTÉS
Csiszér László (Művelődési Ház)

13:00

IRÁNYTŰ MŰHELY IRÁNYTŰ MŰHELY
(Szent Márton
(Szent Márton
Közösségi Ház)
Közösségi Ház)

12:45

KÉRDEZZ-FELELEK
Brückner Ákos Előd, Fejérdy Áron és
Somogyi Sándor atya (Kálvária)

12:30

KERESŐK
Kerényi Lajos atya (Nagytemplom)

12:15

BESZÉLGETÉS A FŐELŐADÓVAL
Nagy Bálint atya (Plébániakert)

12:00

MIT KEZDJÜNK
MIT KEZDJÜNK
A KÖTÖTT IMÁVAL? A KÖTÖTT IMÁVAL?
Ferencesek
Ferencesek
(Alsó iskola)
(Alsó iskola)

A FAKULTÁCIÓK BEMUTATÁSA
LECTIO DIVINA
LECTIO DIVINA
Szentes Judit testvér Szentes Judit testvér
(Alsó iskola)
(Alsó iskola)

11:45

IMÁDKOZTÁL MÁR IMÁDKOZTÁL MÁR
A TESTEDDEL?
A TESTEDDEL?
Domonkos nővérek Domonkos nővérek
(Alsó iskola)
(Alsó iskola)

11:30

SZENTSÉGIMÁDÁS
:: taizéi énekekkel ::
Plébániakert

11:15

14:00
14:15
14:30
14:45

EBÉDSZÜNET
Alkalom a személyes találkozásokra

GYÓNÁS, LELKIBESZÉLGETÉS
Templomkert

11:00

LEHETŐSÉG SZEMÉLYES BESZÉLGETÉSRE
(Oázis Lelkigondozó
és Mentálhigiénés Szolgálat)
Szent Márton Közösségi Ház udvara

10:45

CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁS
Altemplom

10:30

A JÉZUS-IMA
A JÉZUS-IMA
A KELETI
A KELETI
HAGYOMÁNYBAN HAGYOMÁNYBAN
(Kiss Attila atya)
(Kiss Attila atya)
Alsó iskola
Alsó iskola

FŐELŐADÁS
:: Nagy Bálint atya ::
Plébániakert

10:15

15:00
15:15
15:30
15:45

ÉNEKPRÓBA
Plébániakert

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00

SZENTMISE
:: Varga László kaposvári püspök atya ::
Plébániakert

17:15
17:30
17:45
18:00

KÖZÖS ÉNEKLÉS
Plébániakert

18:15

A fakultációk ideje alatt egészen a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőséged a templomkertben, hogy
elvégezd a szentgyónásodat vagy beszélgess egy atyával. Ha meghallgatásra vágysz, keresheted az Oázis
Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársait is a fakultációk ideje alatt a Szent Márton Közösségi Ház
udvarán.
A művelődési házban véradás lesz 14.00-tól 16.00-ig. Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges
hozzá. Csak 18 éven felüliek adhatnak vért!

Fakultációk és imaműhelyek
Szeretnénk segíteni, hogy ezen a találkozón lehetőségetek legyen minél több imamódot
megismerni. Ezért a délutáni fakultációk egy részét egymás után két alkalommal (két
turnusban) is megtartjuk 12 és 13 órától. Ezek az imatanító műhelyek egyenként 45 percesek,
így lehetőségetek van két különböző alkalmon is részt venni. Az imaműhelyek az alsó iskola
tantermeiben kaptak helyet, így az egymás után választott programokat könnyen elérhetitek a
műhelyek közötti negyedórás szünetben.



Nagy Bálint atyával a plébániakertben maradva beszélgethettek és imádkozhattok tovább. [Egy
turnusban, 12 órától.]



Kerényi Lajos atya a nagytemplomban vár minden résztvevőt előadásán. [Egy turnusban, 12 órától.]



Kérdésed akadt? Vidd fel a nagymarosi kálváriadombra – a hegymászás után Brückner Ákos Előd,
Fejérdy Áron és Somogyi Sándor atya vár a kérdezz-felelek fakultáción. [Egy turnusban, 12 órától.]



Hogyan segít az imádság a döntéshozatalban? Szeretnéd életedet Istennel élni? Nem akarok
imádkozni, mert félek attól, hogy az Úr olyat kér, amit nem szeretnék… Ezeket a kérdéseket járja körül
az Iránytű Hivatástisztázó Műhely 18 és 35 év közöttieknek meghirdetett programja a Szent Márton
Közösségi Házban. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]



A közös zenés-énekes dicsőítésben a Szentháromságos egy Istent dicsérjük, mert Ő méltó rá! Jézus
eleven valóság, aki gyógyít, szabaddá tesz, átölel, megvigasztal… Gyere és tapasztald meg a
dicsőítésben rejlő erőt Csiszér László dicsőítő imaműhelyén a Művelődési Házban! [Egy turnusban, 12
órától.]



Imádkoztál már a testeddel? Mi a testünk szerepe az imádságban? Akadály vagy segítség? Ezek a
kérdések állnak a domonkos nővérek imaműhelyének középpontjában. A műhelyt az alsó iskolában
tartják. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]



Olvasod a Szentírást? Imádkozni is szoktál vele? Egy ősi bencés imamód, a lectio divina kipróbálására
nyílik lehetőséged Szentes Judit szociális testvér imatanító műhelyén az alsó iskolában. [Két
turnusban, 12 és 13 órától.]



Egyedül lenni az Egyetlennel… A szemlélődő imádságba vezet be az alsó iskolában tartott
imaműhelyében Jeges Mirjam nővér, a Magyarszéki Kármelita Kolostor perjelnője. [Két turnusban, 12
és 13 órától.]



Mit kezdjünk a kötött imával? Hogyan tudok igazán imádkozni egy-egy előre megfogalmazott
szöveggel, az Egyház hagyományának imádságaival? Ferences testvérek és nővérek segítenek
elmélyülni ezekben a kérdésekben az alsó iskolában tartott műhelyükön – s persze nemcsak
elméletben. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]



Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ezek az egyszerű szavak jelentik a keleti
egyház hagyományában a Jézus-ima alapját. Erre a szüntelen imádságra tanít Kiss Attila
görögkatolikus atya imaműhelyében, az alsó iskolában. [Két turnusban, 12 és 13 órától.]



Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat munkatársai szeretettel várják a Szent Márton
Közösségi Ház udvarán mindazokat, akik az imádság terében szeretnének beszélgetni, találkozni
önmagukkal. [12:00-tól 14:00-ig.]



Lehet, hogy csak csendre és az Úr jelenlétére vágysz – egész délután, a szentmise kezdetéig tart majd a
csendes szentségimádás az altemplomban.



A főelőadás végétől a szentmise kezdetéig folyamatosan lesz lehetőséged a templomkertben, hogy
letedd a terheidet és elvégezd szentgyónásodat vagy egyszerűen csak beszélgess a jelenlevő
atyákkal. Az atyák a templomkertben várnak.

A találkozó énekei
Reggeli ima
1. Jöjj el! Jöjj el!
Jöjj el, fénylő Láng!
||: Szentlélek, jöjj, szállj le ránk! :||
Jöjj el, jöjj, igazság, remény,
jöjj, maradj velünk csodás fény!
Jöjj el, jöjj, örök szeretet,
jöjj, tisztítsd meg lelkünket!
2. Jöjj, Szentlélek, szállj közénk,
hozz a menyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más.
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe ragyogás.
Lelkünk mélyén új lakó,
bajainkban biztató,
zűrzavarban enyhülés.
Fáradtságban nyugalom,
forró nyárban fuvalom,
könnyet törlő drága kéz!
Mélyeinkben megmerülsz,
mennyből szálló enyhe tűz,
gyújtó, boldog hatalom!
Könyörülj az emberen,
teremtsd újjá, Végtelen!
Nélküled csak puszta rom.
Ahol gaz van, tépd a gazt,
ami szennyes, mosd meg azt,
ami száraz, azt locsold.
Fagyot oldjon meleged,
lágyítsd meg a köveket,
ahol seb van, orvosold!
Hétszer újít meg a hit,
hét ajándék gazdagít,
hogyha átjár Szellemed.
Tedd termővé életünk,
boldog halált adj nekünk,
örök boldog örömet.

3. Tisztítsd meg szemem, hogy téged lásson;
tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon;
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!
4. Hozzád emelem a lelkem,
benned bízom, Istenem!
Ne engedd, hogy megszégyenüljek,
aki benned bízik, nem szégyenül meg.
Én benned bízom szüntelen,
végtelenül jó vagy, Istenem!
Utaidat mutasd meg nekem,
Te vagy üdvözítő Istenem.
Én benned bízom szüntelen,
végtelenül jó vagy, Istenem.
5. Hiszek benned, irgalmas Istenem,
hiszem, Uram: irgalmad végtelen.
Nézz rám, nézz rám,
hallgass meg, Uram, Istenem!
Hajolj le hozzám gyöngeségemben,
vegyél karodba elesettségemben!
Én bízom irgalmadban,
szívem ujjong, mert megmentesz, Uram!
Énekelek az Úrnak, aki jót tesz velem,
ó, hallgass meg, Uram, Istenem!
6. Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!
Ó, nézz, ó, nézz le ránk!
Hittel sok gyermeked tőled vár szép jelet.
Tőled, tőled, ó, jó anyánk!
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!
Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak,
még sincs, még sincs remény.
Megfáradt szép szemek megtörten fénylenek,
ó, mért, ó, mért, ó, mondd miért?
Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!

Eltévedt nemzedék két kézzel szórja szét
minden kincsét, hitét.
Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben,
ó, mért, ó, mért, ó, mondd miért?

Hoztuk a múltunk, a jelenünk,
hogy szebb legyen mindig az életünk;
imában, dalban egyek lettünk,
és egy lett a szívünk, a lelkünk, míg énekeltünk.

Mária, jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk!

Anyánk, te mindig velünk voltál,
hozzánk mindig lehajoltál,
Napba öltöztél fenn az égen,
hogy Fiad fénye szívünkben égjen.

7. Jézus anyja, virágok virága: Mária,
a bölcseknél is okosabb, Jézus anyja, Mária,
a gyémántnál is keményebb Jézus anyja, Mária!
||: Könyörögj, könyörögj, könyörögj érettünk! :||
Mária, termékeny gyümölcsfa,
Mária, sugárzó csillag, Mária, tenger gyöngye,
Virág az Isten viharában, pehely a lélek
szélvészében,
Palesztina rózsája, naptól égett titokzatos lány,
ki egyetlen Igen vagy, mely a földrészeket
összefogja!
Ó, Érintetlen, ki a megesett szüzekért imádkozol,
ó, Termékeny, ki az elvetélt magzatokon könnyezel,
ó, Imádságos, ki a káromkodókat szánva szánod!
Gomolygó ködből talpig aranyban kilépő Asszony,
szürke hamuból talpig tűzben előlépő Asszony,
szivárványból mosolygó szűzi Asszony!
8. Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap!
Szeplőtlen fogantatott, ártatlan lány,
könyörögj érettünk, Anyánk!
Mária, Mária, szép virágszál,
Mária, szikrázó nap!
Védelmezz, Magyarok Nagyasszonya,
imádkozz érettünk, Anyánk!
Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár.
Erőtlen gyermeked hozzád kiált:
Ne hagyj el, jöjj, segíts már!
A szeretet hűsége szívünkben ég,
mint hajnali verőfény, oly tiszta szép,
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk;
utunkon előttünk járj!
9. Ifjúságom egy gyönyörű napján
felcsendült egy dal a Duna partján.
Azóta mindig összejövünk,
azóta mindig együtt énekelünk.

A Duna mellől ez a dal hozzád száll,
a Duna mellett a szívünk téged vár!
Anyánk, Mária,
ó, Napba-öltözött,
Magyarok Asszonya,
országunk fölött,
Anyánk, Mária,
ragyogjon jeled!
Ne hagyj el soha!
Mentsd meg népedet!
Anyánk, Mária,
Ó, Napba-öltözött,
Magyarok Asszonya,
e bűnös föld fölött,
Anyánk, Mária,
Anyánk, Mária,
ó, ragyogj az égen!
Ragyogj az égen!
10. Apokrif ima
Oldani, Uram, s oldódni vágyom.
Üdvözíteni és üdvözülni vágyom.
||: Alkotni, Uram, s alakulni vágyom. :||
Ékesíteni és ékesedni vágyom.
Dalolni, Uram, és dallá lenni vágyom.
||: Követeddé lenni, érted tenni vágyom. :||
Lámpád vagyok, ha látsz engem.
Ajtód vagyok, ha zörgetsz bennem.
||: Ki látod, mit teszek, hallgass el engem! :||

Előadás előtt
11. Békesség legyen velünk,
itt van Jézus köztünk!
Békesség, békesség
legyen velünk!

Szentségimádás
12. Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluia!
Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet,
Bizakodjatok, jó az Úr. Alleluja!
13. Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.
14. Jézus, életem, erőm, békém.
Jézus, társam, örömöm.
Benned bízom, te vagy az Úr,
||: már nincs mit félnem, mert bennem élsz. :||
15. Áldott légy Uram, szent neved áldja lelkem.
Áldott légy Uram, mert megváltottál már.
16. Jézus, a szívünkben élsz,
a te Lelked mibennünk az élet!
17. Bízz az Úrban, megerősít!
Ő sosem hagy el téged!
Bízz az Úrban, Jézus eljön hozzád!
Jézus eljön hozzád!
18. Örömöm Jézus, sosem hagy el,
és a szívem benne örül.
Örömöm, Jézus velem marad.
Alleluja, alleluja!
19. O… Adoramus te, o Christe!
(Magasztalunk téged, ó, Krisztus!)
20. O, Christe, Domine Jesu!
O, Christe, Domine Jesu!
(Ó, Krisztus Jézus Urunk!)
21. O… Jesu Christe!
O… In te confido.
Ó… Jézus, Megváltóm!
Ó… Csak benned bízom.
22. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj!
Ha tiéd Isten, tiéd már minden!
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj!
Elég Ő néked.

Szentmise
23. Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!
Jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved!
Jöjj, úgy, ahogy vagy, és dicsérd!
Jöjj, úgy, ahogy vagy az Úr elé!
Hát jöjj!
Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr,
és mindenki térdet hajt!
A legnagyobb kincs mégis azokra vár,
kik most őt választják!
24. ||: Isten gyöngédség, irgalom! :||
Áldd, lelkem, áldd az Urat!
Egész bensőm áldjad szent nevét!
Áldd lelkem, áldd az Urat!
Nagy jóságát soha ne feledd!
Megbocsátja minden bűnödet,
begyógyítja minden sebedet.
Megváltja az életed a sírtól,
gyöngéd szeretettel koronáz.
Isten gyöngédség, irgalom,
szeretete örökkévaló.
25. ||: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! :||
Dicsérjétek az Urat,
áldjátok a magasságban!
Dicsérjétek, angyalok,
égnek seregei!
Dicsérjétek, nap és hold,
dicsérjétek, csillagai!
Dicsérjétek szent nevét,
mert megtartja ígéretét!
26. Életem ereje,
hűséges szövetségesem!
Uram és Megváltóm,
közelséged elég nekem.
Tökéletes Jézus!
Reményem, örömöm,
forrásom belőled fakad.
Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom te vagy!
Tökéletes Jézus!
Refr.: Szerelmed féltőn átkarol,
hozzád bújva nyugszik meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel,
nem rémít a háborgó tenger.

Reménységem, amíg élek, el nem hagy.
Az út végén színről színre látlak majd!
27. Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol nélküled elsüllyedek!
De ebben megtalállak téged:
a mélységben megtart hitem!
Nagy neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én,
a lelkem benned megpihen.
Enyém vagy és én tied.
A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
te nem hagysz el, nem inogsz meg.
Lélek, add, hogy benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran veled járjak, bárhová hívsz, menjek.
Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.
Nagy neved hívom én,
és felnézek a vizek fölé.
A lelkem benned megpihen.
Enyém vagy és én tied.
28. ||: Király vagy, király vagy,
király vagy, Jézus király! :||
Most felemeljük a szívünket,
most felemeljük kezeinket,
trónod elé járulunk:
imádva légy!
29. Most nem sietek, most nem rohanok,
most nem tervezek, most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugszom, most elpihenek
békén, szabadon, mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény, és ölel a csend,
és árad belém és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
Új gyümölcs terem, másoknak terem,
érik csendesen erő, győzelem!
Ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

30. Ez a te dicsőséged földje,
ez a te kegyelmed helye,
érzem hatalmas erődet,
ahogy itt vagy most jelen.
Ladada, ladada….
Angyalok jelenlétében,
Isten dicsőségében,
mint a nagy vizek zúgása,
minden angyal énekel!
Szent vagy! (8x) Áldott! (8x) Méltó! (8x)
31. 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!
Tiéd a gondolat, tiéd minden szó!
Látom szépséged, Mindenható!
Te vagy, aki nekem mindennél többet ér!
Legyen hát tiéd az életem!
Refr.: Jézus vezess, szorítsd két kezem
álmaim éjjelén, gyötrelmeimben!
Lényem felett te vagy Úr s Király!
Legyen hát tiéd az életem!
32. Nálad lett borrá a víz,
holtakat életre hívsz!
Nincs más Isten, nincsen más!
Te ragyogod be az éjt,
te hozod el a reményt!
Nincs más Isten, nincsen más!
||: Te vagy az Isten, aki nevére
leborul minden a földön, az égen.
Hegyeket mozdít, beteget gyógyít
az Úr ma is! :||
És hogyha Isten velünk,
ember mit árthat nekünk?
Mert hogyha Te vagy velünk,
Ki lehet ellenünk? (4x)
Mi állhat ellenünk?
33. ||: Áldjátok az Urat,
áldjátok szent nevét!
Kik házában álltok napról napra,
dicsérjétek szüntelen Őt! :||
||: Tárjátok kezeitek, az élő Isten felé!
Áldjon meg téged Sionról az Úr,
ragyogtassa arcát reád! :||

34. Minden, mi él, csak téged hirdet,
minden dicsér, mert mind a műved.
Azzal, hogy él, ezt zengi néked:
dicsérlek én, dicsérlek téged!
Dicsér az ég, nap, hold és csillagok,
fény és sötét, nap, éj és hajnalok.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
a víz s a tűz, megannyi tiszta dallal.
Dicsér a föld, dicséri szent neved,
mint jó anyánk, táplál s ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék,
Tó és folyó, síkság és büszke bérc.
A nagyvilág létével énekel,
szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét,
zengjük velük: nagy Isten, áldott légy!
Dicsérlek én!
35. Ó, Uram, te vagy az Élet,
te vagy a Feltámadás!
Ó, Uram, én szeretlek téged!
Te vagy és nincs senki más!
Ó, Uram, a szívemhez szóltál,
megérintett lágy szavad!
Ó, Uram, én nem akarom már
elhagyni házadat!
Mert te vagy az Élet, és te vagy az Út!
Te vagy az Ösvény, mely a mennybe fut!
Te vagy a váram és kősziklám!
Fordítsd az orcád mindig rám!
36. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
s felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, önmagát megalázva
bűneimért szenvedett.
Refr.: Eljöttem, hogy áldjam,
csodáljam, imádjam
Őt, ki értem adta önmagát!
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
fogadd el szívem imádatát!
Sosem fogom megtudni azt,
milyen nagy volt az áldozat!
Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz!

37. Áraszd ránk, Szentlelkedet,
nyisd meg felettünk a mennyet!
Hullj eső, kenet, jöjj,
szálljon ránk harmat a mennyből!
38. Dicső, fenséges Úr s Király,
ki az egeken trónol!
Bölcs, erős és szent az Úr, a mi Istenünk!
39. Állok és téged csodállak Istenem,
néked zeng minden hódolat!
Lelkem csak Rád vágyik,
mert kegyelmed mindvégig megtart!
40. Hősök jönnek és eltűnnek,
de Jézus örök példakép.
Ő a Királyok Királya,
Urak hatalmas Ura,
mégis úgy jött, mint egy szolga,
értünk adta életét.
Köszöntse minden nép
a Győztesek Győztesét!
Előtte hódol az egész világ!
Köszöntse minden nép,
a Győztesek Győztesét,
Előtte hódol mindaz, ki él.
A Mindenség Ura a mi hősünk,
megtöri a bűn bilincsét!
Mennyei ragyogás árad,
szűnik már a sötétség!
Győztes harcba vezet minket,
kardján megcsillan a fény!
41. Lelkem, áldd az Urat,
áldd az Urat, egyedül őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, őt dicsérd!
A lelkem csak téged áld!
Egy új nap kél, és már ébred minden,
itt az idő, hogy áldjalak,
és bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
hadd zengjek este is majd hálával!
Kegyelmed nagy és türelmed hosszú,
szerelmed mély és az égig ér.
Nem szűnök énekelni jóságodról,
tízezer okom van, hogy zengjek még.
És egy nap majd ez a test elgyengül,
erőm elhagy, s utam véget ér,
a lelkem mégis téged áld vég nélkül:
tízezer évig és mindörökké!

