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„Adjad, fiam, a te szívedet
Nekem, és a te szemeid az Én
utaimat megőrizzék.” (Péld 23,26.)
Mert az Emberfia azért jött,
hogy megkeresse és megtartsa
az elveszettet.” (Lk 19,10.)
1. Találkozni jöttem Veled,
Istenem, Te jól ismersz engem, s én
kitárom a szívem.
Refrén:
Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg
engem. Itt vagyok Istenem, leteszem
életem. Itt vagyok Istenem, hogy
halljam hangodat. Itt vagyok Istenem,
hogy tegyem akaratodat.
Vágylak megismerni Téged, Istenem,
Szentlelkedben járni és élni
szüntelen. Refr.:
2. Jöjj, az Úr vár reád, jöjj, amíg
ifjú vagy! Életed tavaszát, derűjét
neki add! Ó, ne hagyd fejedet bűnben
őszülni vénhedtté, Ne csupán teledet
vigyed végül az Úr elé.
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.

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!
3. Ha napjában csak egyszer kicsit
elcsendesednél, És egyedül Istennel
kicsit csendben lennél, Kérdések
oldódnának, balzsam hullna sebedre,
Ez a csendesség lenne út az életre.
Szüntelen imádkozzatok!
Mindenért hálát adjatok!
És az Isten békessége megőrzi majd a
szívet és a gondolatokat.
4. Eldőlt a szívemben, követem
Jézust, Eldőlt a szívemben, követem
Jézust, Eldőlt a szívemben, követem
Jézust, Nincs visszaút, nincs visszaút!
Ha nincs is társam itt, követem mégis
Őt, Ha nincs is társam itt, követem
Jézust, Ha nincs is társam itt,
követem mégis Őt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!
Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Mögöttem a világ, előttem Jézus,
Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Nincs visszaút, nincs visszaút!

Nem járhat együtt fény és a sötétség,
Hívő és a hitetlen. Vagy a világnak,
vagy az Úrnak élek, Ezt nékem el kell
döntenem. Refr.:

Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok.
Azt mondja Jézus: erőt adok! Ő megy
előtted. Bízd Rá magad! Erőt a
harcban csak Jézus ad.

Minden múlandó ezen a világon,
Tűnnek évek, századok. Egy drága
kincs van: Az Úr Jézus Krisztus, Tiéd
lehet, ha akarod. Refr.:

Érezted sokszor, Ő hogy szeret,
Ezért ma kéri az életed.
Szeress és szolgálj, amíg lehet,
Ki tudja meddig tart életed.

6. Atyám két kezedben csak ott
lakhatok. Biztonságot csak Tőled
kapok. Újjá így teremtesz, sebem
ápolod. Boldogság, hogy itt van
otthonom!

8. Tégy, Uram, engem áldássá,
Lelkedet úgy várom! Tedd te a
szívem hálássá, hogy Neked
szolgáljon. Bárhová küldesz,
ajkamról zengjen az új ének. Tégy,
Uram, engem áldássá, oly sok a bús
élet.

Refr.: Tarts meg két kezedben, Őrizz
meg Uram, Oltalmadban rejtsd el
sorsomat! (2x)
Atyám két kezedben teljes az öröm,
Ajándékodban gyönyörködöm.
Tékozlóként éltem, tárva most karod,
Hűtlenségem nem hánytorgatod.
Refr.:
Atyám két kezedben bátran sírhatok,
Fájdalmaim hordozod, tudom. Ott
fönn a kereszten, áldó két kezed,
Bűneimmel én szegeztem fel. Refr.:

5. Ezt a világot olyan szépnek látod,
Mennyi fény és ragyogás. Ám, de
szeretnél az Úrral is járni, Olyan
nehéz a választás.

7. Krisztus testének tagja vagy
már, Tőled az Isten már többet vár.
Várja, hogy szolgáld, amíg lehet, Ki
tudja, meddig tart életed?

Refr.: De nem lehet két úrnak
szolgálni, Megszakad attól a szív,
Mert, ha az egyiket megveti, A
másikhoz ragaszkodik.

Testvéred néha úgy látod tán,
Megbotlik gyakran, s más úton jár,
Várja őt Jézus, Segítsd oda!
Hadd, tegye szentté az ég Ura!

9. Vezess, Jézusunk, S Véled
indulunk. Küzdelemre hív az élet,
Hadd, kövessünk benne Téged;
Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.
Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek.
És ha terhet kell viselnünk, Panaszt
mégsem ejt a nyelvünk; Rögös bár
utunk, Hozzád így jutunk.
Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt,
Vagy ha másért bánat éget, Adj
türelmet, békességet, Reménnyel teli
Rád tekinteni.
Kísérd lépteink Éltünk végéig,
És ha roskadozva járunk,
Benned támaszt hadd találunk,
Míg elfogy az út, S mennyben nyitsz
kaput.
„De keressétek először az Ő
országát és igazságát, és ezek is
mind ráadásul megadatnak
nektek.” (Máté 6,33.)

