
A lélek az, aki életre kelt,
a test nem használ semmit: azok

a beszédek, 
amelyeket én mondtam nektek: 
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János evangÉliuma 6,63

Jézus mondja:
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Mit is mondhatnék? Te vagy ki megváltottál.
Drága véreddel hófehérre mostál. 
Mindenem lettél, tiéd egész lényem. 
Ég a tűz bennem, csak érted élek már.

Minden nap, Uram, ráállok igédre. 
Téged hívlak, légy a segítségem. 
Vezess hát engem, tovább a keskeny úton. 
Add, hogy életem a világban tüzet gyújtson.

Minden nap, csak érted élek. Minden nap követlek
Téged. Minden nap Veled járok, Uram.
Érted élek minden nap (3×), Uram.
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Az éjszakának vége már!
Halld meg, az Úr szól hozzád,

Nyisd meg a szíved, hallgasd szavát!
Nem oly rövid az Úr keze,

Hogy ne szabadíthatna meg téged,
Nem oly süket az Úr füle, 

hogy ne hallhatná meg kérésed.
Elzárnak Tőle vétkeid,

Eltakarják Őt bűneid.
Térj meg hát hozzá,

Ő megsegít,
Békülj meg vele,
S Ő megszabadít.

MM ii nn dd ee nn   nn aa pp

Nem volt reményem, és nem volt barátom,
Egyedül voltam itt a világon,
Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám!

Új reményt adott, és átformált engem,
Ami volt, elmúlt, új ember lettem,
Drága Szentlelkét küldte el hozzám!

Ref.: Megtalált az Úr, és elhívott engem,
Mindenem Övé, a gyermeke lettem.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt,
Jézus ma is él, és nevemen szólít.
Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem.
Jézus él a szívemben!

Megtalált az Úr 3x
Jézus él a szívemben!
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Táplálékot reményemnek más nem ad,
Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy.
Szavad törjön utakat!

Lelked törjön utakat,
Táplálékot…
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