ÁLDJAD ÉN LELKEM
1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! :/: Őnéki mennyei
karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind
az ő szent nevét áldják!
2. Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! :/: Sasszárnyon
hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti ki
rád: Áldását mindenben érzed.
3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged, :/: Elkísér utadon,
tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd:
Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat, :/: Hűsége, mint
az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled,
És hited tőle mit várhat.
5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden én bennem! :/: Őt áldjad,
lelkem, és Róla tégy hit-vallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed Ő
teneked! Őt áldjad örökké! Ámen.
KI ISTENÉNEK ÁTAD MINDENT
1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak beléveti, :/: Azt
csudaképpen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent
kezébe tett, Az nem fövényre épített.
2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha
sebeink még jobban fájnak S mindennap kínunk visszatér? Így
terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad.
3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz,
:/: Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki
elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk.
4. Zengj hát az Úrnak s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A
mennyből gazdag ál-dást juttat S majd Jézus ád szép, új napot. Ki
Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle él.

HAGYJAD AZ ÚR ISTENRE TE MINDEN UTADAT
1. HAGYJAD az Úr Istenre Te minden utadat, Ha bánt szíved
keserve, Ő néked nyugtot ad. Ki az eget hordozza, Oszlat felhőt,
szelet, Napját rád is felhozza, Atyád ő, áld, szeret.
2. AZ ÚRRA bízzad dolgod: Könnyebbül a teher; :/: Ezer baj közt is
boldog, Aki nem csügged el. Minek a gond, a bánat? Mit gyötröd
lelkedet? Az Istent kérjed, várjad, S megnyered ügyedet.
3. A TE irgalmasságod Van rajtam, Istenem, :/: Te jól tudod, jól látod,
Hogy mi használ nekem. Sorsomat úgy intézed, Amint te akarod;
Bölcs a te végzésed, Ha áld, ha sújt karod.
4. UTAD van számtalan sok, Uram, és eszközöd; :/: Reánk is szent
áldásod Bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, Szünetje nincs
soha; Úgy téssz, amint kívánja Gyermekeid java.
JÉZUSOM, KI ÁRVA LELKEM
1. Jézusom, ki árva lelkem Megváltottad véreddel, Kárhozattól óvtál
engem, Bűnös szívem, ó, vedd el! Add, hogy néked megháláljam.
Hogy nem hagytál a halálban, megmutattad: Bármit adj, Én oltalmam
csak te vagy.
2. Jézus, benned bízva bízom, Elpusztulnom, ó, ne hagyj! :/: Te, ki
bűnön, poklon, síron Egyedüli győztes vagy: Gyönge hitben biztass
engem, Készíts arra, hogy én lelkem Lát-hat majd fenn, ó, Uram,
Mindörökké boldogan.
JÖJJ, MONDJUNK HÁLASZÓT
1. Jöjj mondjunk hálaszót Hű szájjal és hű szívvel, :/: Mert rajtunk itt
az Úr Nagy csodadolgot mível. Már anya ölben is volt mindig gondja
ránk. A sok jót, mellyel áld, Ki sem mondhatja szánk.
2. Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, :/: Hogy szívünkben a
kedv Víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit Bú-bajban sohasem; A
rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.
3. Az Atyát és Fiút És a Szentlelket áldom; :/: A menny Urát, kiben
Szent egybe forrt a három; Aki úgy szól ma is, Ahogy régente szólt,
Nem változik: az Ő, És az lesz, aki volt.

