


 
           G 
A Golgotára gondolok 
               D               em 
Hol Jézus vére értem folyt 
              C                   G/H 
Látom sebét, kezén s lábán 
             Dadd4           G       Gmaj7/H / C 
Megváltómat a keresztfán     ___ 

 
                  G 
Könnyel testét eláztatták 
              D             em 
József sírjába fektették. 
           C                  G/H 
Bekötözték és elhagyták 
             D                 G         Gmaj7/H / C 
Egyedül bent a Messiást        __ 

Refrén 

    G                C      G 
Ó dícsérjük az Úr nevét 
    em                  Dsus   D 
Dicsérjük most és örökké 
       G/H               C    em 
vég nélkül zeng az énekünk 
  C          D    G 
Urunk, ó Istenünk 

 
               G 
Harmadnapon hajnal hasadt 
            D                    em 
Feltámadott a Menny fia 
                     C                  G/H 
Halál, mondd csak hol a fullánk? 
                  D                   G      Gsus  /  G 
Angyal kar zeng: Jézus Király     __ 

 

És visszatér majd fehérben 
ragyogva áttörve az éjt Feltámadok a szentekkel 
Szemem Jézus arcán pihen 
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Key of HmBízzál én lelkem
Révész Dániel

(Intro)
Hm G D

Hm
1. Miért csügged

G
sz én lel

D
kem?

Miért csüggedsz én bennem?

Hiszen
Hm
hálát adsz még az

G
Úrnak, mikor a

D
nehéz idők e

A/C#
lmúlnak

Hm
Miért csüggedsz

G
én lelk

D
em?

G
Miért csüggedsz é

A
nbennem? (intro (2x))

2. Miért aggódsz én lelkem?
Miért aggódsz én bennem?
Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak
Miért aggódsz én lelkem?
G
Miért aggódsz

A
énbenne

D
m?

(Refrén)
G
Bízzál én l

D/F#
elkem!

F#
 Bízzál

F#/A#
 Istenbe

Hm
n!

/A

G
Bízzál én l

D/F#
elkem!

G
Bízzál lelkem

A
Ist

(intro:
enben!

Hm G D (ismnél: D))

3. Miért háborogsz lelkem?
Miért háborogsz bennem?
Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak
Miért háborogsz lelkem?
Miért háborogsz bennem?

(Bridge)

Hiszen
Hm
hálát adsz még az

G
Úrnak, mikor a

D
nehéz idők

A/C#
elmúlnak

Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak
Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor az igazak mind szabadulnak (2x)
G
Bízzál lelkem

A
Isten

Hm
ben!
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G
Bízzál lelkem

A
Isten

D
ben!



 

Az Úr irgalma végtelen 

 

 
   D         D/fisz    G        D                                           

Az Úr irgalma végtelen, 
      hm         E           A 

ezt folyton érzem én. 
D                                  G      D 

Habár nincs semmi érdemem, 
     hm     E         A   D 

Ő mégis hord kezén. 
 

Nincs arra szó, sem gondolat, 

mi jóval áld az Úr. 
Ha lankadok, Ő szárnyat ad, 

és terhem mind lehull. 

 

Refr. 
 D                G                             D 

Láncom lehullt, szabad vagyok, 
                    G                            A 

mert az Úr veszni el nem hagyott. 
     D/fisz     G                        hm 

Kegyelme tartja meg életem, 
              em         A             D 

az Úr irgalma oly végtelen! 
 

Sok itt a bűn és küzdelem, 
az orkán zúgva dúl, 

de minden vészben, tengeren 

megtart, megvéd az Úr. 
 

Ha véget ér az életem, 

új otthont nyújt az Ég. 
Ott még szebb hangon zenghetem 

a Bárány énekét.  



Vándorutam roskadozva járom 

 

1. Vándorutam roskadozva járom, 

lelkemen borong a fájdalom. 

Éjszakán is elkerül az álom, 

akkor is a szívem fájlalom. 

 

Refrén: 

Szánj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, 

néha majdnem összeroskadok, 

ím, előtted áll egy bűnös ember, 

szánj meg, ó, bár méltó nem vagyok! 

 

 

2. Ködbe tűnt a szívem tarka rétje, 

bánatom az égig tornyosul. 

Zord magányom, kínzó éj sötétje 

szívet tépő módon rám borul. 

 

3. Itt hozom, most éltem romlott multját, 

íme, néked én most átadom. 

Fogadd szívem minden hódolatát, 

s egész éltem, drága Jézusom! 

 

4. Bűnbocsánat éltető igéjét 

Jézus szólja mennyből most hozzád, 

Kínos éjed minden fájdalmáért 

hozta ő szent, nagy áldozatát. 

 

Chorus 2 

Golgotán van bűnödre bocsánat, 

megtisztít az áldott, drága vér, 

Tűnjön el a szívedből a bánat, 

megbocsát Atyánk a Jézusért! 

 



Reménységem 

 
Távol kerültem jelenlétedtől,  

nem volt remény, hogy elérjelek. 

Kétségbe esve kerestem arcod,  
segítségül hívtam neved. 

 

Szerelmed áttört a sötétségen,  
megérintetted lelkemet. 

Ott, a kereszten meghaltál értem,  

minden elvégeztetett. 
 

Felfoghatatlan, szerelmes Isten, 
ki érthetné meg szándékait. 

Dicsőségéről lemondott értem,  

magára véve bűneim. 
 

Meg lett bocsátva az összes vétkem,  

saját fiának hív engem. 
Csodás Megváltóm, mit is mondhatnék,  

benned van reménységem. 

 
refr: 

/:Halleluja, dicsérem az egyetlent 

Halleluja, mindenért, mit értem tett 
Semmi nem tart fogva már, elszakítva minden lánc 

Jézusban van a győzelmem! :/ 

 
/:Eljött az a reggel, összetört teste  

a sír mélyéből életre kelt 

Az első lélegzet már azt hirdette:  
Az élet győz a halál felett!:/ 

 

Jézus győzött a halál felett! 
 

refr. 

Jézusban van a győzelmem! 
Jézusban van a győzelmem! 



 


