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Áhítat
Istennel, egymással, az Ige körül.

Helycsere alatti ének (javaslat)

1. 154. Úr Jézus, mely igen drága 
A 370. dallamára: Jővel Szentlélek Úr Isten 
Úr Jézus, mely igen drága A te igédnek világa, :/: Mely bölccsé tévén az elmét, Szűli az Úrnak 
félelmét. Gerjeszd fel most indulatunk, :/: Hogy míg igédre hallgatunk, Végyen bennünk épületet A 
hit, reménység és szeretet: Tégy bölcsekké, tégy szentekké! 

2. 155. Ó Úr Isten, légy közöttünk 
A 84. zsoltár dallamára: Ó, seregeknek istene 
Ó Úr Isten, légy közöttünk, Kik imádásodra jöttünk, Szívünk egyedül rád hallgasson, Hogy igédnek 
áldott szava, :/: Melytől függ lelkünknek java, Minket minden jóra bírhasson: Szent e hely, légyenek 
szentek, Kik e házban megjelentek. 

3. 156. Úr Isten, mi sok szükséget 
A 25. zsoltár dallamára: Szívemet hozzád emelem 
Úr Isten, mi sok szükséget Érezvén körülöttünk, :/: Segedelem-kérés végett E szent helyre feljöttünk. 
Uram, a könyörgőnek Illesd meg szívét és száját, A téged tisztelőnek Áldd és szenteld meg 
munkáját. 

4. 162. Ím béjöttünk nagy örömben (külön használható a két vers)
3. Úgy kívánkozik mi lelkünk Te szent igédhez. Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez, A hideg 
kútfőhöz, Felséges Atya Isten! 
7. Prédikáltasd szent igédet, Felséges Isten! Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, Áldd meg 
életünket, Felséges Atya Isten!

5. 163. Örvend mi szívünk 
1. Örvend mi szívünk, Mikor ezt halljuk: A templomba mégyünk, Hol Úr Istennek Szent Igéjét 
halljuk.

6. 164. Kegyes Jézus, itt vagyunk (akár egy-egy vers is használható)
1. Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Ígéd hallására, :/: Gyúljon fel kívánságunk Idvesség 
tanulására, Hogy a földtől elszakadjunk, Csak tehozzád ragaszkodjunk. 
2. Elménket, értelmünket Lelki sötétség fogta bé, :/: De szent Lelked szívünket Tiszta fénnyel úgy 
töltse bé, Hogy jót gondoljunk és szóljunk, Mert csak tőled kell azt várnunk. 
3. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság! :/: Indítsd lelkünk készségre, Nyisd meg fülünk, 
szívünk és szánk! Hitvallásunk, könyörgésünk, Urunk Jézus, halld meg, ké- rünk! 



7. 166. Urunk Jézus, fordulj hozzánk (külön használható a két vers)
1. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, Szent Lelkedet ma töltsd ki ránk, Kegyelmeddel minket segélj, Az 
egy Igazságra vezérelj. 
2. Nyisd meg szánkat hál’adásra, Készítsd szívünk buzgóságra, Hitünk s értelmünk neveljed, Neved 
velünk ismertessed.

8. 168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
3. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, Rossz útra térve gyakran elhagyunk; Áhítjuk mégis szent 
igéd szavát, Megértő gyermekid fogadd be hát.

9. 171. Megáll az Istennek Igéje 
Megáll az Istennek Igéje, És nem állhat senki ellene, A nagy Isten vagyon mivelünk, És Szentlelke 
lakozik bennünk.

10. 172. Szűkölködünk nagy mértékben 
Szűkölködünk Nagy mértékben Segedelem nélkül, :/: Reménykedünk, Örök Isten, Te légy 
segítségül: Dicsérhessünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, Igaz megtartói. 

11. 173. Nem vagyunk mi magunkéi 
A 42. zsoltár dallamára: Mint a szép híves patakra 
Nem vagyunk mi magunkéi, De Jézus vére bére: :/: Lelkünk, testünk Istenéi Az Ő tiszteletére. Urunk 
Jézus, jöjj most el, Lelked által segíts fel! Dicsőítünk mi testünkben, Magasztalunk mi lelkünkben! 

12. 174. Atya,  Fiú, Szentlélek 
Atya, Fiú, Szentlélek, Készíts szent Igédre, Jézus érdemét ruházd Áldott híveidre.

13. 196. Mondjatok dicséretet (együtt használható a két vers)
2. Örvendjetek őneki Igaz isteni buzgóságban, Mert köztetek lakozik Az Anyaszentegyházban.
3. És ő megelégíti Lelketeket lelki kenyérrel; Biztat ő igéjével Édes ígéretivel.

14. 197. Hálaadásunkban rólad emlékezünk 
A 380. dicséret dallamára: Semmit ne bánkódjál.
3. Gerjeszd fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben; Adj igaz 
értelmet bőséggel elménkben, Téged szolgálhassunk e földön éltünkben.

15. 201. Uram, kegyes indulatomban 
A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén Úr Isten. 
6. Uram, tanits gyarló éltemnek Nagy bünös voltára, Ó vezess én árva fejemnek Szabadítójára: 
Magamat néki hadd adhassam Lelki ajánlással, Drága jóvoltát felválthassam Méltó hál'adással.

16. 214. Sok nyavalyánkban (együtt használható a két vers)
A 161. dicséret dallamára: Siess, keresztyén. 
1. Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltunk, Mert segedelmet sehol sem találunk, Csak ő minékünk 
Atyánk és gyámolunk, Minden oltalmunk.
2. Tégedet azért alázatos szivvel Kérünk: oltalmazz, Atyánk, jobbkezed del, táplálj minket a te szent 
Igéddel: Lelki étellel.

17. 215. Eltévedtem, mint juh
4. Bár a hit szívemben, Bár a hit szívemben Oly kicsiny, mint mustármag, :/: Mégis bármi gyenge, 
Szentlelked nevelje, Nevelje fel nagy fának, Hogy terjedjen ága És legyen virága Kedves néked, 
Urának. 

18. 225. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek (külön használható a két vers)
2. Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, Hogy szent igédet adtad mi elménkben, És hogy ez által 
véssz ismeretedben, Te kegyelmedben. 
5. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot, A Krisztus Jézust: örök 
vigasságot, És boldogságot.

19. 226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom  



2. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek És bennem virraszd fel napját kegyelmednek; Igaz 
utat mutass nékem, szegényednek, Járhassak kedvére te szent Felségednek.

20. 229. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat 
3. Szentlelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát, És adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, Hogy 
áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk! 

21. 234. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét (külön használható bármely vers)
1. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Legfőképpen az igaz hitért, Hogyha jő a végóra, mellénk álljon, 
Hazatérésre készen találjon, Könyörüljön. 
2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen mesterünk, El ne hagyjuk őt, mi 
hű Megváltónkat, Aki népének örökséget ad. Könyörüljél. 
3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd kóstoljuk édességedet; Tiszta szívből mindenkit hadd 
szeressünk, Egyességben és békében éljünk. Könyörüljél. 
4. Ínségeinkben fő Vigasztalónk, Halál ellen megbátorítónk, Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk 
Reánk jő s romlást készít már nékünk. Könyörüljél.

22. 235. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten 
4. Adj Szentlelket a tanítóknak, Egyetemben a hallgatóknak, Hogy mind engedhessünk akaratodnak, 
Dicséretet mondhassunk te szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak. 

23. 237. Reménységemben hívlak, Uram Isten! 
3. Élesztő nékem nagy drága beszéded, Melyben dicsőségedet kijelented,Embernek szívét azzal 
emeled, Szent biztatásra mikor kényszeríted.

24. 239. Úr Jézus, hozzád kiáltok 
1. Úr Jézus, hozzád kiáltok, Ó, halld meg esdeklésem; :/: Tetőled kegyelmet várok, Ne hagyj 
kétségbe esnem! Az igaz hitet kívánom, Ó, adjad azt énnékem: Néked élnem, Mindennek 
használnom, Szent Igédet követnem

25. 240. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek 
5. Tanítsál meg engem a te igaz utadra, Hadd lássak elmenni a te igazságodra; Én ellenségimet 
Gonosz szándékukban Ne bocsássad szájukra.

26. 243. Téged Úr Isten dícsérünk
7. Ó győzedelmes királya, Jézus, megváltottidnak! :/: Feje s irgalmas bírája Véren vett szolgáidnak! 
Jőjj, vezéreljed néped, És áldd meg örökséged; Tápláljad lelkünk igéddel, Szent testeddel, szent 
véreddel.

27. 246. Adj Úr Isten, nékünk Szentlelket 
A 235. dicséret dallamára: Hallgass meg minket, nagy Úr Isten
(vagy csak az első vers, vagy mind a négy vers, hogy a doxológia ne szakadjon meg) 
1. Adj Úr Isten, nékünk Szentlelket, Szent igédben építs meg minket, Adjad megismernünk 
természetünket, Tekintsd meg szükségünket, könyörgésünket:Adj igaz hitet. 
2. Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten, Kiben semmi kétségünk nincsen; Neveljed hitünket te szent 
igédben, Szent Fiadnak, Krisztusnak ismeretében, Idvességünkben. 
3. Te vagy, Krisztus, mi Idvezítőnk, Szent Atyádnál békesség-szerzőnk; Mi életünk vagy te: lakozzál 
bennünk, Hogy minden mi dolgunkban téged dicsérjünk És dicsőítsünk. 
4. Ó Szentlélek, kérünk tégedet: Bátorítsad a mi szívünket; Vígasztalj meg minket s igazgass minket, 
Hogy hallván megérthessük te szent igédet, Idvességünket.

28. 270. Légy csendes szívvel és békével 
1. Légy csendes szívvel és békével Életednek Istenében! Ő bír örömnek bőségével, Véle boldogulsz 
mindenben, Ő kútfőd és ő fényes napod, Őtőle jön minden vígságod: Légy csendes szívvel! 

29. 273. Az Úr Istent magasztalom 
5. Nagy erősen, igaz hittel, Magam Isten beszédével, Kegyelmes ígéretével, Bátorítám Szentlelkével. 



30. 276. Egyedüli reményem 
2. Ha a nehéz időkben Elcsügged a szívem, :/: Vigasztalást igédben, Uram, te adj nekem! Ha kétség 
közt hányódom És mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem! 

31. 281. Lelkünk, testünk teremtője 
A 102. zsoltár dallamára: Hallgasd meg Uram, kérésem 
5. Urunk, újítsd meg szívünket, Világosítsd értelmünket, Adj a jóra kegyelmet, Vezérlő segedelmet, 
Hogy új életet élhessünk, Végre te hozzád mehessünk, Szent Felségednek elébe, A boldogok 
seregébe.

32. 287. Járuljunk mi az Istennek szent Fiához 
A 372. dicséret dallamára: Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 
4. Mi elménknek homályát távoztassad el, Ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, Hogy a te szent 
igédet vegyük jó kedvvel, Tanulhassunk és éltünkben Kövessünk nagy örömmel. 

33. 294. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom 
1. Jézus, vigasságom! Esdekelve várom Áldó szavadat! :/: A te jelenléted Megvidámít, éltet, Bátor 
szívet ad. Légy velem, Ó, mindenem! Nálad nélkül nem is élek: Te vagy örök élet! 

34. 301. Új világosság jelenék (együtt használható a két vers)
5. Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember elméje, Kinek megmarad ereje És el nem vész ő reménye. 
6. Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent Igédet És vallhassuk te 
hitedet.

35. 304. Kapuk, emelkedjetek 
A 130. zsoltár dallamára: Tehozzád teljes szívből 
5. Az Illésnek lelkével Ruházz fel engem is, Szent szerelmed tüzével Égjen én lelkem is. Áldj meg 
oly kegyességgel, Hogy higgyek és szóljak, Hűségedre hűséggel Másokat unszoljak. 

36. 306. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek
79. zsoltár Öröködbe Uram, pogányok jöttek
3. Ne vess meg, Jézusunk, tovább is kérünk, Légy életünkben hatalmas vezérünk; Szent igéd és 
Lelked segítsen minket, Hogy meggyőzzük lelki ellenséginket. Aki úgy szerettél, :/: Hogy emberré 
lettél, Isten lévén, érettünk: Add viszont szeretnünk, Szent példád követnünk, Valamíg tart életünk.

37. 309. Mennyei Ige, jelenél 
A 301. dicséret dallamára: Új világosság jelenék (együtt használható a két vers)
3. Világosítsd meg elménket, Szenteld meg a mi szívünket, Hogy ismerhessünk tégedet, Útálhassuk 
bűneinket. 
4. Erősítsd bennünk hitünket, Nyerhessük idvességünket; Te légy minékünk épület, Út, igazság, örök 
élet.

38. 368. Jövel, Szentlélek Isten (külön és együtt is használhatóak a versszakok)
1. Jövel, Szentlélek Isten, Tarts meg minket Igédben, Ne légyünk setétségben: Maradjunk igaz 
hitben. 
2. Szenteld meg mi szívünket, Világosítsd elménket, Hogy érthessük Igédet, Mi édes Mesterünket. 
3. Adj isteni félelmet És bizonyos értelmet; Igéddel taníts minket, Gerjeszd fel mi szí- vünket.

39. 369. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vígassága (külön és együtt is használhatóak a 
versszakok)
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vigassága, Szívünknek bátorsága, Adjad minden híveidnek 
Te szent ajándékodat; Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten! 
3. Távoztasd el mi lelkünknek Hitetlen sötétségét; Világosíts meg minket, Hogy az Istennek igéjét 
Hallhassuk és érthessük! Jövel és taníts meg Az igaz hitre.
7. Te vagy a nagy Úr Istennek Mennyei ajándéka, Igazságnak mestere. Taníts minket a Krisztusnak 
Igaz ismeretire! Te vagy mi lelkünknek Bölcs tanítója. 
8. Világosítsd meg elménket, Hogy hihessük a Krisztust Egy idvességnek lenni, És az áldott Atya 
Istent Kegyes atyánknak lenni; Téged ismerhessünk Vigasztalónknak. 



40. 370. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Tölsd bé (külön és együtt is használhatóak a versszakok)
1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen,:/: Menynyei szent ajándékkal, Szívbéli szent 
buzgósággal, Melynek szentséges ereje:/: Nyelveket egyező hitre Egybegyűjte sok népeket, Kik 
mondván, így énekeljenek; Alleluja! Alleluja! 
2. Te, szentségnek új világa, Vezérelj Igéd útjára, :/: Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak 
neveznünk. Őrizz hamis tudománytól, :/: Hogy mi ne tanuljunk mástól, És ne légyen több más senki, 
Hanem Krisztus, kiben kell bízni! Alleluja! Alleluja! 
3. Ó, mi édes Vigasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk, :/: Hogy maradjunk útaidban, ne 
csüggedjünk háborúnkban. Erőddel elménket készítsd, :/: Gyenge hitünket erősítsd, Hogy halál és 
élet által Hozzád siessünk hamarsággal! Alleluja! Alleluja! 

41. 372. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 
1. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, Bocsássa ki magas mennyből fénylő vilá- gát, Végye el 
mi szívünknek minden homályát, Hogy érthessük Istenünknek Mindenben akaratját. 
5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, Rontsd el a 
gyűlölségnek kegyetlenségét, Engedd a te szent hitednek Mindenütt egyességét! 

42. 373. Jövel, teremtő Szentlélek 
1. Jövel, teremtő Szentlélek, És híveiddel légy vélek, Szent ajándékiddal szívek Újuljon és 
teljesedjék.

43. 375. Jézus az ígéretet
A 135. zsoltár dallamára: Áldjátok az Úr nevét 
7. Add nékünk is, Istenünk A te áldott Lelkedet. Szent tűz adja érzenünk Éltető kegyelmedet; Adj 
hitet, szeretetet: Lelki boldog életet. 

44. 377. Szentlélek végy körül bennünket 
A 65. zsoltár dallamára: A Sionnak hegyén Úr Isten 
(külön és együtt is használhatóak a versszakok)
1. Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg szívünket, :/: Készíts neved imádására, 
Magasztalására, Hogy téged szívből imádhassunk, Hálákat adhassunk: Hisszük, a mi szánknak 
szózatja Egeid meghatja. 
2. Szentlélek, mi imádunk téged, Valljuk istenséged. :/: Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed 
míve. Te vagy a hitnek mind szerzője, Mind elvégezője, Te gyújtasz szívünkben világot, Forró 
buzgóságot. 
3. Szakaszd el hát most is szívünket, Minden érzésünket :/: A sok hiábavalóságtól, E csalárd világtól, 
Hogy az Igének hallgatói, Légyünk megtartói; Mely szívünkben gyökeret verjen, Gyümölcsöt 
teremjen.

45. 378. Adjunk hálát mindnyájan (külön és együtt is használhatóak a versszakok)
4. Világosíts meg minket A Szentlélek Istennel, Hogy szépen tündököljék Bennünk az evangyéliom, 
És erősíts meg, Úr Isten, A te áldott Igéddel Minden tévelygések ellen!
5. Te igazgasd elméjét És minden tanúságát, Vezéreld útát, nyelvét A mi lelkipásztorinknak, És 
oktassad elméjüket A te szent beszédedet Figyelmesen hallgatóknak. 

46. 379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 
5. Adjad nékünk most is te Szentlelkedet, Ne hallgassuk hiába szent Igédet, Sőt a szerint féljük szent 
nevedet, Magasztaljuk mindég Felségedet.

47. 380. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege 
7. Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket, A te szent igéddel neveljed hitünket És te 
Szentlelkeddel bírjad életünket, Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged.

48. 388. Hallasd meg, Jézus Krisztus 
8. El ne távozzék tőlünk A Szentlélek Isten, :/: Légyen ő gyámolítónk A mi életünkben; Tartsa meg 
szent Igédnek Szerelmét mi szívünkben: Hogy legyünk kedvében.

49. 425. Ó, Ábrahám Ura (így együtt használhatóak a versszakok)



1. Ó, Ábrahám Ura, Hadd áldjuk szent neved, Mert mindenható vagy és örök szeretet. Nagy Isten a 
neved, Ezt vallja föld és ég, Csak téged illet tisztelet és dicsőség. 
2. Ó, Ábrahám Ura, Ím, hallom szent szavad; Csak azt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi 
jót És vágyát elhagyom, S őt választom, ki őrizőm és pásztorom. 
3. Ó, Ábrahám Ura, Szent kegyelmed nekem Az én örömöm, utamon ez vezessen. Te barátod lettem, 
Én Istenem te vagy: Tarts meg a Jézus véréért és üdvöt adj! 
4. Megesküvél, Uram, És igédben bízom, Hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon. Meglátom 
Jézusom És áldom hatalmát, Szent kegyelmének éneklek halleluját.

50. 428. Látod, Úr Isten, szívünket 
A 335. dicséret dallamára: Ó, ártatlanság Báránya 
3. Világosítsad elménket, Gerjeszd fel a mi szívünket, Hogy dicsérhessünk tégedet, És áldhassuk 
szent nevedet.

51. 429. Az Úr énnékem hűséges vezérem 
A 23. zsoltár dallamára: Az Úr énnékem őriző pásztorom 
2. Szent beszédének gyönyörűségével, Áldott lelkének titkos erejével Sötét álomból híven 
felébresztett, Az én szívemben oly hitet gerjesztett, Mely bánatában lelkem vidámítja, Jó 
reménységgel naponként újítja. 

52. 445. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen 
1. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen Már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, 
De látod, köt s lehúz még régi csüggedésem, Áldd meg ma lelkemet több hittel, ó, Uram. 

53. 463. Isten élő Lelke jöjj (külön és együtt is használhatóak a versszakok, negyedik versszak külön 
nem ajánlott)
1. Isten élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, 
Tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám! 
2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! Oldj fel, küldj el, 
tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt! 
3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, S Jézusommal légyek egy már e földön lent! Oldj fel, 
küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 
4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! Oldj fel, küldj 
el, tölts el tűzzel! Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 

54. 464. Jöjj, királyom, Jézusom! (vagy csak az első, vagy az első két versszak javasolt)
1. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom. A gonosztól óvj te meg, Meg ne rontson 
engemet. 
2. Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt; Élet útját megmutasd, Én meg nem találom azt.

55. 476. Siess nagy Úr Isten én segítségemre
2. Hitből, tiszta szívből azért arra kérlek: Engedd, szent igédből hogy ismerhesselek, Teljes 
életemben hogy dicsérhesselek; Minden dolgaimban téged nézhesselek

56. 482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben 
A 161. dicséret dallamára: Siess keresztyén…, vagy a 337. dicséret dallamára: Paradicsomnak te 
szép… 
2. A te szent neved szenteltessék köztünk, Ne uralkodjék hamisság mibennünk; A te szent Igéd 
hirdettessék köztünk, Hogy el ne vesszünk. 

Összeállította: Tikász Ábel


