Szabó Sándor: „Uram köszönöm” CD album dalszövegek.

1. oldal

Bevezetés
Felolvassa: Szabó Sándor

Egy olyan világban élsz, amelyben az a hang, amely az igaz útra hív, egészen halkan
szól, ugyanakkor benned és körülötted ezernyi hangos szó mondja pontosan annak az
ellenkez jét.
II. Rákóczi Ferenc (ha jól tudjuk)

Álmomban színarany utcákon jártam
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Álmomban színarany utcákon jártam,
Álmomban mindent oly szépnek találtam,
A mennyei falakból ragyogott a fény,
S oly boldog voltam én.
Álmomban színarany utcákon jártam,
Az angyalokkal együtt az Urat imádtam,
A mennyei sereggel énekeltem én,
Áldott légy Uram, mert megmentettél.
Álmomban színarany utcákon jártam,
Mindenhol békét és örömöt láttam,
Boldogan dicsértük a mennyei Királyt,
A megfeszített drága Szent Bárányt!
Álmomban színarany utcákon jártam,
A mennyei szentek táborában,
Minden oly szép volt, oly ragyogó tiszta
Én így akarok élni, és nem vágyok vissza!
De felébredtem, már indulnom kéne,
Ébren vagyok, az álmomnak vége,
De valóság lesz, egy gyönyör nap
Uram Királyom újra meglátlak.
Segíts Uram, hogy el ne tévedjek,
Fogd a kezem, hogy csak veled menjek,
Mert valóság lesz az a gyönyör nap,
Uram, Királyom újra meglátlak,
Uram, Királyom újra meglátlak,
Uram, Királyom újra meglátlak.

Igeolvasás:
Felolvassa: Kovács Tibor és Szabó Sándor

És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok
angyalnak szavát; és az
számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen er t és
gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dics séget és
áldást. S t hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a
földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja
vala: A királyiszékben ül nek és a Báránynak áldás és tisztesség és dics ség és
hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén
leborult és imádá az örökkön örökké él t.
Jelenések 5:11-14
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Uram, köszönöm...
Írta és el adja: Szabó Sándor

Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget.
Köszönöm a testemet tápláló kenyeret.
Köszönöm a vizet, mi oltja a szomjamat,
És még mennyi, mennyi köszönet elmaradt.
Köszönöm
Köszönöm
Köszönöm
Köszönöm

a füvet, az es t, a harmatot,
a virágot, mely ontja az illatot.
a fákat, melyek árnyékot adnak,
az estét, hogy most vége a napnak.

Köszönöm a hangyát, a tücsköt, a bogarat,
A hajnalban ébred kis dalos madarat.
És még mennyi mindent köszönök Teneked,
Az eget, a földet, a folyót, a hegyeket.
Köszönöm a légzéshez szükséges leveg t,
S hogy boldogabb vagyok, mint bármikor ezel tt.
Amit a legjobban köszönök, utoljára hagytam,
Köszönöm az életet, amit t led kaptam.

Nem érdemlem a vért
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Nem érdemlem
Nem érdemlem
Nem érdemlem
S hogy értem

a vért, mely értem folyt,
a szót, mely utánam szólt,
a két kezed, mely utánam nyúlt,
add az életed, mely oly tiszta volt.

Mégis eljöttél értem, hogy megmentsd az életem,
Meghaltál helyettem, hogy az életem a Tiéd legyen,
Új reményt adtál, és új célt nekem,
És azt ígérted nem hagysz el sohasem.

Igeolvasás...
Felolvassa: Kovács Tibor és Szabó Sándor

Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim
örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül.
Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dics ítsétek szent emlékezetét. Mert csak
pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be
hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek
meg soha. Uram, jókedvedb l er sséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd
orczádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért
könyörgök! Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é
igazságodat? Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felõled a dicséret: Uram, én Istenem,
örökké dics ítlek téged.
30. zsoltár
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Hull a vér a Golgotán
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Hull a vér a Golgotán a b nömért, mit elkövettem,
Értem vérzik, értem szenved Isten Fia a kereszten.
Hull a vér a Golgotán, szívem éles t r járja át,
B neimmel én szegeztem a keresztre Isten fiát.
Hull a vér a Golgotán, látványától remeg a szívem,
Jézus Krisztus tiszta vére sok-sok sebb l folyik értem.
Hull a vér a Golgotán, hogy ne menjek kárhozatra,
H megváltóm drága vérét ártatlanul értem adta.
Hull a vér a Golgotán, rám is hull a kereszt tövében,
Csodás er van e vérben, mely megtisztítja szívem
Hull a vér a Golgotán, hirtelen egy szó kiált,
Csodálatos drága vér ez, melyért Isten megbocsát.
A golgotai kereszt azt tanítja, hogy Isten mennyire szeretett minket, akik megvetettük
t. Isten Báránya ott függött a kereszten és meghalt értünk rettenetes kínok és
szenvedések között. A b neinkért fizetni kellett!
b nh dött, mint engesztel áldozat
az egész világ b neiért.
b nh dött a te b nödért is, és
b nh dött az én b neimért
is. Az Úr mindent megtett, hogy megmentsen és üdvözítsen minket. Fogadd el
t. Ha
megvallod b neidet, és neki átadod az életedet, irgalmat nyersz. Csak Jézus Krisztus az,
aki igazán, és örökre boldoggá tud tenni, és csak
tud téged üdvözíteni.

Arcomat könnyek borítják
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Arcomat könnyek borítják, szégyellem nagyon,
Szívemet gonosz b nök terhelik, néked átadom.
Krisztusom, fogadj el engem, bánom sok b nömet,
Úgy érzem, végre el kell döntenem, hogy tovább így nem mehet.
Téged kell követnem, hiszen Te alkottál engem,
Bocsáss meg nekem Istenem,
Arcomat könnyek borítják, szégyellem nagyon,
Szívemet gonosz b nök terhelik, néked átadom.
Krisztusom, fogadj el engem, bánom sok b nömet,
Úgy érzem, végre el kell döntenem, hogy tovább így nem mehet,
Fogadj el engemet!

Igeolvasás...
Felolvassa: Kovács Tibor és Szabó Sándor

Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévelyg k, különböz
kívánságoknak és
gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben él k, gy lölségesek, egymást gy löl k
valánk, de megjelent az Isten üdvözít
kegyelme minden embernek, amely arra tanít
minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán
és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet megtartó Jézus
Krisztusunknak megjelenését; a ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket
minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre
igyekez t.

Titusz 3,3 és 2:11-14
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Az élet nem mindig könny
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Az élet nem mindig könny , vannak boldog és vannak nagyon nehéz napok. A boldog napok
szinte repülnek felettünk, míg a nehéz percek és órák sokszor éveknek t nnek. Régen azt
hittem, a gondjaim soha nem oldódnak meg, a fájdalmaim soha nem múlnak el, de egyszer
megértettem, hogy Te mi mindent tettél meg értem.

Az élet nem mindig könny , néha vannak nehéz napok,
De mindig megvigasztal engem, Megváltóm, hogy a Tiéd vagyok.
Az élet nem mindig könny , néha bánat, néha fájdalom ér,
De hálásan gondolok arra, Te mennyit szenvedtél a b neimért.
És mindent, amit T led kaptam, boldog szívvel megköszönöm,
És szívemben a szomorú perceket felváltja Mennyei öröm,
Mert élhetnék egy tönkrement életet, ahogy éltem is éveken át,
És nem lenne, mi a szomorú perceket bánat helyett örömre váltja át.
Az élet nem mindig könny , néha vannak nehéz napok,
De ha kezedbe teszem le életem, elmúlnak a gondok, bajok.

Igeolvasás...
Felolvassa: Szabó Sándor (egy kis hang mélyítéssel :)

Hát elfeledkezhetik-e az anya a gyermekér l, hogy ne könyörüljön méhe fián? És
ha elfeledkezhetne is, Én terólad el nem feledkezem! Hátamat adtam érted a
ver knek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem el a gyalázás és a
köpdösés el tt. Betegségeidet én viseltem, fájdalmaidat én hordoztam,
megsebesíttettem b neidért, megrontattam vétkeidért, békességednek büntetése
rajtam van, és az én sebeimmel gyógyulhatsz meg! Ne szeresd hát a világot, se
azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az
én szeretetem, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek
kívánsága, és az élet kérkedése nem T lem van, hanem a világból. A világ
elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az én akaratomat cselekszi, megmarad
örökké. Íme az ajtó el tt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat,
és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok.

Igeolvasás...
Felolvassa: Kovács Tibor

Ímé elj a felh kkel; és minden szem meglátja t, még a kik t által szegezték
is; és siratja t e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
Jelenések 1:7
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Szomorú könnycsepp
Zene+szöveg+ének: Szabó Sándor

Szomorú könnycsepp csorog az arcomon,
Hibáztam sokszor, s már jóvátenni nem tudom,
Szomorú fájdalom hasítja a szívemet,
Az elrontott múltamat jóvátenni nem lehet.
Most kihez
Most kihez
Most kihez
Ki mutatja

menjek, ki gyógyítja meg beteg szívemet,
menjek, ki ad új reményt az életemnek,
menjek, ki törli le a könnycseppeket,
meg, hogy kezdjem újra az életemet.

Szelíd hangot hallok, Jézus Krisztus halk szavát,
Tedd le elém terhed, és adok neked új igát,
Mindent újra kezdhetsz, én adok neked új szívet,
Ha hittel engem elfogadsz, és megtisztítod életed.
Uram,
Uram,
Uram,
Uram,

hozzád
hozzád
hozzád
hozzád

megyek,
megyek,
megyek,
megyek,

Te gyógyítod meg beteg szívemet,
Te adsz új reményt az életemnek,
Te törlöd le a könnycseppeket,
Hadd kezdjem újra az életemet.

Nem hallod-e (ének olvasás)
Felolvassa: Szabó Sándor (egy kis hang mélyítéssel :)

Nem
Nem
Nem
Nem

hallod-e, nem hallod-e?
hallod Jézus hív téged?!
hallod-e, nem hallod-e?
hallod Jézus hív téged?!

Meghalt érted, úgy szeretett, jöjj hát! Mire vársz?
Nincs senki ilyen jó barát.
Meghalt érted úgy szeretett, jöjj hát! Mire vársz?
Holnap már kés lesz, holnap már kés lesz,
Holnap már kés lesz talán.
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