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Di-csérd Is-tent, ke-resz-tyén-ség, Ő
Le- tet- te min-den ha- tal- mát, EKi az u- tol- só i- dő- ben elÉn Úr, ő pe- dig lett szol- ga, Ó

di- cső-sé- gé- ben,
rő- te- len va- la,
jö- ven- dő va- la,
csu- da vál- to- zás!
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