
 

 
1.    Di-csérd Is-tent, ke-resz-tyén-ség, Ő  di- cső-sé- gé-   ben,     Ki-   től   á   rad  rád 

3.      Le-  tet-  te min-den  ha- tal- mát, E-  rő-  te-  len va-    la,      Fel-  vet- te szol- ga 

5.     Ki   az    u- tol-  só    i-   dő-  ben el-  jö- ven- dő va-    la,    Hogy   é-  pít- tes- sék 

7.       Én   Úr,  ő  pe-   dig lett szol- ga, Ó   csu- da vál-  to-   zás!   Job-   bat Jé-  zus mit 

 

 
1.     Di- csérd Is-tent, ke-resz-tyén-ség, Ő   di- cső-sé- gé-   ben,       Ki-   től   á-  rad rád 

3.      Le-  tet-  te min-den  ha- tal- mát, E-    rő- te- len va-    la,         Fel-  vet- te szol- ga 

5.      Ki   az     u- tol-  só    i-   dő-  ben el-  jö- ven- dő va-    la,    Hogy   é-   pít- tes- sék 

7.      Én   Úr,   ő   pe- dig  lett szol- ga, Ó   csu-da  vál-  to-   zás!      Job- bat  Jé- zus mit 

 
 

 

 
            id-    ves-ség Fi-      a     ér-  de- mé-   ben,       Fi-            a    ér-   de- mé-   ben. 

           for-  má- ját Min-    de- nek- nek U-      ra,      min-          de- nek- nek U-      ra. 

            hí-  vek- ben Az      Is-  ten   or- szá-    ga,       az              Is- ten    or- szá-    ga. 

           ad-   hat-   na: Né-   künk bol-do- gu-    lás,      né-           künk bol- do-gu-     lás. 
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3.    Le-                tet-  te min-den    ha-    tal-    mát, E-    rő- te- len   va-    la,              E-.  

6.   Ki                  az   u- tol-  só      i-      dő-   ben   El-   jö- ven-dő  va-    la,              El-  

7.     Én                  Úr, ő  pe-  dig    lett    szol-  ga,    Ó   csu-da   vál- to-    zás!            Ó  

 

 
            rő-    te-   len    va-      la,           Fel-     vet-   te     szol- ga      for-  má-       ját   Min-     

            jö-   ven-  dő     va-     la,         Hogy       é-    pít-   tes-  sék     hí-   vek-      ben   Az 

           csu-   da   vál-     to-   zás!          Job-      bat    Jé-  zus    mit    ad-   hat-        na:   Né- 

 
         de-      nek-    nek    U-        ra,              min-      de-     nek-       nek      U-       ra. 

          Is-       ten      or-    szá-      ga,               az         Is-      ten          or-     szá-     ga. 

       künk      bol-    do-     gu-      lás,              né-      künk    bol-        do-      gu-     lás. 

 

 
   3. Kül-   dte őt       az    Úr       ke-gyel-me     Ö-       rök-lét-     re, győ-    ze- lem-re, 

    5. Ál-    dott ó-      ra,  bol-     dog ó-   ra,    Nagy      hi- tünk-  nek meg-  ho- zó-  ja, 

 
           Hogy  szí-vün- ket   föl-       e-  mel- je        Bol-      dog sá-     gos    ég       fe- lé. 

            Aj-   kunk zen- gő   há-       la- szó-  ra       Nyí-        lik, é-      des    Jé-      zu-sunk. 


