
Halld, mint zeng az egész ég 

 
           1.   Halld,  mint zeng        az      e-     gész    ég:                 „A      Ki-     rály-   nak        di-    cső-    ség! 

           2. Krisz-    tus,   kit          az     ég       i-       mád,               Ki-      é        az     e-        gész    vi-      lág  

           3.  Di-       cső-  ség,        Ő       a      Ki-       rály,               Bé-   kes-     ség   és          i-      gaz-    ság, 

 
            1. Bé-    kes-   ség         e       föl-      dön    lenn,                  Is-      ten-     től          jő       ke-     gye-    lem!” 

            2.Mi-     kor      az          i-       dő       el-       jött,                   Em-    ber-    test-       be      öl-       tö-      zött 

            3.Él-       te-     tő           vi-      lá-     gos-     ság,                   Bű-      ne-     ink-       re     gyógy-  írt       ád!  

 
1. Né-     pek,   ör-     ven-     dez-     ze-    tek!             Vissz- han-    goz-   zák        a      meny-nyek!  

         2.   Ör-     ven-  dez-   zen        a         vi-      lág!             Kö-    szönt-  sük     az       ég       U-      rát!  

         3.  Kis-     gyer- mek    lett        é-        ret-     tünk,          Hogy  szen-   ved-    jen       he-    lyet-  tünk!  

 
            1. Hir-    des-    se       a          ter-   mé-    szet:          Krisz-   tu-         sunk     meg-  szü-     le-     tett!  

            2.Menny-ből     föl-    dünk-     re      jött      el              Jé-      zu-         sunk,      Im-   má-     nu-     el! 

           3. Bű-     ne-      ink-     ből        fel-     ráz-  zon,           Új-        já-          szü-       le-     tést    hoz-  zon!  

 

 
       1-3. Halld,  mint zeng   az         e-     gész    ég:                 „A      Ki-       rály-        nak      di-    cső-    ség!  

 



Hangszerkíséret esetén a A záró vers énekelhető az alábbiak szerint: a kórus unisono, a kiemelt felső 

szólamot a szoprán egy része (vagy a teljes szoprán) énekelheti, erősítheti vagy önállóan megszólaltathatja 

ezt fúvós hangszer is. 

 
           3.  Di-    cső-  ség,     Ő               a      Ki-   rály,              Bé-   kes-   ség      és             i-       gaz-    ság, 

 

 

 
                 Él-     te-    tő      vi-         lá-       gos-   ság,                 Bű-    ne-    ink-      re            gyógy- írt     ád!  

 

 

 
               Kis-  gyer- mek   lett           é-    ret-    tünk,          Hogy szen- ved-   jen          he-       lyet-      tünk!  

 

 



 
               Bű-   ne-       ink-   ből         fel-      ráz-  zon,                 Új-    já-        szü-   le-          tést    hoz-   zon!  

 

 

 
               Halld,  mint zeng az      e-       gész     ég:                 „A         Ki-      rály-     nak        di-    cső-    ség!  

 

 
„Hark! the herald angels sing”  

Szöv: Charles Wesley (1707-1788), ford: Victor János (Hozsánna 17. sz),  

feld: Felix Mendelssohn (1829-1847) és David Willcocks 

 


