
2. A magasságban dicsőség Istennek! Békesség legyen földön 
embereknek, És jóakarat mindenféle népnek, És nemzetségnek!
3. Eljött már, akit az atyák rég vártak, Sok királyok is, kit látni 
kívántak, Kiről próféták jövendőt mondottak, Nyilván szólottak.
4. Ez az Úr Jézus, a mi Messiásunk, Aki által lett bűnünkből 
váltságunk, Világosságunk, megigazulásunk, Boldogulásunk.
5. Örülnek ezen a mennyei szentek, Földön a hívek lélekben 
örvendnek. Ajkáról minden igaz keresztyénnek Így zeng az ének:
6. Hál’adás legyen az Atya Istennek, Ő szent Fiának, a ma 
születettnek, A Szentléleknek, mi bölcs oktatónknak, Vigasz-
talónknak!

Kolozsvár, 1744.

Krisz tus- U runk- nak- ál dott- szü le- -

212. Krisztus Urunknak

té sén- Mond junk- an gya- li-

dalt meg je- le- né- sén,-
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7. Ó, örök Isten, dicső Szentháromság, Szálljon mireánk tőled vi-
lágosság! Távozzék tőlünk bűn és szomorúság, Legyen vidámság!

Pécselyi Király Imre (1590–1641)

1. Küldd Szentlelked, kérlek, Uram, Küldd hő, buzgó imámra, 
Hogy tanítson, vigasztaljon És vezessen utadra! Bűnteherrel 
messze tőled Mily vak éjben bujdostam! Tűzoszloppal, égi 
fénnyel Vezess, vezess, ó, Uram!
2. Meghallgattál s fényt gyújtottál, Mit még soha nem láttam. 
Bús lelkemmel, tört szívemmel Szent örömre találtam. Ó, én 
lelkem, hirdesd széjjel, Mint jött Isten tefeléd, Mint jött Jézus és 
üdvödért Feláldozta életét!
3. Nép-milliók, zarándokok Téged, Uram, keresnek. Hallasd 
szódat, ó, Megváltóm, S küldd vezérül Lelkedet! Hadd leljenek 
fényt és erőt, Zúgjon ének, örömár: Te vagy Jézus, Isten Fia, 
Mindörökké Úr s Király!

Ford.: Dr. Somogyi Imre (1894–1951)

213. Küldd Szentlelked — dall. 289.
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