
Jer, dí csér jük az Is ten nek Fi át, A szép nek ál dott szent mag zat ját,- - - - - - - - -

E vi lág nak é des Meg vál tó ját, nö sök nek ke gyes szó szó ló ját.- - - - - - - - - - - - -

286. Jer, dícsérjük az Istennek Fiát
Debrecen, 1774.

      hm         /D            E                                        c#m      H        f#m          C#7  f#m

 hm/D                    c#m                        F#        f#m    c#m      hm             F#7  hm
Szent Atyáddal felséges megtartónk, Szentlélekkel mi megigazí - tónk!

       hm        /D           E                                 c#m        H         f#m               C#7   f#m
3. Téged vallunk hatalmas Istennek, Kezdet nélkül való természet - nek,
  hm/D                  c#m                       F#     f#m       c#m   hm                F#7 hm

      hm    /D       E                            c#m    H      f#m             C#7  f#m
4. Felöltözél az emberi testbe, E világra jövél miközinkbe,
hm/D         c#m                         F# f#m   c#m      hm                  F#7  hm
Igaz hitet adál mi szívünkbe, Új világot gerjesztél lelkünkbe'.

        hm         /D           E                                    c#m H            f#m              C#7  f#m

  hm/D                 c#m               F#  f#m     c#m        hm               F#7  hm
Szentlélekkel megvilágosítál, És Atyádnak kedvébe juttat - tál.

     hm     /D            E                                   c#m         H     f#m                 C#7   f#m
6. A keresztfán érettünk meghaltál, Harmadnapra ismét feltámad - tál,
 hm/D                       c#m                      F#   f#m      c#m         hm               F#7  hm
Mennyországban felmagasztaltattál, Tisztességgel megkoronáztat - tál.

     hm         /D          E                                 c#m    H        f#m            C#7  f#m

hm/D           c#m                               F#  f#m  c#m       hm                   F#7  hm

     hm             /D           E                                    c#m        H          f#m             C#7  f#m
8. Te vagy nékünk mi nagy igazságunk, Jámborságunk és ártatlansá - gunk,
hm/D                         c#m                              F#    f#m    c#m   hm                  F#7   hm

hm            D               E                     H     E         E            g#m            f#m/A                      C#4-3 f#m
hm          /D            E                                   c#m          H              f#m                        C#7 f#m

 H             E               A                       E/G#  F#       D            E               hm                           A     H
hm/D                     c#m                           F#     f#m       c#m           hm                      F#7 hm



286. Jer, dícsérjük az Istennek Fiát

     hm             /D         E                                    c#m     H       f#m                      C#7   f#m
9. Te vagy nékünk a mi reménységünk, Ez világon mi nagy tisztessé - günk,
hm/D            c#m                       F#        f#m          c#m        hm              F#7 hm

      hm     /D            E                                  c#m    H          f#m                 C#7  f#m
10. Ó Istennek drága kincstartója, Szentléleknek rajtunk nyugtató-ja,
  hm/D              c#m                      F#   f#m  c#m             hm           F#7  hm

      hm    /D            E                             c#m        H             f#m                 C#7  f#m
11. Ó Istennek kedves áldozatja, Kit jó szemmel megtekint az A - tya,
hm/D                c#m                F#  f#m    c#m      hm                  F#7  hm

      hm        /D       E                                c#m      H     f#m               C#7  f#m

 hm/D           c#m                      F#    f#m         c#m          hm                  F#7  hm

       hm         /D         E                                    c#m      H        f#m               C#7  f#m
13. Adjad nékünk a te Szentlelkedet, Terjesztessed a te szent igé - det;
hm/D                     c#m                          F#   f#m    c#m      hm                    F#7 hm

        hm          /D           E                                          c#m    H             f#m              C#7   f#m

 hm/D                     c#m                         F#      f#m             c#m       hm           F#7  hm

        hm         /D           E                               c#m    H           f#m              C#7  f#m

hm/D               c#m              F#    f#m  c#m      hm            F#7    hm

      hm         /D        E                               c#m     H       f#m                 C#7   f#m

hm/D           c#m                  F#      f#m   c#m   hm                 F#7  hm

         hm      /D        E                              c#m        H      f#m           C#7   f#m
17. Dícsértessék az Atya Úr Isten, Dícsértessék a Fiú Úr Is - ten,
hm/D              c#m                       F#       f#m     c#m        hm                     F#7   hm


