
Az Úr is ten ő riz en gem

mert az ő zász ló ját zen gem, Ő az Ál dás, Ő a Bé ke

5

nem a har cok is ten sé ge. Ő nem az a vé res Is ten:

9

az a vé res Is ten nin csen. Kard ha csör ren, vér ha csob ban,

13

csak az em ber vét kes ab ban. Az Úr is ten ö rök ál dás,

17

csi ra, é let és vi rág zás. Nagy, sü ket és szent nyu gal ma

21

há bo rún kat meg se hall ja. Csön des ő, míg mi vi har zunk

25

bé ké jét nem bánt ja har cunk: az Úr is ten ő riz en gem,

29

mert az Ő or szá gát zen gem. Az Ő or szá gát, a Bé két,

33
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har ca ink ra sü ket sé gét. Né ha á tok kal pa nasz lom

37

de Ő így szól: »Nem ha rag szom!« Né ha rán ga tom, ci bá lom:

41

tud ja, hogy csak őt ki vá nom. Az is ked ve sebb szá má ra,

45

mint a kö zöm bös i má ja. Az Úr is ten ő riz en gem

49

mert az Ő zász ló ját zen gem. Hogy da lol jak más é ne ket,

53

mint a mit Ő aj kam ra tett? Tő le, Hoz zá min den át kom:

57

hang va gyok az Ő szá já ban. Lá zas hang ta lán ma gá ban

61

kell a szent Har mó ni á ban. S kell, hogy az Úr áld ja, véd je

65

a ki azt é nek li: Bé ke. S kell, hogy az Úr áld ja, véd je

69

a ki azt é nek li: Bé ke.

73 (gitár)

Többszöri ismétlés, folyamatosan halkul.
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