
Az én Királyom. S.M. Lockridge alapján 

 

Az én Királyom született király 

Ő Izrael Királya 

Ő az igazság Királya 

Ő minden idők Királya 

Ő a Mennyország Királya 

Ő a dicsőség Királya 

A királyok Királya 

Az uraknak Ura 

 

Ereje kitartó 

Őszintesége teljes 

Állhatatossága örök 

Kegyelme halhatatlan 

Irgalmában nincs részrehajlás 

Dávid azt mondta: Az egek hirdetik Isten dicsőségét: 

Az én Királyom végtelen szeretetének meghatározására nincs mértékegység 

Nincs olyan távcső, amellyel közel hozhatnánk az ő gondoskodásának határtalan partjait 

Semmilyen akadály, nem állhat ellen áldása kiömlésének 

Ő az igazság kulcsa 

A bölcsesség kútja 

A szabadság kapuja 

A békesség ösvénye 

A szentség ereje 

A dicsőség ajtaja 

A hősök feje 

A kormányzók kormányzója 

A fejedelmek fejedelme 

A királyok Királya 

Az uraknak Ura 

Ő az én Királyom! 

Ő Isten Fia 

A bűnösök megmentője 

A civilizáció középpontja 

Önmagában egyedülálló 

Őszinte és nyílt 

Különleges 

Példátlan 

Felülmúlhatatlan 

Kiemelkedő 

Az emberiség történetének csodája 

Az egyetlen, Aki minden szükségünkről gondoskodik – egyszerre! 

Megerősíti a gyengét 

A kísértésben mellettünk áll 

Együtt érez és megment 

Ő Erős Isten 

Ő védelmez és vezet minket 

Meggyógyítja a betegeket 

Megtisztítja a leprásokat 



Megbocsájt a bűnösöknek 

Elengedi az adósságokat 

Megszabadítja a foglyokat 

Védelmezi a gyengéket 

Megáldja a gyermekeket 

Megsegíti a szegényt 

Figyelembe veszi az öregeket 

Megjutalmazza a szorgalmast 

Megszépíti a szelídet 

 

Ő az én Királyom – azon tűnődöm: te ismered Őt? 

 

Ő az igazság kulcsa 

A bölcsesség kútja 

A szabadság kapuja 

A békesség ösvénye 

A szentség ereje 

A dicsőség ajtaja 

 

Tisztsége sokrétű 

Ígérete biztos 

Élete páratlan 

Jósága határtalan 

Irgalma örök 

Szeretete változatlan 

Szava elegendő 

Kegyelme teljes 

Uralma igazságos 

Terhe könnyű 

Igája hasznos 

Bárcsak le tudnám Őt írni nektek, de  

Ő leírhatatlan 

Felfoghatatlan 

Legyőzhetetlen 

Ellenállhatatlan 

Az egek nem foglalhatják magukba 

Hogy magyarázza meg őt az ember? 

 

Nem tudod Őt kiverni a fejedből 

Nem tudod lerázni a kezedről 

Nem emelkedhetsz fölé és nem tudsz nélküle élni 

A farizeusok ki nem állhatták 

De rádöbbentek, hogy meg sem állíthatják 

Pilátus nem talált bűnt benne 

A hamis tanúk szavai nem egyeztek össze 

Heródes nem tudta megölni 

A halál nem talált rajta fogást 

A sír nem zárta magába 

 

 



 

 

Ő a legnagyobb jelenség, amely valaha feltűnt a földön 

Ő a legfennköltebb gondolat az irodalomban 

Ő a legfontosabb személy a filozófiában 

És az igaz teológia alapja 

 

Ő mindig volt 

És örökké lesz 

Nem volt elődje 

És nem lesz utódja 

Senki nem volt előtte 

És senki nem lesz utána 

Nem tudod felelősségre vonni 

És nem fog lemondani 

 

Ő az én Királyom!! 

 

Tiéd az ország 

A hatalom 

És a dicsőség 

Mindörökké, örökkön örökké, örökké (mennyi idő az?) örökké… 

Ámen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


