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Nagy Istenem, ha nézem a világot...

Pekker Zsuzsa Énekei

Miskolc - Diósgyőr

1921 Január 15. - 1998 Április 5.

Pekker Zsuzsa ének - tanárnő,

aki a Miskolc konzervatórium igazgató volt,

bátor, következetes, szeretetteljes magatartása 

és magas szakmai tudása következtében

Miskolcon nagyon híres volt.
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Énekek Kezdő Sorai - Letöltés 

Míly édes a te neved Jézus...

Dicső személye........?)...

Mondjatok akármit, Jézusé vagyok...

Jöjj szent közelébe, Jézus...

Most végső szép homályon át, látom az Úr ábrázatát...
 

Isten e világot annyira szerette...

Nagy Istenem, ha nézem a világot...

Krisztus a keresztfán....

Néked szóljon e dal, kegyelmes Atyának...

Jézus vitézi, fel harcra mind...

Óh, hogyha tudnád, ki az én Megváltóm...

Óh volnék, mint a kis madár...

Óh, Jézus drágább vagy nekem, mint minden földi kincs...
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Földi kincs gondom nincs...

Ó, nézd, ajtódnál állok én...

Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad...

Ott a messze földön, árván hontalan...

Tekints szemeiddel a magasba fel...

Örvendezzünk keresztények, érettünk jött Jézus le...

Öröm, öröm, óh drága kedves hír...

Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van...

Teérted véredet...

Jézus hív, óh halld meg lélek...

Ha vállamon van a kereszt...

Ha néha a bűn pusztáján vándorolva...

Jöjjetek vígan zengjük el...

Fáradtan, bűnbe esve, járám az életet...

Jézus nagy szeretete...

Isten Fia a Földre jött, és megtalált a bűn között...

Közelb hozzád Uram, mind közelebb...

Óh, jöjj szívembe áldott Jézus...
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Jézus vezess engemet, akkor el nem tévedek...

Lássék lelkemben Jézusnak békéje...

Ha bú és gond, szivedben dúl...

Jöjj tévedt lélek, Jézus hív haza...

Úr Isten várlak, esdve....

Halld óh bűnös, halljad ezt, Jézus irgalmába vesz...

Nem értem én, hogy mért szeret...

Hallám Jézus hívó szavát, elfáradt szív óh jövel...

Az élet útjain ha végig mégy...

Van egy kútfő....

Múlik már az éj sötét és jön a....

Védő szárnya alatt van menedékem...

Jézus nagy szeretete...

Hazám, hazá, te szép hazám...

Zúg még a távolban...

Bűnömet elvette Jézus...

Bár lánca tartott fogva...

Szegény szívünk reménye te...
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Ha elborul néha...

A Mennyben otthonom, hol nincs szenvedés...

Jöjj szívembe, jöjj szívembe...

Miért, hogy Ő, kit angyal ének dícsér...

Jézussal ébredek reggel, és nappal...
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