
cítím tvou lásku
capo 2
Emi7                    Cadd9                     Emi7                 D2/Fis       Emi7    Cadd9 

stojím tady a pozvedám své ruce
Emi7                                  D2/Fis                 Emi7         Cadd9    Emi7    D sus4/Fis

a vím, že nejsem sám

Cadd9                                                           Emi7

budu tě chválit a budu i tančit
Cadd9                                                       Emi7

budeš-li to po mě chtít
Cadd9                                                  Emi7

chci mít vášeň, chci znát lásku
Cadd9                                                         Emi7          Cmaj          Dsus4   D

projít všechna tvá údolí

stojím tady ve tvé slávě, Ježíši
a ty mě objímáš

budu tě chválit…

stojím tady ve tvém stínu
cítím tvou lásku
mé slzy mi utíráš

budu tě chválit…
cítím tvou lásku, cítím tvou lásku, já vím, jsi zde
ó díky, já tady cítím tvou lásku
ó díky, Ježíši, ty jsi tak věrný ke mně, já cítím tvou lásku 
ó díky Ježíši, já vím, jsi zde, já vím jsi zde, ó já vím, ty jsi tady, cítím tvou lásku, cítím 
tvou lásku.
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ke slávě tvé
žalm 86:9, filipským 2:9-11

D

Ježíš Kristus on je král
Emi

Ježíš Kristus on je král
         Cadd9     G                          D

on žije, on z mrtvých vstal

                              Emi7                         D

před ním se jednou pokloní 
                 G                       Asus

celé nebe a celá zem
                                             Emi7         D

vždyť všechno, co on učinil
                       G                   Asus

stvořil ke chvále své
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když křičím
izajáš 30:19

E2               Hsus4       Fismi7             Amaj7

ty jsi mocný, králi lásky
když tě chválím, cítím se silnější
pevně se držím v čase bouří
když křičím, jsi jediný, kdo slyší
když volám tvé jméno, ty mě zachráníš

                Amaj7                                                     Hsus4

tvoje jméno je med na rtech mých
                Amaj7                                   Hsus4               Fismi7

tvoje láska mou nadějí, Ježíši
                Amaj7                                                    Hsus4

tvoje jméno je med na rtech mých
Amaj7             Hsus4          E2/Gis     Amaj   Amaj7/Cis    H7sus4             

tvoje jméno miluji

držíš mě v dlaních, jsi ke mně jemný
přestože jsem zlomený, tvá radost přichází
když tě chválím, mraky se trhají
když volám tvé jméno, ty mě zachráníš

tvoje jméno je med…
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tvůj dotek
žalm  63: 2-4

G

jsem prázdný, ale vím tvůj dotek
Gmaj/Fis

naplní mou slabou duši
Emi7                             Cadd9        G

tak tě vyhlížím

ty víš, že jsem ztracený bez tebe
tak přijď, potřebuji tě vidět
spasiteli mé duše
Emi7                            Cadd9          G

tak tě vyhlížím

         G

já nacházím odpočinek ve tvé lásce
         Gmaj/Fis

když mé rány ošetřuješ
         Cadd9

spasiteli mé duše
                                 G           Gmaj/Fis

ty jsi má naděje
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píseň spasených
zjevení 5:9,12 a 11:15, žalm 20:6

D      D2                   Dsus4          D

hoden je beránek 
D                  D2          Dsus4          D

nejvyšší chvály
                          Asus4             G       D

on nás vykoupil svou krví

                  G                                 D

jenom ty jsi navěky král
                   G                            D                              Asus4    A   Asus4

jenom tobě patří sláva, Pane náš

budeme jásat nad tvým vítězstvím
prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha

jenom ty jsi navěky král
jenom tobě patří chvála, Pane náš
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buď touhou

C                                       Csus4

buď touhou mého srdce
         Ami                     Ami7             Ami

a žádostí mé duše
B2                                        F                   C         +F2

naplň můj život

C2

Ježíši, buď touhou mého srdce
Ami                                            Ami7       Ami                             B2        

Ježíši, jen ty uhasíš mou žízeň
                  F            C2         F2

jedině ty
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není nikdo jako ty

Ami          C                   G           Ami     C    G

není nikdo jako ty
Ami     C      G                   Ami     C    G

ty jsi nádherný
Ami            C           G   Ami         C    G   Ami    C   G    Ami

vzkříšený a vyvýšený
C                   Fsusadd9

ty jsi svatý

Asus4                          Cadd9                  Fadd9                         G

nádherný, jediný, není nikdo jako ty

není nikdo jako ty
ty jsi bojovník
divoký a tajemný
ty jsi svatý

nádherný, jediný, není nikdo jako ty 
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řeka 
ezechiel 47:1-12, jan 7:38, žalm 2:12 a 27:8

D2                                       Asus4                  Gmaj                  Asus

buď řekou ve mně, která se přivalí
D2                                       Asus4                  Gmaj                  Asus

buď řekou ve mně, která vše zaplaví
D2                                       Asus4                   Hmi               Asus4      Gmaj                 D2/Fis       Asus4   

buď  řekou ve mně, pramenem živé vody

Asus4                                   Gmaj              D2/Fis        Asus4

buď řekou ve mně
                 Gmaj              D2/Fis        Asus4

a já budu líbat řeku
                                                Emi7

uzdravující vody mě zahojí

buď řekou ve mně, která se rozvodní
buď řekou ve mně, která vše pohltí
buď řekou ve mně, pramenem živé vody

buď řekou ve mně…

budu tě hledat, jsem vyprahlý
běžím suchý řekou
všechny mé sny odešly
budu tě hledat, budu plakat zlomený
budu znovu na kolenou
najdeš mě dole v údolí

ty jsi blízko těm, kdo tě hledají
ty jsi blízko
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eliášova modlitba
1. královská 18:24, 36:39, římanům 12:1

capo 3

       F   F2         F                    Bmaj   

já vím, ty slyšíš každé mé volání
Gmi7                                                                C7sus4        C7

ty vidíš mou touhu být s tebou

                   Bmaj                                 F2/A

tvůj oheň, ať znovu hoří
                   Bmaj                                 F2/A

tvůj oheň, ať znovu hoří ve mně
                  Bmaj                             F2/A             Gmi7         C7sus4    C7

tvůj oheň, ať znovu hoří tento den

tento den, ať znovu hoří tvůj oheň
já volám tvůj oheň, Ježíši
ať hoří znovu tvůj oheň
já potřebuji tvůj oheň
to je modlitba Eliáše:
ten je Bůh, který sešle oheň

tvůj oheň, ať hřeje a pálí 
tvůj oheň, abych nebyl vlažný
tvůj oheň lásku zapálí …tento den
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slyšíš tuto píseň
ámos 5:23, malachiáš 2:13 a 3:1-4
D2

je tato píseň slyšet v nebesích
                                                                             Gmaj

je tato píseň slyšet, Ježíši
                                                                                      D2

je tato píseň slyšet v nebesích?
Emi7                                                                            Gmaj

mnoho písní už jsme zpívali
                                                                          Emi7       

mnoho dní už jsme tápali
                                                                                   Gmaj

nehleď, prosím, na náš hřích

D                                                                 Gmaj

očisti naše srdce, Ježíši
                                                                                      Hmi7

zbav nás věcí, které svazují
                                                                  Gmaj

přetav nás ohněm lásky

přitáhni nás do své blízkosti
otevři brány v nebesích
chceme zpívat píseň lásky
naslouchej, prosím, Ježíši
ať tato píseň zní v nebesích
přijmi oběť zlomených srdcí

Asus4                                                                        Emi7

mnoho písní už jsme zpívali
                                                                                           Gmaj

tvůj oltář zaplavili svými slzami
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nádherný 
capo 2

          E2/Dis       E2/A              E2/Gis     E2/A

ty jsi nádherný
          E2/Dis         E2/A                 E2/Gis     

ve tvých očích je plamen
                            E2/A         E2/Dis

který mě zapálil
                               E2/A           E2/Gis                

ve svých rukách držíš hvězdy
                 E2/A                                         E2/Gis                             E2/A             E2/Dis       

tvé myšlenky jsou prameny živé vody
                 E2/A                                 E2/Gis        E2/A             

není nikdo jako ty
E2                         E2/Dis                       E2/Cis          E2/A

nikdo mě nemiluje jako ty
ve své lásce jsi tak věrný
věrný ke mně
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pro tvůj kříž
efezským 2:4-9 a 3:9, filipským 2:6-8, koloským 1:20-22 a 2:13-14
                G                                     Gmaj

všechno řekl tvůj kříž
                  G                             Gmaj    Cadd9

ty jsi přišel zaplatit
                               Fsus4add9                               G         Gmaj

svůj život položit, sám nevinný
všechno řekl tvůj kříž
tvůj život byl zmařený
abych já mohl žít

Hmi7                        Cadd9             Emi7          Asus4    Cadd9

budu tě milovat pro tvůj kříž
G             Gmaj    G6      Gmaj      G    Gmaj

pro tvůj kříž tě miluji
Cadd9                                       Emi7

pro tvůj kříž tě miluji
                    Cadd9               A7add11           Cadd9

tebe miluji

všechno řekl tvůj kříž
místo soudu milosrdenství
uzdravující moc tvé lásky
všechno řekl tvůj kříž
já mohu být svobodný
bezplatná milost stále proudí

budu tě milovat…

všechno řekl tvůj kříž
odhalil jsi tajemství
naději k vítězství nad smrtí
všechno řekl tvůj kříž
já uznávám poselství
že Ježíš je jedinou nadějí
budu tě milovat…
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