
světlo světa
B:  /: B,Dis,Gmi,Dis  :/

 B                                            Gmi                   Dis

Ježíš Kristus Mesiáš,přišel jako světlo v tmách
jen on nám ukázal,jakou lásku má Bůh Otec k nám
a to světlo stále svítí,žádná tma ho nikdy nepohltí
 F                               Gmi                      Dis                

/:žádná tma ho nikdy nepohltí:/
           
          B                                Dis

R:   Ježíš Kristus Mesiáš
          F                          Gmi

       přišel jako světlo v tmách
       a to světlo svítí nám
       a to světlo stále svítí nám   + Dis
    
     F                        Gmi7                  Dis

/:a to světlo stále svítí nám:/

B:  /: B,Dis,Gmi,Dis  :/

2.=1.

R:   /: Ježíš... :/   +  //: Dis  ://

         

R:   /: Ježíš…
  
  F                         Gmi                   Dis

/:a to světlo stále svítí nám:/

    B         Dis         Gmi     Dis

B:    a to světlo stále svítí nám
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jsi s námi
/ Iz 49:9,10,13-16 !!! Ez 37:5,9,10,12,24,26,27,28,Žd 12:29, Žalm 145:14,18,Mat 12:20,21/
 

   Ami                                              Fmaj                  G            + Gsus2

/:ať tvůj oheň znovu hoří mezi námi
tvůj oheň ať nás pročistí 
veď nás domů ven ze tmy
vyslyš náš pláč a volání:/

                      F    C     G           Ami

R:   jsi s námi činíš velké divy
     s námi Tvůj oheň věčně hoří
         F    C    G                      Ami                     + Fmaj 

    s námi všechno proměníš

jsme slabí bez tebe, tvé slávy
tvůj Duch ať se k nám prolomí
nech zas ožít suché kosti
a naplň nás životem svým

ukaž nám znovu svůj soucit
jsme rozbití a unavení
ať můžem vidět,že jsi s námi
v každé hodině i nadechnutí

R:  jsi s námi…

B:   //: Ami,Fmaj,G ://

R:  jsi s námi…

B2:   /: F,G, :/
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když se dívám na tvůj kříž
capo 2

intro:   /: C :/
F(Csus4)           C

tvé světlo září
ve stínu kříže          Gsus4 - 3

kde tvoje láska krvácí
tvé rány léčí
zlomené srdce
moc tvého kříže vítězí
                                  F(Csus4)   C                             Am                     Gsus4 - G

R:    /: když se dívám na tvůj kříž srdce mé hoří
                F(Csus4) C                      Gsus4-G                                          

         ty záříš svou milostí :/

B: /: F(Csus4),C,Gsus4 - G :/ - Am7,F(Csus4),Gsus4 - G
   

svůj život jsi zmařil
opustil vše
pro moji bolest a hřích
tvůj kříž září
otvírá oči
zapálí plamen třese duší

R:    /: když se dívám na tvůj kříž
       
         Em9      Dadd11  Asus4 - A

B:   //: dokonáno je ://

R:    /: když se dívám na tvůj kříž   +   ty záříš svou milostí

B: /: F(Csus4),C,Gsus4 - G :/ - Am7,F(Csus4),Gsus4 - G
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nikdy neopustíš
/žalm 23,Mat 28:20 SNC/
capo 2
C                  F (Csus4)                  Gsus

když se všechno hroutí  
a strach mě přemáhá
Am7       F(Csus4)                          Gsus

ty jsi bezpečným územím
C/H                                F(Csus4)      
nikdy se neměníš
uprostřed silných bouří 
když všechno padá
ty mě pevně držíš
nikdy neopustíš
     Ami                   Fmaj          C                        G

R:   nikdy neopustíš,nikdy neopustíš
        ty mě nikdy neopustíš,nikdy neopustíš
  /: ty  jsi stále se mnou až do konce :/

v každém mém soužení
v bolestech a slzách
tvoje láska mě konejší
nikdy nezklame
když jdu temným údolím                      
nemusím se bát                                   
ty mě nikdy nenecháš                         
nikdy neopustíš 
R:   nikdy neopustíš…
/: C,F(Csus4) :/    C              F(Csus4)              Ami           F(Csus4)          

B:   //: ty jsi mé bezpečí,ty jsi mé bezpečí ://    
                                                                                          C                     F(Csus4) ,Ami ,F(Csus4)          

R:   nikdy neopustíš…   +   //: ty jsi stále se mnou ://
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jaká láska
capo 1
       C-Cmaj-C

On žije v nás jsme jeho část
       Am7

jak miluje nás náš Bůh a Pán
        Gsus4 – G – Gsus4                     Fmaj

jak velikou lásku má Bůh k nám
žárlí tak silně,že přišel na zem 
položil život místo mě
aby moh být se mnou stále      
B:   /: C-Cmaj-C,Am7,Fmaj  :/

jak silná láska přišla k nám
tak opravdová a skutečná
zasáhla mé srdce jak hurikán
vzdala se všeho ve prospěch nás
odmítla navždy se nás vzdát
silnější než smrt je a můj hřích 
        Fmaj                                                         Gsus4

R:   jakou lásku má Bůh k nám,jakou lásku má Bůh k nám
        Fmaj                                          C                                    C/H

      jakou lásku má Bůh k nám,jak miluje nás

tohle je láska tak veliká
nabízí vše co může dát
přibitá na kříž promlouvá
větší je než celý oceán
všichni jsme v jeho hlubinách
zahaleni slávou a milostí
láska tak pevná a pravdivá
nese nás na svých ramenách
drží nás pevně nad vodou
ona je lék pro zlomené
vrátí naděje už ztracené 
dá odvahu znovu vyplout za obzor
R:   jakou lásku má Bůh k nám…  
B:   /: C-Cmaj-C,Am7,Fmaj :/
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dárce života
capo 4

B:   /: G-Gmaj,Cadd9 :/

G                          Em9        Cadd9

život který dáváš láska tak nádherná
G                             Em9     Cadd9                Dsus4 

sestoupil jsi dolů dárce života
tobě patří chvála naše láska Ježíši
za milost jenž dáváš za lék ve tvých rukách   +   Dsus4 - 3

          
          G                               

R:   /: ty jsi tady oslavený
      Cadd9

    chválený a zbožňovaný
      Am7                                     Cadd9

    naše láska bude hlasitá :/

B:   /: G-Gmaj,Cadd9 :/

naše láska a chvála ať je pravdivá
sláva tvého jména je tak veliká
budeme tě chválit za spasení
naše vděčná srdce teď znovu volají

R:    /: ty jsi tady oslavený...

B2:   Cism9,Esus2,Fissus2   -   3x

R:    /: ty jsi tady oslavený...

B:   /: G-Gmaj,Cadd9 :/
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nový vítr
/Žd 13:8,7:25,9:24,Sk 1:4,5,8,2:1-4,16-19,33(SNC),Jan 14:16-18,26,15:26,Jozue 23:14,Žalm 115:3,12,119:137/
capo 3

intro:   /: G-Gsus2,Cadd9 :/

Cadd9                                                 G-Gsus2

co jsi slíbil to sám vykonáš
Cadd9                                                      Em7

co jsi řekl to všechno učiníš  
svého Ducha na zem sesíláš
tvoje věrnost je tak úžasná
láska a milost nás přikrývá
stále se za nás přimlouváš
Dsus4/Fis                  Cadd9,Em7,Dsus4/Fis

a Ducha sesíláš

               Cadd9  Em7                                 Dsus4/Fis

R:  vidím vítr jak znovu přichází
     otevřené nebe všude nad námi
     novou naději jak k nám proráží
     novou víru rodící se z nesnází 

2=1

R:  vidím vítr…  

3=1   (začátek od:svého Ducha na zem sesíláš…)
                       
                        Em7    Cadd9  Dsus4/Fis

B1:  //: nánanánanánaná : //

R:  vidím vítr jak znovu přichází…

B2:  G-Gsus2,Cadd9
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stále stejný                                      
/Žalm 46/
capo 2

intro:   ///: Em7,Cadd9,G,Dsus4/Fis :///

Em7                        Cadd9                          G                               Dsus4/Fis

když budou padat hvězdy a vesmír se zhroutí
já budu stále věřit,že ty jsi neochvějný
Em7               Cadd9                               G                            D/Fis                      Am7                                       

ty budeš vládnout navždy tvoje láska nikdy nezmizí  
             Cadd9

ty jsi věrný  

     G                                                       Cadd9

R:   ty se nikdy nezměníš  ty jsi stále stejný
          Am7                       C/H                                Cadd9

       budeš tady vládnout navěky
      ty se nikdy nezměníš  ty jsi stále stejný
      tvoje láska nikdy nezmizí 

ty jsi Bůh stále věrný nikdy se nezměníš
jsi mocně přítomný v čase soužení
když kolem bouře sílí jistoty padají
ty jsi mé útočiště jediný zdroj všech mých nadějí   
ty jsi věrný

R:   ty se nikdy nezměníš  ty jsi stále stejný…

solo:   /: G,Cadd9,Em7,Cadd9 :/

B:   /: Em7,Cadd9,G,Dsus4/Fis :/   +   /: Cadd9 :/

R:   ty se nikdy nezměníš  ty jsi stále stejný…
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chci víc
capo 2

Cadd9                            G              Dsus4/Fis                  Cadd9

vše co hledám je být ve tvé blízkosti
chci se dívat do tvých očí Ježíši
nechat se hýčkat tvou láskou nejsladší
propadnout se do tvých hlubin tajemných

              Em7                         Cadd9     
/: chci tě víc znát Ježíši být ve tvé blízkosti 
             G                                                              Dsus4/Fis

   být s tebou dotknout se tvé slávy :/

       Em7              Cadd9           G               Dsus4/Fis                   Em7

R:   chci být s tebou ve tvé sladké blízkosti
     chci se dívat do tvých očí Ježíši
     chci být s tebou ve tvé sladké blízkosti
     chci se dotknout tvoji slávy Ježíši
  /: já chci víc,já chci víc,já chci víc,chci víc :/

                     Cadd9   C/H                               Dsus4/Fis            
B:   //: chci být s tebou,tam kde jsi ty ://
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v zajetí nebe

intro:   /: rif: Hsus4 – 3 - 2 :/

Hsus2

nic už mě tady nedrží 
Hsus2

jsem součásti tebe
                A2                                 Asus2/Gis

vem mě víš na střechu nebe

toužím prolomit mlčení
zlomit to ticho
proniknout tajemstvím

můj domov není na zemi
můžu se zvednout a letět
s tebou spojený   +   G,Fism

             H2                                 Fism

R:   /: já kloužu a letím v zajetí nebe
         A2

      vzdávám se všeho,chci jen tebe :/

/: rif: Hsus4 – 3 - 2 :/

2 = 1

R:   /: já kloužu a letím…

solo:   H2,Fismi,A2

/: rif: Hsus4 – 3 - 2 :/
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odpočinek

intro:   /: G,F,Ami,C :/

G                                              F

pozvedám své oči k tobě
Ami                                                                C

nikdo mi nepomůže jenom ty
beru svůj smutek padám ke tvým nohám
jen tam nacházím svůj pokoj
                  D                                                                    F 

/: ty jsi jediná moje naděje kterou mám :/
          G                                        F                      C                                           Ami

R:   padám ke tvým nohám a budu je líbat Ježíši
      padám ke tvým nohám a budu je líbat 

přicházím k tobě odložit své břímě
tady u tvých nohou nacházím odpočinek
přicházím k tobě padám ke tvým nohám
ty bereš můj hřích a bolest

/: ty jsi jediná moje naděje kterou mám :/

R:   padám ke tvým nohám…

B:   /: Emi,G,A/Cis,C :/

R:   padám ke tvým nohám…

B2:   Emi,Emi/Dis,Emi/D,A/Cis   
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mé všechno

intro:   /: Fmaj,Am,G :/
Fmaj                                                  Am   G

jsi mou útěchou v bolesti
můj život ve smrti
můj lék k uzdravení

v nouzi jsi mou hojností
mou silou v slabosti
svobodou v poutech mých

jsi můj úsměv v trápení
ve válce můj mír 
v hanbě jsi mou slávou 

jsi mé všechno Ježíši
odpočinek v pachtění
můj zisk když prohrávám   +   F,G,C

     
     Fmaj        G              Am                  C

R:   Ježíši,Ježíši v hanbě jsi mi slávou
         Fmaj  G                                         C

      útěchou v bolestech mých
     Ježíši,Ježíši v hanbě jsi mi slávou
     svobodou v poutech mých
2=1

R:   Ježíši,Ježíši v hanbě jsi mi slávou…
solo:   //: Fmaj,G,Am + Fmaj ://   
         Fmaj                                    G                                         Fmaj                                    G                    +   C

B: /: ty jsi mou útěchou,ty jsi mou útěchou,ty jsi mou útěchou,Ježíši :/
R:   Ježíši,Ježíši v hanbě jsi mi slávou…
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