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Tvé území
A

F#mi

Gmaj

Poznal jsem lásku, s ní poletím na tvé území
Ona mě pozvedá z tohoto místa, jí se nechám nést
Ztrácím se v prostoru, rozum utichá, čas, ten mizí
A

Hmi

Gmaj

Chci být s tebou, Ježíši
Vem mě na své území
A

Asus F#mi

Tvoje láska je krásná
Gmaj

D2/F#

Jí se nechám nést
Musím se uvolnit, odložit zbraně, utišit pocity
Láska je vlna, ona mě ponese na tvé území
Chci být s tebou, Ježíši
Vem mě na své území
Tvoje láska je krásná
Jí se nechám nést
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Dokonalá láska
1Jan 4:18/Kol 1:15-20+2:2,3/Žd 1:1-5+10-12/Řím 9:5 KMS/Iz 43:13/Žd 7:28/Job 36:26

bridge: Dmi, Ami, B
Dmi Ami

B

C

Ami

B

Ty jsi Boží tajemství, dokonalou bytostí, ty jsi Syn Boží
Odhalil jsi krásu svou, jsi nádherným odleskem slávy Boží
Dmi Ami

B

Jen ty jediný jsi Pán
Jsi dokonalá láska
Jen ty jediný jsi Pán
C
Jsi dokonale nádherný – jedinečný
Jsi nad každé poznání, nad všechna bohatství, nad všechny divy
Byl jsi tady už dřív, než povstal vesmír, ty jsi nad vším
Ty všechno předcházíš, tebou všechno stojí, vládneš navždy
Jen ty jediný jsi Pán
Jsi dokonalá láska
Jen ty jediný jsi Pán
Jsi dokonale nádherný – jedinečný
B

C

Dmi+Dmi/C

Ty jsi dokonalá láska
B

C

F

B

Jsi dokonale nádherný

Ty jsi pro mě vším
Capo 2 -A

G

D

C2

Ježíši ty jsi pro mě vším
Zříkám se věcí bezcenných
Stále proudíš v žilách mých
D

C2

Ty dáváš smysl mým dnům
Emi7

D2/Fis

Ty jsi život co chci
C2

G

D2/Fis

Ty jsi pro mě vším-ty jsi život Ježíši
Ty jsi pro mě vším-ty záříš do mé tmy
Ty jsi pro mě vším-ty jsi všechno Ježíši
Ježíši ty jsi pro mě vším
Tento svět mě nedrží
Jenom ty mě naplníš
Ty dáváš smysl mým dnům
Ty jsi život co chci
Ty jsi pro mě vším-ty jsi život Ježíši
Ty jsi pro mě vším-ty záříš do mé tmy
Ty jsi pro mě vším-ty jsi všechno Ježíši
G

D2/Fis

Fsus2

C2

Ty jsi pro mě vším,ty jsi pro mě vším
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Požehnání

Sk 3:26/Ef 1:3-14/1Kor 1:30/Žalm 84/Gen 3:14/Iz 44:3/Jan 1:16/1Petrův 3:9b/Žalm 16:2 Fischl

Božím plánem vždycky bylo zahalit lidstvo láskou, slávou a přítomností Boží a nic na tom nezměnil ani okamžik pádu, kdy náš praotec
Adam selhal a my s ním. Bůh má východisko, On je milující Otec, který chce žehnat svým dětem. Svou lásku dokázal tím, že nemáme šanci
vyčerpat všechno Jeho požehnání. Bůh disponuje ohromným zdrojem požehnání, které vytéká od Jeho trůnu milosti a kterým nás touží
zahrnout a naplnit. On je naše požehnání.

G

D2/F#

Emi7–C2 Emi7

D2/F# C2

Ty jsi naše požehnání, naše chvála a zázrak spasení
Budeme tě chválit za divy tvé lásky, Ježíši
Ty jsi naše požehnání, naše sláva a cenné vítězství
G

D

C2

Ty jsi naše požehnání – 3x
D2/F#

Ami

C2

Ve dnech dobrých i zlých
Každé naše požehnání, vše dobré od tebe pochází
Budeme tě chválit za divy tvé lásky, Ježíši
Celá země teď září tvou blízkostí a milostí
Ty jsi naše požehnání – 3x
Ve dnech dobrých i zlých
B: G, D2/F#, Emi7, C2

Ty jsi naše požehnání
B: D2/F#, Emi7, C2
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Největší a Nejvyšší
Capo 3 – Cdur
Asus,D/Fis(C,F)

Gmaj(B)

Ty vládneš vyvýšený
Sám nestvořený a věčný
D/Fis + Gmaj

Tebou vše začíná i končí – Ježíši
Ty jediný jsi úžasný
Tys dokázal na kříži
Že jsi pravdivý a skutečný – Syn Boží
Jsi středem všech dějin
I hvězdy si šeptají
D/Fis+Gmaj D/H + Asus

O tvé slávě a moci – Ježíši – Ježíši
D/Fis

Gmaj

D/H + Gmaj

Ty jsi tak úžasný, krásný a důstojný, ty vládneš vyvýšený
Ty jsi Největší a Nejvyšší
Tak slavný a důstojný
Každé stvoření se pokloní – tobě Ježíši
Jsi mocný Král Slávy
Vzbuď mé srdce i jazyk
Ke chvále a uctívání – Ježíši – Ježíši
Ty jsi tak úžasný, krásný a důstojný, ty vládneš vyvýšený
Gmaj(B)

Ty jsi Největší a Nejvyšší
Asus(C)

D/Fis(F)

Slavný a důstojný
Gmaj(B)

Asus(C)

Obdivuhodný vyvýšený
Gmaj(B)

D/H(Dmi)

Asus(C)

Ty jsi Největší a Nejvyšší, Největší a Nejvyšší

Petr Zika © 2008

(Žalm 92:1-9,Žalm 96:2-5a,
Jób11:7,8+26:14,
Luk 1:30-33,Zj 1:8)
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Den za dnem
Mé ženě Pavle, která tolik touží po Boží lásce a ocenění

Capo 2 – F#mi
Emi7,D2/F# G

C2

Ve tvých očích jsem nádherný
Tys mě ocenil, jen ty jediný
Vrátil mi hodnotu, která mi náleží
D2/F# C2

Přišel jsi ze slávy
Abys mě zachránil
Emi7,D2/F# G

Den za dnem, Ježíši
Emi7 D2/F#,C2

Miluji tě víc a víc
Vzal jsi můj strach a obavy
Bez tvé lásky nebyl bych úplný
Bez tvé něhy nebyl bych zlomený
Přišel jsi ze slávy
Abys mě zachránil
Den za dnem, Ježíši
Miluji tě víc a víc
B: Emi7, D2/F#,
Asus – Emi7, D2/F#, C2
Emi7D2/F# C2 Emi7

D2/F# C2

Ve tvých očích jsem nádherný
Tys mě ocenil, jen ty jediný
Den za dnem, Ježíši
Miluji tě víc a víc
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Nejsladší láska
B: Fmaj, C, G, Ami + Fmaj
F
C G

Ami

Nalezl jsem lásku silnější než oheň
Hlubší než dno oceánů
Převyšuje hory a let orlů
Fmaj C

G

Ami + Fsus,Gsus,G

Vynáší mě až k nebesům
Fmaj Ami

C

G

Tvoje láska je silnější než oheň
Tvoje láska je mým přístavem
Tvoje láska je silnější než oheň
I popel obnoví k životu
Když spálí, nezanechá jizvu
Ukrývám se v jejím přístavu
Tvoje láska je silnější než oheň
Tvoje láska je mým přístavem
Fmaj,Ami C G

Fmaj Ami C G

Oddávám se nejsladší lásce
Tvojí lásce, Ježíši
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Jsem tady
Capo 2 – Hmi
Ami

C

Fmaj C

Jsem tady, abych se poklonil za vše, cos učinil, děkuji
Kvůli lásce stal ses ničím, oddaný příteli, Synu Boží
Tobě patří můj obdiv, pro tvoji lásku se skláním
Fmaj

G

Jsem tady, abych tě uctíval
C

C/H

Fmaj

Jsem tady, abych ti řekl, že jsem tvůj
G

Jsem tady, abych tě miloval
C

C/H

Ami7

Jsem tady, abych ti řekl, že jsi můj Bůh
B: Fmaj, C/H

Jsem tady, abych se poklonil za vše, cos učinil, děkuji
Kvůli lásce stal ses ničím, oddaný příteli, Synu Boží
Tobě patří můj obdiv, pro tvoji lásku se skláním
Jsem tady, abych tě uctíval
Jsem tady, abych ti řekl, že jsem tvůj
Jsem tady, abych tě miloval
Jsem tady, abych ti řekl, že jsi můj Bůh
B: Fmaj, G – 2x + C

Jsem tady…
B: + C/H – Ami, C/H, Fmaj (+ C/H, Fmaj)
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Nic než tvá krev
Capo 2 – Hmi
Ami7

Csus4

Jen pro tvoji krev smím směle přijít
Do slávy tvé, do tvé svaté blízkosti
C/H

Csus4

Spoléhám na tvoji krev
Tys zaplatil za mou vinu a hřích
Svou obětí můj život zachránil
Spoléhám na tvoji krev
Nic než tvá krev mě nemůže zachránit
Žádné skutky ani žádné zásluhy
Spoléhám na tvoji krev
Ami7

G

Csus4

Tvoje krev, tvoje krev – mi dává žít
Tvoje krev, tvoje krev – mě zachrání
Tvoje krev, tvoje krev – mě obnoví
Ami7,G

Csus4

Nic než tvá krev
Nic než tvá krev mě nemůže obnovit
Jen ona má moc dokonale mě očistit
Spoléhám na tvoji krev
Ona mě vrací znovu do hry, když padnu
Pro tvoji krev mohu povstat znovu
Spoléhám na tvoji krev
Kdo se postaví, kdo mě může obhájit
Jen ty jediný, jen ty mě zachráníš
Spoléhám na tvoji krev – Ježíši
Tvoje krev, tvoje krev – mi dává žít
Tvoje krev, tvoje krev – mě zachrání
Tvoje krev, tvoje krev – mě obnoví
Ami7 G

Csus4 + G

Nic než tvá krev
B: Csus4, G, Ami + Csus4
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Jediná moc a síla ve vesmíru proti hříchu
je Kristova krev. Věnuji na památku
Moravských bratří a jejich odkazu –
důrazu na Kristův kříž a zachraňující moc
krve Beránka. /Žd 7-10 kapitola/
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On je radost
Capo 3 – B

B: G, Fsus2, C2
G

On je radost
C2

On je pokoj
Fsus2

On je láska
C2

Je mou silou
G

Fsus2

On je radost, která prolomí mé trápení
C2

Fsus2

On je pokoj, který mou duši utiší
G

Fsus2

On je svoboda a rozbíjí mé okovy
C2

Fsus2

On je láska, která nikdy nezradí
G

Emi7

Fsus2 C2

Můj Ježíš, mé spasení
B: G, Fsus2, C2, G

Ty jsi radost, která prolomí mé trápení
Ty jsi pokoj, který mou duši utiší
Ty jsi svoboda a rozbíjíš mé okovy
Ty jsi láska, která mě nikdy nezradí
Můj Ježíš, mé spasení
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Cena tvé oběti
Fil 2:6-9/Iz 53
Capo 2 – Hmi
Ami

C/H
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Podívejte se na ﬁlm “Umučení Krista” od Mela Gibsona
a aspoň trochu si uděláte představu o tom, jakou cenu musel
zaplatit Bůh za naše hříchy. Myslím si, že čas od času by se
k tomu měla církev vracet a připomínat si to. Je to jedna
z těch věcí, které nás mohou vést k úctě a údivu, a tak nám
pomoct v našem uctívání a sebevydání…

Fmaj Ami C/H

Fmaj

Vstoupil jsi do času, stal se jedním z lidí
Muž plný bolesti, zkoušený utrpením
Jak veliká je cena, cena tvého vtělení
C/H

Fmaj

Cena tvé oběti
Ami

Fmaj

Ami

G

Fmaj

Tak veď mě ke kříži, tam, kde jsi umíral sám, nevinný
Tak veď mě na místo, kde znovu uvidím cenu tvé oběti
Tak veď mě na místo, kde všechny věci odložím
C/H

Fmaj

Pro cenu tvé oběti
Veď mě znovu na místo tam, kde se zotavím
Veď mě znovu ke kříži, tam, kde jsi opustil
Všechno, čeho jsi hoden, kde znovu uvidím
Cenu tvé oběti
Tak veď mě ke kříži, tam, kde jsi umíral sám, nevinný
Tak veď mě na místo, kde znovu uvidím cenu tvé oběti
Tak veď mě na místo, kde všechny věci odložím
Pro cenu tvé oběti
B: (pro sólo: + G – Ami, C/H, Fmaj + G )

Tak veď mě ke kříži…
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Záře
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Iz 40:5+43:10+60:2/Abakuk 2:14+3:3,4/ Malachiáš 3:20/Mat 5:14-16+20:28/Luk 4:18,19/1Petrův 1:3/Sk 1:8

Hmi7(D/H) Gmaj Hmi7

Gmaj

Záříš jak svítání, probouzíš novou naději
Emi7

C2

Tvoje světlo teď září všem
Hmi7

Gmaj Hmi7

Gmaj

Celé stvoření teď vyhlíží zázraky tvé milosti
Emi7

C2

Emi7

Asus + A

Tvoje světlo teď září všem, tvoje světlo teď září všem
Hmi7-D Emi7 C2

Ať září tvoje sláva, Ježíši
Hmi7-D Emi7

Ať září jako den nad nocí
C2

Jak hvězdy na nebi
Nabízíš spasení slabým a zlomeným
Tvoje světlo teď září všem
Lámeš okovy svázaným, vracíš důstojnost bezmocným
Tvoje světlo teď září všem, tvoje světlo teď září všem
Ať září…
Naplň nás svou milostí, chceme žít jako ty
Tvoje světlo teď září všem
Pošli nás ke ztraceným, sdílet dál tvou naději
Tvoje světlo teď září všem, tvoje světlo teď září všem
Ať září…
B: Hmi7, C2, D/F#, Hmi7 + C2

Ať září…
B: C2, Emi7, G, Asus
B: Ať září - C2, Ať září - Emi7,
Tvoje sláva - Asus + C2

