29.3.2020 texty pro chvály

Den co den
Jak to říct nevím, tys mi život dal a já vyslovím stěží
co to pro mě znamená, že jsi mou záchranou.
Všechno co jsem chci ti dát, ať každý den můžu
vzhlížet na Tvůj majestát.
Den co den zkouším, zkouším ve Tvém jménu stát
s pokorou prosím, abych moh Tě více znát.
Dávno vím Pane, každou hodinou k sobě blíž jdeme,
chci být světlem a ne tmou.
Den co den, se v Tobě ztrácím
den co den jdu stále za Tebou
den co den chci ve Tvé lásce stát.
Se v Tobě ztrácím den co den
za Tebou stále den co den
jsem ve Tvé lásce den co den.

Ty jsi Pán
/:V Hospodinových rukou je právo, v rukou Hospodinových je moc
Hospodinu patří čest a sláva, Hospodinův je i soud.:/
/:Ty jsi Pán, nad celou zemí,
Ty jsi Král, vyvýšený.:/

Ty jsi jediný Bůh
Ty jsi jediný Bůh,
první a poslední,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
Ty máš největší moc,
Ty jsi svrchovaný,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
Jsi největší ve své síle
a největší ve své moci,
hrozný jsi ve svém hněvu,
největší ve svém milování,
svatý ve všech svých skutcích,
moudrý a dokonalý,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.

Jako jelen dychtí po vodě
/:Jako jelen dychtí po vodě,
tak moje duše touží po Tobě.:/
Sešli déšť, sešli déšť, dost bylo sucha.
Sešli déšť, sešli déšť, Svatého Ducha.
Sešli déšť, sešli déšť, nové letnice.
Sešli déšť, sešli déšť,rozjásej srdce.

Aj keď málo mám síl
Aj keď málo mám síl a cítim sa sám,
keď padám do hriechov, cestu nenachádzam.
Keď vôkol mňa tieň už rozkladá stan,
aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham.
Svoju záchranu mám, hľadím na kríž,
skoro zjav sa nám, skoro príď, Ježiš.
Z prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech,
znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer.
Svoje srdce dám pred tvoj trón,
život dávam len tebe, Ježiš, môj Boh.
Buď mi svetlom dní, keď blúdim v tmách,
buď mi priateľom, chcem počuť tvoj hlas,
chcem počuť tvoj hlas.

Kde jsme slabí
Kde jsme slabí, posil nás,
kde jsme mrtví, probuď nás,
kde nám schází odhodlání,
vlej nový život v nás.
Kde jsme vlažní, zahřej nás,
kde jsme zpychli, pokoř nás,
kde nenesem plody Tvoje,
počkej ještě do jara.
Pro to stvoření, které jsi miloval,
pro tu oddanost, kdy jsi život dal,
pohleď na lid svůj,
cosi nás souží a svádí a svádí.
Pro to stvoření, které jsi miloval,
pro tu oddanost, kdy jsi život dal,
dovol s Tebou být a žehnej nám,
my chceme jít, kam pošleš nás.

