
5.4.2020 texty pro chvály 
 
 
Chci zářit 
 
Stačí jedno slovo, úsvit začíná, 
záře slunce, hvězd se ti nerovná.  
Temnotu měníš v jasné světlo,  
tam, kde jsi Ty, tma nemá místo. 
 
/: Chci zářit světlem Tvým,  
    nést Tě bloudícím, chci jít  
    tam, kde mě chceš mít. :/ 
  
Svět kolem mě se ve tmě utápí,  
pozornost mou od Tebe odvádí.  
Ty se neměníš, čekáš na mě, 
když k Tobě vykročím, zachráníš mě.  
 
/: Chci zářit světlem Tvým,  
    nést Tě bloudícím, chci jít  
    tam, kde mě chceš mít. :/ 
 
/: Tvé světlo  
    je život, 
    to rozsvěcíš jen Ty, 
    do srdce dáš jen Ty.:/ (4x) 
 
/: Chci zářit světlem Tvým,  
    nést Tě bloudícím, chci jít  
    tam, kde mě chceš mít. :/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Víc už nejsem otrokem 
 
/: Víc už nejsem otrokem, 
jsem Božím dítětem :/ 
 
Zbavuješ mě pout, melodií svou 
chrání mě Tvé písně proud 
osvobození, od nepřátel mých 
než úzkosti přejdou. 
 
/: Víc už nejsem otrokem, 
jsem Božím dítětem :/ 
 
V lůně matky mé, ty sis vybral mě 
dítě z lásky Tvé 
pojmenované, znovuzrozené 
v mých žilách Tvou mám krev. 
 
/: Víc už nejsem otrokem, 
jsem Božím dítětem :/ (4x) 
 
Já vím, že mě chrání, ruce mého Táty 
já vím, že mě chrání, Tou písní vykoupení. 
Nastal čas záchranné éry, od svázaností 
jsme synové a jsme dcery tak zpívej, jsi volný! 
Óooooooooooooo 
 
/: Rozdělil´s moře,  
takže já jsem moh jít dál 
tvá láska ničí každý strach. 
Zachránils mě, tak jsem moh vstát a zpívat 
Jsem Božím dítětem :/ 
 
Jsem Božím dítětem... 
 
/: Víc už nejsem otrokem, 
jsem Božím dítětem :/ 
 
Jsem Božím dítětem... 
 



Ježíši můj Pane 
 
/:Ježíši, můj Pane, 
  Ty jsi králů Král, 
  Tys za mne život svůj dal.:/ 
 
/:Velebíme Tvoje svaté jméno, 
  Ty jsi Bůh náš a Pán.:/ 
 
 
 
Dobrořeč duše má 
 
/:Dobrořeč duše má Hospodinu  
  a celé nitro mé jeho svatému jménu.:/ 
 
  A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní, 
  On ti všechny tvé nepravosti promíjí, 
  ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé 
  tebe korunuje svou milostí a slitováním. 
 
 
 
Kdo jsem (Žalm 8) 
 
Když vidím nebe, dílo rukou Tvých, měsíc a hvězdy, kterým místo jsi určil. 
Když vidím zeleň rozmanitou, vše co jsi stvořil, mohu jen smeknout. 
 
A tak se ptám: 
Kdo jsem já, že mě v mysli máš, kdo jsem já, že se tak staráš. 
Kdo jsem já, že mi tolik dáváš, kdo jsem já, že mě máš tak rád. 
 
Dal jsi mi vládu, nad dílem rukou tvých, pod nohy kladeš všechno stvoření. 
Jsem tvým obrazem a přesto nejsem Ty korunován slávou důstojností. 
 
A tak vyznávám: 
/:To jsem já, kdo chce Tě více znát, to jsem já, kdo po boku chce Ti stát. 
To jsem já, kdo život svůj Ti dává, to jsem já, kdo s důvěrou jde dál.:/ 
S důvěrou jdu dál. 


