
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Žalm 149:1 
Halelujah. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chválu jeho 

v shromáždění svatých.



1. BŮH SI STAVÍ SVŮJ DŮM     F 

1. /:Bůh si staví svůj dům:/, na skále Boží 
dům bude stát. Je to velkolepý plán, život 
do něho je dán. Boží dům na skále bude 
stát. 

2. Apoštolé jsou tam, Duch je prorokům 
dán. Učitelé též nechybí v něm. Ovce 
se svým pastýřem jsou tam taky pilířem. 
Boží dům na skále bude stát. 

3. /:Kristus hlavou je v něm:/, On je 
hlavou, která obstojí. Přebývá ve slávě své, 
dokončí tu práce své. On je hlavou, která 
obstojí. 

4. /:Patříš k tomu domu:/, patříš k domu, 
který bude stát. Ze všech národů nás zve, 
těš se z spásy dítě mé. Pojď do domu, který 
bude stát. 

5. /:Bůh si staví svůj dům:/, …  

2. JAK ÚŽASNÁ MUSÍ TA LÁSKA 
BÝT     G 

1. Jak úžasná musí ta láska být, co přišla 
k nám o vše se rozdělit, dát novou vláhu 
poušti spálené, přiblížit nám nebe tak 
vzdálené. 

2. Svou slávy říš opustils kvůli nám, 
nemusels jít, a přece chtěl jsi sám. Tvář 
přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán 
jsi k popravišti šel. 

3. Tam místo nás život jsi položil, vrátil 
se zas, abys ho rozmnožil. Vím, abych já 
moh věčný život žít, musel můj Pán tou 
cestou kříže jít! 

3. TO JE TEN DEN      E 

1. /:To je ten den:/, který Pán nám dal, 
který Pán nám dal, radujme se, veselme se, 
/:pějme píseň chval.:/ To je ten den, který 
Pán nám dal, radujme se, pějme píseň 
chval. /:To je ten den:/, který Pán nám dal. 

2. /:Dnes je ten den:/ ... 

4. ON SE MNE DOTKNUL     D 

ON se mne dotknul, ON se mne dotknul. 
Přiblížil se - dotknul se mne. Náhle 
všechno změnilo se, Spasitel se sám 
dotknul mne! 

5. TVÁ VZÁCNÁ MILOST     G 

1. Tvá vzácná milost, šťastný den! Spasila 
lidský vrak, já ztracený byl nalezen, 
slepému vrácen zrak.  

2. Úzkostí musila mne vést, by strach můj 
zlomen byl! Mou nejšťastnější chvílí jest 
den, kdy jsem uvěřil. 

3. Že mnohou bouří, nástrahou má cesta 
vzhůru jde? Mám všechno, když mám 
milost Tvou, ta domů dovede. 

4. Až moje srdce znavené se navždy 
zastaví, Tvá milost do nového dne mne 
v slávu postaví! 

6. SLÁVA, HALELUJA     G 

1. Sláva, haleluja Pánu Bohu na nebi, nech 
Ho čo je živé, slavne velebí. /:Boh je Pán:/, 
On riadi nebo i zem. /:Len On sám:/, 
môže ma zachránit viem. 

2. Svatba Baránkova je už skoro hotova, 
zakrátko svoj lud Pán na ňu zavolá. /:Važ 
si čas:/, v ktorom sa pripraviť máš. 
/:Žiadon z nás:/ nevojde nehodný - znáš. 

3. Celú výzbroj Božiu na seba vždy 
obliekaj, pancier, štít aj prilbu vziať 
si nemeškaj. /:Pozor daj:/, nestačí odenie 
mať. /:Pamätaj:/, zbraň treba vždy 
obliekať. 

4. Na Golgote slavnej Syn Boží krv 
vylieval, aby kto Mu verí, život večný mal. 
/:Tešme sa:/, jak sme Mu uverili, 
/:nebesia:/, už sa nám otvorili. 



5. Sláva Haleluja, Kristus slavne z mrtvých 
vstal a nám život večný krížom vyzískal. 
/:Smierenie:/, Syn Boží prinášá nám, 
/:Spasenie:/, eště vždy ponúká nám. 

7. HALELUJA, HALELUJA     G 

1. Haleluja, haleluja, pouta zlámána, zlaté 
svobody svitnul den, haleluja, haleluja, 
bitva vyhrána, zvítězil Ježíš, jsem svoboden!  

Ref.: Kde je, ó smrti, osten tvůj strašlivý, kde je, 
ó, peklo, vítězství tvé? V krvi Krista vítězství má 
hříšník truchlivý, z Božích ruk nikdo jej nevyrve. 

2. Haleluja, haleluja, konec otroctví, 
v svobodu Pán mne povolal a já účasten 
smím být Božího synovství, k němuž mi 
v Kristu sám milost dal. 

3. Haleluja, haleluja, zaplacen můj dluh 
drahou Beránka obětí, haleluja, haleluja, 
usmířen je Bůh, duše má zbavena prokletí. 

4. Haleluja, haleluja, žitím nejdu sám, Ježíš 
vůdce můj, vede mne, když jen ve všech 
věcech na Něj pevně spoléhám, chvíle zlé 
mění mně v příjemné. 

5. Haleluja, haleluja, Bůh je Otcem mým, 
byť bych na světě sám jen stál, s Ním si na 
modlitbách stále o všem hovořím a mám 
klid, proč bych se zlého bál. 

8. CHCI VEJÍT DO JEHO BRAN     D 

Ref.: Chci vejít do Jeho bran s vděčným srdcem 
plným chval, chtěl bych se svou chválou před Pána 
přijít. Vždyť já vím, dnes je ten den, který On 
učinil, proto chci zpívat, Pán mi radost dal. 

1. /:/:Pán mi radost dal:/, proto chci 
zpívat, Pán mi radost dal.:/ 

9. MNE MÁ RÁD BŮH      F 

1. /:Mne má rád Bůh a já Ho též.:/ Ze dne 
na den On stále vede mne. Svou lásku 
dokázal na Golgotě. 

2. Chci za ním jít, vždyť mne má rád. Chci 
za ním jít, život Mu dát. Ze dne na den… 

3. Zpívej s námi, haleluja. Zpívej s námi, 
Ježíš je Pán. Ze dne na den… 

10. TO NEJVĚTŠÍ V MÉM ŽIVOTĚ    
 F 

1. /:To největší v mém životě je Tebe 
znát.:/ Tebe chci víc a víc poznávat 
víc a víc. To největší v mém životě je Tebe 
znát. 

2. /:To největší v mém životě je mít 
Tě rád.:/ Tebe chci víc a víc milovat víc a 
víc. To největší v mém životě je mít Tě rád. 

3. /:To největší v mém životě 
je sloužit Ti.:/ Tobě chci víc a víc sloužit 
jen víc a víc. To největší v mém životě 
je sloužit Ti. 

11. CHCEŠ BÝTI SVOBODEN     G  

1. Chceš býti svoboden, pout hřícha prost? 
Nuž viz mocnou krev, viz mocnou krev! 
Chceš býti vítězem, přemáhat zlost? Nuž 
uchop tu přemocnou krev! 

Ref.: Je v ní moc, moc, divotvorná moc, ve krvi 
Beránka, je v ní moc, moc, divotvorná moc, 
v drahé krvi Beránka. 

2. Chceš pýchu odložit i vášně své? Nuž 
viz mocnou krev, viz mocnou krev. Pojď 
k zdroji Golgaty, Ježíš tě zve. Nuž uchop tu 
přemocnou krev!  

3. Chceš býti bělejší nad padlý sníh? Nuž 
viz mocnou krev, viz mocnou krev! Ona tě 
pozbaví všech poskvrn tvých. Nuž uchop 
tu přemocnou krev! 

4. Chceš sloužit, aby čest měl Ježíš Král? 
Nuž viz mocnou krev, viz mocnou krev! 
Ona ti sílu dá k životu chval, jen uchop tu 
přemocnou krev. 



12. OCHOTNE JÁ ZA TEBOU      G 

1. Ochotne já za Tebou kráčám, dobrý 
Pane môj, vkládám ruky v tvoju dlaň, Ty 
veď ma k nebesiam. 

Ref.: Verne za Tebou kráčám Pane môj, rád Ti 
srdce dám, v ňom vybuduj svoj chrám. 

2. Slabý som a bezmocný, k dobrým činom 
neschopný, Ty však všetko môžeš, vieš a to 
je blažené. 

3. Nebezpečie z všetkých strán hrozí, Ty 
ma ostriehaj, nado mnou drž svoju dlaň, 
tak doveď k nebesiam. 

13. JÁ NAD HVĚZDAMI OTCE MÁM    
 D 

1. Já nad hvězdami v nebi Otce mám, 
haleluja, Otce mám. S ním věrně kráčím 
navzdor hříchu tmám, zlobám všem, 
nástrahám. /:Já v nebi Otce mám, 
ó haleluja, haleluja, Otce mám.:/ 

2. Já v nebesích u Otce domov mám, 
haleluja, domov mám. A šťasten jsem, že 
cestu vzhůru znám, kde s Otcem se 
shledám. /:Já v nebi domov mám, 
ó haleluja, haleluja, domov mám.:/ 

3. Tu cestu ukázal mi Kristus Pán, haleluja, 
Kristus Pán, jenž předešel nás k nebes 
výšinám připravit místa nám. /:Já v nebi 
Pána mám, ó haleluja, haleluja, Pána 
mám.:/ 

14. NA VRCHU VZDÁLENÉM     A 

1. Na vrchu vzdáleném, tam kdys kříž 
hrubý stál, co znamení hanby a běd. A já 
miluji jej, neb tam svůj život dal, můj Pán, 
jenž mne z hříchů mých zved. 

Ref.: Proto miluji hrubý ten kříž, pokud žití mi 
trvá zde čas. Nikdy nepustím hrubý ten kříž, 
až jej zamění koruny jas. 

2. Starý ten hrubý kříž, jimž tak pohrdá 
svět, vždy předivnou na mne má moc, 
neboť pro něho Pán opustil slávu svou, 
by vnesl jej v Golgaty noc. 

3. V hrubém já kříži tom, svatá kde tekla 
krev, tak předivnou krásu vždy zřím. 
Neboť na kříži tom Ježíš trpěl a mřel, by 
smířil mne zas s Otcem svým. 

4. Tomu kříži já chci věrný na věky být, rád 
pohanu jeho chci nést. Pán pak mne zavolá 
v nebeský domov svůj, bych sdílel s Ním 
slávu a čest. 

15. VŠE, CO MOHU DÁT     D 

Vše, co mohu dát, je chvála, vše, co mohu 
dát, je dík. Vše, co mohu dát, je zvednout 
hlas ke chvále Tvé. Cítím, že se mne Tvá 
ruka dotýká, Duch svatý přichází. Před 
Tvou tváří padá na mne sláva Tvá, 
/:pozvedám svůj hlas.:/ 

16. DEN NASTÁVÁ     G 

1. Den nastává, viz slunka svit, noc prchla 
do dáli, nevěsta se zdobí. Jste hotovi, 
až hlas zazní? Brzy přijde Ježíš! 

Ref.: Jak velká povodeň zachvátí moře, zem. 
Poselství radostné: "Ó pojďte všichni jen, na slavný 
svatby den," lid Boží všechny zve. Brzy přijde 
Ježíš! 

2. Lid rodí se a umírá ve hříchu otroctví, 
falešném křesťanství. Ku svobodě Pán tebe 
zve, brzy přijde Ježíš! 

3. Bojem uštván je mnohý z nás, však 
ďábel, hřích a tma před Pánem pryč prchá. 
Již domů jdem a díme všem: Brzy přijde 
Ježíš! 

4. Radostná je ta Jeho zvěst, zanech žádost 
světa a následuj Krista. Až světu přijde jeho 
den, brzy přijde Ježíš! 



17. PLÁČ A BOL BYL ŽIVOTEM 
MÝM     F 

1. Pláč a bol byl životem mým, sám jsem 
vlekl svůj kříž.  

Ref.: Radost mi vrátila Golgata, našel mne Pán 
Ježíš. Radost mi vrátila Golgata, Golgata, 
Golgata, radost mi vrátila Golgata, našel mne Pán 
Ježíš. 

2. Pánem mým byl vlastní můj hřích, táhl 
níže a níž. 

3. Láskou svou mi praví můj Pán: "Hříchu 
svého slož tíž." 

18. V ČASE SVÉM     D 

1. V čase svém, v čase svém, Bůh vše 
stvořil nádherné, v čase svém. /:Pane, uč 
mne každý den poznávat jen cesty Tvé, 
věřit Ti, že činíš vše v čase svém.:/ 

2. V čase svém, v čase svém činíš všecko 
nádherné, v čase svém. /:Pane, život nesu 
Ti, přijmi píseň ze rtů mých, chci být jen 
Tvým vlastnictvím, v čase Tvém.:/ 

19. KDYŽ V BOUŘÍCH ŽITÍ 
ZNAVEN     G 

1. Když v bouřích žití znaven Ty při mně 
stůj; přístavem buď mi, hradem, ó Pane 
můj. Když loďka žití mého už marně hledá 
cíl, Ty pomoz rukou svojí, v přístav doveď, 
klid a mír. 

2. Tys pro nás Syna svého za oběť dal, On 
hříchy naše mnohé tak na kříž vzal, 
by člověk smrti kruté už navždy ujít směl, 
v těch mnohých bouřích žití pomoc 
spásnou v Tobě měl. 

3. Všem lidem v bouřích žití jsi pomocí, 
Lékařem těla, duší, všech nemocí. 
Jsi skálou žití pevnou a hrad náš přepevný, 
ó Pane, kéž bych zůstal Tvojí lásce vždy 
věrný. 

4. Ta prosba tichá, vroucí je cílem mým mít 
v nebi život věčný, být navždy Tvým; 
bych jednou v davu věrných Tvou slávu 
uzřít směl a volán Tvojí láskou k branám 
žití věčného šel. 

20. KDYŽ JSEM VE HŘÍCHU ŽIL    E 

1. Když jsem ve hříchu žil, zcela 
lhostejným byl vůči spáse mně nabízené, 
kolem kříže jsem šel a tam náhle jsem zřel 
veškeré nebe ozářené. 

Ref.: Pod křížem, pod křížem světlo zasvitlo mi, 
břímě hříchu tam Ježíš mi sňal. Víra v kříže 
znak vrátila mi zrak a život můj šťastným se již 
stal. 

2. V slepotě myslel jsem, že žádným 
zázrakem duši mou nemožno proměnit. 
Přece však zázrak ten stal se, neb zaplašen 
prchl stín, ranní když vzešel svit. 

3. Zmizel pak všechen žal, každý den píseň 
chval plnila srdce mé zhojené. Neb mým 
vůdcem se stal Ten, který umíral pro spásu 
duše mé ztracené. 

21. CHCI JEJ CHVÁLIT C  

Chci Jej chválit, chci Jej chválit, Beránka, 
jenž za nás mřel. Klaňte se Mu všichni lidé, 
všechny hříchy smývá Jeho krev. 

22. AŤ BOŽÍ SLÁVA ZNÍ     G 

1. Ať Boží sláva zní až na věky, ať Pán 
radost má ze svých dětí. Zpívat chci svému 
Pánu píseň chval. Budu chválit svého Pána 
až na věky. 

2. Je stále přítomná Tvoje sláva, radostně 
zpíváme o Tvém díle. Písnička ať zvoní 
každé chvíle; já Tě chválím, Pane můj, 
jak jenom umím. 

23. ŽIVÝ JE PÁN     G 

Ref.: /:Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán 
na věky věků.:/ 



1. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného za nás dal, aby každý, 
kdo uvěří v Něho, nezahynul, ale měl s ním 
věčně život v nebi. 

2. Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, 
nemůže vejít do Království, jistě žádný 
nevstoupí v Nebeské Království, jestliže 
se znovu nenarodí!! 

24. BOŽÍ LÁSKA JAK ŘEKA     G 

1. /:Boží láska jak řeka, Boží láska jak řeka, 
Boží láska dnes plní duši mou.:/ 

2. /:Boží radost jak řeka, Boží radost jak 
řeka, Boží radost dnes plní duši mou.:/ 

3. /:Boží pokoj jak řeka, Boží pokoj jak 
řeka, Boží pokoj dnes plní duši mou.:/ 

25. BŮH JE VĚČNÝ     D 

1. /:Bůh je věčný Bůh:/, Bůh je věčný, 
věčný Bůh. 

2. /:On je věrný Pán:/, On je věrný, věrný 
Pán. 

3. /:Pojďme, chvalme Ho:/, pojďme, 
chvalme, chvalme Ho. 

4. Bůh je věčný …… 

26. JE TO JEŽÍŠ     B 

1. /:Je to Ježíš:/, je to Ježíš v duši mé. 

Ref.: Jen jsem se dotkl kraj roucha Jeho a krev 
Jeho smyla mne. 

2. /:Jaký pokoj:/, jaký pokoj v duši mé. 

3. /:Jaká radost:/, jaká radost v duši mé. 

4. /:Jaké vítězství:/, jaké vítězství v duši 
mé. 

27. NECHCI SLÁVY ZLATA     E 

1. Nechci slávy zlata třpytu, já nechci světa 
klam; do všech stran ať světa zní tu, 
že Spasitele mám. V Jeho lásce sladce je mi, 
v Něm mám vždy všeho dost, proto dobře 
vím, že zde na zemi jsem jen pouhý host. 

Ref.: Toužím se potkat s ním, pro Něj být 
připraven. Toužím se potkat s ním, Jemu být 
podoben. Vede v slávu mne Pán Ježíš, rád nesu 
lehký kříž. Proto dobře vím, svému že Pánu jsem 
jen stále blíž. 

2. Slyšet nechci o radosti bez Pána Ježíše, 
daru spasení z milosti si cením nejvýše. 
Světa bídy, tmy a hříchu jsem na věky již 
prost, proto dobře vím, že zde na zemi 
jsem jen pouhý host. 

3. Jenom jedna milost věčná u Otce mého 
vím, Jeho láska nekonečná je pro mne 
tajemstvím. Moje sláva v Kristu celá, 
v Něm jediný mám skvost - proto dobře 
vím, že zde na zemi jsem jen pouhý host. 

28. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE 
NÁŠ PÁN     C 

/:Svatý, svatý, svatý, svatý je náš Pán.:/ 
Svatá je Jeho láska, svatá je Jeho sláva, svatá 
je Jeho spása, nabízí se nám. Svatý, svatý 
Pán. 

29. DO TVÝCH STAROSTÍ     D 

/:Do tvých starostí, smutků, úzkostí přišel 
Ten, kdo má tě rád a z bíd tě vyprostí.:/ 
/:Králů Král a pánů Pán je nám bez rozdílu 
všechněm zvěstován.:/ 

30. MŮJ BŮH JE MŮJ ŠTÍT     D 

/:Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím, 
On mi odpoví a mocí svého Jména 
vysvobodí.:/  



Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do 
stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel 
Tvých. /:Teď smím jít v pokoji dál, vím, 
že jsi mi blízko, haleluja.:/ 

31. NAPLŇUJ MNE DUCHEM  
SVÝM     C 

/:Naplňuj mne Duchem Svým:/, nechci 
být prázdný džbán, plň mne Ty, Pane, sám. 
/:Naplňuj mne Duchem Svým:/, prosím 
Tě naplň mne, ať Duchem přetékám. 

32. JEŽÍŠ, NEJKRÁSNĚJŠÍ ZE 
VŠECH JMEN D 

Ref.: Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší 
hlas můj každý den, ó, Ježíš, mne v mém pádu 
pozvedá, ó, Ježíš krásné jméno má.  

1. Ježíš chválu vzdává srdce mé, Ježíš stále 
stejný včera, dnes, ó, Ježíš, zemřel též 
za hříchy mé, ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.  

2. Ježíš přijde brzy jako Král, Ježíš nese 
lásku na zem k nám, ó, Ježíš, Jemu chválu 
zazpívám, ó Ježíš, krásné jméno má. 

33. KDOPAK NÁS ODLOUČÍ     C 

1. /:Kdopak nás odloučí od lásky 
Kristovy?:/ /:Ani mír, ani boj, zlé zprávy, 
nepokoj. :/ 

2. /:Svatý Bůh, Stvořitel, zaslíbil pro svůj 
lid:/, /:že mu dá spasení, musí se obrátit.:/ 

3. /:Ježíš Bůh, Spasitel, pro svůj lid 
umíral:/, /:abych já mohl žít, abych já 
pevně stál.:/ 

4. /:Duch Svatý, Těšitel, za svůj lid stále 
lká:/, /:duši mé lásku dá, darům 
se otvírám.:/ 

5. /:Pokání vítězí nad vlastní bezmocí:/, 
/:lépe žít neumím, musíš mi pomoci.:/ 

34. JÁ NEVÍM, PROČ     C 

1. Já nevím, proč Bůh milost svou mi ráčil 
zjeviti, ni kterak za mne bídného, moh 
Kristus zemříti.  

Ref.: Ale vím, komu jsem uvěřil a On je mocen 
i zachovati to, co jsem já u Něho složil, 
až do onoho dne. 

2. Já nevím, proč mne, hříšného, Pán 
v světě vyhledal, jak k sobě si mne povolal, 
mně spásnou víru dal. 

3. Já nevím, jak Duch viní lid, jak hříchy 
zjevuje, jak víra v oběť Kristovu nám 
pokoj daruje. 

4. Já nevím, co mne čeká dál, zda tma, neb 
světla zář, zda štěstí nebo neštěstí, než 
spatřím Boží tvář. 

5. Já nevím, kdy můj přijde Pán, za dne, 
či v soumraku, zda v údolí se setkám s ním, 
aneb na oblaku. 

 

35. JSEM VYKOUPENÝ     G 

1. Jsem vykoupený, to je pravda jistá, 
ne zlatem, ni stříbrem, dobře vím, 
ale drahou krví Ježíše Krista, blažený 
radostně tak svědčím. 

Ref.: Draze jsem koupený, ne zlatem, to je pravda 
jistá, ale drahou krví Ježíše Krista, blažený 
radostně tak svědčím. 

2. Jsem vykoupený bez zásluh - milostí, 
hříchy jsou shlazené, zmizel strach, a za to 
chci Kristu sloužit s radostí, to je slast, 
kterou On daroval. 

3. Jsem vykoupený, Písmo o tom svědčí, 
satanu sloužit víc nemusím, neboť Kristus 
zaplatil životem svým, břemeno hříchu víc 
nenosím. 



4. Jsem vykoupený, Duch svědčí mi o tom, 
kterého mi na závdavek dal, abych sloužil 
Jemu celým životem, v soužení víc 
nepochyboval. 

36. RÁNO, CELÝ DEN     F 

Ref.: Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí, můj 
Pane, ráno, celý den, andělé nade mnou bdí. 

1. Když probouzím se v nový den, andělé 
nade mnou bdí, můj Pane, s Tebou jdu 
a štastný jsem, andělé nade mnou bdí. 

2. Samota mne netíží, andělé nade mnou 
bdí, můj Pane, nebojím se obtíží, andělé 
nade mnou bdí. 

3. Když je večer a jdu spát, andělé nade 
mnou bdí, můj Pane, nemusím se zlého 
bát, andělé nade mnou bdí. 

37. MÁM ZDE PŘÍTELE     G 

1. Mám zde přítele Pána Ježíše a na rámě 
Jeho spoléhám. V Něm své štěstí mám, 
pokoj nalézám, když na rámě Jeho 
spoléhám! 

Ref.: Boží rámě je v soužení náš pevný hrad, Boží 
rámě - uč se na ně vždycky spoléhat! 

2. Jak je sladké být v Jeho družině, když na 
rámě Jeho spoléhám, jak se života cesta 
zjasňuje, když na rámě Boží spoléhám! 

3. Čeho bych se bál, čeho strachoval, když 
na rámě Boží spoléhám? Mír je v duši mé, 
když On blízko je, když na rámě Jeho 
spoléhám. 

38. NOVÉ STVOŘENÍ     G 

Nové stvoření, to jsem dnes já, staré 
pominulo, nový život mám. Jsem Boží dítě, 
už nejsem sám, v Ježíši Kristu nový život 
mám. 

39. PROČ BYCH NEMĚL VESEL 
BÝT     E 

/:Proč bych neměl vesel být a proč bych 
nezpíval? Proč bych zachmuřenou tvář měl 
mít? (óóó):/ Jsem vykoupen, toť radost 
má, Pán Ježíš přítel můj. Ó jaká radost, 
píseň chval, píseň chval, pryč je všechen 
smutek, všechen žal. 

40. KDYŽ KOL TEBE ZUŘÍ MOŘE     
 C 

1. Když kol tebe zuří moře vzbouřeno a ty 
chceš lkát smuten, že vše ztraceno: Sečti 
všecky dary, které Pán ti dal a v tvém srdci 
zazní nová píseň chval! 

Ref.: Sečti dary, které Pán ti dal, sečti dary, které 
už jsi vzal, sečti dary, v nichž ti požehnal, 
a v tvém srdci musí zaznět píseň chval. 

2. Pod břemenem práce, ran a obtíží, když 
tvé oko marně pomoc vyhlíží, sečti všecky 
dary a vzdáš Pánu čest, a v tvém srdci 
zazní: On má pomoc jest! 

3. Když má jiný růže, ty však trní jen, hled' 
na sliby Páně, budeš spokojen! Sečti všecky 
dary, které nemá svět a v tvém srdci zazní: 
Já netoužím zpět! 

41. NEJKRÁSNĚJŠÍ CHVÍLE     D 

1. /:Nejkrásnější chvíle vždycky jsou 
na kolenou.:/ 

Ref.: V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý 
začne vát. Nejkrásnější chvíle vždycky jsou 
na kolenou. 

2. /:Sílu opustit svůj hřích jsem dostal 
na kolenou.:/ 

3. /:Sílu začít nově žít jsem dostal 
na kolenou.:/ 

4. /:Duchem svým mne Ježíš naplnil 
na kolenou.:/ 



42. TVŮJ LID PŘED TEBOU SE 
SCHÁZÍ     F 

1. /:Tvůj lid před Tebou se schází, Pane 
náš.:/ K Tobě jdeme, protože jsi dobrotivý, 
k Tobě jdeme, Ty věčný Bože náš. 

2. /:Pod Tvůj kříž dnes můžem dát každý 
svůj hřích.:/ Ty nás svojí krví Pane 
očišťuješ, na Golgotě jsi za nás zaplatil. 

3. /:Za dar modlitby Ti chceme děkovat.:/ 
Dík za Slovo, kterým těšíš, napomínáš, 
díky, že nás svým Duchem vedeš dál. 

43. NAPLŇ, PANE     D 

Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane mocí 
svou dnes srdce mé. Jsem jen Tvůj, jen 
Tvůj, chci dělat, co chceš sám, tak mne 
naplň, Pane, žádám, tak mne naplň, Pane, 
žádám. 

44. KRÁSNOU VLAST     G 

1. Krásnou vlast připravil pro svůj lid milý 
náš Spasitel na nebi, radost jen vládne tam, 
věčný klid, Tvůrce tam zástupy velebí. 

Ref.: /:Krásnou vlast na nebi připravil věrným 
svým Spasitel.:/ 

2. Efata, otevři se i nám, bráno ty nebeská 
z milosti! Pane náš, k nadhvězdným 
končinám veď a nás v domě svém uhosti. 

3. Až se náš na zemi zboří stan, příbytek od 
Boha v nebesích pro Svou krev předrahou 
dá nám Pán, žít kde s Ním budeme 
ve plesích. 

45. KEĎ SOM SA MODLIL     G 

1. 3x/:Keď som sa modlil, niekto sa ma 
dotkol:/, bola to ruka Božia. 

Ref.: 3x/:Sláva, haleluja, niekto sa ma dotkol:/, 
bola to ruka Božia. 

2. 3x/:Keď som ja zpieval, niekto sa ma 
dotkol:/, bola to ruka Božia. 

3. 3x/:Keď som bol slabý ... 

4. 3x/:Keď som bol chorý ... 

5. 3x/:Keď som Ho hladal ... 

46. DEJ NÁM PROHLÉDNOUT     D 

Dej nám prohlédnout a vidět Ježíše, vírou 
se dotknout a vyznat mu lásku. Naplň nás 
Duchem a uč nás poslouchat, dej nám 
prohlédnout a vidět Ježíše. 

47. VZÝVÁM A SLAVÍM TVÉ JMÉNO    
 G 

/:Vzývám a slavím Tvé jméno za Tvou 
velkou lásku, jižs daroval nám.:/ /:Tys 
slíbil,  že se zas k nám vrátíš,  přijď, Pane 
Ježíši, přijď pro Církev svou.:/ 

48. DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ     G 

1. Díky za tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když 
ses nám vydal cele do rukou. /:Ó, Pane 
náš.:/ Naše skutky zlé tys nám odpustil, 
přikryl krví svou, na vše zapomněl. 
/:Děkuji.:/ 

Ref.: Pane, mám Tě rád vážně mám Tě rád, stále 
poznávám, že Ty miluješ nás. Hlubokou radostí 
těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát, 
Tvou radost znát. 

2. Pro mé nemoci trpěls, Pane náš, abys 
vzal náš strach, lásku vyléváš. /:Ó, Pane 
náš.:/ Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, 
teď nám dáváš růst, vody živé pít. 
/:Děkuji.:/ 



49. STVOŘ VE MNĚ SRDCE ČISTÉ    
 G 

/:Stvoř ve mně srdce čisté, Bože, a Ducha 
přímého obnov v nitru mém.:/ Jen mě 
nezamítej od tváře své, Bože, Ducha 
Svatého neodnímej. Dej ať se navrátí 
radost ze spásy Tvojí a Ducha přímého 
obnov v nitru mém. 

50. DUCH A NEVĚSTA     a 

Duch a Nevěsta dí: „Tak jen pojď!“   
Slyšíš-li je, řekni též: „pojď.“ A kdo žízeň 
má, ten ať přijde též, vodu života zadarmo 
může pít. /:Haleluja, tak Pána chval.:/ 
/:Haleluja, tak Pána chval.:/ 

51. AŤ DOBRÝ BŮH JE STÁLE S 
VÁMI     D 

1. Ať dobrý Bůh je stále s vámi, život váš 
ať promění, spokojí i srdce vaše, pokoj dá. 
Ať dobrý Bůh je stále s vámi, všechno zlé 
ať přemáhá, mezi vámi mír a lásku 
rozdává. 

Ref.: /:S láskou, ó, s láskou, sám Ježíš jde 
k nám.:/ 

2. Otvírá brány všem vězněným, všechna 
pouta přemáhá, kde byl pláč tam slzy 
smutku utírá. Do říše tmy a temných stínů 
přichází a svítí nám, v Jeho jménu nový 
život začíná. 

52. JEŽÍŠ JE KRÁL     D 

Ježíš je Král, Ježíš je Spasitel, předivný, 
mocný Bůh, nejvyšší Pán. Učinil nás lidem 
svým, vždycky je s námi, vzdejme mu 
chválu a oslavujme Jej. 

53. KDYŽ SE SVĚTEM LOUDÁŠ     E 

1. Když se světem loudáš sám, ze všech 
strastí pomáhá ti Pán, neuškodí žádný 
nepřítel byť vážný, když je s tebou 
Hospodin, tvůj Pán. 

Ref.: Cestou zaprášenou půjdeš za svou vírou, 
půjdeš a nebudeš sám. Pán Bůh si tě vezme, ukáže 
ti směle, kam se ubírati máš. 

2. Naději nám slavnou dal, Syna svého na 
kříž dal. Pán za naše hříchy, pramenící 
z pýchy, zemřel jako vítěz nad smrtí. 

3. A tak Kristem oděný, nebudeš už světem 
zmámený. Nebudeš se báti, nebudeš už 
lkáti, až zavoláš: „Pane, já jsem Tvůj!“ 

54. KDYŽ SE DEN SKLÁNÍ     E 

1. Když se den sklání na přelomu v šeru, 
než magnolie tiše zavře květ. /:Chci ještě 
jednou vroucně vzhlédnout k Tobě 
a v modlitbě zas tiše pohnouti ret.:/ 

2. Než rudé slunko zemře někde v dáli, než 
zpěvy dozní, ptačí zmlkne hlas. 
/:Za všechny chci se modlit k Tobě Králi, 
chci díky vzdát Ti a znovu prosit zas.:/ 

3. Za všechny, kteří na Tě zapomněli, 
za bloudící, za skleslé v klekání. /:Ty dlaň 
svou, Pane, nikdy nezavíráš, toť věčné víry, 
to mé je vyznání.:/ 

4. Slyš Pane hlas můj tiše šeptající, díky 
i prosby v srdci tajené. /:A nežli květ 
se magnolie zavře, na chvíli k Sobě 
pozvedni srdce mé.:/ 

55. OBAVY KDYŽ SRDCE TRÁPÍ     E 

1. Obavy když srdce trápí v boje čas, 
temno kolem, temno v nitru děsí nás, 
vpuste oknem, vpuste dveřmi slunka zář, 
rozjasní se vaše tvář. 

Ref.: /:Rozjasní se vaše tvář:/, vpuste oknem, 
vpuste dveřmi slunka zář, rozjasní se vaše tvář. 

2. Když cítíte, kterak slábne víry vzhled, 
modlitba jak marně čeká odpověď, vpuste 
oknem, vpuste dveřmi slunka zář, rozjasní 
se vaše tvář. 



3. Příkrou cestu nutno konat s radostí, 
nekvělte a nezmírejte starostí vpuste 
oknem, vpuste dveřmi slunka zář, rozjasní 
se vaše tvář. 

56. PANE MŮJ PROSÍM TĚ     C 

1. Pane můj, prosím Tě, pomoz mi, nenech 
mne zahynout, ochraňuj života loďku mou, 
nenech mne utonout. 

Ref.: /:Když přijde bouře, vír, budeš v mé loďce 
stát, Ty moře utišíš, s Tebou já plout chci dál.:/ 

2. S Tebou je plavba ta bezpečná, nevede 
na scestí, s Tebou se života nebojím, 
propluji úskalím. 

3. Srdce mé nemůže neslavit Toho, 
co přišel k nám, přinesl nám na svět 
spasení, cele se Jemu dám. 

57. PÁN JEŽÍŠ DNES ČEKÁ     F 

1. Pán Ježíš dnes čeká, čeká na tvůj hlas, 
pověz: „Já jsem hříšný, Pane, Ty mne spas.“ 
Pán Ježíš dnes čeká, čeká na tvůj hlas, 
řekni: „Pane, zde mne máš.“ 

Ref.: 3x/:Zavolej, zavolej, Pána Ježíše:/, zavolej 
Ho u víře. 

2. Pán Ježíš dnes čeká, čeká na tebe, chtěl 
by ti dát život, vzít tě do nebe. Pán Ježíš 
dnes čeká, čeká na tebe, přijmi Ho dnes 
pro sebe! 

58. PANE MŮJ CHCI I JÁ     F 

1. Pane můj, chci i já v tento den, chválit 
Tě, abys byl veleben. Neboťs mi 
nesmírnou milost dal, když jsi mne 
do služby povolal. 

Ref.: Pane dej, abych vždy v šíř i v dál, dovedl 
zpívat Ti píseň chval. Vždyť Tys mne zachránil 
krví svou, z milosti Tvé já jdu za Tebou. 

2. Žil jsem já, Pane můj, život zlý, nevěda 
o Tvojí milosti. Tys mi však poznat dal 
lásku svou, nemohu než jíti za Tebou. 

3. Pane řiď, prosím, můj každý krok, když 
mi sám přidáváš další rok. Dej, abych svítil 
na cestu všem, Tvojí lásky jasným 
odleskem. 

59. FILTRUJ MĚ     C 

1. /:Filtruj mě, Duchu Boží, filtruj mě.:/ 
Když pozvedám k Tobě ruce a chválím 
jméno Tvé, filtruj mě, Duchu Boží, filtruj 
mě. 

2. /:Filtruj mě, Slovo Boží, filtruj mě.:/ 
Když pozvedám k Tobě ruce a chválím 
jméno Tvé, filtruj mě, Slovo Boží, filtruj 
mě. 

3. /:Filtruj mě, Jezu drahý, filtruj mě.:/ 
Když pozvedám k Tobě ruce a chválím 
jméno Tvé, filtruj mě, Jezu drahý, filtruj 
mě. 

60. NIKDE KDYŽ NADĚJE     E 

1. Nikde když naděje, v srdci když úzko je, 
v zoufalství když nevíš kudy kam, ze smrti 
k životu povstaneš v chvíli tu, popatříš-li 
toužebně jen na Krista. 

Ref.: Mocný je, slavný je, srdce se raduje, že je můj 
jediný ve všem Pán. On ve své milosti nové má 
radosti pro duši mou, mou i tvou, když zatoužíš. 

2. Až nad tím slzí zrak, že jenom málo tak 
mohu Ti za všechno, Pane dát. Chtěl bych 
dát mnohem víc, bych patře na Tvou líc, 
radosti jas a lásky svit moh tam zřít. 

61. TO JÁ, Ó PANE MŮJ     E 

/:To já, ó Pane můj, stojím tady 
v modlitbách.:/ Ani otec, ani matka, 
ale jsem to já, stojím tady v modlitbách. 
Ani můj kněz, ani vládce, ale jsem to já, 
stojím tady v modlitbách.  



/:To já, ó Pane můj, stojím tady 
v modlitbách.:/ 

62. DÁVEJ RADOST V SRDCE MÉ     
 D 

1. Dávej radost v srdce mé, ať Tě chválím, 
dávej radost v srdce mé, prosím jen. Dávej 
radost v srdce mé, ať Tě chválím, ať Tě 
chválím celý žití den. 

Ref.: 3x/:Pěj hosana:/ Králi králů všech! 
3x/:Pěj hosana:/ Ježíši! 

2. Dávej pokoj v srdce mé, ztiš mou duši, 
dávej pokoj v srdce mé, prosím jen. Dávej 
pokoj v srdce mé, ztiš mou duši, ztiš mou 
duši celý žití den. 

3. Dávej lásku v srdce mé, ať Ti sloužím, 
dávej lásku v srdce mé, prosím jen. Dávej 
lásku v srdce mé, ať Ti sloužím, ať Ti 
sloužím celý žití den. 

63. MŮJ PÁN VŠECHNY SVOLÁ     F 

Ref.: Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. 
Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední. 

1. Uslyšíš pak, jak z hrobů temných stoupá 
Mu vstříc chvalozpěv věrných. Můj Pán 
všechny svolá ráno v ten den poslední.  

2. Uvidíš pak, jak pláčou hříšní, padají 
v prach králové pyšní. Můj Pán všechny 
svolá ráno v ten den poslední. 

3. A poznáš, že až skončí boje, zbaveny 
pout jsou ruce tvoje. Můj Pán všechny 
svolá ráno v ten den poslední. 

64. ZOUFALSTVÍ JAK HORSKÉ 
VRCHOLY ZDOLÁŠ     G 

1. Zoufalství jak horské vrcholy zdoláš, 
zvítězíš, stres i stín překonáš, ale jít údolím 
chladným a zrádným, na to nemáš a brzy 
sám boj vzdáš. Tys věřil, že na všechno 
sám vždy stačíš, ten, kdo z písma správné 
verše zná, však žal tvé srdce zlomil a přišlo 
poznání: Nestačí verš znát a srdce dál 
se ptá. 

Ref.: Když nevíš dál jak žít, ptej se Pána, jenom 
Ježíš tvým problémům rozumí. Duše tvá pak 
úkryt stálý v Něm získá, On tvému srdci sám 
odpoví! 

2. Když Ďábel vítězí, úklady strojí, nač 
se ptát: Proč to Bůh dopustí. Jdi směle dál, 
když zlo se vzmáhá, zabloudí, kdo dál jít 
váhá, On i slzami tě chce vést k vítězství! 

65. MY KRÁČÍME V NOVÝ 
JERUZALÉM     F 

/:My kráčíme v nový Jeruzalém:/, 
/:Jeruzalém, Jeruzalém.:/ 

66. Ó, TA KREV     F 

Ó, ta krev Ježíše, drahá krev Ježíše, 
ó, ta krev Ježíše nad sníh obmývá mne. 

67. PÁN BŮH MÁ V RUCE CELÝ 
SVĚT     C 

1. 3x/:Pán Bůh má v ruce celý svět:/, 
má v ruce celý svět. 

2. 3x/:Pán Bůh má v ruce také mne:/, 
má v ruce také mne. 

3. 3x/:Pán Bůh má v ruce i tebe:/, 
má v ruce i tebe. 

4. 3x/:Pán Bůh má v ruce také nás:/, 
má v ruce také nás. 



68. KDYŽ ZAHYNU, NECHŤ 
ZAHYNU     E 

/:Když zahynu, nechť zahynu, já půjdu 
za svým Králem.:/ Přes zlé zkoušky, 
utrpení, protivenství, zahubení, já půjdu 
za svým Králem. /:Když zahynu, nechť 
zahynu, já půjdu za svým Králem.:/ 
Bez otce, bez matky, bez bratra, bez sestry, 
však já půjdu za svým Králem! 

69. MÁ VÍRA K TOBĚ ZŘÍ     D 

1. Má víra k Tobě zří, Beránku na kříži, 
jenžs Boží Syn. Modlitby hlas můj slyš, 
shlaď krví hřícha tíž, ať věčně Tvůj jsem 
již, zbaven jsa vin. 

2. Milostí bohatou posilni duši mdlou, vlej 
v ni žár Svůj! Kdyžs za mne život dal, ó dej, 
bych miloval Tě s plesem díků, chval, jsa 
věčně Tvůj! 

3. Světa když bludištěm jda, žalem svírán 
jsem, buď vůdcem mým! Noc proměň 
v libý den, pláč utiš, bol a sten, za ruku veď 
mne jen, ať nezbloudím! 

4. Až žití prchne sen a Jordán rozvodněn 
zrak zleká můj, přenes mne, ovci Svou, krví 
Tvou koupenou, hrůz, strachu zbavenou, 
tam v domov Svůj! 

70. ŠŤASTNÝM ČLOVĚKEM SE 
STÁVÁ     F 

1. Šťastným člověkem se stává, kdo víru 
má, tomu Ježíš spásu dává, už nezoufá. 
Ježíš je Pán, nepřekonán. Nejlepší je Pána 
mít, v prosté víře za Ním jít. 

Ref.: Na Něj ve všem očekávej, On tě přece v péči 
má. Věřit pevně nepřestávej, v těžké chvíli sílu dá. 
Svou vírou smíš jít k Bohu blíž. Očekávej, On tě 
zná, ať je šťastná duše tvá! 

2. Mládí krásu, sílu mívá, zmizí jak sníh. Za 
nedlouho stáří bývá a končí smích. Jaký jsi 
byl a jak jsi žil. Nejlepší je Pána mít, v živé 
naději dál jít. 

3. Lidská zloba žal přináší, od ní jen dál. 
Jeho láska výš povznáší, tu jsem si přál. Jen 
Pána chval, že lásku dal. Nejlepší je Pána 
mít, jeho láskou nesen být. 

71. VEĎ MNE DÁL – kánon     E 

Veď mne dál, Pane, do svého království. 
Veď mne dál, Pane, i s mojí bídností. Veď 
mne dál, Pane, navzdory nástrahám, ó veď 
mne dál. 

Já málo síly k cestě mám, sám spoustu 
škody nadělám. Smím víru mít, že dojdu 
tam, kam mne vede můj Pán. 

3x/:Veď mne dál:/, ó, veď mne dál.  

72. ZDALIŽ SEJDEM′ TAM SE ZASE     
 D 

1. Zdaliž sejdem′ tam se zase, andělských 
kde hlahol strun, žití strom kde zelená se, 
Pán kde svůj má zlatý trůn. 

Ref.: Ano, sejdem′ tam se zase, v překrásném tom, 
překrásném čase, strom žití věčně kde zelená se. 
Pán kde svůj má zlatý trůn. 

2. Tam kde potok vody živé, z Páně trůnu 
řine se, zdaž i nás ať dél, ať dříve, loďka 
žití zanese? 

3. Zda kde slunce ani svíce nebude již 
potřebí, Bůh kde slzu setře z líce, zda se 
sejdem′ na nebi? 

73. JEDNU KNIHU STAROU ZNÁM    
 F 

1. Jednu knihu starou znám, Bůh z ní 
ke mně mluví sám, do dávna mi vrací 
obsah jejich stran. Matka má mi četla z ní, 
vzpomínám na chvíle ty, kdy radostně zněla 
zvěst jak sladký van. 



Ref.: Převzácná ta kniha svatá, ó jak žízní 
po světle tom i můj duch. Je mi dražší každý den, 
cestou přímou vede mne do otčiny tam, kde věčně 
vládne Bůh. 

2. Matka četla z knihy té, o krvi té přesvaté, 
jak Pán Ježíš trpěl a na kříži mřel, slzy tekly 
z mých očí, když pravila: „Pojď i ty“, toť 
pro tebe převzácný ten Jeho dar. 

3. Již ty chvíle minuly, však to Slovo svítí 
mi, v srdce mé z té knihy pramen jasný 
vnik. Množství nových vzácných krás v ní 
odkrývám zas a zas, v tom světle chci 
v stopách Spasitele jít. 

74. SVĚTA PŘÍZEŇ VRTKAVÁ     E 

1. Světa přízeň vrtkavá nadobro když 
selhává a ty trápíš se nad svojí chudobou, 
vzpomeň z Písma, jak On rád živí ptactvo 
na pořád. 

Ref.: Jdi jen k Pánu, nech u Něho tíži svou! 
Zanech tam tíži svou, jdi jen k Pánu nech u Něho 
tíži svou! Budeš-li Mu věřit jen, změní noc tvou 
jistě v den, jdi jen k Pánu, nech u Něho tíži svou!  

2. Bolest zlá-li tělo tvé svírá v křeči 
nezlomné, beznaděj-li lehá těžce v duši 
tvou. Ježíš o tvé strasti ví. Bolest každou 
vyhojí. 

3. Srdce tvé-li poklesá. Když tě stíhá zloba 
zlá, pomni, Bůh že vyslyšet chce prosbu 
tvou, tobě cestu proklestí, chce tě k cíli 
dovésti. 

75. ČEST, CHVÁLA TI, BOŽE     E 

1. Čest, chvála Ti, Bože, žes miloval svět, 
žes hříšných se ujal a na bídné shléd. Tvůj 
Syn pro ně život svůj obětoval, jim otevřel 
přístup ve věčný dům chval. 

Ref.: Země slyš! Blízko již, vysvobození tvé. V šíř 
i v dál, píseň chval, pějte národové! Ó, vraťte se 
k Otci! On v Kristu zve vás. Čest, chválu mu 
vzdejte, teď příhodný čas. 

2. Již stal se div spásy pro Kristovu krev, 
smí hříšník teď plésat, je usmířen hněv, je 
dáno všem úplné odpuštění, jen uchop se 
Krista, všem pozvání zní. 

3. Jen láska je věčná, jsme prosti všech 
pout, z všech únav lze u Krista odpočinout, 
vždy výše, vždy čistěji budem vše zřít, až 
s jásotem vejdeme v otcovský byt. 

76. TY SI TEN NAJVYŠŠÍ     D 

/:Ty si ten najvyšší Pán, vládca neba, zeme, 
nad všetky božstvá Ty jsi zvelebený.:/ 

/:Tebe zazpievam vďačnú pieseň chvál, 
Teba velebím, môj Pán.:/ 

77. BŮH TI ODPUSTIL     F 

1. Bůh ti odpustil, teď jsi nový člověk. Bůh 
ti odpustil a nastal nový věk. Bůh ti 
odpustil a tvůj život naplnil. Zrozen 
Duchem Božím, jsi nový člověk. 

2. Ducha Svého dal, teď jsi nový člověk. 
Ducha Svého dal a nastal nový věk. Ducha 
Svého dal, když na kříži umíral. Zrozen 
Duchem Božím, jsi nový člověk. 

3. Teď chválu Mu vzdej, že jsi nový člověk. 
Teď chválu Mu vzdej, že nastal nový věk. 
Teď chválu Mu vzdej, slávu světa zanechej! 
Zrozen Duchem Božím, jsi nový člověk. 

78. ON JE PÁN     G 

On je Pán, On je Pán, Ježíš Kristus 
z mrtvých vstal a On je Pán, Před Ním 
každé koleno bude jednou skloněno a 
vyzná: On je Pán. 

79. KAŽDÝ BY TO MAL VEDIEŤ     E 

/:/:Každý by to mal vedieť:/, každý by to 
mal vedieť, kto Ježíš je.:/ On je Lalia 
v údolí, On je ta Hviezda jasná, On je ta 
ruža Sáronská, každý by to mal vedieť. 



80. OSLAVUJTE HOSPODINA     E 

Oslavujte Hospodina, ktorý slúžite v dome 
Pánovom. Pozdvihujte ruky svoje, oslavujte 
Hospodina. 

81. JAK MOŘSKÁ VLNA     A 

Jak mořská vlna, když ji vítr dme, láska 
Ježíšova uchvátila mne. Přes bouře jek 
a vichru vztek, Jezu, proveď mne uprostřed 
vln. Přes bouře jek a vichru vztek, Jezu, 
proveď mne.  

82. ZDA ZNÁŠ TO JMÉNO     E 

1. Zda znáš to Jméno, v kterém Bůh dal 
spásu. Vyznává je též tvůj ret? Zem, moře 
velebí již Jeho krásu, vstříc Mu jásá celý 
svět. 

Ref.: Nade jména všechna Jméno Ježíš, vždyt' 
vzácnějšího nemá zem. Věř, spasení jen v drahém 
Jménu Ježíš, zní tak v Nebi ohlasem. 

2. To Jméno jak denice jasně září nocí 
útrap, bolů běd. Ni chabí oheň naděje 
nezmaří, odvahu v Něm zmužíš hned. 

3. Když v zármutku jsi, do srdce ti vlévá 
tišivý a sladký lék, a nitrem když se žene 
bouře divá, přehluší i větru jek. 

4. Až přijde čas, že všechna jména 
zblednou, Jméno Ježíš zůstane a purpurový 
Jeho odlesk jednou do věčnosti zaplane. 

83. OČIST SRDCE     E 

1. Očist srdce, zbav mne pýchy, z vášní 
pout mne vyprosti, abych jako Ty, vždy 
tichý, kráčel stezkou krotkosti. 

Ref.: Svatě, čistě, svatě, čistě nauč cestou k Nebi 
jít, dej mi, Kriste, srdce čisté, lásky víc rač v srdce 
vlít. 

2. Učiň srdce mé svým chrámem, čistou 
Boží svatyní, nauč k všemu říkat: Amen, 
co Tvá ruka učiní. 

3. Kéž bych podoben byl Tobě v každém 
činu, v myšlení, aby srdce v každé době 
plálo v svatém vznícení. 

84. SLYŠ, JEZU     D 

1. Slyš, Jezu, vzdechy toužebné: oheň dej, 
oheň dej, oheň dej! Nám v srdce naše 
studené oheň dej, oheň dej, oheň dej! Hle, 
všichni svorně voláme a na tvou sílu 
čekáme a obživení žádáme: oheň dej, oheň 
dej, oheň dej! 

2. Ty, Bože Eliášův slyš! Oheň dej, oheň 
dej, oheň dej! Jak na Karmeli promluv již, 
oheň dej, oheň dej, oheň dej! Kde v srdci 
těžká dřímota, dej nové jiskry života, i tam, 
kde pouhá mrtvota, oheň dej, oheň dej, 
oheň dej! 

3. Ó, velký Bože zázraků, oheň dej oheň 
dej, oheň dej! K nám promluv z nebes 
oblaků, oheň dej, oheň dej, oheň dej! 
Nás oděj mocí z výsosti a v boji popřej 
vítězství, tak v roztoužené vnitřnosti oheň 
dej, oheň dej, oheň dej! 

85. TA MOC, JEŽ PŘIŠLA V LETNIC 
ČAS     F 

1. Ta moc, jež přišla v Letnic čas na malý 
zástup ten, jenž bdě čekal na modlitbách 
před Bohem shromážděn. Jest stejná moc 
i ještě dnes, Duch Svatý sám, ó věřte přec. 

Ref.: Ta moc, ta moc, Svatého Ducha moc, 
/:je stále ještě táž:/, ta moc, ta moc, Svatého 
Ducha moc, ta naplňuje nás. 

2. Jeť v Duchu Svatém síly dost, vždyť 
Boží moc On jest. Kdo pokřtěn jím, víc 
nemlčí, Mu vzdává chválu čest. Ze slabých 
silní, věrní jsou, všem k spáse sloužit rádi 
jdou. 

3. On z vratkých činí pevný lid, svou víru 
dává jim, že odpočívat mohou v Něm 
i bojovati s Ním. Mající Ducha znamení 
hlásí všem plné spasení. 



4. Nás naplň, Duchu Svatý, všech životem 
moci své, dej srdce, v nichž Tvůj oheň plá, 
jazyky ohnivé! Ty, jenž vše dobré tvoříš 
sám, ó, přijď teď s mocí Boží k nám. 

86. CHCEŠ ŽÍT CELE PRO JEŽÍŠE     
 C  

1. Chceš žít cele pro Ježíše, chceš Mu život 
dát? Chce tvá duše v jeho míru přebývat? 
Odhodil bys žití svého břemeno snad rád? 
Učiň Krista Pánem svým! 

Ref.: Jeho síla z hříchů tebe pozvedá, v jeho kříži 
je pro tebe svoboda. Jenom On ti navždy pravou 
radost dá, učiň Krista Pánem svým!  

2. Chceš svoboden Mistru sloužit celým 
srdcem svým, poznat, jakou sílu dává 
zemdleným? Chceš se těšit v jeho přízni? 
Jednu radu vím: Učiň Krista Pánem svým! 

3. Chceš zakoušet posměch, ano, bláznem 
proň se stát, přec však v jeho péči vždy 
se radovat? Úděl žití z jeho svatých rukou 
vděčně brát? Učiň Krista Pánem svým! 

87. POJĎ K SPASITELI     G 

1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, své 
srdce Jemu k oběti nes. On z trůnu svého, 
kde věčný ples, laskavě volá: „Pojď!“ 

Ref.: Sláva, sláva, duše zaplesá, až ta krásná uzří 
nebesa, pod tíží vin, kde již neklesá. Můj Pane 
vstříc mi pojď! 

2. Pojď, dítko milé, Ježíšův hlas volá i tebe. 
Pojď, dokud čas! Kdo ví, zda ozve se zítra 
zas? Ó, nemeškej a pojď! 

3. Pojď, kdo jsi koli, hle, blízko Pán, On za 
nás všechny byl v obět dán. Nás všecky 
volá, zve ze všech stran: Ó, slyš a věř 
a pojď! 

4. Nuž, nechci déle, již nechci dlít, Tobě 
chci žíti, Tvým vždycky být. Ty má jsi skála, 
Ty můj jsi štít, Ty můj jsi Bůh a Pán! 

88. PÁN ZASTAVIL SE NA BŘEHU    
 D 

1. Pán zastavil se na břehu, hledal lidi 
ochotné jít za ním, aby se stali rybáři duší. 

Ref.: Můj Pane, dnes i na mne se díváš, Tvoje ústa 
vyslovila mé jméno, svoji loďku na břehu 
zanechávám, spolu s Tebou nový začít chci lov. 

2. Pane, jsem jen ubohý člověk, poklad můj 
jsou dvě prázdné ruce, a čisté srdce Tobě 
oddané. 

3. Pán potřebuje můj život, mladé srdce 
plné nadšení, samotu duše i kapky potu. 

4. Dnes vyjít chci spolu s Pánem, lovit duše 
sítí Jeho Pravdy, Slovem života, příkladem 
lásky.  

89. AŽ ZATROUBÍ ANDĚL PÁNĚ    
 E 

1. Až zatroubí anděl Páně, počet dnů 
až přestane, jitra věčného pak zář se zjeví 
nám. Když již spasených ten slavný veliký 
den nastane, v nebi budou čtena jména, 
budu tam. 

Ref.: /:Až tam čtena budou jména:/, /:až tam 
čtena budou jména:/, budu tam. 

2. Toho překrásného jitra, jež nezkalí žádný 
mrak, které připravil všem svatým Ježíš 
sám. Kdy všem vyvoleným Páně radostí 
zazáří zrak, až jich čtena budou jména, 
budu tam. 

3. Nuž, jen pracujme zde pilně, dokud žití 
trvá den, všechněm zvěstujme, co Pán 
učinil nám. Pak, když přejde život, práce, 
přejde také smrti sen, čtena budou jména 
v nebi, budu tam.  

90. TY JSI HODEN     E 

Ty jsi hoden, velký Jehovo, Ty jsi hoden, 
Jezu náš. Ty jsi hoden, Abba - Otče, Ty jsi 
hoden chvály své. 



91. BYL JSI TAM ?     E 

1. /:Byl jsi tam, když můj Pán byl 
křížován?:/ Já jsem tam stál a hřích mne 
tížil mocí temnou, temnou. Pro můj hřích 
byl Pán Ježíš křižován. 

2. /:Byl jsi tam, když Pán v mukách zmíral 
sám?:/ Já jsem tam stál a hřích mne tížil 
mocí temnou, temnou. Za mne Pán Ježíš 
zmíral v mukách sám. 

3. /:Byl jsi tam, když jej kladli v hrobu 
stín?:/ Já jsem tam stál a hřích mne tížil 
mocí temnou, temnou. Pro můj hřích Pána 
kladli v hrobu stín. 

4. /:Byl jsi tam v třetí den, když slavně 
vstal?:/ Já jsem tam stál a obmyt Jeho krví 
svatou, svatou. Život svůj za nás Pán 
obětoval. 

92. VZDÁM SE VŠEHO PRO JEŽÍŠE    
 D 

1. Vzdám se všeho pro Ježíše, všechno 
Jemu v oběť dám. Chci Mu sloužit věrně, 
tiše, jak On kdysi sloužil nám. 

Ref.: /:Vše Mu v oběť dám.:/ Všechno Tobě 
Spasiteli, vše Ti v oběť dám. 

2. Vzdám se všeho pro Ježíše. Buď 
Pastýřem, Vůdcem mým. Táhni k sobě 
stále blíže, naplň Svatým Duchem svým. 

3. Vzdám se všeho pro Ježíše. Vezmi, Pane, 
srdce mé. Na Tvůj obraz přeměň cele, ať je 
plné lásky Tvé. 

4. Vzdám se všeho pro Ježíše. Změň v mé 
duši co je zlé. Dej pokoru, Ducha svého 
poddaným být vůli Tvé. 

93. TĚŠÍM SE NA TEN ČAS     A 

1. Těším se na ten čas, v novou až 
vstoupím Vlast, píseň kde vítězná bude 
znít. Ježíš tam koruny na hlavy bude klást, 
zda i v mé budou hvězdy se skvít? 

Ref.: Zda i v mé koruně budou hvězdy se skvít, 
písně kde vítězů budou znít? Přistoupím ke Trůnu 
bych vzal svou korunu, zda i v ní budou hvězdy se 
skvít? 

2. Pane můj, prosbu slyš, v síle své veď 
mne již, chtěl bych vždy v modlitbách 
bdělým být. K nebesům v slávě Tvé pak se 
vznést k Tobě blíž, až hlas trub andělských 
bude znít.  

3. V onen den všechny nás ozáří Páně jas, 
hosana vítězů bude znít. Koruny dá nám 
Pán, když zazní Jeho hlas, zda i v mé 
budou hvězdy se skvít?  

94. ČASTO ZÁPASÍŠ SÁM     D 

1. Často zápasíš sám, upadáš v mnohý 
klam, o svou víru tak málo jen dbáš. Když 
pak sklání tě níž tvého života tíž, nechceš 
dát Mu své „já“ na oltář? 

Ref.: Dal jsi Pánu v svém životě vše, cos měl dát? 
Je v tvém srdci Pán Ježíš Král? Jen tak můžeš dál 
mít v srdci radost a klid, když vše Pánu dnes dáš 
na oltář. 

2. Jednou pochopíš snad jak tě Bůh vždy 
má rád, v každé chvíli že bdí jako stráž. On 
ti dá pokoj svůj, změní sám život tvůj, když 
Mu své srdce dáš na oltář. 

3. Za svým Králem chceš jít, k Jeho slávě 
jen žít, bližní své jako sebe rád máš? On tě 
zve ve svůj Dům, kráčej s ním k nebesům, 
život z lásky Mu dej na oltář. 

95. BŮH SYNA DAL     F 

1. Bůh Syna dal, má jméno Ježíš, chce 
spasit nás tou láskou svou. Život ti dá, když 
Jemu věříš a Jeho prázdný hrob je toho 
zárukou. 

Ref.: Když žije Pán, mohu doufat dále, bez obav 
žít a v Pravdě stát, protože vím, Ježíš má stále 
pevně můj zítřek v rukou svých a má mne rád. 



2. Když padne stín na cestu moji a unaví 
mne hříchů tíž, já přesto vím: Pán rány 
zhojí, zas zvedne dítě svoje vzhůru k sobě 
blíž. 

96. VELKÉ DĚDICTVÍ     G 

1. Velké dědictví mne očekává, i když 
na zemi zde nic nemám. Vzdor těžkým 
dobám já úzkost nemám, brzy mne Ježíš v 
slávu vezme. 

Ref.: Nevadí však nám, co lidé říkají, že jsme tak 
chudí bez bohatství. Velké dědictví v nebi nám 
dáno, my máme víc než milionář. 

2. Jen přemožitel to všechno zdědí, jak říká 
Bible, co bych chtěl víc. Budeme žíti, i když 
zemřeme, my máme víc než milionář. 

97. NELEHKÁ CESTA TA     C 

1. Nelehká cesta ta, co mě vede do nebe, 
i trní někdy raní na krev. Nelehká cesta ta, 
ale Ježíš je se mnou, i v noci slunce s Ním 
se mi stkví.  

Ref.: /:Ne, ne, nelehká cesta ta.:/ Však směle 
kráčím napřed, neb Ježíš je se mnou, On dobře 
moji cestu zná. 

2. Nelehká cesta ta, plná hrotů a bojů, 
nástrah a zkoušek mnoho tu je. Však 
Ježíšova dlaň mě uchrání od zlého, odsune 
každý kámen z mých cest. 

3. Ač bolí nohy mé, často těžká je pouť ta, 
když tíží břímě smutku i slz. Já věrně 
kráčím dál do nebeské Otčiny, všem 
strastem mým tam bude již dost. 

98. NEBESKÝ OTČE, CHCEME 
CHVÁLU TI VZDÁT      G 

1. /:Nebeský Otče, chceme chválu Ti 
vzdát.:/ Mne proměň - své dítě, ať můj 
život ctí Tě. Nebeský Otče, chceme chválu 
Ti vzdát. 

2. /:Duchu svatý, prosím, naplň i mne.:/ 
Ty sám ve své síle doveď nás do cíle. 
Duchu Svatý, prosím, naplň i mne. 

99. VEZMI SVŮJ KŘÍŽ     F 

Vezmi svůj kříž a následuj Ježíše, vezmi 
svůj kříž na každý den. Nestyď se říct: 
„Já znám Ježíše!“ Vezmi svůj kříž, když 
poklesáš níž, přiviň jej blíž. 

100. MOCNÝ JE, SLAVNÝ JE     G 

Mocný je, slavný je, Ježíš můj mocný je, 
pravda to, že můj Pán mocný je. Vidí zrak, 
slyší sluch, v Bibli svědčí svatý Duch, že 
Spasitel, můj Pán, mocný je. 

101. CHCI CHVÁLIT JMÉNO JEŽÍŠE    
 B 

Chci chválit Jméno Ježíše a dále chci nést 
tu lásky  zvěst. Chci chválit Jméno Ježíše za 
lásku, s níž miluje mne. 

102. POKOJ JAK ŘEKA     C 

Pokoj jak řeka, láska jak hora, přítomnost 
Tvého Ducha je všude kolem nás. Radost 
jak pramen, život věčný sám. /:Přijď 
Duchu svatý, zapal ohněm nás.:/ 

103. JAK MOCNÝ JE BŮH     E 

Jak mocný je Bůh, nádherný náš Pán. 
Ve své lásce k nám zjevil se On sám. Skrze 
moře Rudé provedl Boží lid. Slíbil: „Nikdy 
neopustím tě!“ Na Něj spolehni. 

104. POŽEHNEJ NÁS     F 

/:Požehnej nás.:/ Otče nebeský, požehnej 
nás. 

/:Přijď mezi nás.:/ Přijď, Duchu svatý, 
sestup mezi nás. 

/:Dotkni se nás.:/ Jehova Rafa, dotkni se 
nás. 



105. TO JSEM JÁ     D 

To jsem já, Pane, to jsem já, všechno, 
co mám, dávám Ti, to jsem já. To jsem já, 
Pane, to jsem já. Ducha svého na mne vlej. 
To jsem já. 

106. HALELUJA, PŘESTO VŠE     A 

Haleluja, přesto vše, ďábel vždy tě srazit 
chce. Těžkosti když přichází, hlavu vzhůru 
pozvedni, Haleluja, přesto vše. 

107. KAŽDÉ SLOVO     E 

Každé Slovo v Bibli pro mne je, každá 
kapitola, každý verš. Pro mne 
blahoslavenství jsou též, každé zaslíbení 
pro mne je. 

108. Ó, JAK V PRAVDĚ BOŽÍ SLOVO 
ZNÍ     G 

1. Ó, jak v pravdě Boží Slovo zní i v tento 
čas, Ježíš Kristus jako tentýž zjevil se nám 
zas. Jeho láska zachraňuje, uzdravuje též. 
Těší smutné, tiší bolest, buď Mu chvála 
čest. 

Ref.: Včera, dnes i na věky náš Ježíš tentýž je. 
Svět se mění, Ježíš nikdy, buď Mu chvála čest. 
/:Jeho jménu čest.:/ Svět se mění, Ježíš nikdy. 
Buď Mu chvála čest. 

2. Přítel hříšných hledá tebe – marnotratný 
syn. Ó, pojď k Němu, On tě zbaví pout 
a tíhy vin. Neodsoudí, poví ti však: „Jdi 
a nehřeš víc.“ Odpustí hřích, potěší tě, 
dovede v svou říš. 

3. Ježíš i dnes uzdravuje mocnou rukou 
svou. Věz však, že On nespojí se nikdy 
s nevěrou. Jak zaslíbil, tak učiní, jenom 
pojď a věř! Dovede tě slavně k cíli, jenom 
se Mu svěř. 

4. Jako tehdy s učedníky do Emauz Pán šel, 
chodí s námi žití cestou, sleduje náš běh. 
Brzy již Ho uvidíme v Jeho slavný den. 
Tento Ježíš z nebe přijde – tak jak odešel! 

109. BÝT TAK JAK JEŽÍŠ      E 

/:Být tak jak Ježíš:/, zde na zemi chci být 
jak On. Po celé cestě z země do slávy, 
toužím jedině být tak jak On. 

110. PŘES DUŠI MOU PLYŇ     F 

Přes duši mou plyň, přes duši mou plyň, 
Duchu Boží přes duši mou plyň. Tvůj 
pokoj plný - vším pro mne Tys mi. Duchu 
Boží přes duši mou plyň. 

111. BERÁNKOVI ČEST     G 

1. /:Beránkovi čest, Beránkovi čest, 
Beránkovi čest v nebesích!:/ /:Haleluja, 
haleluja! Beránkovi čest v nebesích!:/ 

2. /:Ježíš přemohl, Ježíš přemohl, Ježíš 
přemohl pekla moc!:/ /:Haleluja, haleluja! 
Ježíš přemohl pekla moc.:/ 

112. ROZHODL JSEM SE     C 

1. 3x/:Rozhodl jsem se jít za Ježíšem:/, 
už nikdy zpět, už nikdy zpět. 

2. 3x/:Svět leží za mnou a kříž přede 
mnou:/, už nikdy zpět, už nikdy zpět. 

3. 3x/:I když sám půjdu, nechci se vrátit:/, 
už nikdy zpět, už nikdy zpět. 

4. 3x/:Pojď bratře se mnou, pojď 
za Ježíšem:/, už nikdy zpět, už nikdy zpět. 

113. MILUJI JEJ     C 

1. Nechť prchne z srdce svět i jeho klam, 
spasený jsem pro krev od všeho zla. Před 
křížem Spáso, z srdce kořím se, krví Ježíše 
z hříchu cele obmyj mne. 

Ref.: Miluji Jej, miluji Jej, neb‘ On dřív miloval 
mne a vykoupil spasení mé na Golgotě. 

2. Ztracený bídně v hříchu byl jsem já, 
v těžkém otroctví vášní duše má. 
Před Bohem strach zachvátil duši mou, 
však nyní čistý ze všech běd krví svatou. 



3. Svázán jsem byl, však nyní volný jsem. 
Můj slepý zrak moh' uzřít světla lesk. 
Mrtev jsem byl, však v Kristu z mrtvých 
vstal, smím hlásat světu pokoj, který On mi 
dal. 

114. KDYŽ JSEM MOH ́ SPATŘIT      F 

Když jsem moh' spatřit v knize vykoupení 
zapsané tam jméno mé, já jsem tak šťastný 
v Spasiteli, když jsem tam moh' spatřit 
jméno mé. 

115. JÁ VÍM, TO BYLA KREV     F 

Já vím, to byla Krev, já vím, to byla Krev, 
já vím, to byla Krev za mne. Já ztracený byl 
zde, však On na kříži mřel. Já vím, to byla 
Krev za mne. 

116. VE JMÉNU JEŽÍŠE     E 

Ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše vítězství 
dáno nám. Ve jménu Ježíše, ve jménu Ježíše 
ďábel utíká sám. Když my přicházíme ve 
jménu Ježíše, zda neprchne duší vrah? 
V tom nádherném, v tom jménu Ježíše 
vítězství dal nám Bůh.  

117. DOTKNOUT SE PÁNA      G 

Dotknout se Pána má jedinečný význam, 
v ten čas život tvůj zasáhne změna. Jak je 
možné se dotknout Ježíše? Když s vírou 
vzýváš Jméno Jeho. 

118. TAM PLYNE ŘEKA     F 

Tam plyne řeka, průsvitná jak křišťál, vody 
života od trůnu Beránka. Pojď pít tu vodu 
bezplatně do syta, pojď ke zřídlu žití, co 
léčí i spasí! 

119. JEDINOU TOUHOU     C 

Jedinou touhou - být tak jako Ježíš, jedinou 
touhou - být tak jako On. V slovu i v činu, 
každou hodinu, po všecky dny být tak jako 
On. 

120. ON JE ZDE      C 

On je zde, haleluja, On je zde, amen. On je 
zde, svatý, svatý, Jeho Jméno vzýváme. On 
je zde, ztiš svou duši, slyš, jak něžně volá 
tě. On je zde, Jej se dotkni, stejným již 
nezůstaneš. 

121. PROVEĎ MNE      F 

Proveď mne, Pane můj, proveď mne každý 
den. Proveď mne, Pane můj, 
ať nezbloudím v té tmě. Proveď mne 
na výšiny, jež tonou v tmě. Proveď mne, 
proveď mne, proveď mne. 

/:Přítomnost Tvoje nechť posílí mne, 
lásky Tvojí leskem rozjasňuj mé dny. 
Ať nezmlkne písnička na rtech mých - 
proveď mne, proveď mne, proveď mne.:/ 

122. KAŽDÝ ČLOVĚK AŤ JEJ 
CHVÁLÍ     F 

Každý člověk ať Jej chválí, každý člověk, 
ty i já. Každý člověk v každém kraji, On 
zaplaší všechen strach. Ježíš je zdrojem 
spasení, za nás nesl hříchů tíž. Chvalme Jej 
za utrpení, každý Jemu zpívej dnes. 

123. VÍM, NÁS NEZKLAME NÁŠ 
PÁN     F 

Vím, nás nezklame náš Pán, v Něho doufat 
chcem‘. Vím, mne nezklame můj Pán, vždy 
posílí mne. I když hrozí bouře děs, mrak, 
vichr zdvihá se, já v Bohu naděj vždy mám, 
On nezklame mne. 

/:On je přítel můj, věrný až po skon. 
Zklamat může svět, ale nikdy On. I když 
hrozí bouře děs, mrak, vichr vzdouvá se, 
já v Bohu naděj vždy mám, On nezklame 
mne.:/   



124. BŮH MŮŽE UČINIT VŠECHNO    
 E 

Bůh může učinit, učinit, učinit, Bůh může 
učinit všechno! On je Alfa i Omega - 
počátek i konec, Bůh může učinit všechno! 

125. Ó, JAK MOCNÝ JE NÁŠ BŮH    F 

1. /:Ó, jak mocný je náš Bůh.:/ Ó, jak 
mocný, ó, jak mocný. Ó, jak mocný je náš 
Bůh. 

2. /:Vzdejme Pánu chválu, čest.:/ Vzdejme 
chválu, vzdejme chválu. Vzdejme Pánu 
chválu, čest. 

3. /:Kažme Slovo Boží vždy.:/ Kažme 
stále, kažme stále. Kažme Slovo Boží vždy. 

4. /:Žijme Slovem Božím vždy.:/ Žijme 
stále, žijme stále. Žijme Slovem Božím 
vždy. 

126. RYCHLE BLÍŽÍ SE      A 

Rychle blíží se setkání na povětří v blahém 
sjednocení se. S vámi potkám se po tam té 
straně, v domě tom, kde bydlí Bůh. Uslyšíte 
libý zpěv, jak ještě nikdy předtím, nádherné 
bude to, pravím vám. A sám Boží Syn nás 
doprovodí v tom setkání v nebi tam. 

127. BŮH DOBRÝ JE      F  

Bůh dobrý je, Bůh dobrý je, Bůh dobrý je, 
dobrý pro mne je. 

128. NÁDHERNÝ, NÁDHERNÝ     E 

Nádherný, nádherný je mi Ježíš zde, Bůh 
rady i moci, Kníže pokoje. Spasí mne, 
chrání mne od hanby hříchu. Nádherný je 
můj Spasitel, chvála Mu. 

129. NELITUJI, NELITUJI     A 

Nelituji, nelituji, že po všechny dny Pán 
volal mne. On mne obmyl ze všech vin, 
nyní mohu kráčet s Ním. Nelituji, ó ne! 

130. BŮH ROZTÍNÁ I DNES OKOVY    
 G   

/:Bůh roztíná i dnes okovy.:/ Bůh roztíná 
i dnes okovy a svobodu dává nám. 
My nemůžeme více bez Ježíše žít, 
On gruntem naším i nadějí naší je. On nás 
vytrhnul z moci hříchu, pout satana, 
my nemůžeme více bez Ježíše žít. 

131. RADOST MÁM, VŽDYŤ JEŽÍŠ 
SPASIL MNE     F 

1. /:Radost mám, vždyť Ježíš spasil mne:/, 
radost mám, vždyť Ježíš spasil mne. 
Zpívám sláva, haleluja, Ježíš spasil mne. 

2. Když jsem já byl hříšný ..... 

3. Chtěl bych říci všem, že ..... 

132. BŮH STARÁ SE     F 

Bůh stará se o tebe i mne, přes temnost i 
mraky Bůh stará se. 

133. TAM JSOU LIDÉ SKORO VŠUDE    
 G 

1. Tam jsou lidé skoro všude, kterých srdce 
hoří jen, ohněm, který o letnicích spadl 
a očistil je. On již hoří nyní v srdci mém, 
ó chvála, Jemu čest. Já jsem tak přešťasten, 
že jsem jeden z nich. 

Ref.: /:Jeden z nich, jeden z nich, já jsem tak 
přešťasten, že jsem jeden z nich.:/ 

2. Ač ti lidé byli prostí, slávy světské 
neměli. Pokřtěni v jménu Ježíše, letnice své 
prožili. Teď zvěstují v šíř i v dál, že Jeho 
moc ta stejná je. Já jsem tak přešťasten, 
že jsem jeden z nich. 

3. Oni byli v vrchní síni shromážděni spolu 
tam, a Duch Svatý shůry pokřtil je i moc do 
služby dal. Co učinil pro ně toho dne, 
to stejné dá ti též. Já jsem tak přešťasten, 
že jsem jeden z nich. 



4. Pojď, můj bratře, hledej Toho jež očistí 
z hříchu hned, a zvony radosti zazní i udrží 
v ohni tě! To již hoří nyní v srdci mém, 
ó chvála, Jemu čest. Já jsem tak přešťasten, 
že jsem jeden z nich. 

134. PŘICHÁZÍ ZE VŠECHNĚCH 
STRAN     D 

1. Přichází ze všechněch stran, přichází 
ze zemí všech, by s Králem sednout 
ke stolu jak host, a všichni tu šťastni jsou. 
Smět patřit v tu svatou tvář věnčenou 
Božskou ctí, účastníky Jeho chval jak perly 
v koruně být. 

Ref.: Když Ježíš vykoupil mne, přešťastné je srdce 
mé. Nemusím již, ne, to břímě mé nést, to Jeho jho 
lehké je. Má duše černá jak noc, však temnost 
prchla pryč. Hlas vítězství v srdci zní, vždyť Ježíš 
dal volnost mi. 

2. Kde bílý soudcovský trůn, spasených 
sbor pěje tón. Slz není již tam, smutek není 
znán a smrt nezná země ta. Náš Spasitel 
napřed šel připravit cestu nám. Brzy zas 
setkáme se, loučení již není tam. 

3. V tom městě se brány stkví, dnem nocí 
otevřeny. To učinil On, tou milostí svou 
vede ve vlast Otcovskou. Je místa pro 
všechny dost, by každý moh' jak host 
svatební stůl zaujmout tam, kde všichni 
šťastni jsou. 

4. Náš Ježíš již přijde hned, a zkoušky již 
skončí se. Co kdyby náš Pán sám přišel již 
dnes, pro ty co bez hříchu jsou? Zda bude 
to šťastný den, neb chvíle zoufalství? Na 
povětří potká nás, to bude překrásný čas. 

135. NADĚJE MOJE PEVNĚ TKVÍ D 

1. Naděje moje pevně tkví v Ježíše díle, 
v Jeho krvi. Nechceš-li v nejistotě žít, Ježíše 
Jména se uchyť. 

Ref.: Sám Kristus gruntem, skálou mou /:a jiné 
sypkým pískem jsou.:/ 

2. Když temnost Jeho tvář chce skrýt, 
v milosti přesto můžu žít. A vlny hrozné 
valí se, však kotva duše drží mne. 

3. Ve smlouvě krve přisáh' mi  
v vzbouřených vlnách pomoci. Když 
všechno kolem zdá se třást, On mou 
nadějí, v Něm smím stát. 

4. Když s hlasem trouby zjeví se, ať s Ním 
spojeným najde mne. Ve svatost Jeho 
oblečen, před trůnem Božím nalezen. 

136. JIŽ NADCHÁZÍ TEN DEN     F 

1. Již nadchází ten den, kdy Kristus zjeví se 
pro lid svůj vyvolený, aby ho vzal do slávy. 
/:Jaká radost tam bude, když Spasitel náš 
přijde, co za den, slavný den, to bude.:/ 

2. Čeká Spasitel od nás, bychom věrni byli 
včas. Poslal nám též Slovo své v srdce tvé 
i v srdce mé. /:Lide bdi a mocně stůj, vraha 
duší se neboj, neb já Pán střežím vás, děti 
své.:/ 

3. Bratři, sestry, všichni teď posvěcujme 
srdce hned na ten slavný velký den, který 
záhy zjeví se. /:Neb prázdného sluhu Pán 
jistě též nepřijme tam. Doufej dnes, pokud 
čas, blahý čas.:/ 

4. Tvoje krev shladila nám každý hřích 
i všechen klam. Nový život dává již, nový 
život káže žít. /:Moc Tvých slov promění 
nás, pro nás zpěvu nastal čas, jistě přijď, 
Pane náš, rychle přijď.:/ 

137. JEDNOU RÁNO     F 

1. Jednou ráno, až se skončí žití běh, 
zaletím pryč. Tam k domovu na nebeský 
břeh, zaletím pryč.  

Ref.: Zaletím, ó chvála, zaletím pryč. Když Pán 
přijde, haleluja, brzy již, zaletím pryč. 

2. Když pomine život jako sen, zaletím 
pryč. Jako ptáček z klícky své poletím pryč. 



3. Ještě trochu chmurných žití dní, zaletím 
pryč. Do kraje bezmezné radosti, zaletím 
pryč. 

138. NA HLAS PÁNA     F 

1. /:Na hlas Pána ozveme se.:/ Na hlas 
Pána ozveme se. Já se ozvu, když zavolá 
mne. 

Ref.: /:Budu pilně slyšet:/, až uslyším také jméno 
mé. /:Budu pilně slyšet:/, až uslyším také jméno 
mé. 

2. /:S vděčným srdcem já se ozvu.:/ 
S vděčným srdcem já se ozvu, když 
uslyším, že On volá mne. 

3. /:Na hlas Pána zda odpovíš?:/ Na hlas 
Pána zda odpovíš? Zda odpovíš, když 
zavolá tě? 

Ref.: /:Musíš pilně slyšet:/, až uslyšíš také jméno 
své. /:Musíš pilně slyšet:/, až uslyšíš také jméno 
své. 

139. TY JSI HODEN     G 

1. Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Pane i Bože 
náš. Ty jsi hoden přijmout chválu, chválu, 
čest i moc. Poněvadž Ty stvořil jsi vše 
ve své moci, všechno stvořil jsi Ty sám. 
A z vůle Tvojí bylo to stvořeno, Ty jsi 
hoden vzít čest. 

2. Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Pane i Bože 
náš. Ty jsi hoden přijmout chválu, chválu, 
čest i moc. Poněvadž zabitý jsi byl za lid 
svůj, všechny zachránils Ty sám. Skrze krev 
Tvoji koupil jsi nás Bohu, Ty jsi hoden vzít 
čest. 

3. Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Pane i Bože 
náš. Ty jsi hoden, Ty jsi hoden, Spáso, 
Beránku náš, vzíti i dnes chválu i moudrost 
i vděčnost, požehnání i moc. Bůh náš 
ať přijme moc na věky věků. Amen, amen, 
amen. 

140. JSEM TU JEN CHUDÝM 
POUTNÍKEM     D 

1. Jsem tu jen chudým poutníkem, chvátám 
do nebeských bran. Putuji tak, abych 
dospěl, když ti svatí vejdou tam. 

Ref.: /:Když ti svatí vejdou tam:/, Pane, toužím 
být v tom počtu, když ti svatí vejdou tam. 

2. Moji blízcí tam čekají, bez poskvrny 
jejich šat. Brzy s nimi se uvidím, když ti 
svatí vejdou tam. 

3. Spasitele svého uzřím, Jeho lásku dobře 
znám. Čeká, aby mne přivítal, když ti svatí 
vejdou tam. 

141. KOĹ-PŘES CELÝ SVĚT     C 

1. Kol ́-přes celý svět - Duch mocí svou 

věje. Kol ́-přes celý svět - jak řek ́ prorok, tak 

děje se. Kol ́-přes celý svět - působí mocné 
zjevení se. Boží milost vznáší se jako šum 
mohutných vod. 

2. Také v srdci mém Duch mocí svou věje. 

Také v srdci mém, jak řek ́ prorok, tak děje 
se. Také v srdci mém působí mocné zjevení 
se. Boží chvála vznáší se jako šum 
mohutných vod. 

3. Zda i v srdci tvém Duch mocí svou věje? 

Zda i v srdci tvém, jak řek ́ prorok, tak děje 
se. Zda i v srdci tvém působí mocné 
zjevení se. Boží chvála vznáší se jako šum 
mohutných vod. 

142. STÁLE POTKÁVÁM LIDI     G 

1. Stále potkávám lidi, co se ptají mne: 
„Pročpak nejsou divy dnes, jak za starých 
dní?“ Však divy jsou, já věřím v to, neb 
Bible říká: „Hle, Bůh včera Bohem divů 
byl, tím stejným i dnes je.“ 



Ref.: Bůh je dnes ještě týž, On je stále tentýž. Jestli 
včera měl moc, tak i dneska ji má. Slyší tvoje 
modlitby, potřeby tvé zná. Nepoklesej již víc, Bůh 
odpověď ti dá. 

2. Zkoušel jsi hledat cestu ze všech strastí 
svých, však vidíš, že jedině Bůh může 
pomoct ti. On hotov je i dnes učinit v tvém 
životě div. Důvěřuj Jeho moci a jenom 
Jemu věř! 

143. KDYŽ SPASITEL NÁS PŘIVÍTÁ    
 B 

1. Když Spasitel nás přivítá, vykoupené 
krví svou. A tisíce vděčných hlasů bude 
znít a radostně budou chválit nádherného 
Boha tam, to bude nejsladší haleluja, které 
znám. 

Ref.: Haleluja, haleluja, haleluja, haleluja, 
haleluja, haleluja, haleluja, haleluja. 

2. Tam je velká radost v nebi, když se 
hříšník vrací zpět. A když všecky již přivítá 
Spasitel, potom naráz setkáme se kolem 
trůnu Boha tam, to bude nejsladší haleluja, 
které znám. 

3. My cítíme blízkost nebe, když 
shromáždíš děti své. Povznášíme hlas do 
hůry chválíc Tě. Když pak spojíš svou 
vybranou, která Ti zazpívá žalm, to bude 
nejsladší haleluja, které znám. 

144. JEŽÍŠ UZDRAVIL SLEPÉHO 
MUŽE D 

1. Ježíš uzdravil slepého muže a vzbudil 
z mrtvých dcerušku Jaira. Nakrmil lačné, 
posílil slabé, však nyní více potřebujeme 
Jeho. 

Ref.: Jezu, nyní potřebujeme Tebe, když všechny 
děti shromáždíš svoje. Když veslujeme bouřlivým 
mořem, tehdy více potřebujeme Tebe. 

2. Na Jeho slovo povstali chromí, a jazyk 
němých moh' chválit Boha. Však On je 
stále tím stejným Bohem, kterého nyní 
potřebujeme více. 

145. JEŽÍŠ JE PŘÍTEL NEJLEPŠÍ     D 

1. Ježíš je přítel nejlepší nad vše na zemi té, 
nad tisíci nejkrásnější duši mé. V Něm já 
Lilii z údolí pouze jsem spatřit směl. On 
očistí i uzdraví cele mne. Mne těší, když 
jsem smutný, v mé nouzi podpírá: „Slož na 
mne své starosti, neboj se!”, haleluja! 

Ref.: On je Lilie z údolí, jasnou Jitřenkou sám, 
nejkrásnější nad tisíce, které znám. 

2. Ó, On péče moje odjal, trápení na se 
vzal, v pokušeních ducha svoji sílu dal. Pro 
Něj všeho jsem se zřeknul, čím spoutaný 
jsem byl a v mém srdci nyní vládne 
Duchem svým. Ať celý svět se směje, satan 
mne pokouší, já dosáhnu cíle díky Ježíši. 
Haleluja! 

3. On mne nikdy neopustí, nepustím se Ho 
já, bych žil vírou v Jeho Slovo sílu dá. 
I když oheň mě chce strávit, nebojím se již, 
ne, manu z nebe dává lačné duši mé. 
A potom v věčné slávě smím patřit v Jeho 
tvář, kde nad řekou vody živé pokoj dáš, 
haleluja! 

146. JEŽÍŠ SVŮJ ROZPROSTŘEL 
STŮL     A  

1. Ježíš svůj rozprostřel stůl, kde chce lid 
nakrmit svůj a zve všechny vyvolené: 
„Prosím pojď”. Manu z nebe dává nám, 
o vše postará se sám, ty s Ježíšem můžeš 
sednout k stolu tam. 

Ref.: Prosím pojď, volá Ježíš, prosím pojď, ten kdo 
touží jíst s Ježíšem, rychle pojď! Kdo dav lidí 
nasytil, vodu v víno proměnil, všechny lačné nyní 
volá: „Prosím pojď.” 



2. Učedníci kázat šli, byli Pánu poslušni, 
neb je Mistr všechny volal: „Prosím pojď“. 
Jejich nouzi spokojí kousek chleba a pár 
ryb, tak své věrné také i dnes nasytí. 

3. Brzy Pán nevěstu svou vedle sebe dá 
na trůn, kde zástupy nebe shromážděni 
jsou. Skvostný lesk oslní nás, roucha 
svatých září tak, tam Ježíše vyvolení věčně 
jsou. 

147. SLYŠTE, JAK NÁS PÁN ŽNĚ 
SLADCE VOLÁ     F 

1. Slyšte, jak nás Pán žně sladce volá: „Kdo 
pracovat půjde pro mě již? Kdo zachránit 
chce hynoucí duše, kdo ukáže úzkou cestu 
jim?” 

Ref.: Mluv, Pane můj, mluv, Pane můj, mluv 
a rychle dám odpověď Ti. Mluv, Pane můj, mluv, 
Pane můj, mluv a povím: „Pane pošli mne.” 

2. Když se oheň dotkl úst proroka, bělejší 
nad sníh učinil je. Když hlas Boží řekl: 
„Kdo nám půjde?” Odpověděl: „Tu jsem, 
pošli mne.” 

3. Miliony hynou v hanbě hříchu, poslyš 
jejich bol a hořký pláč. Pospěš, bratře, 
pospěš ku pomoci! Rychle řekni: „Pane, 
zde mne máš.” 

4. Brzy čas té sklizně již pomine, brzy bude 
doma každý snop. A Pán žně pak usměje se 
na nás, řekne: „Dobře, můj věrný sluho.” 

148. NÁRODY SE LÁMOU     F 

1. Národy se lámou, Izrael se budí, jak 
proroci mluvili nám. Dni pohanů sečteny, 
strachem obtíženy, to věčnost již stojí 
u bran. 

Ref.: Vykoupení den blíží se, chvějí všech lidí se 
srdce. Buďte plni Ducha, mějte lampy čisté. Hleď 
vzhůru, ten den blíží se. 

2. Falešní proroci povstanou a klamou, 
zapírají se Božích pravd, že Pán Ježíš 
Kristus je jediným Bohem, a my tam, kde 
apoštolů znak. 

3. Pučí strom fíkový, Jeruzalém vzkvétá, 
byv mrtev již po mnoho let. Však dnes On 
vyzývá, pozdní déšť sesílá, vraťte se 
vyhnaní v svůj kraj. 

4. Moci nebes v pohybu a mnozí svedeni, 
nevědí, co nám říká „Znak”. Lid Boží je 
silou, pohne tou hodinou, vykoupení blízký 
to čas. 

149. PANE, ZAČAL JSEM     F 

1. Pane, začal jsem v Tvém světle svůj běh, 
jež svítí na mne z nebe jasně teď. Svět - 
jeho marnost opustil jsem hned, začal jsem 
v Ježíši,  a skončím ten běh. 

Ref.: Skončím ten běh, ano celý ten běh. Nevážím 
cenu a co říká svět. S hrstkou pohrdnutých od lidí 
třeba všech, já skončím, ó Jezu, tak skončím ten 
běh. 

2. Mnoho jich v tom závodě začíná, však 
držet krok se světlem odmítá. Jiní přijímají, 
vše nové se jim zdá, však jen velmi málo, 
ten běh překoná. 

3. Raději kráčel bych s Ježíšem sám, 
na kámen jako Jákob si ustlal. Žil v každý 
čas, na Tvou tvář patříval, než couvnul z té 
cesty a běhu se vzdal. 

4. Ó, bratře můj, kdy jen vezmeš svůj kříž, 
kdy se od světa smetí odvrátíš? Prodej, 
co máš, a tak chudé zbohatíš, pak jak 
všichni věrní ten běh dokončíš. 

150. PAK, KDYŽ ZASVITNE     F 

1. Pak, když zasvitne, ustane žal. Pak, když 
zasvitne, mrak prchne v dál. Bolest ustane, 
zlo není tam. Nebe otevře - přichází Pán. 



Ref.: Pak, když zasvitne, zjeví se Pán, vítězství 
věnec splete mi sám. Jásot vítězství z nebeských 
stran, v zlatém tom ránu, vítá nás On. 

2. V smutku útěchy mrak stráví zář, 
po noci temné den nových krás. Však 
v jedné chvíli promění nás, spatřím Ježíše 
hned tváří v tvář. 

3. Tam na oblacích potkáme se, všeliké slzy 
Pán setře mé. Potkáme všechny, jež blízcí 
nám, ó, co za ráno nastane tam. 

151. SLOVEM SVÝM SVATÝ DUCH A 

1. Slovem svým Svatý Duch odkryl hříšný 
můj stav. Poslal mi blahou zvěst, za mne 
též umřel sám. 

Ref.: Dnes Kristus život můj, hříchy mé v hrob 
složeny na nejhlubším moře dně. Shlazené, 
přikryté, na věky smyté, krev Ježíše stále chrání 
mne. 

2. Minulé drží On, i příští v moci má. 
Všechno mám nyní v Něm, On je můj - 
Jeho já. 

152. SLOVO TVÉ OD STRACHU 
CHRÁNÍ MNE E 

1. Slovo Tvé od strachu chrání mne, čítám 
je, smrt nepohltí mne. Slovo Tvé 
je potěšení mé, věřím v ně, uzdraví i dnes 
mne. Slovo Tvé přemáhá to, co zlé, ono 
osvobodí mne. 

2. Jméno Tvé od strachu chrání mne, 
vzývám je, smrt nepohltí mne. Jméno Tvé 
je potěšení mé, věřím v ně, uzdraví i dnes 
mne. Jméno Tvé přemáhá to, co zlé, ono 
osvobodí mne. 

3. Tvoje krev od strachu chrání mne, 
smývá hřích, smrt nepohltí mne. Tvoje 
krev je potěšení mé, věřím v ni, uzdraví 
i dnes mne. Tvoje krev přemáhá to, co zlé, 
ona osvobodí mne. 

153. TYS UKÁZAL CESTU     F 

1. Tys ukázal cestu pravé lásky, Ty, Pane. Ty 
jsi změnil svět svým zmrtvýchvstáním, Ty, 
Pane. /:Jenom Ty sám víš jen, co v mém 
srdci děje se, jenom Ty, Pane, jenom Ty.:/ 

2. Ty jsi vydal život za nás všechny, Ty, 
Pane. Proto, Pane, jsi mi stále blízký, Ty, 
Pane. /:U Tvých nohou celý svět, Ty víš, co 
nás čeká teď, jenom Ty, Pane, jenom Ty.:/ 

3. V srdci mém zůstáváš ve dne v noci, Ty, 
Pane. Ač mým očím nejsi viditelný, Ty, 
Pane. /:Jenom Ty sám víš jen, co v mém 
srdci děje se, jenom Ty, Pane, jenom Ty.:/ 

154. POHLEĎ, Ó JEZU     C 

1. Pohleď, ó Jezu, na prosby moje, nemohu 
nést ta břemena sám. V zoufalství Ty mi 
pomoci můžeš, lásku i péči projevíš sám. 

Ref.: Vyslyš, ó Jezu, vyslyš, ó Jezu, nemohu nést ta 
břemena sám. Vyslyš, ó Jezu, vyslyš, ó Jezu, 
pomoz, neb v Tobě svou pomoc mám. 

2. Pohleď, ó Jezu, na utrpení, však Ty jsi 
pramen soucitu k nám. Když v prosbách 
volám, Ty mne pozvedáš, trápení, boly 
utišíš sám. 

3. Když v pokušeních, Tys můj Spasitel, 
Ten, jenž pomáhá břemena nést. Vyslyš, 
ó Jezu, vyslyš, ó Jezu, nedej by žalost mne 
měla svést. 

155. KDYŽ V TOM RÁNU     F 

1. Když v tom ránu zmrtvýchvstání trouby 
Boží zazní hlas, smíme vstát, haleluja, 
z mrtvých vstát. Svatí se s radostí sejdou, 
všechněch slz zanikne znak. Smíme vstát, 
haleluja, z mrtvých vstát.  

Ref.: Smíme vstát, haleluja, z mrtvých vstát, 
amen, smíme vstát, haleluja. Když v tom ránu 
zmrtvýchvstání bude smrti hrot zlámaný, smíme 
vstát, haleluja, z mrtvých vstát.  



2. A v tom ránu zmrtvýchvstání, co za den 
nastane tam. Smíme vstát, haleluja, 
z mrtvých vstát. Otce, matku znova potkat 
a uvidět blízké nám. Smíme vstát, haleluja, 
z mrtvých vstát. 

3. A v tom ránu zmrtvýchvstání, když 
pomyslím s radostí, smíme vstát, haleluja, 
z mrtvých vstát. Moci spatřit tvář Ježíše, 
který zemřel za můj hřích. Smíme vstát, 
haleluja, z mrtvých vstát. 

4. A v tom ránu zmrtvýchvstání na povětří 
potká nás. Smíme vstát, haleluja, z mrtvých 
vstát. Potom vezme nás do slávy, kde 
připravil domov nám. Smíme vstát, 
haleluja, z mrtvých vstát.  

156. KRISTUS SPASITEL NA KŘÍŽI 
MŘEL B 

1. Kristus Spasitel na kříži mřel, mřel za tvé 
hříchy, bys’ život měl. “Duši skropenou 
Beránka krví nedotkne rána - pominu ji.” 

Ref.: /:Znamením, když bude krev:/, znamením, 
když bude krev, minu tě, přejdu dveře tvé. 

2. Zlého hříšníka Ježíš spasí, vše, 
co zaslíbil, On dodrží.” V prameni krve 
smyj hříchy své, nedotkne rána - pominu 
tě.” 

3. Čas soudu přijde na zemi tu, každý 
obdrží svou odplatu. “V spásné té z hříchu 
krvi ukryj se, nedotkne rána - pominu tě.” 

4. Plný soucitu, lásky svaté, plný dobroty, 
věrnosti své. “Najdeš můj pokoj v krvi 
svaté, nedotknu ránou - pominu tě.” 

157. BERÁNKOVI CHVÁLU, ČEST    
 D 

1. Beránkovi chválu, čest, všichni věčně 
chceme nést. To mohutný z Judy Lev, On 
zvítězil skrze krev, chvála Beránkovi! Čest 
Vítězi, setřen vrah, žít nemusíš v porobách. 
Změň v mém srdci Pane můj, co Tvůj čistý 
kalí zdroj, bych zrcadlil obraz Tvůj! 

2. Pán prolomil smrti noc, přinavrátil života 
moc. V krvavém boji za nás mřel, hlavu 
hada tak potřel, chvála Beránkovi! Ztráta 
Adamovým činem, nám vrácena Božím 
Synem. Život nový z Něj září, ať píseň 
vděčnosti, cti, věčně, Pane, vzdána Ti! 

3. Ó, ta milost, kterou znám, vede mne 
v Otcovský stan. Ó, ta láska daná mi, mě 
formuje, jak chceš Ty, chvála Beránkovi! 
Ó, Vítězi v srdci mém spal, co není Tvým 
dílem. Smrti osten zlámaný, svět i peklo 
prchají, neb mohutný Král jsi Ty! 

4. Již koruna září nám, hned u Otce 
sejdeme se tam, kde hymnus nový zazní 
Tvým lidem vzdávaný Ti: Chvála 
Beránkovi! Beránkovi věčnou čest vždycky 
všichni chtějme nést. V Něm je naše 
vítězství, tak ať píseň mocná zní: Věčné, 
Pane, díky Ti! 

158. KRISTUS PÁN OPUSTIL NEBA 
SLÁVU     G 

1. Kristus Pán opustil neba slávu a nás 
spasiť prišiel na ten svet. Veniec z tŕňa ranil 
Jeho hlavu, na kríž niesol bremeno našich 
bied. 

Ref.: On teraz žije na nebi, keď nad hriechom 
a smrťou zvíťazil. Pán žije v sláve nebeskej, čaká, 
by som preňho žil. 

2. On vstal z mrtvych ako víťaz slávny, aby 
býval v ríši večných krás. On zas príde 
splniť sľub svoj dávny a vezme si On 
k sebe všetkých nás. 



3. K Nemu poď dnes, duša hriechom jatá, 
odpustenie, spásu, pokoj ber! Veď za teba 
tiekla tiež krv svätá; poď ku Kristu 
a oddane Mu ver! 

159. Ó, JÁ TOUŽÍM TĚ MILOVAT    A 

Ó, já toužím Tě milovat, neb zakouším 
lásku Tvoji. Ježíš splatil vykoupení mé 
na Golgatském kříži tam. Nechť Tě srdce 
moje chválí, nezůstanu, jakým jsem. Ó, já 
toužím Tě milovat, svaté Jméno Tvé.  

160. UČIŇ, PANE, MNE SVÝM 
CHRÁMEM E 

Učiň, Pane, mne svým chrámem 
posvěceným, čistým, svatým. 
S díkůvzdáním, to je mým přáním, 
být Tvým chrámem, Pane. 

161. VÍTĚZSTVÍ JE MÉ     F 

1. /:Vítězství je mé:/, vítězství je dneska 
mé. Řek’ jsem: „satane, jdi pryč ode mne, 
vítězství je dneska mé.“  

2. /:Radost je má:/, radost je dneska má. 
Řek’ jsem: „satane, jdi pryč ode mne, 
radost je dneska má.“ 

3. /:Spasení je mé:/, spasení je dneska mé. 
Řek’ jsem: „satane, jdi pryč ode mne, 
spasení je dneska mé.“ 

4. /:Láska je má:/, láska je dneska má. Řek’ 
jsem: „satane, jdi pryč ode mne, láska je 
dneska má.“ 

162. MESIÁŠ JE KRÁLŮ KRÁL     E 

/:Mesiáš je králů Král, Mesiáš je pánů 
Pán.:/ On je Král všech králů, On je Pán 
všech pánů, Mesiáš je králů Král, Mesiáš je 
pánů Pán. 

163. SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ     C  

1. /:Svatý, svatý, svatý je náš Pán.:/ 

2. /:Hoden, hoden, hoden je náš Pán.:/ 

164. ČAS ŽNÍ ZAČÍNÁ     D  

Čas žní začíná, čas žní začíná. Spasitel volá, 
pole dozrává. Nečekej víc, do práce jdi. 
Hleď, lány zlaté jsou, čas žní je již. 

165. JÁ JDU TAM DO BOŽÍ ZEMĚ    
 G 

1. /:Já jdu tam do Boží země, kde vládne 
jas.:/ Já jdu tam do Boží země, kde vládne 
jas, kde je navěky mír. 

Ref.: /:Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď.:/ 
Pane můj, Pane můj, do nebe mne veď, kde je 
na věky mír.  

2. /:Pán Ježíš mi bude světlem na cestě 
mé.:/ Pán Ježíš mi bude světlem na cestě 
mé, kde je na věky mír. 

3. /:Setře každou slzu z očí, kde vládne 
jas.:/ Setře každou slzu z očí, kde vládne 
jas, kde je na věky mír. 

4. /:Pojď s námi tam do té země, kde 
vládne jas.:/ Pojď s námi tam do té země, 
kde vládne jas, kde je na věky mír. 

166. BOŽÍ RADOST     G 

/:Boží radost Pán dává svým dětem, Boží 
radost je v srdci tvém.:/ 3x/:Nedovol, by ji 
někdo vzal:/, radost v srdci tvém. 

167. JEŽÍŠ VĚRNÝ JE, NIKDY 
NEZKLAME     F 

Ježíš věrný je, nikdy nezklame. Zem i nebe 
pominou, však Ježíš nezklame. 

168. MŮJ PÁN PŘIJDE     C 

1. Můj Pán přijde, můj Pán zas přijde, Jeho 
hlas už vyhlížím. Můj Pán přijde, On jistě 
přijde, budu žít už stále s ním. 

Ref.: Ježíš, drahý Ježíš, přijde v slávě své s anděly 
svými. Ježíš, můj drahý Ježíš, nový ráj svým 
věrným dá. 



2. On se vrátí, čas ten se krátí, skončí pláč 
a trápení. On je láska, ta věčná láska, 
On vše láskou promění. 

169. JEŽÍŠ, MŮJ SPASITEL     F 

1. /:Ježíš, můj Spasitel, já se nepohnu.:/ 
Tak jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

Ref.: /:Já se nepo- já se nepohnu.:/ Tak jako 
stromy při tekoucích vodách já se nepohnu. 

2. /:Já stojím na skále, já se nepohnu.:/ Tak 
jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

3. /:Cestuji do nebe, já se nepohnu.:/ Tak 
jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

4. /:Vichr mě naklání, já se nepohnu:/ Tak 
jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

5. /:Jsem ukryt v Ježíši, já se nepohnu.:/ 
Tak jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

6. /:Sláva, haleluja, já se nepohnu:/ Tak 
jako stromy při tekoucích vodách já se 
nepohnu. 

170. CHVAL BOHA, MÁ DUŠE     E 

/:Chval Boha, má duše, a vše, co ve mně je, 
chval Jeho Jméno.:/ Za to, co udělal, že 
mne tak miloval, za to, co udělal, chval Jeho 
Jméno. 

171. KDO ZNÁ TU ZEM   G 

1. Kdo zná tu zem, pláč kde není. Bolest 
neznáma tam. Všude tam touha má se 
vznáší. Vejdu tam? Tak se stále ptám. 

Ref.:  Zemi vzácných dnů pro mne má můj Pán, 
tu zemi, v níž trůn má můj přítel a Pán. K zemi 
vzácných dnů zraky zvedám. I mně zaslíbil můj 
Pán, že tam místo mám. 

2. Vznešený je cíl, jasně září. Spěchám, chci 
zvítězit. Vysněná země má mi mává a já 
vím, že stojí za to žít.  

172. NEMÁM NIC, CO BYCH 
MOHLA TOBĚ DÁT     E 

1. Nemám nic, co bych mohla Tobě dát, 
nemám sil tu před Tebou, Pane, stát. 

Ref.: Ruce prázdné přináším před Tvůj slávy trůn, 
manou z nebe naplň duši mou. 

2. Pomaž léčivou mastí oči mé, pomoz 
ústům vyzpívat chvály Tvé. 

3. Vím, že Tvé sliby nikdy nezklamou, 
ve Tvé péči se cítím bezpečnou. 

173. DNES JDU K TOBĚ, PANE MŮJ    
 E 

1. /:Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty 
mě zveš a chválím Tě.:/ Dnes jdu k Tobě, 
Pane můj, tak jak Ty mě zveš a vzývám 
Jméno Tvé. Chválím Tě, vzývám Jméno 
Tvé. 

2. /:Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel 
k nám, tak chvalme Jej.:/ Staré hříchy 
odhoďme, Ježíš přišel k nám a oslavujme 
Jej. Chvalme Jej, oslavujme Jej. 

3. /:Zapomeňme na sebe, na Něj hleďme 
jen a chvalme Jej.:/ Zapomeňme na sebe, 
na Něj hleďme jen a oslavujme Jej. 
Chvalme Jej, oslavujme Jej. 

4. /:Ježíš Kristus je náš Král, život svůj 
nám dal, jen za Ním pojď.:/ Ježíš Kristus je 
náš Král, život svůj nám dal, tak ty Mu svůj 
též dej. Za Ním pojď, život svůj Mu dej. 

5. /:K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme 
a chvalme Jej.:/ K Ježíši se přibližme, ruce 
zvedněme a oslavujme Jej. Chvalme Jej, 
oslavujme Jej. 



174. EL ŠADDAJ, EL ŠADDAJ     F 

Ref.: El Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón v Adonaj. 
Od věku až na věky Jméno Tvé se nemění. El 
Šaddaj, El Šaddaj, El Eljón v Adonaj. Ty jsi, 
Bože, veliký El Šaddaj. 

1. Dlouhý čas před Ježíšem Spasitel byl 
zaslíben, mnohý ještě netušil, že by On byl 
Mesiáš. Převeliká je moc Tvá, Golgotou 
nám zjevená, ponížením dokázal Bůh lásku 
k nám. 

2. Vím, že jsi Ho na kříži obětoval 
za hříchy. Milovaný Syn Tvůj nás 
vysvobodil od smrti. Ty jsi Bůh, který vidí 
klečícího před Tebou, z otroků pak 
svobodné jsou děti Tvé.  

175. MÁLO RÁD DRUHÉ MÁŠ     D 

Ref.: Málo rád druhé máš, ač lásky slova tvá plná 
jsou. Bůh, že je, vyznáváš; však pláče nad tebou. 

1. Víru mít, jak má být, znamená vždy 
s Kristem žít. Boha znát, mít Ho rád, 
znamená srdce své Mu dát. 

2. Zvítězíš jen, když bdíš, z očí cíl když 
nespustíš. Běž vždy dál, jak si přál Kristus 
Pán Ježíš, Tvůj Král. 

3. Cílem tvým je být s Ním, s nebeským žít 
Otcem svým, pohled svůj zvednout výš 
a tak být Bohu stále blíž. 

176. VZDEJ DÍK BOHU, RÁD TĚ MÁ    
 F 

/:Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, 
přidej píseň chval, vzdej dík, protože Ježíš 
je tvůj Pán a Král.://:Tak věř, když jsi slabý 
- sílu máš a už nouzi nepoznáš, protože 
Pán Ježíš byl dán za nás.:/ Vzdej dík. 

177. JSI LÁSKA MÁ     G 

1. Jsi láska má, pozvedám svůj hlas 
a klaním se Tobě, Pane můj. Ať píseň má 
Tebe velebí, dej, ať je to příjemné uším 
Tvým. 

2. Já mám Tě rád, Tobě náležím a vším, co 
mám, Tebe chválím. Teď jásám, Bůh je 
přítel můj. Haleluja, vím, co mám, když Tě 
znám. 

3. Ty Pán jsi můj, k Tobě přicházím, když 
žízeň mám, Ty mi dáváš pít. Teď jásám, 
Bůh je přítel můj. Haleluja, vím, co mám, 
když Tě znám. 

178. VĚRNÁ LÁSKA, PANE MŮJ     E 

Věrná láska, Pane můj, neustává, a milost 
Tvá nikdy nepřestane. Je nová každé ráno, 
nová každé ráno. Věčná je, Pane, věrnost 
Tvá, věčná je věrnost Tvá. 

179. JAK PROUDY ŘÍČEK DVOU     D 

1. Jak proudy říček dvou se náhle v řeku 
spojí a dál jen jedno jsou, už nic je 
nerozdvojí. Tak spoj se Vaše láska v jediný 
mocný proud, co přenese přes úskalí 
bezpečně vaši loď. 

2. Jak slunce každý den svítí a neumdlévá 
a stejně dává všem, nesoudí, nevybírá. Tak 
stejně vaše láska svítí ať lidem všem, ať 
poznají, že Ježíš Král, je vaším průvodcem. 

3. Hale-haleluja, zvony v nebesích znějí, 
čest chvála radostná Ježíši, Spasiteli, že 
láskou požehnal vám, za ruce vede vás. Tak 
jděte s ním a služte Mu, vždyť On vyvolil 
Vás.  



180. JEŽÍŠ, NAD KAŽDÉ JMÉNO     F 

/:Ježíš, nad každé jméno, Spasitel Ježíš, 
vítěz a Král. Emanuel, Bůh je tu s námi, 
velikou láskou miluje nás.:/ Svatý Bůh, 
Mesiáš pravý, jediný Otce Syn, prvorozený. 
Spasil nás – Beránek na věky, králů Král 
a pánů Pán! 

181. VÍM, ŽE JEŽÍŠ PŘIJDE     F 

Ref.: Vím, že Ježíš přijde brzy na zem k nám 
a vezme svůj lid s sebou tak, jak kdysi slíbil nám, 
věřím, že přijde Pán jako Král.... 

1. Přijde Ježíš s anděly a vezme lid svůj 
připravený k sobě tam, náš Ježíš Pán. 

2. Korunu dá těm, co věrně sloužili Mu 
s láskou denně, s radostí, ty On poctí. 

3. Budu také celým srdcem zpívat, volat, 
Ježíš přišel na zem k nám, můj drahý Pán. 

182. BÝT, JEZU, TVŮJ     C 

1. Být, Jezu, Tvůj, co může býti nad to, 
snad králů lesk a světa svůdný třpyt. 
Netřeba ptát se: “Spasiteli, jak to?” 
Největší sláva Tebou oděn být. 

Ref.: Být, Jezu, Tvůj, to teprve je život. Být 
navždy Tvůj, co víc bych míti chtěl. /:Vždyť Ty 
jsi krev svou drahou vylil za mne a spásy zdroj jsi 
pro mne otevřel.:/ 

2. Být, Jezu, Tvůj, když všude rostou stíny 
a smrti noc po zemi táboří. Pak srdce bdí a 
neleká se tíhy, když Boží láska ve mně 
zahoří. 

3. Být, Jezu, Tvůj u Otce v domě slávy, 
ta blaženost se nedá vystihnout, když nová 
píseň lásku věčnou slaví, kdo vzpomene, 
jak těžká byla pouť.  

183. JEN SE DÍVEJ NA PTÁČKY     C 

1. Jen se dívej na ptáčky, jejich přání Bůh 
zná. Ty jsi víc nežli oni, praví Pán. Neboj se 
o svůj život, který Pán v rukou má. Je Tvůj 
Otec na nebi, rád tě má. 

2. Hledej království Boží, v kterém Ježíš je 
Pán, u Něj máš odměnu, jsi Jeho syn. 
Neboj se o svůj život, který Pán v rukou 
má, je Tvůj Otec na nebi, rád tě má. 

184. JEDNOU BUDE VLÁDNOUT    
 F 

1. Jednou bude vládnout všude ruka Boží, 
pak se v lidském srdci jásot rozezní. Také 
všechna vojska světa zbraně složí. Kníže 
míru vydá rozkaz poslední. 

Ref.: Když Král Ježíš přijde znovu na zem k nám, 
Jeho čistou lásku pozná každý sám. Konečně 
zmizí válek vír, na celém světě bude mír, když 
Král Ježíš přijde znovu na zem k nám. 

2. Bouře nenávisti Bůh svým Slovem ztiší. 
Vztahy přátelství se snadno rozvinou. 
Nikdo nářek a pláč z ghetta neuslyší, 
protože násilí a hrůzy pominou. 

185. VÁM DÁVAM NOVÝ PŘÍKAZ 
SVŮJ     d 

1. /:Vám dávám nový příkaz svůj - lásku 
mějte jedni k druhým.://:Jako jsem miloval 
já vás, jako jsem miloval já vás, lásku mějte 
jedni k druhým.:/ 

2. /:A lásku dávat srdcem svým máme - ne 
jazykem lživým.://:Abychom v den Krista 
Pána, abychom v den Krista Pána mohli 
v Jeho slávu vejít.:/ 

3. /:Kdo svého bratra nemá rád, svého 
Boha marně volá.://:Pán neslyší naše 
prosby, Pán neslyší naše prosby, nežijem-li 
v míru spolu.:/ 



186. BŮH MOU CESTU ZNÁ     F 

Bůh mou cestu zná, když už končí cesta 
má. On sílu dá, když problém mám. Pro 
mne cestu Bůh můj má. On je strážcem 
mým, mohu dále kráčet s ním. Miluje mne 
a sílu dá. /:On svou cestu má.:/  

187. JMÉNO PÁNĚ JE PEVNOU 
VĚŽÍ     E 

/:Jméno Páně je pevnou věží, spravedlivý 
se skrývá v ní, bezpečný je.://:Vyvyšujme 
jméno Jeho, vyvyšujme jméno Jeho, 
vyvyšujme jméno Jeho, králů Král.:/ 

188. BOŽE, OTČE MŮJ     C 

1. Bože, Otče můj, stále při mně stůj. Když 
má víra v zkoušce zmírá, Ty mne posiluj. 

2. Když jsou oči mé slzou zalité, modlitbou 
mou Tobě určenou docílím pokoje.  

3. A když pokouší svět mne se svou lží, 
vyznat mohu, že v svém Bohu jsem 
nejbezpečnější. 

189. SVATÁ ZEMĚ     C 

Svatá země je kolem nás a já vím, že andělé 
jsou s námi v každý čas. Chvalme Jej, 
slavme Jej, Boží sláva naplňuje náš 
pozemský chrám. 

190. NEBESA HLÁSAJÍ     G 

1. Nebesa hlásají - živý je Pán. Kdo je víc 
laskavý, než je živý Pán.  

Ref.: Beránek na trůně na věky kraluje, pokleknu 
před Ním rád, chci Jej oslavovat. 

2. Já budu hlásat - živý je Pán, který byl 
zraněn, abych byl zachráněn.  

191. ON BYL KŘIŽOVÁN     A 

1. On byl křižován a za mne zemřel, abych 
z hříchu pout byl svoboden. Pak On 
zmrtvýchvstal a přímluvcem se stal. On 
každou mou potřebu zná. 

Ref.: Jsem rád, že já Ježíše znám. Jsem Jeho a On 
je můj, On mi dává pokoj svůj a jistě vím, 
že očekává mne, když já přejdu přes Jordánu břeh. 

2. Byl čas, kdy neznal jsem Jej, život můj 
obtížen. Jednoho dne zavolal On mne. 
Vyznal jsem hříchy své, nyní jsem 
svoboden a On je přítel nejlepší. 

192. ZVÍŤAZIL SOM     F  

1. Zvíťazil som, keď Ty, Boží Syn, vylial si 
krv, diabla porazil, diabla porazil. Na kríž si 
šiel, tam som mal byť ja, tak ďakujem. 

Ref.: /:Božia láska je úžasná, veď Boží Syn 
zomrel za mňa.:/ 

2. Zanechal si trón, Otca opustil, tu na 
zemi s nami si žil, s nami si žil. Na kríž si 
šiel, tam som mal byť ja, tak ďakujem. 

3. Tak dlho bol môj duch väznený, 
hriechom zviazaný a v tme hodený, a v tme 
hodený. Na kríž si šiel, tam som mal byť ja, 
tak ďakujem. 

4. Ach dnes už viem, že Ty, Boží Syn vylial 
si krv, diabla porazil, diabla porazil. Na kríž 
si šiel, tam som mal byť ja, tak ďakujem. 

193. VELEBÍME TĚ A CTÍME     F  

Velebíme Tě a ctíme, poctu přinášíme, 
písně ke Tvé chvále, ruce pozvedáme. 
3x/:Haleluja:/, amen.  

194. PANE MŮJ, JÁ DÍKY TI VZDÁM    
 F 

Pane můj, já díky Ti vzdám za to, žes mi 
spasení dal, dík Ti vzdávám písněmi chval, 
že jsi se nade mnou smiloval. 



195. BOŽÍ RUKY DRŽ SE JEN     F 

/:Boží ruky drž se jen.:/ Věř jen tomu, co 
je věčné. Jeho dlaň neměnná je.  

196. PANE, DĚKUJI TI     D 

Pane, děkuji Ti za to, že rád mne máš. 
Slyšíš modlitby mé, když modlím se. Když 
všechno chvěje se, pouto Slova to drží 
mne. Pane, děkuji Ti, děkuji Ti. 

197. DÍKY, PANE     E 

Díky, Pane, za to všechno cos’ daroval mi. 
I když nesplatím Ti tu lásku, kterou dal jsi 
mi, děkuji Ti. 

198. K NÁM ZE SVÉ SLÁVY     Es 

1. K nám ze své slávy, věčný příběh praví, 
můj Bůh a Spasitel, Ježíš na zem přišel. 
V chlévě narozen vlastním lidem cizincem, 
muž slz, trápení všech, utrpení. 

Ref.: Jak Ho miluji, Jej vyvyšuji, můj dech, můj 
slunce svit, On je mi vším! Velký Stvořitel je můj 
Spasitel a Boží plnost přebývá v Něm. 

2. To ponížení přináší spasení, když v noci 
hříchu tmy ztracen jsem já i ty. Bůh něžně 
s láskou odložil nádheru svou, sklonil se, 
aby získal duši mou. 

3. Sám bez reptání přijal své poslání, 
podobu muže vzal, zjevil ten skrytý plán. 
Ó, slavné tajemství - ta oběť Golgoty a já 
teď vím, že Ty jsi Bůh - JÁ JSEM. 

199. JEŠTĚ KROK     G 

Ještě krok, jeden krok, víru dej pro jeden 
krok, víru dej mi, Pane, v jeden krok, ještě 
jeden krok. Ačkoli už cestou slábneš a den 
tmavý je, neměj strach z noci zlé. Slyš, co 
říká Spasitel: „Jsem s tebou, neboj se; za 
mnou pojď v světle mém.” Ještě krok, 
jeden krok, víru dej pro jeden krok, víru 
dej mi, Pane, v jeden krok, ještě jeden krok. 

200. JÁ ZPÍVÁM O SVÉM JEŽÍŠI     E 

1. Já zpívám o svém Ježíši, aby věděl svět, 
že je můj Pán nejdražší, všem chci povědět. 
Modlitbu mou vyslyšel, ke mně na zem 
sám přišel, mé srdce choré uzdravil, /:všem 
chci povědět.:/ 

2. Můj dřívější Pán lhářem byl, vždy jen 
sliboval, sliby své však nesplnil, lásku 
nedával. Můj nový Pán jiný je, starostlivý, 
plný lásky, Pán Ježíš se jmenuje, /:všem 
chci povědět.:/ 

3. Slyš píseň o mém Ježíši, i tebe má rád, 
náruč plnou milosti i tobě chce dát. 
Trápení tvé z nebe zřel, cestou kříže pro tě 
šel, teď čeká, chce ti lásku dát, /:věř, On tě 
má rád.:/ 

4. Já zpívám svému Ježíši, On je teď můj 
Pán, Jemu věčně sloužit chci, vím, že mne 
má rád. Život za mne položil, aby se mnou 
věčně žil, já jenom Jemu náležím, /:všem 
chci povědět.:/ 

201. PÁN, SPASITEL MŮJ     E 

1. Pán, Spasitel můj, je vítězem v mém 
životě, teď už nemusím bojovat s hříchem 
sám. Pán, Spasitel můj, je vítězem v mém 
životě, teď je On životem mým i silou 
mou. 

2. Ó, Pane můj, všechno’s pro mne už 
vykonal, teď Tě chci poznávat stále víc 
a víc. Zlom pýchu mou, abych poznal, že 
bez Tebe nemohu ve světě žít, ó, Pane můj, 
nemohu ve světě žít, ó, Pane můj. 

202. JEŠTĚ NIKDY NEBYL DEN     E 

Ještě nikdy nebyl den takový jak dnes, ještě 
nikdy nebyl čas takový jak dnes, nebylo 
nikdy světlo, jež svítí tak jasně jak v těch 
dnech, v těch nádherných dnech. 



Sám Pán Ježíš Kristus - On zjevil se mi, mé 
hříšné a slepé otevřel oči, a Slovo den ze 
dne je reálnější, ať z mých úst má chvála 
Mu zní.  

203. TI, KDO ČEKAJÍ     E 

1. Ti, kdo čekají na Pána, nabývají nových 
sil, vznášejí se křídly jak orel. Běží, však 
neumdlévají, chodí, však nezeslábnou. 
Uč mne tak, Pane, jít s Tebou.  

2. Uč mne tak, Pane můj, uč mne tak čekat 
jen dřív, než půjdu cestou života. Abych 
věrně kráčet moh’ stezkou Tvých krvavých 
stop. Uč mne tak, Pane, jít s Tebou. 

3. Uč mne tak čekat jen, když nemám sílu 
žít a nevidím cestu před sebou. Ty jsi Bůh, 
neměníš se, přijdeš sám, posílíš mne. 
Uč mne tak, Pane, jít s Tebou. 

204. MY VŠICHNI CHCEME     C 

1. 3x/:My všichni chceme žít v míru, 
lásce.:/ Radostně žít, radostně žít. 

2. 3x/:Závisti, zlobě, sobectví, hříchu:/, 
postavit hráz, postavit hráz.  

3. 3x/:Být bratru bratrem, podat si ruce:/, 
kde sílu brát, kde sílu brát? 

4. 3x/:Otevřme srdce teď svému Pánu.:/ 
On spojí nás, On spojí nás.  

205. Ó, UČIŇ MNE, PANE     F 

1. /:Ó, učiň mne, Pane, nástrojem své 
slávy, pozvedám hlas i ruce své.:/ 

2. /:Ó, stvoř ve mně, Pane, život ke Tvé 
slávě, pozvedám hlas i ruce své.:/ 

3. /:Čest, sláva Ti Jezu, ať plyne na věky, 
pozvedám hlas i ruce své.:/  

4. /:Teď zpívám Ti píseň vděčnosti 
a chvály, pozvedám hlas i ruce své.:/ 

206. TAK JAK JELEN     D 

Tak jak jelen má duše touží po pramenech 
čistých vod. Jen Ty jsi touhou mého srdce, 
Pane, přijmi chválu mou. 

/:Tys mou silou, Ty můj jsi štít. Jen v Tobě 
duše má smí se skrýt. Jen Ty jsi touhou 
mého srdce, Pane, přijmi chválu mou.:/   

207. PROMĚŇ SRDCE MÉ     D  

Proměň srdce mé, ať vždy čisté je. Proměň 
srdce mé, ať smím být jak Ty. /:Já jsem jen 
hlínou, Ty hrnčířem mým. Tvoř mě 
a ztvárňuj sám, ať potřebný jsem. Proměň 
srdce mé, ať vždy čisté je. Proměň srdce 
mé, ať smím být jak Ty.:/ 

208. ON OPUSTIL PRO MNE     E 

1. On opustil pro mne svůj palác, zlatý 
trůn, ale já pohrdl Jím. Za marnosti světa já 
lehce prodal Jej a On chtěl být Pánem 
mým. 

Ref.: Jen za třicet stříbrných, tolik dali zaň. Tak 
jako za otroka, lidské zlosti to daň. Pánu tak 
zrazenému, chci dát srdce své. On tak draze 
za mne zaplatil, tak miloval mne. 

2. Bohatství a sláva nedají štěstí ti, jestli 
Pána zapřel jsi. Bez Ježíše padnou tvé 
plány, všechny sny, stříbro krásu - ztratí ji. 

209. JEDNA CESTA VZHŮRU VEDE    
 D 

1. Jedna cesta vzhůru vede, trním bývá 
vroubena, je to cesta vůle Boží, úzká je 
a vzpřímená. Na té cestě vůle Boží hojnost 
síly připravil Bůh nám v řece své milosti, by 
nás mdloby pozbavil. 

Ref.: /:Při té cestě vůle Boží řeka Boží milosti. :/ 



2. Kamením ač bývá stlaná, i když není bez 
boje, je to cesta požehnaná, radosti 
a pokoje. Po té cestě vůle Boží kdysi kráčel 
Mistr Sám, nyní úsměv Jeho svítí na tu 
cestu také nám. 

3. Pojďme cestou vůle Boží s hlavou 
vzhůru Jemu vstříc. Nesme břímě svoje 
rádi, nereptejme nikdy víc. Z řeky Boží 
milosti svěžest síly proudí všem, kdo své 
plní povinnosti, nesou břímě každý den.  

210. AJ, BLÍŽÍ SE VEČER     E 

1. Aj, blíží se večer a stíny se pnou, již 
dlouze na cestu svou hleď! Tys v dáli 
a bloudíš bez pomoci tmou. Pojď, tvůj 
Otec čeká tě teď. 

Ref.: Ó, pojď, dítě ztracené, domů se vrať, dnes 
pozval tě Otec tvůj zas. Den soudu se blíží, již 
domů se vrať, než milosti pomine čas. 

2. Aj blíží se večer a umlkne hlas, jenž 
spásu ti zvěstoval zde, snad zítra již nebude 
volat tě zas, bez Ježíše bude ti zle. 

3. Aj, blíží se večer, již příteli slyš, své srdce 
mu otevři dnes. Hleď, míjejí chvíle 
a nebeská říš ti zavřena bude snad dnes. 

211. BLUDIŠTĚM ŽIVOTA CHORÝ    
 G 

1. Bludištěm života chorý, ve spleti 
neschůdných cest, přes doly ploužíš se, 
hory, nebe tvé pozbylo hvězd. Břemeno 
hříchů tě tíží, radosti tvé ty tam, slunce se 
k západu níží a tys tak sám, ach sám. 

Ref.: Ještě dnes pod kříž svůj hřích přines, Ježíš 
ti odpustí, spásu dá. 

2. Pochybnost pokoje nedá, nevěra 
nezastře vin, svědomí hlas svůj-li zvedá, 
děsí tě činů tvých stín. Života jedinou chvíli 
zpět nelze zavolat, poslední překročíš míli, 
před Bohem budeš stát. 

3. Pohleď tam bělostně svítí v temnotě 
potupný kříž. Naděj tvé prozáří žití, před 
Ním-li se pokoříš. Na něm to Syn Boží 
tichý za tě byl přibitý, ó, pospěš se svými 
hříchy na Golgotu i ty!   

212. CHCEŠ-LI OD HŘÍCHŮ     E 

1. Chceš-li od hříchů, chceš být svobodný, 
pohleď na Beránka, spasení volnost kyne 
z Golgoty, pohleď na Beránka. 

Ref.: Pohleď na Beránka Božího, pohleď 
na Beránka, neboť jen On sám může tě spasit, 
pohleď na Beránka. 

2. Ztrápený když jsi a zarmoucený, pohleď 
na Beránka, zármutek tvůj On v radost 
promění, pohleď na Beránka. 

3. V hodině zkoušek a pokušení, pohleď 
na Beránka, překážky všechny On sám 
odstraní, pohleď na Beránka. 

4. Přítele není v světě lepšího, pohleď 
na Beránka, který by mohl spasit každého, 
pohleď na Beránka.  

213. JEZU DRAHÝ, PANE MŮJ     A 

1. Jezu drahý, Pane můj, co dám za to, 
že jsem Tvůj, každý tvor Tě oslavuj, jen 
Tebe, Pane můj, jen Tebe. 

Ref.: Já chci s Tebou Pane jít, s Tebou věčně v nebi 
žít, v srdci mém bys mohl být, jenom Ty, Pane 
můj, jenom Ty. 

2. Zde na zemi tělo mám, přemáhá je blud 
a klam, jsem jím zmítán sem a tam, 
bez Tebe, Pane můj, bez Tebe. 

3. Až má zemská pouť skončí, duše má se 
pokloní, slyším už jak píseň zní, jen Tobě, 
Pane můj, jen Tobě. 



214. JEŽÍŠI JEN SRDCE ODEVZDEJ    
 E 

1. Ježíši jen srdce odevzdej, očistí tě, zdraví 
ti dá. Duch Svatý naplní život tvůj, zmůžeš 
s Ním i svoje já. 

Ref.: Proč vyčkáváš, kde postáváš, že na hlas 
Ježíšův nic nedbáš? Brzo čas milosti pomine, ach, 
duše domů se vrať. 

2. Ježíši jen srdce odevzdej, života čas 
uplyne v ráz, uletí roky a tento svět, uvidíš, 
nemá co dát. 

3. Ježíši jen srdce odevzdej, můžeš být 
s Ním vždy blažený, hříchu už nemusíš 
otročit, můžeš být vyproštěný.   

215. CHCI KONAT, PANE, VŮLI 
TVOU     D 

/:Chci konat, Pane, vůli Tvou.:/ Vezmi, 
tvaruj, formuj mě sám. Chci konat, Pane, 
vůli Tvou. 

216. MILOST NALEZLA MNE     F 

Milost nalezla mne, změnila staré srdce mé. 
Byl jsem ztracený, má duše na dně, však 
milost nalezla mne. 

217. PÁN SILOU MOU     E 

/:Pán silou mou, písní mou.://:On se stal 
mou záchranou.:/ Pán silou mou, písní 
mou. 

218. MÁM SÍLY ZDROJ      F 

1. Mám síly zdroj, kdykoliv slabý jsem, 
když trápení mě tíží v srdci mém. Mám síly 
zdroj, co z nebe plyne nám, v krvi Ježíše 
ochranu svoji mám. 

Ref.: Vyznávám krev, prolitou na Golgotě. 
Ta drahá krev tam tekla též za mne. Za každý 
bol, nemoci, hříchy mé. Když chci být uzdraven, 
vyznávám Boží krev. 

2. Já nevím, proč jen lidé sami jdou, když 
Golgota je naší záchranou. Ta vzácná krev 
z ní stále plyne nám. Já vykoupený, 
ten Boží pokoj znám. 

219. JSEM NA CESTĚ     F 

1. 3x/:Jsem na cestě v kraj Kanán.:/ Jsem 
na cestě, chvála Mu, jsem na cestě. 

2. 3x/:A jestli chceš, tak pojď se mnou.:/ 
Jsem na cestě, chvála Mu, jsem na cestě. 

3. 3x/:Jestli nechceš, nemeškej mne.:/ Jsem 
na cestě, chvála Mu, jsem na cestě.  

220. KRÁČÍME NA SION     D 

Kráčíme na Sion, nádherný, nádherný Sion. 
Kráčíme na horu Sion - to nádherné město 
Boží. 

221. BLÍŽ TOBĚ, BLÍŽE, JEŽÍŠI MŮJ    
 D 

1. Blíž Tobě, blíže, Ježíši můj, táhni mne 
k sobě, chci být cele Tvůj. Přiviň mne k 
sobě, vem v náruč svou, jen pokoj Tvůj 
ztiší vždy duši mou, jen pokoj Tvůj ztiší 
vždy duši mou. 

2. Blíž Tobě, blíže, sám nemám nic, slyš 
prosbu pokornou, vyjdi mi vstříc. Mou 
velkou vinu i každý hřích odpusť, můj 
Pane, jenž dlíš v nebesích, odpusť, můj 
Pane, jenž dlíš v nebesích. 

3. Blíž Tobě, blíže, Tvým vždy chci být, 
vše, co je zlé, chtěl bych již opustit. Tvé 
všechny ctnosti rád bych chtěl mít 
a s Tebou brzy již na věky žít a s Tebou 
brzy již na věky žít. 

222. JE PRAMEN     B 

1. Je pramen krví naplněn, jež proudí 
z Krista žil, a když v něm hříšník ponořen, 
je zbaven hříchů sil. Je zbaven hříchů sil, je 
zbaven hříchů sil. A když v něm hříšník 
ponořen, je zbaven hříchů sil. 



2. Když lotr kál se, zaplesal, že spatřil 
pramen ten, jím mohu, byť bych poklesal, 
od jha být svoboden. Od jha být svoboden, 
od jha být svoboden, jím mohu, byť bych 
poklesal, od jha být svoboden. 

3. Co vírou spatřil jsem Tvou krev z Tvých 
skrání prouditi, Tvou lásku slavil vždy můj 
zpěv, vždy bude slaviti! Tě vždy chce slaviti, 
Tě vždy chce slaviti. Tvou lásku slavil vždy 
můj zpěv, vždy bude slaviti. 

4. Můj Beránku, Tvá drahá krev neztratí 
svoji moc, až celá Kristova církev přemůže 
světa noc. Přemůže světa noc, přemůže 
světa noc. Až celá Kristova církev přemůže 
světa noc. 

223. V SRDCI MÉM ZNÍ     F 

1. V srdci mém zní sladká písnička, 
z Ježíšových slov ji znám: „Pokoj nesu 
v době bouřlivé, zemdleným rád 
pomáhám“. 

Ref.: Ježíš, Ježíš, Ježíš, jméno nejsladší. V duši 
budí touhy, city lásky nejhlubší. 

2. Život můj byl celý zmařený, srdce moje 
plnil žal. Ježíš zhojil rány bolavé, píseň mi 
do srdce dal. 

3. Raduji se z Jeho milosti, v lůně Jeho 
spočívám. Když zřím Jeho usměvavou tvář, 
rád si o Něm zazpívám. 

4. Pán zaslíbil, že se vrátí zas, by nás ve svůj 
domov vzal. Do svého nás přijme 
království, kde On je náš slavný Král. 

224. PRO PÁNA ŽÍTI     F 

1. Pro Pána žíti a věren Mu být, Jemu se 
líbit a za Ním vždy jít. Jeho být cele, být 
šťasten a mlád, cesta to plná je nebeských 
vnad. 

Ref.: Ó, Tobě, Spasiteli se dávám oddaně, neb Ty 
v svém spásném díle dals sebe cele mně. Já nemám 
jiných pánů, mé srdce trůn je Tvůj, pro Tebe je žít 
každý den, toť Kriste cíl je můj. 

2. Pro Pána žíti, jenž na kříži mřel, nesl mé 
hříchy, bych já život měl. Láska ta mocná 
vždy táhne mne blíž, proto jdu za Ním, rád 
nesu svůj kříž. 

3. Pro Pána žíti, ať kdekoliv jsem, konati 
dílo, jak chce v Slově svém. Hotov být 
trpět i snášeti žal, pěti Mu vždycky žalm 
díků a chval. 

4. Pro Pána žíti zde okamžik ten, dokud 
nesvitne mi nebeský den. Hledati ztracené, 
k Němu je vést do nebes domova 
z bludných jich cest. 

225. CHTĚL BYCH JAK SLUNEČNÍ 
ZÁŘE     F 

1. Chtěl bych jak sluneční záře tmu plašit 
den co den, zahánět ze smutné tváře bol, 
každý žal i sten. 

Ref.: Chci sloužit, chci sloužit, oděj mne, Pane, 
svou mocí. Chci sloužit, chci sloužit, jas šířit 
temnou nocí. 

2. Ó, kéž bych dovedl s láskou vždy vlídný 
ke všem být, by poznal svět, jak je šťasten, 
pro Tebe kdo chce žít. 

3. Pomoz mi, prosím, ó Pane, bych všech 
byl hříchů prost, Tvou bych vždy dobrotu 
hlásal, že Tvým jsem na věčnost. 

226. JSEM ZDE NA ZEMI     C 

1. Jsem zde na zemi poutníkem v prachu 
zmatených stop. Bloudím, přece však 
zpívám všem, kdo hledí na svůj hrob. 

Ref.: Zpívám o tom, že nalézám cestu již ze smrti 
do nebe. Bůh sám, který svět stvořil nám, úděl nás 
lidí vzal na sebe. 



2. Na své pouti když hledám cíl skrytý před 
tváří mou, v světě, kde člověk ve tmách žil, 
zřím hvězdu zářivou. 

227. HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ    C 

1. Hospodin je můj pastýř, Hospodin je 
můj pastýř, nebudu mít, nebudu, nebudu 
mít, nebudu, nedostatku. 

2. Na pastvinách zelených, na pastvinách 
zelených pase mne a vodí mne, pase mne 
a vodí mne k vodám tichým. 

3. Duši mou unavenou, duši mou 
unavenou občerstvuje a těší, občerstvuje 
a těší až na věky.  

228. TVŮJ JSEM, PANE MŮJ     F 

1. Tvůj jsem, Pane můj, co libý hlas Tvůj 
milost Tvou mi zajistil. Touhu mám v sobě 
býti blíž Tobě, Tobě jsem se zasnoubil. 

Ref.: Veď mne blíže k sobě, Pane můj, já po Tobě 
vždy toužím, veď mne blíže k sobě, Pane můj, 
ať Ti na věky sloužím. 

2. Tebe miluji, sebe věnuji k službě Tvé, 
ó Nejvyšší. Vše jsem zanechal, co jsem 
miloval, kvůli Tobě, Ježíši. 

3. Ó, jak šťastný jsem v společenství Tvém 
již zde, Pane Ježíši. Až přijdu k Tobě, díky 
vzdám Tobě, moje Lásko nejčistší. 

229. VELKÁ JE VĚRNOST TVÁ     C 

1. Velká je věrnost Tvá, Bože, můj Otče, 
nad to, co dáváš mi, nežádám víc. Vím, 
že mě láska Tvá provází věčně, každý den 
smím hledět v Tvou svatou líc. 

Ref.: Velká je věrnost Tvá, velká je věrnost Tvá, 
Tys za mne položil sám život svůj. V každé já 
chvíli chci děkovat Tobě. Věčná je věrnost Tvá, 
ó Pane můj. 

2. Nebesa zvěstují velkou Tvou slávu, 
měsíc i slunce jas dáváš Ty sám. Vzdávám 
Ti, Otče můj, lidskou jen chválu, veliké 
lásce Tvé zjevené nám. 

3. Z hříchů‘s mne vymanil, dal život věčný, 
vede mne rámě Tvé k nebesům dál. Chci 
být, ó Pane můj, radostně vděčný za vše, co 
z lásky své sám jsi mi dal. 

230. PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ     E 

1. Přijď, Duchu Svatý, já prosím, přijď, 
o to pokorně lkám. Přijď se svou silou 
a mocí, mé srdce nechť je Tvůj chrám. 

2. Přijď, Pane, jak vlahý vánek, přijď, dej 
mi radost a mír. Změň život můj ke Tvé 
chvále, bych mocí tvou stále žil. 

231. PŘIŠEL KE MNĚ     A 

Přišel ke mně, přišel ke mně. Když jsem 
nemohl jít tam, kde je On, přišel ke mně. 
Proto zemřel na Golgotě. Když jsem 
nemohl jít tam, kde je On, přišel ke mně. 

232. VE VĚZENÍ     C 

1. Ve vězení tam spoutáni Pavel a Sílas 
modlili se. V tom uvolnil Pán pouta jim, 
dveře se též otevřely. 

Ref.: Chválíme Tě, chválíme Tě, vzdáváme chválu 
Ti i čest. Tys cestou, pravdou, životem, chválíme 
Tě, chválíme Tě. 

2. Když přijde čas a poznáš, že břemeno 
hříchů svázalo Tě. V Jménu Ježíše pomodli 
se, On úplně osvobodí Tě. 

233. KDYBYCH VŠECKO MĚL     D 

1. Kdybych všecko měl, však bez Ježíše, 
stálo by to za to tady žít? Mohlo by být 
srdce utišeno, mohla by mi časnost dáti 
klid? /:Kdybych všecko měl, však bez 
Ježíše, byl by cíl můj hoden zápasu? Stačí 
zábavy a světa rozkoš dát za život 
s Kristem v náhradu?:/ 



2. Jaké štěstí míti všecko v Kristu – pro bol 
všech srdcí balzám i lék. Není hříchu, jejž 
by neodpustil, vykoupit On stačí z vin nás 
všech. /:Když mám Ježíše, jen Jeho milost, 
a třeba na světě už nic víc, všecko mám, 
mám plnost požehnání, nemusím si přáti 
více nic.:/ 

 

 

 

234. BEZ NĚHO HYNUL BYCH V 
SVĚTĚ     E 

1. Bez Něho hynul bych v světě, bez Něho 
nemohu nic. Bez Něho unášen větrem jako 
zvadlý suchý list. 

Ref.: Jezu, ó Jezu, Ty jsi štěstím mých dní, vším, 
vším jsi mi, ó Jezu, ó Jezu, bez Tebe zhynul bych 
i já. 

2. Bez Něho prázdno a temno, a srdce 
v zoufalství lká. Bez něho zhynul bych 
marně, však Ježíš je má záchrana. 

235. TOUŽÍM, CHCI BÝT S JEŽÍŠEM    
 B 

Toužím, chci být s Ježíšem, já ve svém srdci 
touhu mám být s Ním, být Jemu blíže, 
u Jeho kříže, já ve svém srdci touhu mám 
být s Ním. 

236. EMANUEL, EMANUEL      C 

Emanuel, Emanuel, to Jméno zní Emanuel. 
S námi Bůh, On žije v nás, to Jméno zní 
Emanuel. 

237. KRÁLI MŮJ     E 

1. Králi můj, Bože svatý, k Tobě se v touze 
blížím, Tys nesl hřích můj klatý, ku trůnu 
Tvému vzhlížím. 

2. Chci se Tvým slovem živit, Tobě žít 
dnem i nocí, chci jen Tobě vždy věřit, hřích 
Tvou přemáhat mocí. 

3. Pane můj, zbav mne všeho, co mne 
k světu zde víže, uprostřed lidu Tvého, ať 
znám moc Tvého kříže. 

4. Vyslyš mou prosbu, Pane, před svojí ztiš 
mne tváří, vůli dej plnit věrně, prolni mne 
svojí září. 

238. HALELUJA, ON VŽDY 
ODPOVĚĎ MÁ     G 

/:Haleluja, On vždy odpověď má.:/ Když 
prosíš v Jeho Jménu, vírou odpověď přijde. 
Haleluja, On vždy odpověď má. 

239. TOUŽÍM MU SLOUŽIT     D 

Toužím mu sloužit s vděčností v srdci, On 
daroval život mi. Když jsem byl v hříchu, 
On mne vykoupil a daroval život mi. 
/:Po něm touží má duše, Pane, toužím 
sloužit Ti.:/ 

240. DOVOL MI JÍT S TEBOU JEZU    
 G 

Dovol mi jít s Tebou, Jezu, a nikdy 
neopouštěj mne, neboť nebe se nikdy bez 
Tebe nestane domovem pro mne. 

241. SVĚT TEN JIŽ MNE 
NEZADRŽÍ     G 

Svět ten již mne nezadrží, ještě chvíli, 
půjdu pryč. Pánu život jsem zasvětil 
a svatební roucho dal mi On. 

242. NIKDO NENÍ JAKO MŮJ JEŽÍŠ    
 A 

/:Nikdo není jako můj Ježíš.:/ Pověz, kdo 
zemřel za mne, aby duši mou spasil. Nikdo 
není jako můj Ježíš. 



243. JESTLI TENTÝŽ DUCH     C 

/:Jestli tentýž Duch, jenž Ježíše vzkřísil 
tam, v tobě najde místo své.:/ /:On též 
obživí smrtelné tělo, jestli najde místo 
své.:/ 

 

 

244. VEDEŠ MNE     E 

/:Vedeš mne, vedeš mne stále blíže a blíže, 
Pane můj, Svatým Duchem vedeš mne.:/ 
Neb Ty provázíš vždy dítě své bezpečně 
do nebes bran a každý může věřit Ti 
a kráčet Tvou cestou věčnou. 

245. JÁ JSEM V NĚM     G 

/:Já jsem v Něm:/, každý den já jsem 
v Něm. I když vstávám každé ráno nebo 
když už usínám, /:já jsem v Něm.:/ 

246. PÁN DOBRÝ JE     D 

1. /:Pán dobrý je, Pán dobrý je.:/ Pán 
dobrý je, Pán dobrý je. On dal nám svého 
Ducha, Pán dobrý je. 

2. /:Děkuji Ti, Pane, děkuji Ti.:/ Děkuji Ti, 
Pane, děkuji Ti. Tys dal nám to poselství, 
děkuji Ti. 

247. KDYŽ PŘEMÝŠLÍM     E 

Když přemýšlím o dobrotě Ježíše a o tom, 
co učinil pro mne, z mojí duše volám 
haleluja! Díky mu, že On spasil mne. 

248. DĚKUJME PÁNU JEŽÍŠI     F 

Děkujme Pánu Ježíši za všechno, co nám 
dal. Za Jeho smrt na kříži, skrz kterou 
spasil nás. Že mezi námi přebývá, jak 
zaslíbil v Slově svém. Pozvedněme naše 
ruce a chvalme Jej! /:Vyvyšujme Jej, 
chvalme Jej! Pozvedněme naše ruce 
a chvalme Jej.:/ 

249. ROZTÁHNI SVÁ KŘÍDLA     D 

Roztáhni svá křídla, malý orle, a leť. Zde 
v údolí místo nemáš, ale k nebi se vznášet 
nech. Když vrah stíní ti slunce jas, tak věř, 
že dvě křídla máš. Roztáhni svá křídla, malý 
orle, a leť. 

250. TVŮJ ŽIVOT JE SNADNÝ     Es 

1. Tvůj život je snadný, když stojíš 
na vrcholu, radost plní tvé srdce, pokoj 
v duši své máš. Ale všechno se mění, když 
kráčíš údolím. Jen neztrácej víru, přece 
nekráčíš sám. 

Ref.: Bůh je s tebou na vrcholu, On je s tebou 
v údolí, ze všech těžkostí vyvede tě On sám. On je 
s tebou v radosti, On je s tebou v zlých chvílích. 
V noci tě neopouští, je s tebou celý den. 

2. Snadno mluvit o víře, když stojíš na 
vrcholu, když všechno se děje, tak jak ty 
všechno chceš. Ale v těch údolích, 
zkouškách i v tvých potřebách, tam tvoji 
víru vyzkoušet chce tvůj Bůh. 

251. KRVÍ JSEM SPASENÝ     E 

Krví jsem spasený, krví očištěný, krví 
vykoupený, krví Beránka. /:Amen, 
haleluja.:/ Amen, haleluja, krví Beránka. 

252. SETKÁME SE TOHO RÁNA     F 

1. Setkáme se toho rána při té bráně 
nebeské. Buď připraven, věrný poutníče, to 
setkání nezmeškej. 

Ref.: Setkáme se toho rána, setkáme se toho rána 
právě tam v bráně té nebeské. Setkáme se toho 
rána, setkáme se toho rána, setkáme se toho rána 
právě tam. 

2. Spěcháš-li vzhůru do nebe, buď v té 
bráně nebeské. Já tam přijdu toho rána, 
nebudeš již čekat jen. 



3. Čistou, zapálenou lampu měj, bdi a na 
ženicha čekej. Potkáme Jej toho rána právě 
v bráně nebeské.  

4. Jaká radost potkat všechny Svaté, kteří 
tam čekají! Jak nádherné to setkání u té 
brány nebeské.  

253. PANE, JÁ JSEM ZDE     D 

3x/:Pane, já jsem zde:/, jsem zde k slávě 
Tvé. 

254. OTČE, SJEDNOŤ NÁS     G 

1. Otče, sjednoť nás, Otče, sjednoť nás, 
aby svět poznal, že jsi Syna poslal. Otče, 
sjednoť nás. 

2. Zřím, jak je blahé a dobré, když bratři 
jsou sjednoceni. Neboť v tom náš Pán 
zaslíbil požehnaný život na věky věků. 

255. OTČE MŮJ, UCTÍVÁM TĚ     F 

1. Otče můj, uctívám Tě, celý život dávám 
Ti. Jak miluji Tě. 

2. Ježíši, uctívám Tě, celý život dávám Ti. 
Jak miluji Tě. 

3. Duchu Svatý, uctívám Tě, celý život 
dávám Ti. Jak miluji Tě. 

256. CO MÉ HŘÍCHY MŮŽE SMÝT    
 E 

1. Co mé hříchy může smýt? Nic, jenom 
krev Ježíšova. Co mou duši uzdravit? Nic, 
jenom krev Ježíšova. 

Ref.: Ó chválím s radostí ten pramen milosti. 
Vyznávám s vroucností: nic, jenom krev Ježíšova. 

2. Kdo dá sílu vítězit? Nikdo, jen krev 
Ježíšova. Srdce nad sníh vybílit může jen 
krev Ježíšova. 

3. Spravedlnost kdo mi dá? Nikdo, jen krev 
Ježíšova. Kdo nám nebe otvírá? Nikdo, jen 
krev Ježíšova. 

257. SVATÁ KREV MÉHO PÁNA     D 

1. Svatá krev mého Pána prolitá, svatá krev 
mě i tebe obmývá. /:Stačí smýt moji pýchu, 
stačí smýt mnoho hříchů, svatá krev na 
tom kříži prolitá.:/ 

2. Kdyby mých hříchů bylo na tisíc, kdyby 
mých hříchů bylo ještě víc. /:On mě 
v náručí skryje, Jeho krev všechno smyje, 
Jeho krev na tom kříži prolitá.:/ 

258. ON JE MI VŠÍM     D 

/:On je mi vším, On vždy je pro mne 
vším.:/ On je mým otcem, mou matkou, 
mým bratrem i mou sestrou. On vždy je 
pro mne vším. 

259. NAŠEL JSI MNE, PASTÝŘI     C 

1. Našel jsi mne, pastýři, našel jsi, mám 
pokoj. Přestalo již bloudění, přestal i srdce 
boj. Vřelou láskou miluješ, ta mne nejvíc 
těší. Věrnost věčnou jsi slíbil, nikdo ji 
nezruší. 

Ref.:Za to Tě já, ó Pane, nade vše miluji. Srdce, 
lásku, schopnosti, všechno Ti daruji. Vezmi tedy, 
co dávám – oběti vděčnosti. Dej ať jsou Ti 
příjemné a jsou ku radosti. 

2. Co Ti víc dát, Ježíši, větší poklad 
nemám, když Ti srdce i duši cele navždy 
oddám. Nepohrdneš mnou, Pane, jistě 
v žádnou dobu, srdce nalezne pokoj 
ve Tvém věčném Slovu. 

3. Nechci již víc, ó Pane, já mám už na tom 
dost. Tebe mít, věčná kráso, plní srdce 
radost. Ty má rozkošná lásko, srdce mého 
jsi chrám. Pro Tebe se já všeho 
pozemského rád vzdám. 



260. ABBA, OTČE     A 

1. Abba, Otče, já chci být dítětem jen 
Tvým. Dej, ať je vždy vůlí mou hledat vůli 
Tvou. Uč mne více milovat, být vždy cele 
Tvým. Abba, Otče, dej, ať jsem navždy 
jenom Tvým. 

2. Abba, Otče, dej, ať jsem navždy jenom 
Tvým. Dej, ať je vždy vůlí mou hledat vůli 
Tvou. Nenech lásku ochladnout, bez Tebe 
nechci být sám. Abba, Otče, dej, ať jsem 
navždy jenom Tvým. 

3. Abba, Otče, prosím dej, ať jsem Tvůj, 
jen Tvůj. Stále více vůli mou ve svou 
proměňuj. Ať mé srdce nezchladne, 
nenech mne jít cestou mou. Abba Otče, 
prosím dej, ať jsem Tvůj, jen Tvůj. 

261. BŮH MOJŽÍŠOVI     F 

1. Bůh Mojžíšovi své poselství dal. On 
izraelským dětem je věrně předal. „Krev 
beránka naneste na svůj dům“ - volal hlas. 
„Na Egypt udeří v tu noc na všechny smrti 
mráz.“ 

Ref.: Můžeš anděli jít, smrt nemá sílu již. Boží 
nevěsta má bezpečí znamení. Ó, chvála Bohu, 
ó, haleluja. Již nanesla krev a Duch Boží v ní, 
můžeš anděli jít. 

2. Ten velký Duch Svatý dnes znamením je. 
A všech, co jsou pod ním, smrt nedotkne 
se. Však mimo znamení je smrt, lež a klam. 
Jestli spásu bližních chceš, rychle uveď je 
tam. 

262. VYPRÁVĚT SLYŠEL JSEM     C 

1. Vyprávět slyšel jsem, že je kdesi ta zem, 
o níž Bible svou přináší zvěst. Kde není 
starosti, temnoty, bolesti a každý jen 
šťastný zde je. 

Ref.: Tam kde krásná ta zem, vzdálena bídám 
všem, tam bouře jek nikdy nezní. Tam jsou v zemi 
té ulice zlaté, a tam slunce nikdy nespí. 

2. Stromy vždy zelené, vánkem jsou čeřené, 
jejich ovoce nad zlato je. Harfy jsou zde 
pro nás v té zemi věčných krás a každý jen 
šťastný zde je. 

3. To je domov náš jen, to je Otcova zem, 
jenom zde mohou radosti kvést. Tu je jaro 
věčné, ptačí zpěv bez konce a každý jen 
šťastný zde je. 

263. SVIŤ, JEN DOBŘE SVIŤ     C 

Sviť, jen dobře sviť, je celý svět ve tmách. 
Sviť, jen dobře sviť, jak maják ve vlnách. 
Sviť na cestu žití, sám světlem se řiď. Kout 
ozáří svůj i v dáli dobře sviť. 

264. JEDNU KRÁSNOU ZEMI ZNÁM    
 F 

1. Jednu krásnou zemi znám, tu pro svůj lid 
chystá Pán Ježíš sám. Proto je každý do ní 
zván a od Ježíše život věčný dán. 

2. Já bych do ní moc rád šel a milý hlas 
Ježíše uslyšel. K sobě zve blízké, vzdálené, 
poutníky na své cestě znavené. 

3. Vydám se tam ještě dnes, své srdce chci 
tam Ježíši přinést. Tam do té země chci 
dojít a jméno Ježíš věčně velebit. 

4. Jednu krásnou zemi znám, s anděly Pána 
budem chválit tam. V té zemi není smrti 
víc a věčná radost všem ozdobí líc. 

265. CHVÁLU VZDÁT     G 

Chválu vzdát, jdeme Mu chválu vzdát, 
vždyť jen Ježíš, On je Král a vesmíru Pán. 
Chválu vzdát před Jeho majestát, tam 
v nebesích, kde z činů svých je oslavován. 
S písní tou rozjásanou jdem k Bohu 
s chválou, s písní tou rozechvělou, vždyť je 
Panovník. Chválu vzdát před Jeho majestát, 
že Ježíš král svůj život dal, vzdávat Mu dík. 



266. V TÉ KRÁSNÉ CHVÍLI     D 

1. V té krásné chvíli zpívám píseň, zpívám 
píseň, můj Ježíši. V té krásné chvíli 
pozvedám ruce, pozvedám ruce k Ježíši. 

Ref.: /:Já zpívám: „Miluji Tě“.:/ Já zpívám: 
„Miluji Tě, Pane můj, miluji Tě.“ 

 

267. VZDÁVÁME TI CHVÁLU     C 

1. /:Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu, 
k Tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem′ 
jméno Tvé.:/ 

Ref.: Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh. Ty jsi 
všemohoucí Bůh, všechno můžeš, Ty jsi Bůh. Jsi 
veliký, veliký a nádherný. Není žádný jako Ty, 
není žádný jako Ty. 

2. /:Ty jsi mou nadějí, vírou, láskou. Dej mi 
poznat Tvoje cesty, abych nebloudil již 
sám.:/ 

3. /:Ty jsi země Pánem a láskou, všechny 
starosti Ti dávám, celé srdce dávám Ti.:/ 

268. HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ     
 e 

1. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatku. Na pastvách zelených mne 
pase a k vodám osvěžujícím mne stále 
přivodí. Duši mou občerstvuje na každý 
den. 

Ref.: /:Tvůj prut a Tvoje hůl mne stále potěšují, 
Tvoje milost a láska mne občerstvují.:/ 

2. Hospodin mne potěšuje a lásku mi dává. 
Po všechny dny mého života budu stále 
s Ním. Hospodin je můj pastýř, nebudu se 
bát. Na pastvách zelených mne pase. 

269. PŘED TEBOU SEŠLI JSME SE    
 E 

Před Tebou sešli jsme se jako jedna rodina. 
Společně chceme zpívat ze srdce Králi 
králů. Ať zní Abba, Otče, vždy jsi vzácný 
nám. Abba, Otče, svaté Jméno máš. 

270. JSI SÁM, I KDYŽ MÁŠ KOLEM 
LIDI     D 

1. Jsi sám, i když máš kolem lidi, hledáš, 
kdo by z nich měl tě rád. Tvojí prázdnotu 
sám Ježíš vidí a chce svou lásku a radost ti 
dát. 

Ref.: Toužíš po štěstí, nechceš sám být, pak své oči 
zvedni jen výš. Pán Ježíš říká sám: „Přátelství své 
ti dám.“ Touží tobě být blíž a blíž. 

2. Nevíš, komu můžeš dnes věřit, zklamaný 
lidmi v koutě chceš stát. Jen toužíš po lásce 
a v míru chceš žít. S Pánem svým však 
nemusíš se více bát. 

271. TÉ NOCI JSEM V ZOUFALSTVÍ    
 G 

1. Té noci jsem v zoufalství svém propukl 
v pláč, a má mysl nechápala vlastně proč. 
Popsat nelze sténání mé - prázdnotu 
v hloubi duše mé. To musí být Bůh zde 
v duši mé, když cítím ten tah. 

Ref.: Cítím ten tah, slyším ten hlas; a já vím, 
že Svatý Duch žádá, abych vše dal. Mluví ke mně 
- já poslouchám. Pane, prosím, přijď a kraluj zas, 
já cítím ten tah. 

2. Když do Slova jsem všel, tak každý řádek 
a verš - cítil jsem, jak Bůh mi říká: „Jenom 
věř.“ V hlubině tam ozývá se, jak magnet 
přitahuje mne. Já jsem si jist, že dosáhnu 
cíl, když cítím ten tah.  

272. V PŘÍTOMNOSTI JEHOVY     C 

V přítomnosti Jehovy, velikého Knížete, 
končí problém mého srdce, v přítomnosti 
Jehovy. 



273. JSEM V BOHU SKRYT     C 

Jsem v Bohu skryt, našel jsem skrýš, kde 
v Duchu Božím smím Jeho tvář zřít. Tam 
čerpám sílu, bych mohl dál jít. Bohu dík, že 
jsem našel svou skrýš.  

274. OTVÍRÁM MÉ SRDCE     C 

Otvírám mé srdce, vejdi, prosím, dál. 
Naplň život Tebou, abych vytrval. Otvírám 
má okna, všechny dveře mé. Vejdi dovnitř, 
Pane, já Tě potřebuji víc. 

275. TY JSI HODEN CHVÁLY     E 

Ty jsi hoden chvály ze vší své slávy. Ty jsi 
hoden chvály z modliteb mých. Ty jsi 
hoden chvály a veškeré cti, /:ctíme Jméno 
Tvé.:/ 

 

276. VÍC A VÍC, PANE MŮJ     D 

Víc a víc, Pane můj, Tě miluji. Víc a víc, 
Pane můj, Tě potřebuji. Víc a víc, Pane 
můj, Ti chci říci: „Potřebuji Tě, Ježíši, víc.“ 

 

277. TA KREV, KTEROU SÁM PÁN 
PROLIL     G 

1. Ta krev, kterou sám Pán prolil za mne na 
Golgotě, stále dává sílu. Ta krev mého 
Pána nikdy neztratí svoji moc. 

Ref.: Až po ty nejvyšší hory sahá, do nejhlubších 
hlubin se vlévá. Stále dává sílu. Ta krev mého 
Pána nikdy neztratí svoji moc. 

2. Ta krev tiší strach, pochyby, utírá slzy 
mé, stále dává sílu. Ta krev mého Pána 
nikdy neztratí svoji moc. 

 

278. PANE, PŘIVIŇ BLÍŽ     F 

Pane, přiviň blíž, blíž mne k sobě, blíž. Ať 
svět okolo mne zeslábne. Pane, přiviň blíž, 
blíž mne k sobě, blíž. Toužím Tebe ctít 
a poslouchat. 

 

279. BUĎ VŮLE TVÁ, BUĎ VŮLE 
TVÁ      G 

Buď vůle Tvá, buď vůle Tvá; Duchu Svatý 
naplň nás, buď vůle Tvá. Když čekáme, 
modlíme se, mluv své Slovo k našim 
srdcím, buď vůle Tvá.  

280. OMILOSTNĚN, OMILOSTNĚN    
 E 

Omilostněn, omilostněn, ne mou zásluhou 
jsem též byl omilostněn. Omilostněn, 
omilostněn, ne mou zásluhou jsem též byl 
omilostněn. 

281. TAK ŠŤASTEN, ŽE JSEM TVŮJ    
 E 

Tak šťasten, že jsem Tvůj, přešťasten jsem. 
Dík za Tvou milost, co šla za mnou. Ty jsi 
mne našel - osvobodil. Tak šťasten, že jsem 
Tvůj, přešťasten jsem. 

282. ČÍM DŘÍVE SE TI PODDÁM     F 

Čím dříve se Ti poddám, tím lehčí je má 
tíž. Čím víc starostí zanechám, tím lépe 
mne řídíš. Čím více se já pokořím, tím 
pozvedneš mne výš, proto každý den Tě, 
Pane, miluji.  

283. VEĎ MÉ KROKY, PANE     F 

1. Veď mé kroky, Pane, ať vím, kudy jít. 
Věřím, že se stane, co chceš pro mě mít. 

2. Ty víš, co mě trápí, nedá mi dnes spát. 
Ty znáš moje přání, chci Tvou vůli znát. 

3. Ať mé srdce hoří, co víc můžu chtít. Až 
můj život skončí, toužím s Tebou být. 



4. Veď mé kroky, Pane, ať vím, kudy jít. 
Věřím, že se stane, co chceš pro mě mít. 

284. VEJDI KE MNĚ     E 

/:Vejdi ke mně, vejdi ke mně, vstup do 
srdce mého, Jezu. Přijď dnes ke mně, přijď 
dnes ke mně, vstup do srdce mého, Jezu.:/ 

 

285. ZMĚNIL JSI MŮJ ŽIVOT     G 

1. Změnil jsi můj život, očistils mé hříchy, 
pokoj a radost dáváš mi. Zapsal jsi mé 
jméno do knihy života, svojí láskou 
obklopuješ mne. 

Ref.: A proto Tě chválím, zpívám hosana, 
ó, Králi králů - sláva a čest. Chci vždy jen Tě 
chválit, zpívat hosana, ó, Králi králů - sláva 
a čest. 

2. Sám dáváš mi sílu vytrvat ve zkouškách, 
když jsem v těžkostech, pomáháš mi. 
Otvíráš mi cestu skrz oheň i vodu, stále jsi 
se mnou, nebojím se. 

286. El ELAH ELOHIM     C 

/:El Elah Elohim, Pane, toužím chválit 
Tě.:/ Otče přicházím dnes k Tobě, 
nehledím jaká cesta je. Nehledím, co se 
děje kolem, toužím stále chválit Tě. /:El 
Elah Elohim, Pane, toužím chválit Tě.:/ 

287. ZVÍTĚZÍME JEN SKRZE KREV 
BERÁNKA     e 

/:Zvítězíme jen skrze krev Beránka, skrze 
slova našeho svědectví.://:Haleluja, 
haleluja, haleluja.:/ 

288. DOKONÁNO JE, HALELUJA    
 G 

1. Dokonáno je, haleluja, dokonáno je, 
slavme Jej. Boj je již skončen, zvítězili jsme. 
Dokonáno je. 

2. Já jsem uzdraven, haleluja, já jsem 
uzdraven, slavme Jej. Boj je již skončen, 
zvítězili jsme. Dokonáno je. 

3. Zapečetěn jsem, haleluja, zapečetěn 
jsem, slavme Jej. Boj je již skončen, zvítězili 
jsme. Dokonáno je. 

4. Já jsem přemohl, haleluja, já jsem 
přemohl, slavme Jej. Boj je již skončen, 
zvítězili jsme. Dokonáno je. 

5. Slovo zjeveno, haleluja, Slovo zjeveno, 
slavme Jej. Boj je již skončen, zvítězili jsme. 
Dokonáno je. 

289. PANE, JÁ VOLÁM TĚ     D 

1. /:Pane, já volám Tě:/, jako malé 
nemluvně volá matku v potřebě. Pane, já 
volám tě. 

2. /:Ach, potřebuji Tě:/, nedokážu dále jít, 
mou potřebou je Tě mít. Ach, potřebuji Tě. 

3. /:Pane, děkuji Ti:/, jako otec děti své, 
utěšuješ, sytíš je. Pane, děkuji Ti. 

4. /:Pane, já vzývám Tě:/, jen Ty znáš 
potřeby mé, když zavolám jméno Tvé. 
Pane, já vzývám Tě. 

5. /:Pane, miluji Tě:/, za Golgotu a za kříž, 
že jsi nesl i mou tíž. Pane, miluji Tě. 

290. NEJSEM JIŽ SVŮJ     E 

Nejsem již svůj, náležím Ježíši. Vykoupil 
mne - Jemu patřím. Koupen krví Pána 
Ježíše, nejsem již svůj, Jemu patřím. 

291. LÍBIT, CHCI SE TI LÍBIT     F 

Líbit, chci se Ti líbit, Pane. Ať každý čin, 
můj Pane, se líbí Tobě. Prosím, ať každé 
myšlení mé se líbí Tobě, Pane můj. 



292. POMOZ MI ŽÍT JAKO TY     F 

Pomoz mi žít jako Ty, Pane, pomoz mi žít 
jako Ty. Dej v srdce mé plno lásky Tvé 
a pomoz mi žít jako Ty. 

293. JAK DIVNÁ PROMĚNA     G 

1. Jak divná proměna v žití mém stala se, 
co Ježíš přišel v srdce mé! V duši mou 
nebeské světlo svítí zase, co Ježíš přišel 
v srdce mé! 

Ref.: Co Ježíš přišel v srdce mé, co Ježíš přišel 
v srdce mé, ono láskou hoří, Pánu vždy se koří, co 
Ježíš přišel v srdce mé. 

2. Na cestu hříšníků více nezabíhám, co 
Ježíš přišel v srdce mé! A že jsem hříchu 
prost, v tom potěšení mám, co Ježíš přišel 
v srdce mé! 

3. Mám pevnou naději, že po žití časném, 
co Ježíš přišel v srdce mé! Žíti budu znovu 
v kraji tom překrásném, co Ježíš přišel 
v srdce mé! 

4. Vím údolím smrti světlo budu míti, co 
Ježíš přišel v srdce mé! Branami do města 
hoden budu vjíti, co Ježíš přišel v srdce mé! 

5. Vím, že v městě Božím já budu bydliti, 
co Ježíš přišel v srdce mé! Blaze mi, že 
mohu cestou k nebi jíti, co Ježíš přišel 
v srdce mé! 

294. KÉŽ JSEM PODOBEN     D 

Kéž jsem podoben krásnému Ježíši, Jeho 
předivné lásce a čistotě. Zkus mne, Duchu 
Boží, nechť Tvůj oheň tvoří ve mně 
podobu krásného Ježíše. 

295. MY KRÁČÍME RADOSTNĚ     F 

My kráčíme radostně za Pánem Ježíšem. 
On vede nás milostně pozemským 
životem. Ty pojď za Ním, za Pánem 
Ježíšem, On vede nás pozemským životem. 

296. MŮJ SPASITEL ZNÁ CESTU 
PŘEDE MNOU     E 

Můj Spasitel zná cestu přede mnou, já jen 
prostě kráčím za Ním. Můj Spasitel zná 
cestu přede mnou, já jen poslušně jdu za 
Ním. On je silou mou, On světlem jdu-li 
tmou, On nejvzácnějším je dáním. Můj 
Spasitel zná cestu přede mnou, já jen 
poslušně jdu za Ním. 

297. VÍC LÁSKY, VÍC VÍRY     g 

/:Víc lásky, víc víry, více Tě chci s každým 
dnem.:/ Budu chválit Tě celým srdcem 
mým, budu chválit Tě z celé mysli mé, 
budu chválit Tě ze vší síly mé, /:Ty jsi můj 
Pán.:/ 

298. SLYŠÍM, SLYŠÍM     A 

1. V hříšné srdce pobloudilé padá Slova 
svatý zvuk. Postůj duše této chvíle, slyš 
a zbav se hřícha muk. 

Ref.: Slyším, slyším, ó já slyším, slyším Jeho 
volání. Slyším, slyším, ó já slyším, jak mne Pán 
můj k Sobě zve. 

2. Tichým hlasem z nebe volá, k Sobě vábí 
blíž a blíž. Srdce tvoje neodolá, když hlas 
Jeho uslyšíš. 

3. Jeho Slovem pravdy jasně svítí v srdce 
každého, a bez Něho naděj hasne do života 
věčného. 

4. Milá duše, volá tebe Ježíšův hlas laskavý, 
vykoupení tobě třeba, pojd´ a On tě 
uzdraví. 

299. JAK OVCE ZAŠLÁ     C 

1. Jak ovce zašlá z pastvy své, ze svého 
stáda zaběhlá, tak člověk bloudí bez cíle, 
když duše Krista vzdálena. 

Ref.: Lásko ty svatá, jež snímáš hřícha tíž, Tobě 
se klaním, chci k Tobě blíž. Lásko, jež snímáš 
hřícha tíž, Tobě se klaním, chci k Tobě blíž. 



2. Nejsem již ovcí zaběhlou a na dně rokle 
ztracenou. Jsem ovcí Kristu vrácenou 
a krví Jeho spasenou. 

3. Již nechci déle žíti v tmách, v těch srdce 
svého pustinách. S Tebou chci, Pane, žitím 
jít a s Tebou život lásky žít. 

300. ON ZA MNE MŘEL F 

Ref.: /:On za mne mřel, za tebe mřel 
na Golgotě:/ 

1. Jeho ruka vyrvala mne z hříchů, Jeho 
ruka vyrvala mne z běd, byla plná milosti 
pro slepé, vede pevně mne v Otcovský 
břeh. 

2. Jeho ruka přibitá ke kříži těžké nesla 
za mne bolesti, ona snášet musela mé viny, 
o tom zpívám vždy rád s vděčností. 

3. Jeho ruka přibitá ke kříži nyní k tobě 
se vztahuje též, uchop ruku svého 
Spasitele, vždy tě jistě provede, ó, věř! 

301. PANE, DÁVÁM TI ŽIVOT SVŮJ   
 E 

Pane, dávám Ti život svůj, ať každý skutek 
můj je jen ke Tvé slávě. Pane, pozvedám 
i hlas svůj, přijmi dnes, Pane můj, chválu 
z našich vděčných rtů, oběť chvály z našich 
rtů. 

302. CHVÁLÍM TĚ, Ó, PANE F 

/:Chválím Tě, ó, Pane.:/ S vděčností 
v mém srdci oslavuji Tě. Pozvedám své 
ruce a písní Tě chválím. S vděčností v mém 
srdci oslavuji Tě. 

303. MŮJ BŮH JE MOU OÁZOU D 

Můj Bůh je mou oázou, v suché zemi 
rozkvétá nový květ. Můj Bůh je mou 
oázou, kde Jeho milost, tam živé vody jsou. 

304. MY JSME ZDE F 

My jsme zde, ruce pozvedáme. My jsme 
zde, děkujeme za činy Tvé. Ctíme Tě 
a chválíme Jméno Tvé. Ty jsi zde, přebýváš 
v chvále své. 

305. PÁN DOBRÝ JE. POŽEHNANÝ 
JE MUŽ, KTERÝ VĚŘÍ MU D 

/:Pán dobrý je.:/ Požehnaný je muž, který 
věří Mu. /:Pán dobrý je.://:Zkus a poznáš, 
že můj Pán dobrý je.:/ 

306. PANE, VZÝVÁM TĚ G 

/:Pane, vzývám Tě, jméno svaté Tvé. Bůh, 
Jahve můj, Elohim. Veliký "JÁ JSEM", 
Utěšitel je, Beránek můj a Král.:/ 

307. BOHU JEN VĚŘ F 

Bohu jen věř, Bohu jen věř. Bohu jen věř, 
On ti odpoví. Jenom věř. 

308. MÁM PŘÍTELE E 

1. Mám přítele, který je při mně, mám 
přítele, který chrání mne, mám přítele, On 
je vzácný mně. Ó, jakého přítele mám. 

Ref.: On mne vede též údolím, provází mne 
úskalím, každý den. Pane, prosím uč mne věřit 
Tobě. Ó, jakého přítele mám. 

2. V Jeho zaslíbeních spočívám, mé starosti 
Jemu odevzdám, stojí při mně, i když 
umírám. Ó, jakého přítele mám. 

309. JEN TY JSI MOJE SKRÝŠ h 

Jen Ty jsi moje skrýš. Vždy srdce mé plníš 
písněmi vykoupení, když tma obklíčí mne. 
/:Pane, věřím Ti, důvěřuji Ti. Slabý řekni: 
„Silný jsem, dítětem Božím jsem.“:/ Pane 
věřím Ti. 



310. JEŽÍŠ JE NYNÍ ZDE F 

Ježíš je nyní zde, pojď se Jej dotknout. Ježíš 
je nyní zde, pomoct ti chce. Ježíš je s námi 
zde, srdce povzbudit chce. Ježíš je nyní zde, 
jenom Mu věř. 

311. ON MŮŽE, JÁ VÍM, JEŽÍŠ 
MŮŽE E 

1. /:On může:/, já vím, Ježíš může. Já vím, 
že Ježíš pomůže i mně. /:On může:/, já 
vím, Ježíš může. Já vím, že Ježíš potěší 
i mne. On léčil chorá srdce, rozkázal 
chromým jít, On sytil lačné, světlem byl a 
učil v lásce žít. /:On může:/, já vím, že On 
může. Já vím, že Ježíš potěší i mně. 

2. /:On žehná:/, já vím, Ježíš žehná. Já 
vím, že Ježíš požehná i mne. /:On žehná:/, 
já vím, Ježíš žehná. Já vím, že Ježíš žehná 
také mne. On tíži moji nesl a za mne život 
dal, od hříchu mne očistil a k sobě mne 
přijal. /:On žehná:/, já vím, Ježíš žehná. 
Já vím, že Ježíš žehná také mne. 

3. /:On touží:/, já vím, Ježíš touží. On 
touží, bych mu cele náležel. /:On touží:/, 
já vím, že On touží. Já vím, že Ježíš chce, 
bych chodil s Ním. On chce být mojí písní 
a štěstím každý den, On chce být mým 
pokojem, když zrak můj tíží sen. 
/:On touží:/, já vím, že On touží. Já vím, 
že Ježíš chce, bych chodil s Ním. 

4. /:On přijde:/, já vím, Ježíš přijde. Já vím, 
že přijde brzy pro svůj lid. /:On přijde:/, 
já vím, Ježíš přijde. Já vím, že Ježíš přijde 
pro mne též. On září mi jak hvězda 
ve světa temnotách a dává novou sílu, když 
hynu v mrákotách. /:On přijde:/, já vím, 
Ježíš přijde. Já vím, že Ježíš přijde pro mne 
též. 

312. PANE, TYS BYL TAK MILOSTIV 
MNĚ A 

/:Pane, Tys byl tak milostiv mně.:/ Miluji 
Tě, tak miluji Tě. Tys dřív miloval mne. 

 

313. CO CHCE MŮJ BŮH G 

1. Co chce můj Bůh, když se stanu Jeho, co 
Mu mám dát, abych žil pro Něho? Když 
půjdu za Ním, kam povede mne, co mám 
dnes Ježíši dát? 

Ref.: Všechno Ti, můj Pane, odevzdám rád; sílu 
mou, duši mou, vše Ti chci dát. „Posvěť mne, 
Pane“ – je modlitba má. /:Co mám dnes Ježíši 
dát?:/ 

2. Když vidím stále tu lásku vřelou, smrt na 
kříži, Jeho krev prolitou. Všechno vykonal, 
že miloval mne. Co mám dnes Ježíši dát? 

314. POKOJ MÁM E 

Pokoj mám, pokoj mám, uslyšel jsem 
poselství „Shalom“ a pokoj mám. Boží 
Nevěsta tam za oponou odpočinutí má. 
Skryj se tam, vyznáš sám: „Já také pokoj 
mám.“ 

315. PANE, CHCI PRO TEBE ŽÍT E 

/:Pane, chci pro Tebe žít, každý den za 
Tebou jít. Ty jsi světlem krokům mým, 
Pane, chci pro Tebe žít.:/ Ježíši své srdce 
chci dát, Jeho Slovem toužím žít. 
Obsáhnout zda někdo může hloubku Jeho 
milosti? Jak nádherná byla chvíle, když 
změnil směr cesty mé. Chci Jej za to stále 
chválit a pro Něj žít. 

316. Ó, MALINKÉ STÁDEČKO C 

1. Ó, malinké stádečko, neboj se jen, On z 
trůnu na kříž z lásky k tobě šel. On má 
všechnu moc na nebi i zde a v péči své má 
malé stádečko své. 

Ref.: /:Jenom Mu věř, jenom Mu věř, všechno pak 
možné je, jenom Mu věř.:/ 



2. Ó, malinké stádečko, neboj se jen, On 
zná cesty cíl, On sám řídí směr. On slzy a 
žal mění v krásný květ, vše vybojoval za vás 
v Getsemane. 

3. Ó, malinké stádečko, neboj se jen, 
On sám dobře ví, jaký tvůj úděl. Jeho 
přítomnost neopouští tě, ať světlo, ať tma, 
On vždy před tebou jde.  

Ref2.: /:Již věřím já, již věřím já, všechno pak 
možné je, již věřím já.:/ 

Ref3.: /:Ježíš je zde, Ježíš je zde, všechno pak 
možné je, Ježíš je zde!:/ 

317. TY JSI NÁŠ BŮH E 

Ref.: Ty jsi náš Bůh, náš Mistr, Král. Jak sloužit 
všem jsi příklad dal. Svůj život nést jako oběť 
vroucích chval, na každý den vždy dál a dál. 

1. Tys přišel k nám bez moci jak malé dítě, 
Boží Syn. Pomocí všem bídným být, svůj 
život dát, by mohli žít. 

2. V zahradě slz, trápení, zvolil jsi kříž, nám 
určený. Opuštěný, lidmi štván, prosil jsi: 
„Tvá se vůle staň.“ 

3. Kéž rány Tvé vypráví, o ceně Tvého 
spasení. Tvé ruce k nám vztažené pro naše 
hříchy zjizvené. 

4. Tak nauč nás službě Své. Nauč nás 
k chvále pokorné. Za přednější druhé mít, 
ve službě jim Tě oslavit. 

318. PŘED TRŮNEM BOŽÍM D 

1. Před trůnem Božím v nebi tam, Obhájce 
velikého mám. Nejvyšší kněz je „Láskou“ 
zván, věčně žije, mne zastává. Mé jméno 
v dlaních vyryté, zapsáno v Jeho srdci je; 
vím, když On v nebi stále je, /:sám vede 
k sobě kroky mé.:/ 

Ref.: /:Haleluja, haleluja, oslaven buď vzkříšený 
Pán.:/ 

2. Když satan trápí k zoufalství, připomíná 
poklesky mé, pak vzhlédnu k trůnu v nebi 
tam k Tomu, jenž smazal hříchy mé. Před 
spravedlivým Bohem mým má hříšná duše 
čistá je, Bůh sám hledí na Obhájce, /:Toho, 
jenž umíral za mne.:/ 

3. Pohleď na vzkříšeného tam Beránka bez 
poskvrn a vad, neměnného, jenž stojí tam - 
velký „JÁ JSEM“ a slávy Král. V Něm 
přeci nemohu zemřít! Mou duši koupil krví 
svou; můj život v Ježíši je skryt, /:v Bohu, 
jenž spasil duši mou.:/ 

319. PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI, PŘIJĎ  E 

1. Přijď, Pane Ježíši, přijď, vezmi svou 
nevěstu pryč. Duše má touží s Tebou být, 
Pane můj. /:Prosím přijď:/, toužím 
s Tebou být. 

2. Pane, duši miluješ mou, otvírám srdce 
před Tebou. Před trůnem klaním se Tobě, 
chválím Tě. Pane můj, duši mou stále 
miluješ. 

320. TA VZÁCNÁ MILOST C 

Ta vzácná milost navždy bude písní mou, 
jen milost ta spasila z hříchů mne. Nevím, 
proč Bůh svou lásku zjevil také mně. 
Zaplatil a odpustil viny mé. 

Ref.: Pozvedám zrak svůj s touhou tam 
ke Golgotě, chci vidět kříž, kde Ježíš mřel za mne. 
Ta vzácná milost pozdvihnula z bahna mne, 
spasila a obmyla z hříchů mne. 

321. DNES STOJÍM PŘED MÝM 
PÁNEM F 

1. Dnes stojím před mým Pánem - zvedám 
ruce své, před Bohem, který stvořil celý 
svět. Jen On utišil všechny bouře v duši 
mé, položil život svůj, abych byl zachráněn. 

Ref.: Můj Pán mou silou je na každý den na zemi 
té, sám můj Pán je skalou mou na věky jen. 



2. Pán dává novou milost ráno každý den 
a hříšník najde útočiště v Něm. Ježíš 
uzdravil a odpustil hříchy mé, když věřím 
Bohu jen, nebudu odsouzen. 

322. KDYŽ BYL JSEM V ZAHRADĚ  
 G 

1. Když byl jsem v zahradě jen sám, rosa 
skvěla se tam na růžích. Uprostřed těch 
krás, ráno v tichý čas, promlouval ke mně 
Boží hlas.  

Ref.: Provází mne, promlouvá ke mně: „Ty jsi 
můj!“ mi stále říká. Srdce v prsou mi bije 
z radosti, když, Pane, hlas slyším Tvůj. 

2. Když tón Jeho hlasu zazněl, sladký byl, 
že ztichl ptačí hlas. Melodie tón, který dal 
mi On, zaznívá stále v srdci mém. 

3. Když přijde pak noc, chci být s Ním. 
Všechno kolem mne když se hroutí, On 
mne pobízí: „Jdi dál k vítězství!“ svým 
hlasem tolik prosebným. 

323. SLOVO TVÉ MOU SKÁLOU JE  
 F 

1. Slovo Tvé mou skálou je každý den na 
cestě mé. V srdci slyším Boží hlas - sytí 
duši v každý čas. 

Ref.: Boží Slovo pravdou je, mění tebe, mění mne. 
Otvírám srdce - stojím zde, ať svaté Slovo vede 
mne. 

2. V Božím Slově sílu mám, v boji tom 
nestojím sám. Kráčím světem cestou Tvou, 
Ty mne vedeš ve vlast Svou. 

3. Plnost Slova na ten den poslal Pán 
nevěstě své. Volá k sobě děti své, které 
obmyl v krvi své. 

324. HLEDEJTE NEJPRVE BOŽÍ 
KRÁLOVSTVÍ D 

Hledejte nejprve Boží království a Jeho 
spravedlnosti a všechno ostatní dáno bude 
vám haleluja, amen. Haleluja, haleluja, 
haleluja, haleluja amen. 

325. POMYSLETE JEN E 

Pomyslete jen, jaká Jeho láska je. Dobrota 
milost, jak vede nás. Jak vzdálené nebe od 
země, tak láska Otce k nám veliká je. 
Tak velká je ta láska Otcova. 

326. JEHOVA JIREH C 

1. Jehova Jireh, jsi můj Dárce, Ty jsi víc než 
jen to pro mne. Jehova Rafa, jsi můj lékař, 
v ranách Tvých jsem byl uzdraven. Jehova 
Shammah, Ty jsi se mnou, vím, že znáš 
potřeby mé. Ty jsi víc než jen to, víc než 
jen to. Ty jsi víc než jen to pro mne. 

2. Jehova Nissi, jsi můj Vítěz, Ty jsi víc než 
jen to pro mne. Jehova Tsidkenu - 
spravedlivý, Ty jsi vším čím teď mohu být. 
Jehova Ra-ha, můj pastýři, Shalom, útočiště 
mé. Ty jsi víc než jen to, víc než jen to. Ty 
jsi víc než jen to pro mne. 

327. VŠECHNO KRÁSNÉ JE G 

1. Všechno krásné je v domě Otcovském, 
v domě Otcovském, v domě Otcovském. 
Všechno krásné je v domě Otcovském, je 
tam jas, jas, jas. 

2. Ježíš cesta je k domu Otcovu, k domu 
Otcovu, k domu Otcovu. Ježíš cesta je 
k domu Otcovu, kde je jas, jas, jas. 

3. Pojďte s námi též k domu Otcovu, 
k domu Otcovu, k domu Otcovu. Pojďte 
s námi též k domu otcovu, kde je jas, jas, 
jas. 



4. Zdaž se sejdeme v domě Otcovském, 
v domě Otcovském, v domě Otcovském. 
Zdaž se sejdeme v domě Otcovském, kde 
je jas, jas, jas. 

328. POJĎTE S DŮVĚROU K PÁNU 
JEŽÍŠI E 

Pojďte s důvěrou k Pánu Ježíši, pojďte 
s důvěrou k Pánu Ježíši: hříchy odpustí, 
bolest utiší a prosby vyslyší. /:Ježíš, Ježíš, 
Ježíš, Ježíš z hříchu uzdravuje:/, Ježíš, Ježíš, 
Ježíš, Ježíš se svou mocí tu je, nové srdce 
dá. 

329. SKRZE KREV E 

Skrze krev, svatou krev, přijď do Jeho 
přítomnosti skrze krev. Ježíš již zaplatil 
cenu, přijď do Jeho přítomnosti, skrze krev. 

330. ON DRŽÍ MNE V RUKOU 
SVÝCH D 

1. /:On drží mne v rukou svých:/ a ve 
všech situacích vždy pomáhá mi. On drží 
mne v rukou svých. 

2. /:Svěřuji Ti život svůj,:/ jej vezmi do 
svých rukou, použij, jak chceš. Svěřuji Ti 
život svůj. 

3. /:Můj Otec zná potřeby mé:/ a v každé 
situaci, nejlepší pomoc je. Můj Otec zná 
potřeby mé. 

4. /:Nevěsta je ukryta v Něm,:/ ukryta 
v skále věků, bezpečná cítí se. Nevěsta je 
ukryta v Něm. 

331. ON SE STAL MNOU E 

/:On se stal mnou, abych z milosti byl jako 
On.:/ On svůj život dal, abych v Něm 
život věčný získal. On se stal mnou, abych 
z milosti byl jako On. 

332. TOUŽÍM JÍT ZA NÍM DÁL F 

Toužím jít za Ním dál, za Ježíšem jít dál. 
Zkoušky přijdou, přijdou ze všech stran. 
Toužím jít za Ním dál.  

333. NA JEŽÍŠE, PÁNA SVÉHO A 

1. Na Ježíše, Pána svého, směřuj naň zrak 
svůj jen, každý krok života svého, směřuj 
naň zrak svůj jen. Ve dne v noci s tebou je 
Ten, co vše má v moci své; tebe zná, 
vykoupil tě, směřuj naň zrak svůj jen. 

2. Když žal, smutek srdce svírá, směřuj naň 
zrak svůj jen, v soužení poklesá víra, 
směřuj naň zrak svůj jen. Když strach chce 
vzít pokoj tvůj, když Golgota úděl tvůj, 
jenom věrně při Něm stůj, směřuj naň zrak 
svůj jen. 

3. Když na poušti pokušení, směřuj naň 
zrak svůj jen, mezi trním utrpení, směřuj 
naň zrak svůj jen. Však On jimi kráčel též, 
a zvítězil, dobře věz! Proto směle Jemu věř, 
směřuj naň zrak svůj jen. 

4. A když cesta radostná je, směřuj naň 
zrak svůj jen, když tě Pán zve v Nebes 
kraje, směřuj naň zrak svůj jen. Hleď na 
milost, jíž si vzal; hleď na lásku, jíž ti dal, 
abys plnou radost vzal, směřuj naň zrak 
svůj jen. 

334. TONUL JSEM V HŘÍCHU E 

1. Tonul jsem v hříchu, hanbě, zoufalství, 
v duši mé bolest a strach. A v tom Spasitel 
změnil můj život, krví svou obmyl a spasil 
mne. 

Ref.: Sám můj Spasitel, příbuzný přítel, večerním 
světlem osvítil mne. Zaplatil cenu mého spasení, 
dnes Boží radost v duši mé zní. 

2. Slyším křik Orla: „Jen vpřed, mé dítě. Ať 
moje Slovo tě vede dál. Večerním světlem 
osvítím cestu, věř mi jen cele – vše jsem ti 
dal.“ 



335. PRAVDU HLEDAL JSEM A 

1. Pravdu hledal jsem v životě svém, však 
věci světa kolem jen tížily srdce mé. Žádná 
útěcha v množství lidských prázdných slov. 
Věděl jsem přesto, že má více Slova pro mě 
Bůh. 

Ref.: Vtom slyším Orla hlas: „Vyjdi z toho, dítě 
mé. V náručí mém se skryj, do Slova vedu tě. 
Naučím létat tě, jen roztáhni křídla svá.“ Štěstím 
naplnil mne Božího Orla hlas. 

2. Kdysi jsem v nevíry hnízdě žil. Nic, jen 
prázdnota, ať jsem hledal, kolik jsem měl 
sil. Jen něco čerstvého nasytí duše hlad. 
Kdyby mi více Své milosti Ježíš poznat dal. 

336. ŽIJ, KŘESŤANE ŽIJ F 

1. /:Žij, křesťane, žij, posvěcený život žij.:/ 
Jestli svědčit nemůžeš, žij, jestli kázat 
nemůžeš, žij. Vždyť před Božím zrakem 
neskryješ se, tak žij, křesťane, žij. 

2. /:Žij, bratře, žij, posvěcený život žij.:/ 
Jestli svědčit nemůžeš, žij, jestli kázat 
nemůžeš, žij. Vždyť před Božím zrakem 
neskryješ se, tak žij, bratře, žij. 

3. /:Žij, sestro, žij, posvěcený život žij.:/ 
Jestli svědčit nemůžeš, žij, jestli kázat 
nemůžeš, žij. Vždyť před Božím zrakem 
neskryješ se, tak žij, sestro, žij. 

337. JÁ MOHU, JÁ BUDU G 

1. 3x/:Já mohu, já budu svým srdcem 
věřit:/, že Ježíš uzdravil mne. 

2. 3x/:Já mohu, já budu svým srdcem 
věřit:/, že Ježíš spasil mne. 

338. POKOJEM MÝM JE BŮH D 

/:Pokojem mým je Bůh, On zbořil každou 
zeď. Pokojem mým je mocný Bůh.:/ 

/:Slož u Něho břímě své, On ti pomoc 
svou dá. Pokojem mým je mocný Bůh.:/ 

339. KDYSI JSEM ŽIL V HŘÍCHU G 

1. Kdysi jsem žil v hříchu, plný tíhy a vin, 
až jsem odevzdal srdce Pánu, On z hříchu 
zachránil mne. 

Ref.: On mne spasil, spasil, z hříchu zachránil 
mne. On mne spasil, můj Spasitel, Ježíš miluje 
mne. 

2. Nikdy nevěděl jsem, čím pokoj Ježíše je, 
dokud mé duše se nedotkl On, a z hříchu 
zachránil mne. 

3. Řeknu ti co dělat, když vidíš, že jsi na 
dně, jenom otevři srdce Pánu, i tebe 
zachránit chce. 

Ref.: On tě spasí, spasí, z hříchu zachránit chce. 
On tě spasí, tvůj Spasitel, Ježíš miluje tě. 

340. CHVÁLA DÍK, CHVÁLA DÍK G 

3x/:Chvála dík.:/ Boží děti stále mluví 
chvála, dík. 3x/:Chvála dík.:/ Boží děti 
stále mluví chvála, dík. Spasitelova krev, 
ti vždy poskytne lék. Haleluja. 3x/:Chvála 
dík.:/ Boží děti stále mluví chvála, dík. 

341. JÁ JSEM TVŮJ BŮH E 

1. Já jsem tvůj Bůh, uzdravuji. Já jsem tvůj 
Pán, tvůj Lékař. Já Slovem svým rány tvé 
léčím. Já jsem tvůj Bůh, tvůj Lékař. 

2. Ty jsi můj Bůh, uzdravuješ. Ty jsi můj 
Pán, můj Lékař. Ty Slovem svým rány mé 
léčíš. Ty jsi můj Bůh, můj Lékař. 

342. KDYŽ SLABÝ JSEM, JSI SÍLA 
MÁ F 

1. Když slabý jsem, jsi síla má, poklad 
největší v světě zla. Pane, jsi pro mne vše, 
co mám. Jediný poklad, který znám, dražší 
než všechno, co svět má. Pane, jsi skála má. 

Ref.: /:Ježíš, Beránek náš. Chválím jméno Tvé.:/ 



2. Nesl jsi můj hřích, hanbu, kříž. Zemřel 
jsi, abych mohl žít. Pane, jsi pro mne vše, 
co mám. Pozvedáš mne, když nemám sil. 
Vedeš mne Svatým Duchem svým. Pane, jsi 
pro mne vším. 

343. DUCHEM SVÝM NA MNE VĚJ 
 D 

/:/:Duchem svým na mne věj:/, Duchu 
svatý, prosím, na mne věj.:/ 

344. STVOŘ MNE NÁSTROJEM 
MILOSTI E 

Ref.: /:Stvoř mne nástrojem milosti, Otče, stvoř 
mne pravdy, cti plným. Naplň mne láskou, Tvým 
soucitem, ze srdce toužím být Ti podobným.:/ 

Vždy chci být vším tím, čím chceš, abych 
vždy byl, mou touhou je sloužit Ti. Chci 
poznávat Tebe a růst v Tvé lásce s pomocí 
Tvou. Můj život Ti dávám, použij si mne 
sám, kam přikážeš, já chci jít. Tak denně 
se modlím, abys mne zlomil a láskou 
naplnil. 

345. JEŽÍŠI, MÁ SPÁSO A 

Ježíši, má spáso, nikdo není jako Ty. Chci 
v každý čas svůj zvednout hlas k Tobě, 
Pane, Bože můj. Má sílo, má skálo, úkrytem 
jsi, pokojem. Všechno co mám, všechno co 
znám, Tobě, Pane můj, dávám. 

Oslavuj Pána již dnes celá země, sláva 
a majestát Jemu patří. Hory se sklánějí, 
moře zvučí na zvuk jména Tvého, Pane. 
Zpívám Ti rád, Ty jsi můj Pán a Král. Vždy 
Ti chci sloužit, Tebe milovat. Nic není víc 
nad sliby, které dal jsi nám. 

346. JE POZDĚJI, NEŽ ZDÁ SE NÁM
 D 

Je později, než zdá se nám, večerní nastal 
čas. Nevěsta hotova je na setkání s Ním. 
„Všechno připraveno“ – ženicha zní hlas. 
Ať slyší, kdo uši má, večerní nastal čas. 

347. JEN PÁNU JEŽÍŠI G 

1. Jen Pánu Ježíši věrný vždy být, v Jeho 
síle žít den co den. Svou touhu a lásku Mu 
vírou dát, Jemu být více podoben. 
Ve svatých rukou být nástrojem, ozdobit 
srdce své pokojem. Jen Pánu Ježíši věrný 
vždy být, v Jeho síle žít den co den. 

2. Bez Pána Ježíše, bez cíle jít, smrti temné 
a bázni vstříc. Pro Pána Ježíše se zlého 
vzdát, potom zjasní i tvář se líc. Pod křížem 
složit svou hříchu tíž, s láskou a s vděčností 
v Pánu dlít. Pro Pána Ježíše se zlého vzdát, 
potom zjasní i tvář se líc. 

3. U Pána Ježíše je sláva má, v Jeho životě 
můj je díl. Pro lásku k Ježíši toužím Mu žít, 
dokud nespatřím věčný cíl. Nebeské brány 
mi svítí v dál, zjeví se Spasitel tváří v tvář. 
Pro lásku k Ježíši toužím Mu žít, dokud 
nespatřím věčný cíl. 

348. KDYŽ BLOUDIL JSEM D 

1. Když bloudil jsem, toužící poutník 
v noci studené, hříchem byl štván. Pán 
Ježíš, ten laskavý Pastýř, našel mne, v náruč 
Jeho jsem zván.  

Ref.: /:Kříže láskou, tou spásou mne chrání Pán, 
den co den, den co den lásky víc.:/ 

2. Duše na Jeho rámě se spouští, srdci 
mému On rozumí sám. Svou sílu mi dává, 
když klesám, kroky mé vede, On je můj 
Pán. 

3. A když údolím temným jít musím, vím, 
že se mnou jde Spasitel můj. A bezpečně 
skryt v Jeho dlani, vejdu v nebeský příbytek 
svůj. 

Ref2: /:Kříže láskou, tou spásou mne chrání Pán, 
den co den, den co den lásky víc.:/ Na věky s Ním 
žíti mám v nebes říši slávy na věky s Ním, 
na věky, ó jaká slast. Kříže láskou, tou spásou 
mne chrání Pán, den co den, den co den lásky víc. 



349. SLOVO BOŽÍ NÁM JEST D 

1. Slovo Boží nám jest ukazatelem cest, 
jasným světlem, jež rozhání tmu. Na 
křižovatkách ví, kudy jít mám, kam vy, jen 
když cestu svěříme mu. Věř, poslouchej, 
Ducha vedení dbej! Je to jediná cesta: věřit, 
poslouchat Jej. 

2. Nezastíní pak nic pohled na Boží líc, 
každý mrak z duše odejde tvé. Bolest 
s pochybností v srdci svém nehostí ten, 
kdo věří a následuje. Věř, poslouchej, nikdy 
nenaříkej! Je to jediná cesta: věřit, 
poslouchat Jej. 

3. Kdo jen na Pánu svém vždy jen dost má 
ve všem, v pevném základu dům staví svůj. 
Buď jen starostí prost, On má milosti dost, 
věř a poslušně následuj Jej! Věř, 
poslouchej, k svému Pánu se znej! Je to 
jediná cesta: věřit, poslouchat Jej. 

4. Život tvůj, bytí tvé, vše, co máš, Páně je, 
proto ochotně v oběť se dej! Sílu dá 
ve zkouškách, proto odhoď svůj strach, věř 
a poslušně následuj Jej! Věř, poslouchej, 
do své práce se dej! Je to jediná cesta: věřit, 
poslouchat Jej. 

5. Až Pán k čekajícím věrným zástupům 
svým přijde v oblaku, v okrase své, od Něj 
tam na trůnu přijme svou korunu, kdo jen 
s vírou Jej následuje. Věř, poslouchej, 
co chceš sklidit, to sej! Je to jediná cesta: 
věřit, poslouchat Jej. 

350. HOSPODIN – MŮJ PASTÝŘ G 

1. Hospodin – můj pastýř, ve všem hojnost 
mám, na pastvách zelených mne pase vždy 
sám. On vodí mou duši, kde vod tichých 
proud, hledá mne, když zbloudím a zbavuje 
pout. 

2. I kdybych údolím stínu smrti šel, nebudu 
se báti, On se mnou vždy je. Na cestě mě 
vede Jeho prut a hůl, uprostřed nepřátel mi 
prostírá stůl. 

3. Tvá dobrota, milost při mně, Bože, buď 
a láska má k Tobě ať plní mou hruď. 
Ve světě svou rukou chraň, mne posiluj, 
vítězně mne proveď ať v Slávu dojdu. 

351. PŘIKRYJ MNE B 

/:Přikryj mne:/, rozprostři jen křídlo svého 
pláště na mne. Ty jsi nejbližším mocným 
příbuzným, /:přikryj mne:/, přikryj mne. 

352. NASTUP NA LOĎ F 

1. 3x/:Nastup na loď jménem Sion.:/ 
Nastup dnes, nastup dnes. 

2. 3x/:Je dědictvím mého Otce.:/ Nastup 
dnes, nastup dnes. 

3. 3x/:Zní poselství času konce.:/ Nastup 
dnes, nastup dnes. 

353. PŘIŠEL JSEM CHVÁLIT TĚ G 

1. Přišel jsem chválit Tě, přišel jsem zpívat 
Ti. Přišel jsem – mám Tě rád, Tvé Jméno 
chci vzývat. 

Ref.: Haleluja, haleluja, ó, jak chci chválit Tě, 
Ty jsi můj Pán. 

2. Chci stále chválit Tě, chci stále zpívat Ti. 
Chci stále mít Tě rád, Tvé Jméno chci 
vzývat. 

354. PROTOŽE VÍM, ŽE JEŽÍŠ 
SPASIL MNE E 

1. /:Protože vím, že Ježíš spasil mne, 
nevrátím se již z cesty té.:/ 

Ref.:/:Ne, ne, ne, ne, ne, nevrátím se již nikdy, 
ne!:/ 

2. /:Protože vím, že za mne zemřel On, 
nevrátím se již z cesty té.:/ 

3. /:Protože vím, že Ježíš z mrtvých vstal, 
nevrátím se již z cesty té.:/ 



4. /:Protože vím, že ve mně žije On, 
nevrátím se již z cesty té.:/ 

5. /:Protože vím, že Ježíš přijde zas, 
nevrátím se již z cesty té.:/ 

355. CHCI JEŽÍŠE VÍCE F 

Chci Ježíše více, více s každým dnem. Chci 
Ježíše více, Jeho chci svítit světlem. Z Jeho 
milosti chci žít, Jeho láskou nesen být. Chci 
Ježíše více, chci každý den být s Ním. 

356. JSOU DVĚ CESTY D 

1. Jsou dvě cesty, vyber si sám, kterou 
půjdeš v životě svém. Boží Slovo vem, ne 
to co dává svět. Čemu věříš, stane se. 

Ref.: Na vítr víry polož křídla svá, můžeš vznést 
se do vyšších sfér. Nepochybuj již, to milost je. 
Na vítr víry polož křídla svá. 

2. O co prosíš, co toužíš mít, co pro tebe 
tak těžké je. Slovo víry vem a stane se, o co 
prosíš, co toužíš mít. 

3. Hleď na orla letícího tam, on neklesá, 
nezápasí sám. Na proudech větru on vznáší 
se. Vítr víry i tebe zvednout chce. 

357. JEN TY, PANE MŮJ, JEN TYS 
MŮJ ŠTÍT g 

Ref.: /:Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má 
sláva. Ty mou hlavu pozvedáš.:/ 

1. /:Mnoho je těch, kteří kolem volají: 
„v Bohu žádnou pomoc nenajdeš.“:/ 

2. /:Volal jsem k Pánu svému v úzkosti 
a On prosbu moji vyslyšel.:/ 

3. /:Ty mi dáváš spánek, novou sílu, 
v novém dni mne znovu podpíráš.:/ 

4. /:Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mne 
pronásledují.:/ 

358. NEZAPOMEŇ MODLIT SE F 

1. Nezapomeň modlit se, On se s tebou 
setkat chce. Když v komůrce modlíš se, 
Ježíš sejme břímě tvé. 

2. Nezapomeň modlit se, On ti stále žehnat 
chce. Když problémy tíží tě, svým Duchem 
posilní tě. 

3. Modleme se společně, Ježíš nás naplnit 
chce. Když s rodinou modlíš se, On vyslyší 
prosby tvé. 

359. TO PŘIKÁZÁNÍ JÁ DNES 
DÁVÁM VÁM D 

To přikázání já dnes dávám vám, byste se 
milovali, jak já miloval vás, byste se 
milovali, jak já miloval vás. A potom 
všichni poznají, že jste moji, když láska 
vždy bude mezi vámi, a potom všichni 
poznají, že jste moji, když láska vždy bude 
mezi vámi. 

360. VODY MNOHÉ LÁSKU 
NEUHASÍ e 

1. Velmi brzy přijdu si pro tebe a vezmu tě 
k sobě do nebe. Vykoupil jsem tě svou 
drahou krví, ty věrná holubice moje. 

Ref.: Vody mnohé lásku neuhasí ani řeky 
nezatopí ji. Vykoupil jsem tě svou drahou krví 
v mukách utrpení na kříži. 

2. Buďme tedy všichni připraveni, přichází 
k nám síla proměny. Čeká na nás Jeruzalém 
nový, až naše pozemská pouť skončí. 

361. ZÁŘÍ NAD SLUNCE F 

Září nad slunce, vyšší než nebe, větší než 
hory je láska Tvá. V každém životě je 
radost i smutek, já přesto všechno, chci 
chválu Ti vzdát. 



Ref.: Já vidím Tě, Bože můj a slyším dnes Tvůj 
hlas, skláním se u nohou Tvých, jsi dražší než 
poklad. /:Nikdo nerozloučí nás, s Tebou jsem 
navěky, a nechť unáší mne dál živé vody řeky.:/ 

362. JEŽÍŠ JE S NÁMI ZDE D 

/:Ježíš je s námi zde, přítomen je Duchem 
svým, všechny nás k sobě zve, pojďte jen.:/ 
/:Dotkni se srdcí, Pane, naplň nás svým 
Duchem. Povzbuď srdce, Pane, naplň 
nás.:/ 

363. ZAMYSLEME SE C 

Zamysleme se, co věčný Bůh nám dal. 
Poděkujme Mu za Jeho věrnost k nám. 
/:Vždyť Jeho láska k nám i věky přetrvá. 
A navždy zůstává ta láska.:/ 

364. JEŠTĚ JEDNOU, PANE NÁŠ F 

Ještě jednou, Pane náš, přijď svým Duchem 
mezi nás, prosím. Ať se Tvé království na 
zemi skrze Tvůj lid projeví. Ne pro 
dočasnou vládu obnov svou autoritu 
a moc. Ať Tvůj mocný vítr vane zas, přijď 
svým Duchem mezi nás. 

365. JIŽ MINUL DEN C 

1. Již minul den a temná noc se blíží 
a Egypt spí – neví, co čeká jej. Izrael ví, 
že Bůh je vysvobodí, beránka krev nanes 
na dveře své. 

Ref.: Ano, já minu vás, když uvidím krev. Ano, 
já minu vás, usmířen je hněv. Ano, já minu vás, 
když uvidím krev, tu svatou krev Ježíše. 

2. Zabitý byl Beránek jako oběť - za nás 
zemřel, nevinou prolil krev. Za hříchy mé 
na kříži musel trpět a smrtí svou usmířil 
Boží hněv. 

3. Přijal jsi již pro sebe oběť svatou a duši 
svou jsi obmyl v krvi té? Jen v ní je moc, 
jež smyje vinu každou a anděl s mečem 
mine dveře tvé. 

366. TEN PRVNÍ KROK JE 
NEJTĚŽŠÍ D 

1. Ten první krok je nejtěžší když nevím, 
kudy jít, nejistý je každý pohyb, jít vírou 
se učím. Mám Tvé zaslíbení, že neopustíš 
mne. Ty mou cestu dobře znáš, to vyznání 
je mé. 

Ref.: Veď mne dál, chci jít za Tebou, chci jít jen 
cestou Tvou. Na volání Tvé odpovím. Pane, chci jít 
s Tebou. 

2. Tvé plány dokonalé jsou, již nemusím 
se bát. Ve chvílích, kdy se cítím sám, vždy 
se mnou zůstáváš. Srdcem Ti chci věřit 
a poslušný Ti být. Veď mne, Pane, rukou 
svou, jen za Tebou chci jít. 

367. VÍM, SPASEN JSEM E 

1. Vím, spasen jsem svatou krví Krista! 
Spasen jsem svatou krví Krista, On zlomil 
mého hříchu pouta, spasen jsem svatou 
krví Krista. 

2. Vím, přeci koupen jsem drahou cenou. 
Ano, koupen jsem drahou cenou, můj 
Spasitel je stále se mnou. Ano, koupen jsem 
drahou cenou. 

3. Nic neodloučí mne již od Krista! 
Neodloučí mne již od Krista ani těžkosti, 
úzkost a tma, nic neodloučí mne od Krista. 

4. Vím, že jistotu mně můj Ježíš dal! 
Tu jistotu mně můj Ježíš dal, že mi život 
věčný daroval. Tu jistotu mně můj Ježíš dal. 

368. POTŘEBY JEN K OLTÁŘI 
PŘINES G 

Potřeby jen k oltáři přines, potřeby Pánu 
přines. On ti chce pomoci, na Něj jen 
spolehni, potřeby Pánu přines. 



369. POSLEDNÍ VOLÁNÍ g 

1. Poslední volání rozléhá se dnes, hříšníku 
své srdce Spasiteli nes. Pospěš, dokud ještě 
čas milosti je, ó pospěš, Ježíš tobě život dát 
chce. 

Ref.: Ó, pospěš, to možná poslední hlas je. 
Jej přijmi, za tebe On prolil svou krev. 

2. Že jsi v Božím domě, náhoda není, to 
bylo Ducha svatého vedení. Neslyšíš, jak 
sladce a něžně tě zve, písní, modlitbou 
se chce dotknout srdce. 

3. Končí bohoslužba a kolem tma je a ještě 
nejsi v rukou Spasitele? Poslední hlas 
dozněl, však v duši to zní, to Ježíš klepe na 
tvé dveře v srdci. 

4. Jak dlouho Jej necháš tam před dveřmi 
stát, jak dlouho otálíš své srdce Mu dát? 
S odpovědí pospěš na poslední hlas, vždyť 
nevíš, zda zítra bude volat zas. 

370. JAK LOĎKA DUŠE MÁ F 

1. Jak loďka duše má pluje po moři 
jménem čas. Mnohé bouře mnou zmítají 
a vlny děsí zas. Však pluji dál a žádný vír 
potopit nemoh‘ mne. Můj kompas Boží 
Slovo je, sám Ježíš řídí můj směr. 

Ref.: Nepřesvědčí nikdy nikdo mne vyplout na 
moře sám. Kde Ježíšův hlas neslyším, nevede Jeho 
dlaň. Bezpečný břeh dosáhnu, vždyť jsem vybral 
úzký směr, i každý kdo k nebi pluje, vždyť Ježíš 
cesta je jen. 

2. Do bezpečného přístavu dnes kotvím 
duši mou. Vždyť hřích do duše dral se skrz 
rozbité srdce dno. Už dost mám vln, už 
bídy dost, i všech bouřlivých dní. Když 
volal jsem, pomohl mi, Ježíš – kotva mé 
lodi. 

371. KLEKNI U KŘÍŽE G 

1. Klekni u kříže, Ježíš čeká tam, i tobě 
pomoct chce. Slyš, jak Tě mile prosí drahý 
Pán: „Svěř mi starosti své.“ 

Ref.: Pohleď na kříž, slož břímě své. Pohleď na 
kříž, Ježíš tam čeká tě! 

2. Klekni u kříže, místa je tam dost, tam 
svoje břímě slož. Radost tam čeká, prchne 
hněv i zlost, tam pokoje je dost. 

3. Klekni u kříže, zanech hřích i svět, 
pohleď Ježíši v tvář. Nehleď již zpět na 
hříchu zrádný lesk, štěstí v Ježíši máš. 

372. AŤ TVÁ ŽIVÁ VODA D 

1. Ať Tvá živá voda plyne přes duši mou, 
ať jen Duch Tvůj svatý mne provází tmou. 
V každé situaci, která trápí mne, ke Tvým 
nohám dnes chci složit starosti své. Jezu, 
Jezu, Jezu! 

2. Přijď, ó Duchu svatý, a veď život můj, 
ať moc Tvojí lásky mi dá pokoj Tvůj. 
Vezmi strach, nevíru, vezmi pýchu mou, 
s Tvojí láskou v srdci chci jít dnes za 
Tebou. Otče, Otče, Otče! 

3. Svěř svůj život Pánu, ať On sám naplní 
tě, ať v náručí svojí lásky skryje tě. Když 
mu dáš svůj život, svobodu ti dá. V moci 
Jeho lásky najde mír duše tvá. Spáso, Spáso, 
Spáso! 

373. LOĎKA MÉHO ŽIVOTA B 

1. Loďka mého života vlnami zmítá se, vítr 
jen napíná plachty mé. Ale můj přítel Ježíš, 
On neopouští mne, když klid v bouři obrátí 
se. 

Ref.: Já vím, kdo Pánem větru je, vím též, kdo 
posílá nám déšť. On utiší bouři a slunce svítí zas. 
Můj Bůh, On Pánem větru je. 



2. Já někdy jako orel nad mraky vznáším se, 
duše má ve výškách jen být chce. Však 
nečekané bouře, ty k zemi sráží mne. Můj 
Pán však vždy pozvedne mne. 

374. O TVŮJ POKOJ DNES PROSÍM 
TĚ F 

1. O Tvůj pokoj dnes prosím Tě, ať on 
naplní i mne. Zaslíbil jsi to v Slově svém, 
dát pokoj prosícím Tě. 

Ref.: Svět stále více pohlcuje hřích, mé srdce však, 
Pane, Tě chce jen milovat víc. 

2. O Tvou lásku dnes prosím Tě, ať ona 
naplní mne. Zaslíbil jsi to v Slově svém, 
vyslyšet modlící se. 

3. O Tvou moudrost dnes prosím Tě, ať 
ona naplní mne. Zaslíbil jsi to v Slově 
svém, dát moudrost prosícím Tě. 

375. JEŽÍŠE, JENŽ TAK MILUJI G 

1. Ježíše, jenž tak miluji, vyhlížím již každý 
den. On slíbil, že pro mne přijde – nevím, 
zda v noci nebo v den. Teď ale když ještě 
čekám, život svůj Mu dát chci ke službě. 
Jen jeho slibů držím se, ty posilují mne. 

Ref.: Ještě jeden den, ještě jedna noc, jedna slza jen 
a kapka potu. Jednu horu zlézt, jednu bitvu svést, 
jednu křivdu snést a budu s Ním. 

2. Je slyšet o válkách, hladu, katastrofách 
po místech. To všechno Pán předpověděl, 
když na zemi kdysi žil. Pozvedám svůj zrak 
jen vzhůru – On vytrvat pomůže mi. 
A každý den na zemi té jdu v Jeho 
šlépějích. 

376. SLAVNÉ, PŘEDIVNÉ JE e 

Slavné, předivné je dílo Tvoje věčné, 
všemohoucí náš Stvořiteli. Jen Ty jsi svatý, 
sám jsi spravedlivě učinil všechno pro nás. 
Kdo by se Tebe nebál a Tebe neslavil? 
Vždyť jen Ty sám jsi svatý – Ty, Ty jen 
sám. Veškerá království budou chválit 
Tebe, neboť je velká Tvoje sláva. Haleluja, 
haleluja, ó, haleluja, amen. 

/:Dnes Tvůj lid čeká, že přijdeš opět na zem. 
Čekáme s touhou na Nový Jeruzalém. A Tvoji 
radost nevezme nikdo už nám, radost věčnou 
daroval jsi nám.:/ 

377. JE DOKONÁNO, JEŽÍŠ JE 
VÍTĚZ e 

Je dokonáno, Ježíš je vítěz. Satan je 
poražen, Ježíš zlomil smrti moc. Ježíš je 
Pán, ó, haleluja, Ježíš je Král, kraluje 
navěky. 

3x/:Ježíš je Pán, Ježíš je Pán:/, ve svém národě. 

3x/:Haleluja, haleluja:/, sláva Pánu, čest. 

378. SLABÝ AŤ DNES VYZNÁ D 

1. Slabý ať dnes vyzná jen: „Silný v Pánu 
vždycky jsem.“ Chudý ať se raduje: 
„V Bohu dnes bohatý jsem.“ 

Ref.: Hosana, hosana Ježíši, jenž umíral. 
Hosana, hosana Ježíši, jenž z mrtvých vstal. 

2. Ať i slepý řekne dnes: „Pán otevřel oči 
mé. Teď už vidím Jeho moc, Jeho moc 
v životě mém.“ 

3. Pohrdán jsi v světě tom, Boží ruce 
přijmou tě. I v tvé duši bude znít: Ježíš 
osvobodil mne. 



379. SLÁVA, SLÁVA BERÁNKOVI 
JEN C  

/:Sláva, sláva Beránkovi jen.:/ Veliký Bůh 
náš - Prostředník v nebi je, chci Jemu 
přinést oběť chvály. Ježíš Kristus Jeho 
jméno je, On zvítězil za nás. 

380. DOBROŘEČ, DUŠE MÁ D 

Ref.: Dobrořeč, duše má Pánu a Jeho svatému 
jménu; nezapomeň dobrodiní všecka, která ti 
učinil. /:Chval, má duše, Pána, chval za vše, má 
duše, Pána.:/ 

1. Který moje viny odpustil, který mne 
z nemoci uzdravil. Toho chci chváliti žalmy 
a písněmi na věky ze srdce pěti. 

2. Který mne v soužení potěšil, který mne 
svou chválou naplnil. Toho chci chváliti 
žalmy a písněmi na věky ze srdce pěti. 

3. Který mne od smrti zachránil, který mne 
vším dobrým obdařil. Toho chci chváliti 
žalmy a písněmi na věky ze srdce pěti. 

4. Který nebe a zemi stvořil, který vše na 
sobě založil. Toho chci chváliti žalmy 
a písněmi na věky ze srdce pěti. 

381. TA SVATÁ NOC B  

1. Ta svatá noc, když hvězdy tak zářily, je 
narození Spasitele noc. Svět v hříchu byl 
a povstat neměl síly, až přišel Pán a ukázal 
svou moc.  

Ref.: Naděje nová světu z nebe dána, v temnotě 
hříchu svítá nový den! Skloň hlavu svou a padni 
na kolena, vždyť noci té Ježíš narodil se! Ta svatá 
noc! Ta noc, ta svatá noc!  

2. Z dalekých stran mudrci pospíchají 
a v srdcích radost a píseň jim zní. 
Za hvězdou jdou a poklonit se chtějí, Pánu 
vzdát chválu v pokoře a cti. 

382. CHOĎME V SVĚTLE D 

Choďme v světle, Jeho světle, kde kapky 
rosy Jeho světlo nesou. Sviť kolem nás, 
Pane, přes noc i den. Ježíš je světlo světa. 

383. KDO JSEM JÁ e 

1. Kdo jsem já, že shlédnul jsi také na mě 
a našel jsi zrnko písku tak malé v hlubinách 
moře, kde dav lidí je, kde jsem bloudil sám 
bez naděje. 

Ref.: Jaké štěstí, které mě potkalo jen, když jsi 
laskavě pozvedl ze dna mě. Špínu mou jsi smyl, 
hřích můj odpustil a nazval jsi mě „perlou svojí“. 

2. Nebýt Tebe, žil bych dnes jako ten svět, 
v beznadějné tmě a vzdálen od Tebe. Však 
mnou proniklo nebeské světlo, v Kristu 
srdce mé spásu našlo. 

3. Nemá v tom podíl žádná zásluha má, vše 
vykonala jen mocná ruka Tvá. Ty jsi štěstí 
mé – chci svým životem odrážet věrně jen 
světlo Tvé.  

384. KDYŽ V MÉ POUTI ŽIVOTEM 
 Es  

1. Když v mé pouti životem moje srdce 
poklesá, k Bohu věčnému živému 
přicházím v modlitbě já: „Očisti mne, Pane 
můj, svojí krví obmyj mne, dej mi poznat 
Tvoji vůli, posilni na cestě mé.“  

Ref.: Duchu svatý přijď, Duchu svatý přijď, Ty 
mně pomoz v mojí nouzi, k sobě moje kroky řiď. 
Duchu svatý přijď, Duchu svatý přijď, jen Ty 
dáváš pravý pokoj, bez Tebe jsme ztraceni.  

2. Když tvá cesta životem beznaděj 
a prázdnota, k Bohu věčnému živému přijď 
v modlitbě jako já. Řekni: „Zde jsem, Pane 
můj, svojí krví obmyj mne, do mé duše 
vlož svůj pokoj, vyznávám Ti hříchy mé.“ 



385. PROČ SE KORMOUTÍŠ VE 
MNĚ D  

1. Proč se kormoutíš ve mně, ó duše má, 
proč dnes sténáš ve mně jen. Věř jen Bohu, 
vždyť Jej ještě chválit budu, On je mým 
spasením, v Něm bezpečen jsem.  

Ref.: Pán mi dává milost svoji každého rána 
a v noci píseň pro Něj zní. Zní má modlitba 
k mému Bohu, věrnému Hospodinu, ó duše má, 
On tvé bezpečí.  

2. Sešli své světlo, Pane, a pravdu svoji, ať 
mne vedou každý den. Přistoupím k mému 
Bohu – k radosti zdroji, prchnou všechny 
stíny, strachy jako sen. 

 

386. SLYŠÍM TVŮJ TAK MILÝ HLAS
 C  

1. Slyším Tvůj tak milý hlas, co k Tobě volá 
mne. Očistit krví chce drahou, jež tekla 
Golgotou.  

Ref.: Pane, jdu k Tobě. Pane, jdu k Tobě. Umyj, 
očisť krví Tvou, jež tekla Golgotou.  

2. Jsem-li slabý, unaven, Ty Bože posilníš. 
Co špinavé, cele očisť, bych bez vrásky 
čistý byl.  

3. Ježíš stále vyzývá, zdokonalujte se. 
V lásce, víře a naději, v důvěře a pokoji.  

4. Velký Svědek vyplní každé zaslíbení 
srdci, které je ochotné a jež vírou poprosí.  

5. Děkuji za Tvoji krev, za milost spásnou 
Tvou! Děkuji Ti za Krista dar, sílu mou, 
spravedlnost. 

 

387. JSI TEN, KOHO MILUJE DUŠE 
MÁ e  

1. Jsi Ten, koho miluje duše má, jsi Ten, 
po kom touží můj duch. Jsi Ten, který sňal 
ze mne bol a strach, Pane, za Tebou chci jít 
jen.  

Ref.: Je to velká Boží milost, z lásky své mne vzal 
v náruč svou. Moje srdce bylo uzdraveno, 
On naplnil prázdnou duši mou.  

2. Jsi Ten, koho miluje duše má, Jsi Ten, 
komu píseň zpívám. Jsi Ten, kdo mne 
takovým stvořil zde, Jezu, za Tebou chci jít 
jen.  

3. Jsi Ten, komu smí věřit duše má, Jsi Ten, 
komu vše vydávám. Jsi Ten, kdo mne drží 
ve svých rukách, Jezu, když už sílu nemám. 

388. KDO UVĚŘIL NAŠÍ ZPRÁVĚ e  

1. Kdo uvěřil naší zprávě, komu bude 
zjeveno, že vyrostl proutek v zemi, kde 
bylo vyprahlo? Nebyl krásný a nebyl 
králům podobný. Kdo uvěřil té zprávě, 
bude navždy svobodný. Kdo věří té zprávě, 
komu bude zjeveno, že vyrostl proutek bez 
deště, kde je vyprahlo? Nebyl krásný 
a nebyl králům podobný. Kdo věří té 
zprávě, bude navždy svobodný.  

Že byl zde Král, ten slavný, věčný Král, co 
s láskou přišel k nám, a svět Ho nepoznal. Že byl 
zde Král, ten nejslavnější Král, co se nebe, slávy 
vzdal, aby věčnost získal nám.  

2. Nepochopíme lidským smyslem Jeho 
bol. Nepochopíme hříšným srdcem Jeho 
žal. V duši zdrcený volal Ježíš jen k Otci: 
/:Eli, Eli, lama sabachtani.:/ /:Neopouštěj 
mne, neopouštěj mne.:/  

A On byl Král, ten slavný, věčný Král, co s láskou 
přišel k nám, a svět Ho nepoznal. Že byl zde 
Král, ten nejslavnější Král, co se nebe, slávy vzdal, 
aby věčnost získal nám. Že byl zde Král.  



389. V DOBĚ POTŘEBY D  

1. V době potřeby máme zdroj, dává naději 
a pokoj. V každé zkoušce na cestě mé můj 
Spasitel ochranou je.  

Ref.: A když cesta ta tě už unaví, síla dochází, 
bolest je v srdci. Pamatuj, Bůh překoná bouře tvé, 
nepoklesej, to válka Boží je.  

2. Když rozbouřené moře je, On volá mne: 
„Pojď dítě mé, já držím tě, vítězem jsi, 
se mnou projdeš každou bouří.“ 

390. JAK NÁDHERNÝ JE MŮJ 
SPASITEL F  

1. Jak nádherný je můj Spasitel, který za 
mne na kříži mřel. Svojí krev prolil na 
Golgotě, bych já hříšný byl zachráněn. 

Ref.: /:Za mne visel na kříži On:/, za mne smrt 
mučednickou strpěl On, za mne visel na kříži On. 

2. Zanechal svou nebeskou slávu, aby 
vykonal Otcův plán. Přišel sám jako dítě 
malé, lidskou bídu na sebe vzal. 

3. To mé hříchy Ho tam přibily, moje viny 
na sebe vzal. Vrátil se pak do nebes slávy, 
připravit věčný domov nám. 

391. PANE, TY JSI PRO MNE VÍC D 

Pane, Ty jsi pro mne víc než stříbro. Pane, 
Ty nad zlato cenu máš. Pane, Ty jsi víc než 
drahokamy, a nic na světě není jako Ty. 

392. VĚTŠÍ JE TEN, KTERÝ JE VE 
MNĚ F 

Ref.: Větší je Ten, který je ve mně, větší je Ten, 
který je v tobě. Větší je Ten, který je ve mně než 
ten, který ve světě je. 

1. Satan chodí jako lev, chtěl by zničit nás, 
nás však chrání mocí svou Ten větší, co je 
v nás. 

2. Když sestoupil Svatý Duch a naplnil nás, 
vložil do nás svoji moc, tu co je větší v nás. 

393. NIKDO NENÍ JAKO JEŽÍŠ F 

/:Nikdo není jako Ježíš, nikdo není jako On.:/ 

Díval jsem se všude kolem, hledal jsem, 
kde jen to šlo. Dnes rozumím a už vím, 
že nikdo není jako On. 

/:Nikdo není jako Ježíš, nikdo není jako On.:/ 

394. DUCH SVATÝ VANE ZAS G 

1. Duch svatý vane zas, Duch svatý vane 
zas, tak jako na Letnice, Duch svatý vane 
zas. 

2. Jeho moc se vrací zas, Jeho moc se vrací 
zas, tak jako na Letnice, Jeho moc se vrací 
zas. 

3. Jeho oheň očišťuje zas, Jeho oheň 
očišťuje zas, tak jako na Letnice, Jeho oheň 
očišťuje zas. 

395. V MĚSTĚ TOM G 

V městě tom, kde Beránek světlem je, 
v městě tom, kde hřích, smutek nebude, 
tam já věčný domov mám, noci již 
nebudou tam, v městě tom, kde Beránek 
světlem je. 

396. JE JMÉNO, JEŽ VŽDY RÁD 
SLYŠÍM F 

1. Je jméno, jež vždy rád slyším, je hodno 
vždy mých chval, je sladkou písní mým 
uším, každá duše dnes Jej chval. 

Ref.: Miluji Ježíše, miluji Ježíše, miluji Ježíše, 
vždyť On dřív miloval mne. 

2. To jméno mluví o lásce, jenž Spasitel ke 
mně měl, o Jeho díle na Golgotě, skrze něž 
svoboden jsem. 



3. To jméno mluví o Otci, jenž péči o mě 
má, a když tmou vede cesta má, i tam 
světlo sesílá. 

4. To jméno mluví o srdci, jež zná 
i nejhlubší žal, kde nikdo neumí pomoci, 
tam On sám vždy pomoc má. 

397. KDYŽ SE DÍVÁM JEN NA SEBE
 C 

1. Když se dívám jen na sebe, tak na co 
hledět mám. Jsem jen hlína a kosmický 
prach, sklony ke zlému mám. Ale Bůh tam 
dovnitř něco dal, umístil své geny tam, 
a když na kříži byl, myslel na mne tam. 

Ref.: On mne miloval, i když mne dobře znal, 
dnes vím, že ke mně mluvil Jeho hlas. I když 
nehoden Jeho lásky, však když na kříži byl, myslel 
na mne tam. 

2. Jeho tvář je plná lásky, však hřeby 
v rukou má a zbičovaný visí tam – tak trpět 
měl jsem já. I když mnoha lidem 
v posměch dán, On svým zrakem hleděl 
dál, a když na kříži byl, myslel na mne tam. 

398. DĚKUJI, PANE, ZA TVŮJ KŘÍŽ 
 A 

Děkuji, Pane, za Tvůj kříž, za to, že nesl jsi 
můj hřích, prolils svoji krev za mne 
a z lásky jsi daroval milost mně. Děkuji, 
že miluješ mne - za probodnuté ruce Tvé. 
Vzal jsi všechny viny mé, obmyl jsi je - 
ve svých rukou držíš mne. 

Ref.: Hoden je Beránek převzít v nebi trůn, králů 
Král a pánů Pán – vyvyšujme ho! Vítězný v moci 
své, Ježíš, Spasitel, ukřižovaný nebes Pán, /:hoden 
chvály je!:/ 

399. ZPÍVEJ PÁNU DNES NOVOU 
PÍSEŇ C 

/:Zpívej Pánu dnes novou píseň, chvála ať 
naplní tvé srdce. Jen On je králů Král, On 
je pánů Pán, tak poctu Mu vzdejme.:/ 
/:Haleluja, chválíme Tě! Haleluja, Pánu 
vzdej čest!:/ 

400. BUĎ TOBĚ SLÁVA Es 

1. Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! 
Smrt již nemá práva, Vítěz Tys a Král! 
Jasný jako plamen anděl sestoupil, odvalen 
je kámen, prázdný hrob tu zbyl. 

Ref.: Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! 
Smrt již nemá práva, Vítěz Tys a Král! 

2. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl, 
nepochybuj, veř již, živ je Spasitel. Vzchop 
se, stádce malé, v boje pomezí heslem tvým 
buď stále: Kristus vítězí! 

3. On, Kníže Míru, na věky je živ, silnou 
má teď víru ten, kdo bál se dřív. Vítězem se 
stává, kdo zde trpěl s Ním. Život v Něm 
i sláva, nic se nebojím. 

401. AŽ BOJE POZEMSKÉ 
UKONČÍME G 

1. Až boje pozemské ukončíme a do krás 
nebeských zaletíme, pohled na Ježíše bude 
nám tam základem radosti, klanění sám. 

Ref.: /:On bude tam slávou mou sám:/, 
/:až prost běd, bolestí poctu Mu vzdám.:/ 

2. Až On nás přenese z milosti tam v nebe, 
kde příbytky uchystal nám, Ježíš, jenom 
Ježíš bude nám tam základem radosti, 
klanění sám.  

3. Tam přátel družina shledá se zas, 
v mohutný chvalozpěv spojí svůj hlas: 
základem radosti, plesání tam bude jim 
naposled Ježíš jen sám. 



402. HLEĎ A ŽIJ, MŮJ BRATŘE, ŽIJ
 E 

1. Hleď a žij, můj bratře, žij. Na Ježíše hleď 
a žij. Tak je psáno v Božím Slově, haleluja. 
Jenom na Něj tedy hleď a žij. 

2. Hleď a žij, má sestro, žij….   

403. BŮH KDYSI TAM NA NEBI A 

1. Bůh kdysi tam na nebi na svou milou 
myslel sám. Milostný dopis napsal, formou 
Bible uschoval. Dřív než poslal ho, vložil 
pečetě své, aby jen ona věděla, co v něm je 
– to, co v něm je. Pak dlouhých sedm věků; 
Kristus čekal na ten den, když dopis až k ní 
přijde, aby mohl zeptat se: „Četlas dopis 
můj, už víš, co Ti chci říct? Co tak dlouho 
jsem jen v srdci musel krýt?“ Tak čekal 
Bůh, chtěl zeptat se: 

Ref.: Chtěla bys mou ženou být, chtěla by sis mě 
dnes vzít? Dokonalá jsi v mých očích vždy, žádná 
není jako Ty. Chtěl bych Ti dát jméno své, miluji 
Tě nade vše, věčnost strávit chci s Tebou – chtěla 
bys být mou? 

2. Dnes, ano, naším poslem přišel dopis 
přímo sem, když Kristus své pečetě otevřel 
pro srdce mé. Vím, ten mocný Anděl 
sestoupil dnes k nám, vždyť Bůh odkryl 
tajemství své pro nás sám – svou lásku 
k nám. Teď moje stará Bible novou knihou 
je pro mě, a v Beránkově knize mohu vidět 
jméno své. Celá Bible tak moc plná lásky je, 
ach, jak mocně uchvacuje Slovo mě. Vždyť 
v něm sám Bůh tak ptá se mě: 

3. I když mnoho let již minulo, však 
nevěsta dál věří. Všechny zkoušky ohněm, 
každý test jí jen růst pomáhají. Mnoho lidí, 
kteří vidí ji, vysmívá se, nevěří. Ale ona se 
s Ním setkala, ví, že Pán pryč vezme ji. 

Ref.: Ano, Tebe chci si vzít, Tvojí ženou dnes chci 
být. Dokonalé Slovo činí mě dokonalou u Tebe. 
Jen Tobě se odevzdám, jak miluji, víš Ty sám; 
s Tebou věčnost strávit chci, vždyť Tě miluji. 

404. JE DNES MALÁ HRSTKA E 

1. Je dnes malá hrstka těch, co cele touží 
být vyjádřeným Slovem, které Bůh dnes 
poslal jim. V dokonalé vůli svého Pána 
touží  žít. Svobodní jsou v Kristu, z jejich 
srdcí píseň zní:  

Ref.: Jsem dnes svázán pouty lásky, k sobě přitáhl 
jsi mě, poddaným být Tvému Slovu, chci sloužit 
jenom Tobě. Miluji dnes Tvé Poselství, já Tvým 
vězněm toužím být, sám pro sebe už nežiji, žij 
skrze mě, Pane, Ty.  

2. Je dnes malá hrstka, skrze níž Bůh může 
žít tím životem Krista, jak Ježíš na zemi žil. 
Svět je pro ně mrtvý, v srdcích jen: 
"TAK PRAVÍ PÁN." Jsou poslušni 
ve všem, svého Pána chválí tak: 

405. DOUFEJ V HOSPODINA C 

1. Doufej v Hospodina celým srdcem svým 
a na rozumnost svou se nespoléhej. 
Na všech cestách svých snaž se Jej 
poznávat, On spravovati bude cesty tvé. 

Ref.: Doufej v Boha, Hospodina. Doufej v Pána, 
On spravovati bude cesty tvé. 

406. ČAS VEČERA JE ZDE F 

1. Čas večera je zde, Bůh dal Poselství své. 
A skrze proroka sám svou pravdu ukázal 
nám. Projevil lásku znovu, sjednotil nás 
ve Slovu. Kdo věří Jeho hlasu, rozumí 
tomu času. 

Ref.: Jedno ve Slovu jsme všichni s Ním a On 
skrze nás žije Duchem svým, a Jeho Tělo zde 
v čase tom Boha odzrcadluje. Bůh mi říká, že jsem 
Jeho ženou, vždyť On mě nazval svou milovanou. 
Bůh je ve Slovu svém a nyní zde, ať On skrze nás 
žije. 

2. Čas večera je zde, miluji Slovo Tvé. Ty jsi 
proroka poslal, aby nás s Tebou oddal. 
My jsme v něm uviděli proroctví vyplnění, 
originální víru navrátil Božím synům. 



407. JEŽÍŠ MILUJE MĚ C 

1. Ježíš miluje mě, vím, Jeho Slovu věřit 
smím. Malé děti má On rád, pojďme Mu 
dnes zazpívat. 

Ref.: Tak moc miluje mě drahý Ježíš. Tak moc 
miluje, srdce se raduje! 

2. Ježíš mě má rád, vždyť sám na Golgotě 
život dal. Aby moje hříchy smyl, krví svou 
mě vykoupil. 

3. Ježíš miluje mě dnes, když jdu cestou 
do Nebes. On pomáhá ve válce, je můj 
věrný Obhájce. 

408. NARODIL SE JEŽÍŠ E 

1. Narodil se Ježíš v tiché, chudé stáji. 
Přišel na ten svět žít, aby se mnou mohl 
být. 

Ref.: Já Mu srdce své dám, v modlitbě když ruce 
spínám, každý den s Ním rozmlouvám, v srdci 
mém ať přebývá On sám. 

2. Ježíš narodil se v mém malém srdéčku. 
Vzal mě - svou ovečku a očistil srdce mé. 

3. Uslyš dnes poselství o mém Spasiteli: 
Přítel je nejlepší, On i tebe zachrání. 

409. V TEN DEN NA GOLGOTĚ e 

1. Předtím než byl čas a svět, vím, že jsem 
byl v mysli Tvé. Tak velmi jsi mne miloval, 
že jsi nebe zanechal. Vzal jsi vinu každý 
hřích, obětoval ses na kříž. Smrt a peklo jsi 
porazil, život do mne jsi vložil.  

Ref.: V ten den na Golgotě byla zaplacena cena. 
V ten den na Golgotě – problém s hříchem 
urovnán. On přišel, aby mne vykoupil, ze všech 
pout osvobodil, k sobě Domů připravil. 

2. Ty jsi za mě umíral, v mukách na kříži 
strádal. Cestu jsi mi sám připravil, abych 
jednou s Tebou žil. Kriste můj, to oběť 
Tvá dokonalost mi dala, před Tebou stojím 
s vyznáním: „Jsem bezhříšný v Tvých 
očích.“ 

3. A když probodli bok Krista, vyšla voda, 
krev, Svatý Duch. Tam byla vyjmuta z Tebe 
Nevěsta Tvoje.  

Ref.: V ten den na Golgotě zemřel jsem s Tebou, 
abych žil. V ten den na Golgotě jsi mne navždy 
zachránil. Než jsi sám stvořil nebe a zemi, už jsi 
mne znal a předurčil, svůj gen jsi do mne vložil.  

410. DUCHU, BOHA ŽIVÉHO E 

/:Duchu, Boha živého, znovu zavlaž 
mne.:/ Rozdrť, zformuj, naplň, použij. 
Duchu, Boha živého, znovu zavlaž mne. 

411. NEJLEPŠÍ PŘÁTELSTVÍ E 

1. Nejlepší přátelství nalezl jsem 
v zoufalství, nevěda kudy kam. Zjistil 
jsem, že od Něho utíkám, na sebe se jenom 
spoléhám. 

Ref.: Poslal mi Poselství své, vyhledal mne v světě 
zlém a otevřel mé oči mdlé. Ta Zpráva, že pro mne 
je, pochopil jsem, On potřeba má je a já Jeho 
součástí. Poslal mi Poselství své, vyhledal mne 
v světě zlém a otevřel mé oči mdlé. 

2. Často vidím kolem sebe lidi 
tak nešťastné, bojí se smrti. Nehledají 
Boha v životě svém, nevěda, že smrt 
je pouhým stínem. 

3. Proto si cením Jeho milosti, že si mne 
vybral ve své moudrosti. Z milosti 
mi nabídl přátelství, s kým se potkám, 
chci být svědectvím. 



412. JEŽÍŠ – PRO JEŽÍŠE D 

Ježíš - pro Ježíše všechno to, co mám, čím 
jsem a čím jen být bych chtěl. Ježíš – pro 
Ježíše všechno to, co mám, čím jsem a být 
bych chtěl. 

Všechny mé ambice, plány mé, já Ti svěřuji 
a vkládám v ruce Tvé. Všechny mé ambice, 
plány mé, já Ti svěřuji a vkládám v ruce 
Tvé. 

Ref.: Jen ve vůli Tvé mohu být svoboden, 
Jen ve vůli Tvé, mohu být svoboden. Ježíš – pro 
Ježíše všechno to, co mám, čím jsem a být bych 
chtěl. 

413. ZPĚV ZNÍ SVATÝ, SVATÝ, 
SVATÝ, PANE, JSI G 

Zpěv zní: „Svatý, svatý, svatý, Pane, jsi. 
Svatý, svatý, svatý, Pane, jsi.“ Starci 
s anděli se klaní, vykoupení Tebe chválí. 
Svatý, svatý, svatý, Pane, jsi. 

414. ZPÍVÁM CHVÁLU, TOBĚ 
DNES, PANE G 

1. /:Zpívám chválu Tobě dnes, Pane, 
chválu zpívám dnes, Pane.  Vždyť Tvé 
jméno je veliké, chválím Tě.:/ 

2. /:Vzdávám Tvému jménu čest, Pane, 
Tvému jménu čest, Pane. Vždyť Tvé 
jméno je veliké, chválím Tě.:/ 

3. /:Vzdávám slávu Tobě jen, Pane, Tobě 
sláva jen, Pane. Vždyť Tvé jméno je veliké, 
chválím Tě.:/ 

415. SVŮJ POKOJ JÁ DNES DÁVÁM 
VÁM C>D 

1. Svůj pokoj já dnes dávám vám.  
Pokoj můj, který svět nedá vám.  Pokoj můj 
ten svět nemůže pochopit. Pokoj, který 
znáš, Shalom, který máš. Svůj pokoj já dnes 
dávám vám. 

2. Svou lásku já dnes dávám vám.  
Lásku mou, kterou svět nedá vám.  
Lásku mou ten svět nemůže pochopit. 
Lásku, kterou znáš, Lásku, kterou máš. 
Svou lásku já dnes dávám vám. 

]416. VÍM, ŽE JSEM MILOU TVOU E 

1. Vím, že jsem milou Tvou, pro kterou 
přicházíš. Oděna Slovem, jsem bez 
poskvrny. Jsi jedinou mou velkou láskou, 
největší. Jen Ty jsi pro mne vším zde 
na zemi. 

Ref.:  Zazpívám, Tebe oslavím, s láskou Ti 
před trůnem Tvým rád chválu vzdám. Odevzdám 
vše, co mám, odevzdám, co chceš sám - jen Tobě, 
Ježíši.  

2. Jsi věrným Bohem, Ty nerušíš své sliby. 
Vše, co jsi slíbil, vykonal  jsi vždy. A jednou 
až se setkám tváří v tvář s Tebou, s radostí 
zazpívám píseň novou. 

417. TAK JDU STÁLE E 

Ref.: Tak jdu stále, stále, směrem tam 
do nebeských bran. Tak jdu stále, stále, chci dojít 
do nebeských bran. 

Snažně běžím stále dál, vždyť říkali mi, 
že když jdu do nebeských bran, že všude 
jasně tam zlato září, chci dojít 
do nebeských bran. 

418. V MÉM ŽIVOTĚ BUĎ 
OSLAVEN C 

1. V mém životě buď oslaven, buď oslaven. 
V mém životě buď oslaven, Pane. 

2. V Nevěstě své buď oslaven, buď 
oslaven. V Nevěstě své buď oslaven, Pane. 

419. MY JSME VÍC NEŽ VÍTĚZI F 

1. My jsme víc než vítězi. Zvítězili jsme v 
tom dni. My jsme přemožiteli krví Tvou, 
Spasiteli. 



2. Jako Jozue a Kálef  zvítězili ve svém dni 
jen vírou v zaslíbení - tak dnes zvítězíš i ty. 

420. PANE, VĚRNOST TVÁ D 

1. Pane, věrnost Tvá tak velká je, 
slovy vystihnout ji člověk nemůže. 
Ve všech věcech mohu věřit Ti, 
věrnost Tvá tak velká je. 

2. Pane, láska Tvá tak velká je, 
slovy vystihnout ji člověk nemůže. 
Ve všech věcech mohu věřit Ti, 
láska Tvá tak velká je. 

3. Pane, milost Tvá tak velká je, 
slovy vystihnout ji člověk nemůže. 
Ve všech věcech mohu věřit Ti, 
milost Tvá tak velká je. 

421. V ČASE TOM, KDYŽ PEKLA B 

1. V čase tom, když pekla tak kupí se hněv 
a hřích roztahuje svou síť. Prosím, 
ať v tom světě mne chrání Tvá krev, Ty 
svým světlem skrze mne sviť. 

Ref.: O nové s Tebou, Pane, prožití prosím Tě, 
vítězem mohu jen v Tobě být. Dnes obnov sílu 
mou, nové dej zjevení své, v Tvé milosti vždy se chci 
skrýt. 

2. Ó, Ty dobře znáš všechny poklesky mé, 
musím zahanbený tu stát. Odevzdávám 
znovu dnes srdce Ti své, máš moc novou 
sílu mi dát. 

3. Jen k horlivé lásce sám veď kroky mé 
a pokorné srdce mi dej. Na marnosti světa 
zaslep oči mé, do nebes bran dojít mi dej. 

422. POHLEĎ DNES NA JEŽÍŠE F 

1. Pohleď dnes na Ježíše, jaký půvab má 
Jeho tvář. Krása světských věcí vybledne 
hned v hloubce lásky, jež On ti chce dát. 

2. Pohleď dnes na Ježíše, když s temnotou 
vedeš svůj boj. On království ďábla 
přemohl již, v Něm je světla a síly tvé 
zdroj. 

3. Pohleď dnes na Ježíše, když tíží tě starost 
a kříž. On tvé břímě vezme, ulehčí ti. 
Jenom věř, k Němu přiviň se blíž. 

4. Pohleď dnes na Ježíše, i když blíží smrti 
se stín. Z nebes bran již písně triumfu zní, 
a tam budeš již na věky s Ním. 

423. SEŠLI JSME SE ZAS G 

Sešli jsme se zas, Ježíši čest vzdát, že spasil 
i nás, Mu poděkovat. Dobré věci nám 
daroval, mnoho dalších nám chce dát. Sešli 
jsme se zas, Ježíši čest vzdát. 

424. NA PASTVY ZELENÉ C 

1. Na pastvy zelené, kde vody je zdroj,  
Bůh věrně provází svůj lid. Kde poutník 
znavený nachází pokoj, Bůh věrně provází 
svůj lid. 

Ref.: Někdo jde pouští, někdo ohněm, někdo skrz 
vody, však všichni skrz krev. Někdo starostmi 
a někdo smutkem. Bůh nám dá sílu, vždyť vše 
máme v Něm. 

2. Někdy na vrcholy, kde slunce svítí, Bůh 
věrně provází svůj lid. Někdy temným 
údolím stínu smrti, Bůh věrně provází svůj 
lid. 

3. Kdyby nás obklíčili nepřátelé, Bůh věrně 
provází svůj lid. Zvítězíme z milosti 
Spasitele, Bůh věrně provází svůj lid. 

4. Z nejhlubšího dna, tam vzhůru 
ke hvězdám, Bůh věrně provází svůj lid. 
Do příbytků v nebi, kde svůj domov mám, 
Bůh věrně provází svůj lid. 



425. DNES STOJÍM PŘED HOROU 
 D 

1. Dnes stojím před horou, kterou nemám 
sílu zlézt. Těžkosti na cestě oslabily mě, 
nezvládnu je sám snést. Když hledím 
na vrchol, vím, že sám tu dálku nikdy 
nezdolám. A tak tuto dlouhou cestu 
začínám - na kolenou sám. 

Ref.: Vznáším se jako orel, na křídlech milosti. 
Vysoko do nebe, do Boží přítomnosti. 
V nádherných výšinách, letím kupředu. Z hory 
náhle jenom malý kopec je, z Božího pohledu. 

2. Co zítra bude, nevím, kolem nejistota 
zní. A když nevím, jak se k Bohu modlit 
mám, zaslíbení vyznávám. Nikdy mě 
nenecháš, slíbil jsi mi: Já tě vždycky 
provedu. Teď už vidím tuto horu tak 
malou, z Božího pohledu. 

426. MOJE SRDCE ZPÍVÁ TI E 

1. Moje srdce zpívá Ti a z mé duše radost 
zní - nevím, jak mám vždy děkovat Ti, 
za to všechno, cos dal mi. Jak bych mohl 
nechválit Tě? Vždyť jsi život dal za mě. 

Ref.: A sám jsi přišel k nám, jako Bůh jako 
Král, snížil ses ke mně, zaujal jsi místo mé. 
Abych jedno s Tebou byl, dokonalý v očích Tvých, 
abych vším, čím jsi Ty, dnes mohl být.  

2. Moje srdce zpívá Ti a z mé duše radost 
zní - nevím, jak mám vždy děkovat Ti za tu 
milost danou mi. Jak bych mohl nechválit 
Tě? Vždyť sis vybral tělo mé. 

Ref.: A znovu jsi přišel k nám - ten stejný 
Kristus, ten stejný Král snížil se ke mně a vstoupil 
v tělo mé. Abych dokonalý byl, abych Jeho životem 
žil, abych vším, čím On je, mohl být zde. 

427. VY JSTE RODEM VYVOLENÝM
 G 

1. Co na mysl nevstoupilo, co nereálné 
možná zdá se, dnes odkryté pro vás je. 
Tak pouze stavte kroky své, tam, kde 
dědictví vaše je. Kvůli tomu jsem vzbudil 
vás.  

Ref.: Vy jste rodem vyvoleným, tím královským 
kněžstvem, lidem svatým, národem dobytým. 
Abyste zvěstovali ctnosti moje, vždyť sám jsem 
zrodil vás. Dřív než povstal svět a čas viděl jsem 
vás. 

2. Pro vás odhalil jsem sebe, jedině vy tak 
znáte mě. Dnes však nastal nový den. Svoji 
tvář vám ukázal jsem, rozpoznali jste tehdy 
mě. Přišel jsem pro vás, děti mé.  

3. Vaše těla jsou slabá, mdlá, jim nenáleží 
chvála ta, brzy je proměním sám. Však 
v tom slabém ukryl jsem se, tam jsem vložil 
svůj vlastní gen. Dnes svůj obraz vidím 
ve vás. 

428. MILUJEŠ PÁNA? F 

1. Miluješ Pána? – Amen! Budeš Mu 
sloužit? – Amen! Jenom Mu věř! – Amen, 
amen, amen! 

Ref.: Amen, amen, amen, amen, amen. 

2. Bible je pravdou. – Amen! Je Božím 
Slovem. – Amen! Věřím jen jí! – Amen, 
amen, amen! 

3. Věřím v Tvůj příchod. – Amen! 
Setkám se s Tebou. – Amen! Přijď, Pane 
náš! – Amen, amen, amen! 

429. HODEN, TY JSI HODEN D  

1. Hoden, Ty jsi hoden - Král králů, Pán 
pánů, Ty jsi hoden. Hoden, Ty jsi hoden - 
Král králů, Pán pánů. Chválíme Tě. 



2. Svatý, Ty jsi svatý - Král králů, Pán pánů, 
Ty jsi svatý. Svatý, Ty jsi svatý - Král králů, 
Pán pánů. Chválíme Tě. 

430. SLOVEM TVÝM ZVÍTĚZÍM F 

1. Slovem Tvým zvítězím, Slovem Tvým 
dojdu k cíli, Slovem Tvým přemožitelem 
jsem. Slovem Tvým přemohu a zvítězím.  
 
2. Milostí zvítězím, milostí dojdu k cíli, 
milostí přemožitelem jsem. Milostí 
přemohu a zvítězím. 

3. Krví Tvou zvítězím, krví Tvou dojdu k 
cíli, krví Tvou přemožitelem jsem. Krví 
Tvou přemohu a zvítězím.  

4. Láskou Tvou zvítězím, láskou Tvou 
dojdu k cíli, láskou Tvou přemožitelem 
jsem. Láskou Tvou přemohu a zvítězím. 

431. TAK VELMI JSEM ŠŤASTEN E 

1. Tak velmi jsem šťasten v Ježíši, mé 
hříchy smyla Jeho krev. Ze srdce plného 
radosti zní vděčnost a oslavy zpěv. 

Ref.: Tak velmi jsem šťasten v Ježíši, svoboden od 
hříchu a vin. Tak velmi jsem šťasten, vždyť přece 
sám Boží mě miluje Syn. 

2. Tak velmi jsem šťasten v Ježíši, jen u 
Jeho nohou chci být. Svou mocí mě vždy 
posilňuje, tam cítím se bezpečně skryt. 

3. Tak velmi jsem šťasten v Ježíši, dřív 
bloudil jsem bez Něho sám. Jak nádherné 
bude to v nebi, až k sobě mě zavolá tam. 

432. NA GOLGOTĚ, TAM KŘÍŽ 
STOJÍ e 

1. Na Golgotě, tam kříž stojí, kde pokoj 
nalezneš. Tam nevinný Beránek mřel, tam 
milost dostaneš. Lidé Jej ukřižovali, octem 
napájeli, trnovou mu korunou Jeho hlavu 
zranili. 

Ref.: Z Golgoty, z té hory Golgoty, plyne krev 
Spasitele. Na Golgotu On zanesl viny mé, tam 
umíral pro tebe i mne, na Golgotě. 

2. Chválím Tě, Beránku Boží, Ty jsi mé 
spasení, Ty jsi mne osvobodil od věčného 
trápení. Tvá láska je tak veliká, mou duši 
proniká, že nade mnou ses smiloval, žes' 
vzal mne hříšníka. 

3. Drahé srdce, pojď k Němu dnes, přijmi 
očištění. Pán z lásky i tobě chce dát hříchů 
odpuštění. Odevzdej srdce, bytí své, Jeho 
působení, radost, pokoj i tobě dá, pravé 
potěšení. 

433. HALELUJA, HALELUJA, 
HALELUJA F 

1. 3x/:Haleluja, haleluja, haleluja:/, Ježíš 
Kristus velmi brzy zpět přijde. 

2. 3x/:Dennodenně čisti své svatební 
šaty:/, Ježíš Kristus velmi brzy zpět přijde. 

3. 3x/:Ve tvé lampě ať je stále dost oleje:/, 
Ježíš Kristus velmi brzy zpět přijde. 

4. 3x/:Dávej pozor, ať uslyšíš troubu 
Boží:/, Ježíš Kristus velmi brzy zpět přijde. 

5. 3x/:Haleluja, haleluja, haleluja:/, Ježíš 
Kristus velmi brzy zpět přijde. 

434. ON BYL RANĚN D 

On byl raněn za mé viny a byl bit za hříchy 
mé. Ano, On nesl i mé těžkosti; Jeho 
ranami jsem uzdraven. 

435. V JEDNOMYSLNÉM ČEKÁNÍ  
 D 

1. V jednomyslném čekání hlouček 
učedníků byl, až Duch Svatý s větrů šumem 
přišel a dům naplnil.  

Ref.: 3x/:Pane, sešli moc svou zas:/, a křti 
každého z nás. 



2. Tuto Ducha moc jsi poslal s vichrem 
svaté síly své, ohniví pak jazykové spadli, 
jak zní sliby Tvé. 

3. Tato síla prvních časů, ta moc Ducha 
Svatého, věřícím všem zaslíbená je i pro 
nás každého. 

4. Sešli znovu Ducha svého, sešli sílu 
prvních dní - to, cos slíbil lidu svému, 
bychom chválu vzdali Ti. 

436. KDYŽ NOE PLUL V ARŠE D 

1. Když Noe plul v arše po vodách potopy, 
tak vyhlížel zemi ze všech možných stran. 
Však Bůh nezapomněl a dal mu znamení, 
na bílých křídlech dostal ujištění. 

Ref.: Na křídlech holubice Bůh posílá odpověď, 
její milý hlas zazní v pravý čas. 

2. Ježíš, náš Spasitel, přišel na zem k nám, 
narozen ve stáji, lidmi nepoznán. Však Bůh 
řek' Janovi: „Já ti dám znamení,“ na bílých 
křídlech dostal ujištění. 

3. Když mnoho jsem trpěl v mé nemoci zlé 
a prosil jsem Boha o pomoc z nebe, 
On uctil mou víru a dal mi znamení, 
na bílých křídlech poslal uzdravení. 

4. Když tebe obklopí problémy a strach, 
když cítíš samotu, slábne víry zrak, však 
Bůh je vždy s tebou a dá ti znamení, 
na bílých křídlech pošle ujištění. 

437. V JEHO RANÁCH UZDRAVEN 
JSEM d 

1. V Jeho ranách uzdraven jsem, v Jeho 
smrti život mám. Jeho krev mě očišťuje, 
Jeho život sláva má.  

Ref.: Bůh je silou mou, On je písní mou jedinou. 
Králem mým On je, ó, jak velký v moci své. 
Nalezl jsem v Něm, co celý život hledal jsem. 
Dal mi ruku svou, bych vítězil každý den.  

2. Ježíš je mým vykoupením, Ježíš je mým 
pokojem. Jemu díky mé náleží, Jemu 
zpívám chválu jen. 
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A Duch Svatý zasáhl tuto malou menonitskou nebo amišskou dívku, 

kýmkoliv byla (se svým tatínkem, který tam seděl ve svém menonitském 
oděvu nebo kýmkoliv on byl) a ona vyskočila od toho piana se zvednutýma 
nahoru rukama a její krásné vlasy se “rozplynuly” do široka (vypadala jako 
anděl) a začala zpívat v Duchu. A když to dělala, piano pokračovalo v 
doprovodu: “Veliký Lékař je přítomen, soucítící Ježíš.”  

 
1964 W. M. Branham 
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