
Daniel

       D
1.   Kdysi dávno v Babyloně lidé jinak znalí,
        e              G                      h                 A
   klaněli se bůžkům, které z hlíny uplácali,
      D
      klaněli se bůžkům, ale bůžci nejsou živí,
           e                    G                      h                  A
          člověk se těm lidem dneska z hloubi duše diví,
      Fis                  G                    D           A7    D
      člověk se těm lidem dneska z hloubi duše diví.

           D         fis        A                  D  G  D
Ref:   Daniel, Daniel opravdickou víru měl.
          D          fis        G         A       D
          Daniel, Daniel pevnou víru měl.

2.   Daniel si troufal říci: Pane králi, hodlám
          klanět se jen Bohu- Tvůrci světa a ne modlám!
      Pohany to- jak je psáno- rozběsnilo velmi,
            [:předhodili Daniela před hladové šelmy:]

3.   Bůh byl ve dne v noci s naším dobrým Danielem,
         chránil ho před nepříjemným dotíráním šelem.
      Kdo má pro strach uděláno, kdo je duše čistá,
           [:může být i ve lví jámě klidně optimista:]
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Gedeón

        G        C             e            a            G                
Ref:    Gedeón, Gedeón, Gedeón, Gedeón,
                           C              e              a               G7
           dal první tón, první tón, první tón, první tón. 

           C
1.      Vezmi milý Gedeóne ze svých mužů tři sta,
               a
              přes přesilu protivníka je tvá výhra jistá.
            F                  C         G
           Neboj a věř, neboj a věř.
          C
         Budu s tebou praví Bůh až půjdeš na Midjánce,
               a
             jejich vojsko nestačí si ani sbalit rance.
          F                   e           C      G
          Neboj a věř, neboj a věř.

2.     Jak Bůh řekl , tak se taky zanedlouho stalo,
             Gedeón se nestrachoval, že má mužů málo
          Neboj a věř, neboj a věř.
        Beze zbraně obstupují nepřátelské pole,
             tma se zatím potichounku ujímá své role.
          Neboj a věř, neboj a věř.
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3.     A když je tma nad krajem už dostatečně hustá,
             přikládá si Gedeón svou polnici na ústa.
          Neboj a věř, neboj a věř.
        Za chviličku s Gedeónem tři sta mužů troubí,
             nepřátelský tábor bude brzy místem zhouby.
          Neboj a věř, neboj a věř.
4.     V rytmu tónů poskakují pochodňová světla,
            pro ospalé nepřátele je to pravá metla.
          Neboj a věř, neboj a věř.
        Midjánce to představení čím dál více mate,
            utíkají, skáčou, pletou páté přes deváté.
          Neboj a věř, neboj a věř.

5.     Tři sta mužů, jak je vidět nepřítele složí,
             přesvědčivě dokázal to Gedeón- muž Boží.
          Neboj a věř, neboj a věř.
        Bůh ho vedl, když vytáhl tenkrát na Midjánce,
             nepřátelé nestačili ani sbalit rance.
          Neboj a věř, neboj a věř.
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Karavana velbloudí

          a
1.     Tam, kde i Egypťan zabloudí, v poušti písečných dun,
             G                      a                       d                         E
            táhne karavana velbloudí, jak v moři záchranný člun.
           a
        Slunce udává jí správný směr, všem kdo jít se nebojí,
             G                             a             d                              E
            na jih, východ nebo na sever, tam, kde kupci kupují.

           F                                 a        F  a        F   d    a
Ref:    Nana ná na nananana ná………

2.    Číše, poháry ze zlata, vonné masti a kdejaký kýč,
           větší cenu má záplata, ztlumí hladový bič.
       Možno koupiti otroka, ve tvých službách je hned,
           pravda je každému daleká, tak nás naučil svět.

3.    Tam, kde i Egypťan zabloudí, provaz táhne zástupy těl,
           čas tu měří kroky velbloudí, vítr stírá kroky kudy’s šel.
       Nikdo ať netrpí závratí, beznaděj je nejlepší kat,
           zbývá doufat, že tě tu neztratí, jen bič a sup tě má rád.
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Koho včelky chválí

        C       d          C     d C    d            C  d
1.    Koho včelky chválí, pílí nezměrnou,
             C          d            C     F    G                         F
            kampak broučci malí zas míří s lucernou.
         C         d         C  d  C    d         C    d
       Kdo je známý ještě, jako tvůrce řek,
            C     d         C    F     G
           taky kapky deště, co dává žízni flek.

               F         C      F    C             F    C     
Ref:    [: Dobrý Bůh, náš Pán, Bůh náš Pán,
             F     G    C        a        d     G7  C 
            moudrý, štědrý dárce, Bůh náš Pán :]

2.     Podívejme sovy, mají zvláštní řád.
            V noci dlouho loví a ráno chodí spát.
        A co teprv brouci, jaká těch je změť,
            jen Bůh všemohoucí zná všechny nazpaměť.

3.    Kdo se stará aby, létal dětem drak,
            učí malé žáby kvákat- kvaky kvak.
       Kdo dál žehná zemi i když je maličká,
            kdo je mezi všemi na světě jednička.

4.     On jak žádný druhý, měsíc mění v srp,
            zebrám dává pruhy a velbloudovi hrb,
         jitrnice vepři, vlnu ovečkám,
            s ním je člověk ve při, když na vše stačí sám.
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Ví

        G                   h7                  e                            a   G   D       
1.    Ví Bůh kolik vlasů spadne denně lidem z hlav, ví, ví, ví.
             Ami                  E              C               D     G   D  C D
             Proč jen někde chodí děti domů bez obav, ví, ví, ví.
         G                     h7            e                      a    G  D
        Ví Bůh kolik mezi ptáky poletuje strak, ví, ví, ví.
               Ami                 E              C              D      G  D   G
              Kolik černých pasažérů veze který vlak, ví, ví, ví.

                          a7   (D)                                         
Ref:     Bůh dobře [:zná modřiny:],
         h                                         e 
        špunta který právě na zem spad
                                 a7  (D)  
  Bůh dobře [:ví jak mu je:],
          C                G   D
         pomáhá mu vstát.

2.     Ví Bůh kolik zeměkouli stvořil kdysi řek, ví……
             Ví, jak trápí šedý zákal oči studánek, ví……..
         Ví, jak málo stačí aby onemocněl smrk, ví……...
              Ví Bůh proč se rybky z říčky daly na úprk, ví……

3.      Ví Bůh kolik smutku znají chladné stěny cel, ví……
              Ví, kdy vrátí zvonovinu zvonům hlavně děl, ví…
         Ví , kdy mocní začnou si víc vážit nemocných, ví….
              Kdy v nás umře aspoň jeden nesmrtelný hřích, ví….
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Zvednem se a jedem

                   fis                  D              E                  fis
Ref:    Tak zvednem se a jedem, cíl máme jen jeden,
                                         D             E              fis
            tak zvednem se a jedem, ať hneme se dál.
                                         D                        E                  fis 
           Tak zvednem se a jedem, s pevnou vírou to svedem,
                                         D                E             fis  
            tak zvednem se a jedem, víra mocný je král.

          h                                    Cis          
1.     Na zemi už se zrychluje čas,
               h                                       Cis
              kolik roků, dní , hodin čeká tu nás.
                   h                           Cis     
        Srdce kamení a zarůstaj tmou,
               h                                                Cis
              výzva stíhá znamení, ať kola se hnou.

2.     Až do tvých očí padne šedivej prach,
             až poznáš co je to mít o jiný strach.
        Až srazí nás dav těch, co o kus chleba se rvou,
            vzpomeň, hory překonáš jen na kolenou.

3.     Až budeš myslet, že máš všeho už dost,
            na tvou chybu čekat začne číhavá zlost.
        Dřív, než zraníš víru, která táhne tě víš,
           vzpomeň, pro tvou oběť někdo k Bohu má blíž.
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Jen Ty Pane můj

                       a            G           a                    
Ref:    [: Jen Ty Pane Můj, jen Ty’s můj štít,
                F                      G                 a
      má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš. :]

            a                      G                a                         
1.    [: Mnoho je těch, kteří kolem volají:
               F          G                    a
             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 mě pronásledují.
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Jericho

           d                           F            g           A7
Ref:    Jozue ten porazil Jericho, Jericho, Jericho.
           d                           F                   g           A7   d   
           Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.

                  d                                  F                                                                      
1.    Jen si mluvte, jak jste silní v kramflecích,
                       g                                          A7
            jen si stavte hradby z elegantních slov.
                d                          F                          
       Je k smíchu tohle naše lopocení,
                             g            A7    d         
             při vzpomínce na Jericho.

2.    Kampak sestro takhle z rána,
            kam chvátáš bratře můj.
       Odlož všechna svá dobrá předsevzetí
            a troubení připravuj.

3.    Protože Hospodin dal tohle město v ruku tvou,
           máš šanci, tak se snaž.
       Rytmus ti dirigent udělí rukou svou
           a melodii přece znáš.

4.    A tak dav se tiše prodírá,
           podél hradeb nepříjemnou houštinou.
       Nikdo ani nešpitá,
           pohrdajíc ozvěnou.
5.    Avšak sedmého dne Jozue rozkaz dal,
           ať se nikdo se svým hlasem netají.
       Nikdo se kravál dělat neostýchal,
           dolů hradby padají.
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Otevřete brány

         E                                 E7                                            
1.    Otevřete brány hradeb kamenných,
              A                                 Edim
             otevřete brány hradeb srdcí svých,
         E             cis           fis     H7
        otevřete, aby mohl dál.
               E                                          E7           
             Nechte všeho, nechte obav, starostí,
            E                               Edim
         připravujte cestu jeho království,
               E                cis            fis               H      E
              připravujte cestu, aby vejít mohl slávy král.

                           E  E7 A Edim E        cis                Fis      H7
Ref:     To kvůli  králi,  králi,   připrav každý cestu, cestu svou.
                           E  E7  A  Edim  E          cis              
             To kvůli  králi,   králi,      naprav každý cestu,
              Fis                H7      E
             cestu křivou, cestu zlou.

2.    Pozdvihněte svoje srdce znavená,
            posilněte klesající kolena,
       otevřete, aby mohl dál.
            Není doba k spánku je čas nabrat sil,
       pominula noc a den se přiblížil,
            připravujte cestu, aby vejít mohl slávy král.
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Plné ruce plná ústa díků

        C              G             C                                 
1.    Plné ruce, plná ústa díků,
                                        G                C
             každý den vždy nový důvod mít,
          F                     G              a            F  (F)      C    (G)    
        chválu vzdávat bez frází a zvyků [: nauč nás žít:]
                C                 G                C                                          
             Stěží chápem co se denně stává,
                              G                 C
         jenom vírou je to možné vzít
             F               e                    a
             a kdo ví to zpívat nepřestává.

              F        C  F          G  F        C             G             a
Ref:     Haleluja, my, ty i já, Halelujá ať zní chvála jásavá,
            F       C  F        C F        C              G             C
            haleluja, haleluja, haleluja, ať zní chvála jásavá.

2.    Plné oči, plná ústa chvály,
            tolik pěkných věcí kolem nás,
       nezahálí, kdo v životě chválí [: dál půjde snáz:]
            Každému ať zazní dobrá zpráva,
       aby spásu nikdo nepropás‘
            a kdo ví to zpívat nepřestává- La, la, la, ………

3.    Všem lidem své dary Pán Bůh dává,
            není, kdo by s prázdnou musel jít
       a kdo ví to zpívat nepřestává.
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Ranní prosba

         D              A                 C               G        
1.    Prosíme tě Pane, buď s námi celý den,
                D                     A           C               G
           ať ve všem co se stane jsi námi oslaven.

                       D                A         
Ref:     Pane náš prosíme dej,
                  G                 fis          e                   D  
             ať smutek není králem a bolest princeznou,
              h                    A         D 
             slunce ať má správný jas,
               G                  fis              e                  D
             v tobě pravou radost, ať smutní naleznou,
             A                 A7   
             prosíme tě vyslyš nás.

2.    Ať přestanem se mračit a dokážem se smát,
           ať umí znovu začít ten, koho zastih pád.

3.    Ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých,
           buď celý dnešek s námi, ať přemůžeme  hřích.

4.    Ať nejdem spát s otázkou- Co ty nám zítra dáš?
          Ať všechno přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš.
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Abrahám

              Ami                        Dmi
1.    V Cháranu se dějí věci, něco o tom vím,
               F              G                   C
            k Abramovi promlouvá Panovník Hospodin.
        Ami                               Dmi
       Prý ať sbalí saky, paky, na cestu se dá,
             F                G                E
            za obzorem čeká na něj země slíbená. 

            F              Ami         C                     Ami   
Ref:    Učiním tě národem, z tvého jména vzor,
               F                 G              C  (E)
            v tobě dojde požehnání každý živý tvor.

2.     Ale v zemi Kenaanské není snadné žít, 
             tam se musíš o svůj život s nepřáteli bít.
        A že Aram věřil slibu, dělal vše co měl, 
             Hospodin s ním jednou v noci smlouvu uzavřel.

Ref:    Toto je má smlouva, potomstvo ti dám,
            taky změním tvoje jméno, budeš Abrahám.

3.      Zkoušku ze všech nejtěžší však má teď před sebou,
             vydat syna Izáka dnes v oběť zápalnou.
         Když už drží dýku v ruce, slyší shůry hlas-
             Opovaž se na něj sáhnout, požehnám ti zas.
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Starý příběh

                  G                    C                G        C    
1.      Řek‘ jednou Mojžíš lidu svému, přišel čas.
                         G            h             C           D
              Dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.
         G  G7 C     A        G           C         G      C G 
         Mává, mává nám všem svobodná zem
                  G                      C                    G    C          
              Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, 
               G              h               C     D
          že naše cesta ke štěstí je trnitá.
               G  G7 C    A         G           C        G C G
              Mává, mává nám všem svobodná zem.

                C          G     C       G         
Ref:     [: Kdo se bojí vodou jít,
                    C      G     C     G   A     D
             ten podle tónu faraónů musí žít.
             G  G7 C    A         G           C         G    C G
              Mává, mává nám všem svobodná zem :]

2.     Až první krůček bude jednou za námi,
             tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy.
        Mává, mává……
             Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže,
        že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže.
             Mává, mává……

3.     Ten starý příběh z Bible vám tu vykládám,
              ať každý ví, že rozhodnout se musí sám.

              Mává, mává……
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Svý kroky

             d                  C           F                G B      C a 
Ref:     Svý kroky [: rozespívej :]     (3x)
            d                   C           F                G B      C D
            Chválama  [: rozespívej :]     (3x) 

          d                               G                               
1.     Vzdejme Pánu díky, za vše, co nám dává,
               B                              A                         A7
             za vše, co nám bere, patří Pánu sláva.
          d                               G                        
        Vzdejme Pánu díky, že se stará aby,
              B                         A                         A7
             nepropadli smrti, jeho lidé slabí.

2.     Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí,
             v době která zná jen, pomíjivé štěstí.
        Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci,
             Já jsem cesta, pravda, osvobozující.

3.     Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,
             doutnající oheň, láska neuhasí.
        Vzdejme Pánu díky, jako děti Boží,
             že v člověku láska, lásku stále množí.

4.     Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem,
             starý svět už umřel, my žijeme v novém.
        Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády,
             Bůh už není v dálce, Kristus žije tady.
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Laudáto si

               E                                                        cis  A  H
Ref:     [: Laudáto si o mi Signore :]     (4x)

            E                                                  
1.     Dík za všechno, cos‘ stvořil Pane,
              cis
             dík za teplo, když slunce plane,
         A                                               H       
        dík za hvězdy, za vánek svěží, dík za vodu
,
              za hudbu z věží. 

2.     Dík za vesmír, planetu Zemi,
             dík za chvíle, kdy dobře je mi,
        za přírodu, kdy všechno vzkvétá,
             moře, hory, za krásu světa.

3.     Za to všechno díky vzdáváme,
             spolu s bratry žalmy zpíváme,
        ať každý z nás, z blízka i z dáli
             celým srdcem tě Pane chválí.
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Někdo mě vede za ruku

                 D                D7                 G                 D      A7
1.      Někdo mě vede za ruku, když bolím se jít tmou.
                   D       A      D Fis h  A   D     D7     e       A
             To je ten, který o mě ví, který je na mě laskavý,
             D  h GA7  D
         je stále nade mnou.

2.      Někdo mi dává denní chléb, že nemusím mít hlad.
             To je ten, který o mě ví, který je na mě laskavý,
         a chce mi pomáhat.

3.      Někdo mi dává sílu též, když už jsem unaven.
             To je ten, který o mě ví, který je na mě laskavý,
         ať je noc, nebo den.

4.      Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát.
             To je ten, který o mě ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý,
         který mě má tak rád.
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Královna Ester

        E7
1.     Když si občas dřepnete do královské brány,
                    A7                              E7
             tak možná že zaslechnete spřádat čísi plány.
               A7                 H7             E7
        Pak nenechte zlo, ať se rozbují. 
                                                                                                    
2.      Hamana povýšili, je z něj velké zvíře,
              prej aby sme se klaněli, navzdor vlastní víře,
         že jináč s náma děsně zatočí.

          E7 (A7)
Ref:       Královna Ester   (4x)
      H7            A7           E7
       Ona je teď naší nadějí.

3.      Sebrat všechnu odvahu, předstoupit před krále
              a tím riskovat popravu, lid když má na mále.
         Pro jednu holku trochu silnej fén.

4.      Tak to dobře dopadlo, nikdo nemá stání,
               páč Mardokaje napadlo, oslavit to „páni“
          a proč né rovnou svátek založit?

Ref:      Oslavte Púrím   (4x)
      Ester je teď naší nadějí.
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Jákob  (Nápěv- Svítá 147)

                 E                E7            A                  E      H7
1.    Nevědět co se ti dává, to je zkrátka na kočku.
                           E                                   A7              E H7                            
            Jak když prodáš požehnání, ještě k tomu za čočku.
                E                   E7              A            E      H7
       Není se pak čemu divit, že teď Ezau láteří,
                      E                                          A7              E H7                
            že ho Jákob se svou máti, podved když šel za zvěří.

                        E                      E7                   A            E H7       
Ref:    Jákobe spi, Bůh spustí žebřík, po něm stoupaj andělé.
                       E                                                   A7   E     H7            
            Budu s tebou, tam kam půjdeš, Zazní v noci setmělé.

 2.    Co dřív zasel, to teď sklízí,
             když mu Lában za fušku,
        Sedmiletou, děsnou dřinu,
             strčil druhou dcerušku.
        Kudy chodí, Bůh mu žehná,
             už má ovcí víc než dost.
        Nejvyšší čas zvednout kotvy,
             když má na něj strejda zlost.
Ref:
3.    Teď se ale vrací domů,
             kde ho čeká setkání 
       s minulostí, se svým bratrem,
             co mu hrůzu nahání.
       Poslední noc do shledání,
             tu s ním kdosi zápasil.
       A že obstál, novým jménem,
             požehnal mu Hospodin.
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Závěr

          D                              fis       h
1.      Za to že v stromech přečtu život
               F          C       d      G
              a jaro v pevné závěji,
         D                           fis       h
         že potkal jsem Tě dneska ráno,
              F          C       a     D
              za to ti Pane, děkuji.

2.      Za to, že mnoho věnovals mi,
              chválit tě mohu vroucněji,
         že vzal sis, co by tížilo mne,
              za to ti Pane děkuji.

3.       Za to, že doved jsi mě blízko,
              s bratry i já tě miluji,
          že potkal jsem tě také večer,
              za to ti Pane děkuji.
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Vítr se ztiší

             h                  D
Ref:    Vítr se ztiší, přestane bouřit moře.
             A                                   Fis
            Ať hluší slyší, už končí jejich hoře.
              h                 D            A
            Vítr se ztiší, přestane moře dout.
                                                   Fis          h
             Ať hluší slyší, zbaveni těžkých pout.

                                                            G
1.       Proč svět je šedý ve tváři, kdy už k oslavě zazáří,
                         A                 Fis       h  Fis
                proč tone ve tmě hlavní sál?
                   h                                                 G
          Proč nezřím průvod pochodní? Snad cítíte se nehodní
                     A                     Fis     h
                jít vítat, když jde králů Král?

2.       Jen moudří přišli ke Králi, aby mu poctu vzdávali,
                jen zlomek těch, co měli jít.
          Tak tiše, skromně přišel k vám
                Bůh – člověk, vládce světa sám,
          a nikdo nechce svědkem být.
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Vostnatej drát

          G                   Gdim            G
1.      Mou duši svírá, mou duši dusí, marně se vzpírá,
                          D7                 G                       C
              škrtí ji had, srdce mi trhá na krvavý kusy
                       G                     D                    G
         šedivej drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

2.      Kam až se může, kam dál o krok ani,
              nepřítel – přítel, koho smíš mít rád,
         černý, či bílý – zbytečný je ptaní,
              slovo má drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

3.      Co už je shnilý, dá se přikrejt víkem,
              a co je puklý, dá se zdrátovat.
         Zlatý dno láká stát se učedníkem
              u firmy drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

4.      Nesahej, brácho, na drát padlej na zem,
              vždyť shůry dolů spolu s ďáblem pad,
         s čertem si žertem hraje jenom blázen,
              tak nech ten drát, vostnatej drát, vostnatej drát.

5.       Až přijde příval ohnivýho deště,
              ohnivý keře budou v ten den plát,
          sestoupěj s nebe velký Boží kleště,
              rozstříhaj drát, vostnatej drát, vostnatej drát.
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Myslete na Kanaán

                e                    H7
1.      Jak zdlouhavě se vlekly dny
                    a         e            H7
   a obzor zdál se nekonečný,
             e                H7
          jen z dálky bylo slýchat hlas,
                          a         H7     e
    jenž únavou se sotva třás.

                                           a
Ref:     Ó myslete na Kanaán,
                        e                  H7
      kdo jste cestou unaveni!
    e                        a
 Ó myslete na Kanaán,
                     e           H7     e
        zemi krásných nadějí.

2.      Tam v poušti pálil slunce žár,
     že zástup žíznil, nemohl dál,
         pak místo spánku v noci mráz
     a ráno kdosi zpíval zas:

3.      Pak přišla vláha, přišel stín,
    lid zapomínal na bolesti,
        křik s jásotem se rozléhal,
    hlas Mojžíšův v něm zanikal:

4.      A národ prošel pustinu,
    tam žíznil, bloudil, nezahynul,
         však přece dospěl do země
    v té písni dávno slíbené.
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Podobenství o hostině

      A      D       A   D  A   D     A     D
1.      Báječnej bál          uspořádal
             A          cis    fis                           E7
                králů Král       všechny pozval dál.
                              A  D  A            D       A    D
         Ten největší sál            na to obstaral,
            A                fis                            H7
                neboť se bál, aby všem moh říct
                      A              cis  E7          A   D   A   D   A   D
         pojďte dál, začíná bál,        bálů bál.

2.      Ó Pane můj, proč právě dnes
               v plánu mám zrovna jinej ples.
          Ze všech pozvaných mluvil náhle strach,
               že se připraví zas o jeden tah,
          když ale ten bál byl mimo plán,
                mimo plán.

3.      Král však ten bál neodvolal,
                zvát šel dál, než by kdo čekal.
          Ani žádná mříž, ba ani ten hřích
                nezabrání tomu, kdo vejít
          chtěl by na ten bál, báječnej bál,
                bálů bál.
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Ave Maria

             A     h          cis            D
1.      Ave Maria, Pán buď s tebou,
              cis     h                A    h
              Ave, Bůh má tě rád,
          A     h           cis  D
          tobě nebude dítě kletbou,
               cis      h               E7
               dívko, přestaň se bát.

              fis  A7  h       cis      D      H           E
Ref:      Slu-žeb-ni-ce svého Pána požehnaná,
             cis D     cis D     cis D       E A
             A-ve,    A-ve,    A-ve Mari-a.

2.      Tebe národy chválit budou,
              Bůh ti výsadu dal.
         Přijal na milost dívku chudou,
              z tebe zrodí se Král.
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Posila na cestu

             C                G                 a          C7
1.      K svobodě je dlouhé putování,
    F                 C                  d7     G
   těžké bývá zvednout se a jít.
         C                     E               a           C7
         Tolik různých pout, tolik závor v cestě brání,
    F                       G            C      G
    jen sám Bůh je umí rozlomit.

2.      V noci naplněné odhodláním,
    v noci, která je tou poslední,
         beránek a chléb, v ruce hůl a žádné spaní
    za zdmi domů krví značených.

3.      Na úsvitu voda staré splaví
    stíny zákeřného otroctví,
         cesta míří dál, celý průvod jde před námi,
    směr udává nám sloup ohnivý.

4.      Každý, kdo se dlouhou cestou znaví,
    zadarmo se vína napít smí,
         dostává i chléb – novou sílu z Božích dlaní,
    víru, že smrt končí vzkříšením.
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Rytmická mše

          F                                              B
Solo 1.    Jednou, jednou toužím slyšet hlas,
            C                               F
Sbor             hlas, který nezaniká.
          d                                 B            C        d
Solo         Jednou, jednou a vždycky znova zas.
          F                                           d
Sbor             Hlas, který nezaniká na poušti,
          B                       C                    F         C7
         hlas, který laská a odpouští.

                 F               G
 Ref:      Hlas tvůj, Pane můj,
               F                          B
             prameni věčně nových sil,
              F               G7              C  C7
      hlas tvůj, Pane můj, abych žil.
                        F               G
            Hlas tvůj, Pane můj,
        F                       B
        prameni věčně nových sil,
                  F               As    g        F
             hlas tvůj, Pane můj, abych žil.

2.      Nyní, nyní z mraků kolem nás
   vyšlehne rosa a zář.
         Nyní, nyní se ozve živý hlas,
   Hlas, který nezaniká na poušti,
         hlas, který laská a odpouští.
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Čest dej

2x   E  (A)
Ref:  ║: Čest dej, jen Pánu Bohu svému dej,:║
       E
       čest dej, jen Pánu Bohu dej, Pán jen, Pán jen,
             A                     fis        E              A                   E
      jen Pán buď oslaven, Pán, jen Pán buď oslaven. 
  
                                    A                     E
1.   Přijde k tobě ďábel sám, abys před ním klek!
                       cis             Fis              H7
           Na to dobrou radu dám, vyzkoušený lék.
      E                                   A               Edim
      Moc i slávu, světa říš, vše ti nabídne,
           E                 cis            Fis  H7   E
           ty mu na to odpovíš:  ne,   ne,   ne.

2.   Bez fára a bez vily nemáš úroveň,
           co tě v mládí učili, na to zapomeň.
      Celý svět už věří teď v tele zlacené.
           Dáš jim na to odpověď: ne, ne, ne.

3.   Všední den se promění v cestu do ráje,
            marjánkový koření věc moc dobrá je.
       Strach a smutek, šeď a tíž z tebe opadne,
            ty jim na to odpovíš: ne, ne, ne.

4.   Kočku chtěla sežrat myš, dvakrát dvě je pět,
            tak nám to tu podepiš, otevřeš si svět.
      Však jsou slova, jak sám víš, proutky čarovné.
            Ty jim na to odpovíš: ne, ne, ne.
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Díky

1.    Díky za toto krásné ráno,               C  a  d  G7
            díky za každý nový den.            C  a  d  G7
       Díky za to, co už je za mnou          C  C7  F  f
 jako těžký sen                   C (a) d  G C   A7

2.    Díky za všechny věrné druhy,         D  h  e  A7
             díky, ó Pane, za tvůj lid.
       Díky, že všechny křivdy, dluhy       D  D7  G  g
  mohu odpustit.                 D (h) e  A7 D  H7

3.    Díky za moje pracoviště,                 E  cis  fis  H7
 díky za každý drobný zdar,
       díky za všechno krásné, čisté,           E  E7  A  a
 dík za hudby dar.              E(cis)fis H7 E C7

4.    Díky za to, co zarmoutilo,                F  d  g  C7
 díky za to, co potěší.
       Díky, že vedeš mě, má sílo,              F  F7  B  b
 cestou nejlepší.                 F (d) g C7 F   D7 

5.    Díky, že smím tvé slovo chválit,      G  e  a  D7
 díky, že ducha dáš mi též.
       Díky, že nablízku i v dáli                  G  G7  C  c
 lidi miluješ.                      G (e) a D7 G   E7 

6.    Díky, že jsi mi přines spásu,              A  fis  h  E7
 díky, toho se přidržím.
      ║: Díky, že věřím tvému hlasu,          A  A7  D  d
 že ti patřit smím. :║          A  (fis)  h  E7  A
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Pokušení svatého Antonína

     e                  Edim   H7     e          Edim H7
Ref:    Nejen pátek nešťastný je den
   Nech si v klidu růžový sny zdát
         e                    D                   G        H7
         proto zůstaň doma nechoď ven
 tam za dveřma není o co stát     Edim  H7 
            e                   Edim  H7       e        Edim H7
       zůstaň doma zůstaň v bezpečí.
   vítr venku zdraví nesvědčí.

     E                                           a
1.    Moh bys potkat kytku která uvadá
    Fis                                       h
   klauna jemuž došel smích i nálada
        C               D              G
       ránu jež se ani časem nezhojí
    C                 D           H7
    řeku bez vody a pole po boji.

2.    Na náměstí stojí kočár bez koní
    opadalo listí zvony nezvoní
       moh by tě tam potkat pohled zděšený
    dítě bez matky nebo muž bez ženy.
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Zní, zní, zní

              e                    
Ref:     Zní, zní ,zní hlas temný, tichý,
                        a       G               H7
             zní, zní, zní v poušti volání.
               e    
             Zní, zní ,zní: zvažte své hříchy,
              G                        H7
             ještě pozdě není, je čas pokání.

     G
1.     Už se zvedá vítr, plevy rozežene,
                h
              vítr soudce, který sklizeň provívá.
         e      D      E       a          D     A
        Sekera se zatne do suchého kmene,
                G                          H7
               žárem sálá výheň, výheň ohnivá.

2.     Už se zvedá vítr, který zrno čistí,
               žeň hospodáře čeká, sýpky nachystal,
        běda všechněm, kteří jsou si sebou jistí,
               běda tomu domu, co na písku stál.
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Zůstaň s námi

             A                    cis                  fis
Ref:    Zůstaň s námi Pane, když se stmívá,
             h                      e                  A
            zůstaň s námi, den se nachýlil.
             D                      G               C
            Zůstaň s námi, už se připozdívá,
             D                     H7              E            E7
             zůstaň s námi, když ubývá sil.

        a                     D    G                    C
1.    Nad bázlivou duší a nad slabým tělem
           F              H7     e             D              G     E
             slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej,
     a               D           G                     C
        u svého stolu teď buď nám hostitelem
          F                     H        e       D       e
              a v prázdný kalich nové víno vlej.

2.    Otevírej oči, které nevidí tě,
              nevidí pravdu, znají jenom klam.
       Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě,
              promluv k nám Pane, řekni pokoj vám!
 
3.    Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností,
             zrno v zem vsáté zas nám připomeň,
       pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí,
             čas, který chystá přebohatou žeň.
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Odpusť

         C          e                  d       G
1.    Odpusť, že dnes tak jako včera
             C               e            d       G
             jsem tobě věrnost sliboval,
          C        E7             A      f
        odpusť, že z rána do večera
           C                 d             G7     C    C7
              jsem tebe skutkem zrazoval,
         F         f                C         A
         odpusť, že z rána do večera
           d                  G7                  C
              jsem tebe skutkem zrazoval.

2.    Odpusť, že jsem nevyslech bratra,
              který se mne na radu ptal,
       ║: odpusť, že jsem se díval spatra
              na toho, který klopýtal. :║

3.   Odpusť, že nad svou hněvivostí
              nechal jsem slunce zapadnout,
      ║: odpusť, že jsem dnes bez milosti
              slepého nechal upadnout. :║

4.    Odpusť mi Pane zase znova,
              odpusť mi každý lásky dluh,
       ║: odpusť, všechna zbytečná slova,

              odpusť, jenž slitovný jsi Bůh. :║
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Nemůžete ani chvíli

         g               D             g
1.    Nemůžete ani chvíli se mnou bdít?
                         g6               A7
             Nastává čas, kdy pastýře budou bít.
        d                       d7
       Padne strach a přijde zrada,
              B                      g7
             rozprchnou se ovce stáda,
         d                       d7
        včera k všemu odhodlaní,
              G                       B       D
             stáhnou se dnes do ústraní.
         g               Es7                    g
        Nemůžete chvíli se mnou bdít?

2.    Nemůžete ani chvíli se mnou bdít?
             Nastává čas, kdy pastýře budou bít.
       Tíseň svírá, úzkost drtí,
             duše smutná je až k smrti.
        Kdo krev a pot z čela setře,
             Jakube a Jene, Petře?
        Nemůžete chvíli se mnou bdít?

3.    Nemůžete ani chvíli se mnou bdít?
             Nastává čas, kdy pastýře budou bít.
       Co je pravda, co je jisté…
             Svědomí i ruce čisté –
       zatím pravdu zkrvavenou
             ulicí za město ženou.
       Nemůžete chvíli se mnou bdít?
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4.    Nemůžete ani chvíli se mnou bdít?
            Nastává čas, kdy pastýře budou 

bít.
       Teče krev a zejí rány,
            Syn člověka zbičovaný
        jak beránek na smrt veden,
             k oběti za všechny jeden.
        Nemůžete chvíli se mnou bdít?
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Ó hlavo plná trýzně

        e            D     C       H
1.    Ó hlavo plná trýzně
         A           H                e
             nečekáš na aplaus
                         D         C      H
        kde najdeme tvou cestu
           A             H                  e
              z Golgaty do Emaus.

                 G        D       a9
Ref:   Ty skrytý právě skrytý
                   G             D             a9
                i ve svém vzkříšení
                 G        D       a9
            ba právě i tam zbitý
                        a7
                 pro naše spasení.

        e            D         C      H
 2.   Nic nevidět než rány
                     A        H       e
             kdo vidíš je vem roha
                            D        C       H
        je lépe nevěřit než vidět
          A            H           e
             nadarmo Krista Boha.
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Šemá Jisrael

              e                     a         G
1.    Šemá Jisrael Adonaj elohénů,
                 C          G         C        G
            šemá Jisrael Adonaj elohénů.
             C      G 
       :║ naj echad.

            e        a   h   C      G      C       G  e
Ref:    Ha-le-lu-ja, ha-le-lu-ja, ha-le-lu-ja.

2.    Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj,
            slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj,
       slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh tvůj,
            slyš, Izraeli, Hospodin jeden jest.
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Proč jen mlčíš, Pane

            a     G   F   G  F   E
Ref:    Proč jen mlčíš, Pane,
            a                 d                 E   E7
            když zloba lidská život maří?
             a      g  F  G  F  E
            Proč se nezastane
             a      F  G    a
            pravdy tvá moc?
        F                  G           a                 G
1.    Když tě jako lotra zatýkali,             
              F                     G                a        G
             moh’s je o své síle přesvědčit,
        F                   G                      a        G
       Petra v dlani meč teď přímo pálí,
             F                    F7            E7
             a přece’s mu zakázal se bít.

2.    Zakusils, Pane nelidská muka,
             když ti důtky záda rozbyly,
       zakusils, co umí lidská ruka,
             když člověka pravda rozčílí.

3.    Poznals, Pane, co je přízeň davu,
             v této chvíli žádá život tvůj,
       když ti včera provolával slávu,
             pro změnu dnes křičí „ukřižuj“.

4.    Dnes jako dřív nad světem kříž stojí,
             na tom kříži umírat tě zřím
       a odpověď na otázku svoji
             z tvé zsinalé tváře vyčíst smím.            
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   Svítá novej den

               d   a  G       a      d  a   G
Úvod:    Svítá novej den, svítá den.

               a                            C                D
1.    Je v sutinách město, je zbořenej chrám,
                   e                                           a
             je zdrcený ticho a tmy vládnou nám.
                                                C         D
       Vtom paprskem jitřním, slunečním,
                   e                                        a
             zalesk se střep, co z rozvalin ční.

            d    a   G       a     d    a   G
Ref:    Svítá  novej den, svítá den,
           d  a    g       a      d   a   G
           svítá  novej den, svítá den.

2.    Pad vichřicí strom, ptáci vypadli z hnízd,
             slyšíš jejich křik, nemaj si kam vlízt.
       Vtom v kořenech starých pupen prask,
             hle, zelenej proutek, kde prach čekals.

3.    Poutník, co šel cestou, hložím podél skal,
             teď leh a spí, neví kudy dál.
       Vtom hlas tichý, temný zašeptal:
             Jen vstaň a pojď…
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Kdo mě z pout mých

                           E                            E7
Ref:    Kdo mě z pout mých ven vyvodí,
                       A                  E      H7
            kdo ta pouta odstraní,
                       E            
            jenom láska vysvobodí,
                     A7             E
            láska bázeň vyhání.

1.    Být jak strom, co plody nese,
              nejen listí pro krásu,
       být jak strom, co nepohne se,
              nebojí se nečasu.

2.    Být jak dům na skále pevné,
              jako maják na moři,
       s kterým ani příval nehne,
              když se na něj oboří. 

 Ref:

3.    Pramen žití někde najít,
              neznat, co je únava,
       třeba sám, dál pravdu hájit,
              i když právě prohrává.

4.    Kdybych pronik do atomu,
              kdybych létal na Měsíc,
       jako anděl mluvil k tomu,
              lásku neměl, nejsem nic.   
 Ref:

40



Vlak Boží

             G
1.    Už přijíždí vlak Boží,
                   C               D
             je slyšet stále blíž
           G                      e
        a rachot kol jeho vozů
                     G     D       G
             nese krajinou se již.

             C             
Ref:    ║: Nuže dál, vstupte, děti milé,
                 G
                dál, vstupte, děti milé,
                 C           A7          G        D              G
                dál, děti milé, zde každý místo své má.:║

       
2.    Já slyším, jak tam píská,
             když do zatáčky vjel
       a uhání plnou parou,
             jak by roztrhnout se chtěl.

3.    Vstupte, jízda v něm je levná,
             jet každý může v něm,
        tam druhá třída není,
             ani rozdíl v cestovném.
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Elijáš

               D                   G    
1.    Když je někde velkej průšvih,
                    A      E7    A 
             bije to už do oka,
         A7    D                   G
        pošle tam Bůh natošupem
                     A    E7     A
             nějakého proroka.
         A7      G                  A
        Ten co stojí před Achabem
                      D       E7     A
             to je frajer, ten je náš,
                    D                   G
         zvěstuje mu dlouhé sucho,
                         A    G      D
              jmenuje se     Elijáš. 

    Ref:  hvízdá se

2.    Na Karmelu bude mela, letí zpráva po kraji.
       Prý Elijáš vyzval Baala, na souboj se chystají.
       Marně pět set tajtrdlíků, poskakuje, kvílí,
       když Hospodin Elijáši zapaluje dříví.

3.    Elijáš to mastí pouští, dostal k tomu vodu, chléb.
       Na setkání se svým Bohem, míří rovnou na Choréb.
       Nejdřív vítr trhá skály, potom se i chvěje zem.
       Ani v ohni Pán Bůh není, ale v hlase tichounkém.
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Zpěv o slunci
Introitus:  A             D                    A           E
    Nejvyšší, Všemohoucí, dobrý Pane
    D        h                   cis              E
    ať Tobě chvála, sláva, pocta se stane,
    A          D      A E  A
    všeliké dobrořečení.
 A                       D
1. Buď pochválen, Pane můj,

A                       E
se svým stvořením po vší zemi,

A                       D
se sluncem,  jež činí den

A               E
a září nad lidmi všemi.

Ref:   A                      D                  A          E     A
  Chvalte Pána, díky vzdejte, služte v pokoře.

2.  Buď pochválen, Pane můj,
  od noční luny i hvězd krásných,

  stvořil jsi jich na nebi
  tolik světlých a vždy jasných.

3. Buď pochválen, Pane můj,
 i vodou čistou s její krásou,

ohněm, který plál nocí,
jitrem s jeho ranní rosou.

4.  Buď pochválen, Pane můj,
  i rodnou zemí, matkou naší,

  dává život, svět celý
 květem pestrých barev krášlí.

5. Buď pochválen, Pane můj,
 i sestrou naší – těla smrtí;

nemá moc, když od Tebe
přijmou život Tvoji svatí.
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      David

 F          C7     Bb              C7
1. Goliáš stojí v plné polní zbroji
    F               C7   Bb     C7
  a bojechtivě funí jako drak:
    Bb            C7       Bb     C7      F
 „Hej, mládenečku, mě se každý bojí
  A        Dmi      C7               F
  a ty si troufáš vzít si na mě prak.“

Ref:  Bb                    F                 C7    F
  David jménem Hospodina zástupů,
  Bb        F        C7    F
  chystá obrovi potupu.

2. Goliáš velí: „Postavte se stranou!
  Tu chásku zdolat stačí ten můj meč!
 Dnes uvidíte zvláštní podívanou!“
  A štáb mu tleská: „To je moudrá řeč.“

Ref:

3. I nebe žasne nad tou nerovností-
  na jedné straně Boží velebnost,
 na druhé člověk plný nadutosti
  má proto jedné rány z praku dost.

Ref:
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     Píseň apoštola Pavla

 G                      Gdim           G
1. To bylo tenkrát, jak světlo z nebe,
                                               D7
  zářilo kolem, když se ozval hlas,
                G                       C
 toho kdo volá na cestu i tebe.
                G                 D                 G
  Provází nás, provází nás, provází nás.

2. Mít nohy v kládě, to pěkně tlačí,
 a ke svobodě zbývá hrozný kus.
 Za mříží v okně, svému Pánu stačí
 zazpívat blues, zazpívat blues, zazpívat blues.

3. Jen lidem šáhni na to, co je jejich,
 uslyšíš davy dvě hodiny řvát.
 Pán sílu dává, dolévá tvůj kalich.
 Nezůstaň stát, nezůstaň stát, nezůstaň stát.

4. To se tak stává, že když vám poví:
 „ruce ti svážou, budeš v poutech stát“.
 Poslouchej toho, kdo ví, jak to bolí.
 Nesmíš se bát, nesmíš se bát, nesmíš se bát.

5. Když bouře zuří, tvý ruce zebou,
 a beznaděj všech probleskuje tmou.
 ||: Odevzdej tomu, kdo je v tom vždy s tebou,
 naději svou, naději svou, naději svou. :||
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          Kulišova píseň 

 E         A           E
1. Dál ať letí krajinou
 C#m      Fm             H
 zpráva s písní radostnou
                        A                   C#m
 že každý může zpříma stát
      Fm           H
 a nemusí se bát
                  E
 už není sám
          A            E
 mocnými ušlapán

2. zlý řád teď v prach se obrátil
 a vládce pryč se vytratil
 už není nad námi
 jen nebe s hvězdami
 světa krás
 teď pán je každý z nás

3. ráj ať je nám celý kraj
 ať stáj louka nebo háj
 ať jsi z lesa nebo z hor
 jsi také boží tvor
 mezi všemi
 máš své místo na zemi
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      Napoleonova píseň

 E         A           E
1. Dál ať letí krajinou
 C#m      Fm             H
 zpráva s písní radostnou
                 A               C#m
 Napoleon má tě rád
                 Fm              H
 když budeš poslouchat
                    E
 a v řadě stát
          A              E
 pak nemusíš se bát

2. chrání všechna zvířátka
 malé chlapce děvčátka
 hlas má jako zvon
 a sílu jako slon
 to je on
 náš pán Napoleon

3. s ním ráj ti bude celý kraj
 jen dál podle něho hraj
 svou svobodu mu dej
 a vždy ti bude hej
 tak věrnost slib
 a budeš se mít líp
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                     Samuel
 
 Emi                       C             H
1. Ty pane jediný jsi Bůh, ten pravej.
 Emi                                C          H
 Máš naši víru tak plať dluh, jen dávej.
 Emi                   C
 Lidé ti dary nosí, na kolenou tě prosí,
 Emi                              D
 tak koukej žehnat naši zem.
                        Ami                 F
 Jenže ten, kdo nejvíc volá,
             C                G
 vypadává z kola.
                    Hmi                            Emi
 Hlas slyší ten, kdo naslouchá.

                    Ami            Hmi    Emi
R: Samuel,      Samuel,
              C                D      Emi
 opravdovou víru měl.
                    Ami            Hmi    Emi
 Samuel,     Samuel,
      C                D
 uslyšel boží hlas,
          C                  D
 pak vstal a kázal zas,
                     C                 D
 žít v jeho jménu čas,
         C                    H
 až vrátil víru mezi nás.
                   Emi
 Zpět mezi nás.
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2. Teď Pane půjdeš s námi do daleka.
 Nepřítel s armádami nás čeká.
 Tam na bitevním poli budeš mít hlavní roli,
 tebe si v čele ponesem.
 Však kdo víru v rukou nosí
 a srdce prázdné má,
 těžko bitvu vyhrává.

R.

3. Teď hordy cizí zem plení do prachu.
 Vy na kolenou sražení ve strachu.
 S větrem se otáčíte a cizí modly ctíte,
 jak dlouho trvá pochopit.
 Však ještě pozdě není,
 ještě se zachrání,
 kdo sepne ruce v pokání.
 
R.
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                     Saul
 
          Cmi                 G
1. Vaše volání na mne doléhá,
               Fmi                 G
 bez ustání proč lid naléhá.
                     Cmi                     G
 Cožpak není král co vám zemi dal,
              Fmi                          G#    G
 vás vedl mořem pouští, cestu ušlapal.
     
2. Teď žádáte král ‘by se člověk stal,         
 v ruku vládu vzal a nad všemi stál.     
 Požehnáním svým proč chcete pohrdat,  
 že snad ostatním chcete se podobat.

3.     Však Hospodin řekl, že konat mám.      
 Prý kdo chce kam ,pomozme mu tam,    
 jak lid si přál člověk bude král.
               Fmi                                 G
 Jen pomni naposled, abys je varoval:
                     Cmi                    G#
 „vašim synům do zbraně zavelí,
                  F                     G
 dcery do polí a daně uvalí,
                      Cmi                   G#
 jednoho ozdobí nad tisíc ustaví,
                        F                       G
 však tisíc porobí, za pluh postaví“.
                           Cmi                     F
 Pak jednou přijde čas vašeho pokání,
                    G#                         G                        Cmi
 nebudu slyšet hlas, marné bude vaše volání.
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 Cmi                 G
4. Hle už jde ten muž
            Fmi                 G
 jemuž od teď až navždy služ.
                      Cmi                  G
 V celém pokolení rovného mu není,
 Fmi                         G#            G
    tak vaše přání snad dojdou naplnění.

5. Saule slyš Bůh si tě vyvolil,
    bys první z lidu byl, v čele se postavil.
 Dávám ti pomazání,
       naději vkládám, lid před tebou se sklání.
      
6. Přijmi s povděkem, nenech se pýchou vést,
        stále’s jen člověkem, Hospodin králem jest.
      On meč ti dal, dal ti svůj štít,
                           Fmi                   G
 však v nebi trůn je dál a to musíš ctít.
 Cmi                        G#
 Saule slyš mé varování,
                  F                  G
 pomazání tě nezachrání.
              Cmi                             G#
 Sejdeš-li z Božích cest, nemine tě trest,
                            F                             G
 klesneš pod tíhou vin, tak praví Hospodin.
                 Cmi               F
 Bude pozdě se kát, činů litovat,
             G#                            G                    Cmi
 dřív’s měl pozor dát,    Bohu naslouchat.
 
 G Fm G# G Cm
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