Stáť smiem
Stáť smiem a dvíham dnes ruky k Tebe,
v sláve, toho, ktorý všetko dal.
Stáť smiem svoje srdce len Tebe chcem dať,
celý som Tvoj.
Si nádherný
Si Nádherný, si Krásny Boh. (2x)
Jedinečný Kráľ, jedinečný Pán, jedinečná Láska, horiaca
k nám.

SPEVNÍK
Modlitbové stretnutie – 30. marec 2019
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou
1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom,
zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem ako máš nás rád a
stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes ešte raz.
Ref.: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal, som
pokorený láskou, srdce zlomené mám, znova ďakujem Ti,
ďakujem, svoj život Ti dám.

Si Nádherný, si Nádherný, si Nádherný Boh.

2. Najvyšší, si teraz Ježiš na nebi, nebeský Vládca, raz
budem tam stáť. Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád a
chválu Ti vzdám ešte raz, chválu Ti vzdám ešte raz.

V mojom srdci znie Tvoje meno len Ježiš, Ježiš....

/: Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj
kríž, Priateľ môj. :/

Na orlích krídlach
/: Na orlích krídlach, Ty nesieš ma. :/
Ježiš (4x)
Nech padá dážď
Nech padá dážď, padá dážď, otvor môj Pán svoju rieku.

Dávam všetko
1. Dnes chcel by som Ti dať to, čo v srdci mám, dávam na
oltár k Tvojim nohám, kráľov Kráľ, dnes kladiem svoje sny,
ja sa zriekam svojich práv, už nechcem pyšný stáť, chcem
nový život mať.
Ref.: A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ. A dávam
všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.

2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám a všetky
bohatstvá za smeti pokladám, chcem poznať Teba Kráľ,
slávu mena, ktoré máš, tá radosť nekončí, aj keď s Tebou
trpieť mám.

Ty si vzduch čo dýcham

5. Bude Synom Najvyššieho Kráľom sveta Mária
6. Pán mu dá trón vládnuť bude neustále Mária
7. V srdci uzrieš veci, ktoré Boh vykoná Mária.
8. Hľa tu stojím počúvať chcem ja som tvoja Mária.
/: Duchu Svätý, Duchu Svätý :/

/: Ty si vzduch, čo dýcham :/ prebývaš Svätý, žiješ vo mne.
Ref.: Môj Pán za Tebou túžim, môj Pán, bez Teba blúdim.

Dvíham

/: Ty si môj denný chlieb:/ živé si Slovo, žiješ vo mne.

/: Dvíham k Tebe, Pane môj, s láskou celý život svoj,
taký, aký je, aký je. :/

Uwielbiam Twoje Imie

Odovzdám viac ako viem odovzdať, nič si nenechám.
Odovzdám celé to kým som a čo viem, všetko Tebe dám,
do Tvojich rúk, Tvojich rúk.

Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam Twoje Serce.
Uwielbiam Święte Rany zadane w Krwawej Męce.
Uwielbiam Twoją Drogę i z Krzyża Siedem Słów.
Sławię Twoją Miłość, o Zbawco mój.
Mária z Nazareta
1. S láskou vstáva srdce dáva Boh ťa volá, Mária.
2. Plán mám pre svet Božou Matkou ak chceš budeš Mária
3. Duchom Svätým zatônená počneš Syna Mária.
4. Tvoje ÁNO premení svet mojou láskou Mária
Ref.: Mária, Mária (4x)

Pred Tebou sa vzdám
Pred Tebou sa vzdám, môj Boh, Tebe život dám, môj Kráľ,
nová pieseň znie k Tvojej sláve, Kráľ.
Príď Kráľovstvo k nám, Tvoja sláva. Dnes povstáva armáda
Kráľa. Tvoja pieseň znie, Tvoja pieseň znie.
Si cestou
Si Cestou, po ktorej chcem ísť, si Pravdou, v ktorú verím,
Životom si úžasným, za Tebou túžim ísť.

