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Modlitba v púšti
Každý môj deň a v každej chvíli,
Ty si stále Boh, mocný a živý,
Len ty, len Ty si Boh hoden chvály.
Ja chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám,
Nezastaví ma v tom už žiadna zbraň.
Tešiť sa chcem, prehlasujem,
Boh je môj víťaz, On je prítomný.
Toto je modlitba v púšti,
keď všetko vo mne suché je.
Toto je modlitba v mojom hlade po Bohu,
On nasycuje.
Toto je modlitba v ohni,
v slabosti aj v bolestiach.
Viera nad zlato dokázaná je,
plameňmi očisti ma.
Toto je modlitba v boji,
a víťazstvo už prichádza.
S Kristom som mocný a s ním neprehrám,
na jeho sľuboch budem stáť.

Vyvyšujem Teba Pane
Vyvyšujem Teba, Pane,
nad týmto dňom.
Vyvyšujem Teba, Pane,
nad každým človekom.
Vyvyšujem teba, Pane,
nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem teba, Pane,
nad svojím životom.
Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno.

Stáť smiem
Niesol si každý môj pád,
aj kríž mojej hanby bol Tvoj.
Viem, na Teba padol môj hriech
a dnes tu smiem stáť.
Čo povedať smiem
čo učiniť mám?
Dnes moje vnútro, Kráľ
celé Ti dám.
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.

Dobrý si + Dobrý je náš Pán
Dobrý je náš Pán, spievaj tiež
dobrý je náš Pán, každý zakričí
dobrý je náš Pán.
Dobrý je náš Pán, spievaj tiež
dobrý je náš Pán, každý uvidí,
že dobrý je náš Pán.
A ja spievam Ty dobrý si
a ja skáčem, veď dobrý si
a ja volám, že dobrý si
ku mne dobrý si.
Ja to chcem vykričať z vrcholov všetkých hôr,
si láska bezmedzná oplývaš štedrosťou.
Milosťou sprevádzaš, plníš ma dobrotou
láskou ma premáhaš.

Nikto a nič nie je zďaleka ako Ty,
moria aj celá zem nám to len potvrdí.
A keď noc zastrie ma žiariš mi ako deň,
láskou ma premáhaš.
S chválou na perách srdcom prehlásim;
Ty dobrý si, Ty dobrý si.
V plači, v radosti život môj teší
Ty dobrý si, Ty dobrý si.

Prídeš mi na pomoc
Na kolená padám, chválim,
odovzdávam viac, než v rukách mám,
chcem vidieť Teba Kráľ.
Život môj Ty na dlani máš,
milostivý Boh ja skláňam sa dnes
k Tvojim nohám pred Tvoj trón.
Keď volám, Ty odpovieš,
prídeš mi na pomoc viem,
túžim byť tam, kde Ty.
Životom Ťa vyvýšim,
nad všetkým Ťa vyvýšim,
láskou Ťa vyvýšim.

Poď volaj
Poď volaj, že Boh je svätý
A spievaj, On je Kráľ
On zlomil putá hriechu,
keď slávne zmŕtvych vstal.

