
(JB)

TVÉ SVĚTLO SVÍTÍ [E]

1. sloka
E                       C#m7                     E                    C#m7
Tvé světlo svítí a tma ho nepohltí, to světlo svítí dál
E                                           C#m7                  E                       C#m7
Těm, kdo jsou v temnotách, už se rozednívá, to světlo svítí v nás

Před-rerén
          A                                        E/g#                 H
A my vyjdeme, jsme děti světla, vyjdeme, jsme světlo světa
A                              H
Krok za krokem měníme tuhle zem
          A                                        E/g#                 H
A my vyjdeme, jsme děti světla, vyjdeme, jsme světlo světa
A                         H
Krok za krokem vyhlašujem

Refrén
E                                            H/d# 
Ježíš zmařil všechny skutky ďábla
C#m7                      A 
Přichází čas slávy, končí doba noci
E                                       H/d#
Povolal svou Církev, aby vládla
C#m7                                   A 
Dal nám svého Ducha, my jdeme v Jeho moci
--- 
E                               H/d#                        C#m7                        A                             [R]
Jdeme v Jeho moci (jdeme v Jeho moci) jdeme v Jeho moci (jdeme v Jeho moci) [R]
 

2.sloka
E                      C#m7                   E                      C#m7
Tvůj oheň hoří a nic ho neuhasí, Tvůj oheň hoří dál
E                                     C#m7                          E                      C#m7
Ti, kdo jsou plní Ducha, tím ohněm stále hoří, ten oheň hoří v nás



(JB)

TVÉ SVĚTLO SVÍTÍ [G]

1. sloka
G                       Em7                     G                     Em7
Tvé světlo svítí a tma ho nepohltí, to světlo svítí dál
G                                           Em7                  G                        Em7
Těm, kdo jsou v temnotách, už se rozednívá, to světlo svítí v nás

Před-rerén
         C                                        G/h                   D
A my vyjdeme, jsme děti světla, vyjdeme, jsme světlo světa
C                              D
Krok za krokem měníme tuhle zem
         C                                        G/h                   D
A my vyjdeme, jsme děti světla, vyjdeme, jsme světlo světa
C                        D
Krok za krokem vyhlašujem

Refrén
G                                           D/f# 
Ježíš zmařil všechny skutky ďábla
Em7                       C 
Přichází čas slávy, končí doba noci
G                                      D/f#
Povolal svou Církev, aby vládla
Em7                                    C 
Dal nám svého Ducha, my jdeme v Jeho moci
--- 
G                              D/f#                          Em7                        C                              [R]
Jdeme v Jeho moci (jdeme v Jeho moci) jdeme v Jeho moci (jdeme v Jeho moci) [R]
 

2.sloka
G                      Em7                    G                      Em7
Tvůj oheň hoří a nic ho neuhasí, Tvůj oheň hoří dál
G                                     Em7                           G                       Em7
Ti, kdo jsou plní Ducha, tím ohněm stále hoří, ten oheň hoří v nás


