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SAVED
I was blinded by the devil
Born already ruined
Stone cold dead
As I stepped out of the womb
By His grace I have been touched
By'His word I have been healed
By His hand I have been delivered
By Eis Spirit I*ve been sealed

CHORUS
I*ve been saved
By tie blood of the lamb
Saved
By tie blo^d of the lamb
Saved
Saved

And I m s^ glad
Yes, l"m so glad
I^m so glad
So glad
I want to thak You Lord
I just want to thank You Lord
Thank You Lord
By His truth I can be upright
By Eis strenght I do endure
By His power I've been lifted
In His love I am secure
He bougth me with a price
Freed me from the pit
Full of emptiness and wrath
And the fire that burns in it

CHORUS
Nobody to rescue me
Nobody would dare
I was going down for the last time
But by Eis mercy Ive been spared
Not by works
But by faith in Him who called
For sn Long I^ve been hindered
For so Long I've been stalled
Chorus

-2SAVED

Byl Jsem oslepen ňáblem
Narodil se již propadlý záhubě
Chladný mrtvý kámen
Jakmile jsem opustil lůno
Jeho milost se mne dotkla
Jeho slovo mne uzdravilo
Jeho ruka mne osvobodila
Jeho Duch mne poznamenal

CHORUS
Byl jsem snasen
krví beránka
Spasen ■
Krví beránka
Spasen
Spasen
A jsem tak rád
Ano, jsem tak rád
Jsem tak rád
Tak rád.

A chci ti poděkovat, Pane
Chci ti jen poděkovat, Pane
Poděkovat, Pane
S jeho pravdou mohu být spravedlivý
S jeho sílou mohu vytrvat
Jeho mocí jsem byl pozvednut
V jeho lásce jsem bezpečen
Vykoupil mne cenou
Vysvobodil mne z jámy
plné Prázdnoty a hněvu
a oheň, který v ní hoří,
CHORUS
Není nikdo, kdo by mne zachránil
Nikdo by se neodvážil
Byl jsem dole naposledy
Ale jeho milostí jsem byl ušetřen
Ne svým úsilím
Ale vírou v ně i, který zvolal
Tak dlouho se mi bránilo,
Tak dlouho jsem byl opomíjen.
Chorus

-3A SATISFIĽ

M’.ND

ŘiSefiolítye you heard someone say,
I could do things my way
But little they know
That its so hard tn find
One rich man in ten
With a satistfier mind.

Once I was winning in fortune and fame;
Everything that I dreamed for to get a start in lifes game
But suddenly it happened
I lost every dime
But Im richer by far
With a satisfield mind.
When life has ended, my time has run out
My friends and my gloved ones
i'll leave, there's no doubt;
But there's one thing for certain
When it comes mv time
i'll leave this old world
With a satisfie
mind.

Kolikrát jsi už slyšel, jak někdo říká
Kdybych měl jeho peníze
Mohl bych si žít po svém
Ale jak málo věděl o tom
Jak je těžké najít
Jednoho člověka z deseti
S klidnou myslí.

Kdysi jsem dobyl štěstí a slávu.
Vše, o čem jsem snil, abych mohl rozjet životní hru.
Ale náhle se stalo,
že jsem přišel o posledníhalíř.
Ale jsem mnohem bohatší,
S klidnou myslí.
Když život skončí, můj čas vyprší
Své přátele a své milované bezpochyby jednou opustím
Ale jedna věc je jistá
Až nadejde můj čas
opustím tento starý svět
S klidnou mvslí.

COVENANT WOMAN

Covenant woman
Got a contract with the Lord
Way up yonder
Great will be her reward
Covenant woman
Shining like a morning star
I knoe 1 c.an trust you
To stay the way you are
CHORUS
And I just got to tell you
I you intend
To stay closer than any friend
I just go to thank you
Once again
For making your prayers known
Unto heaven for me
And to- you,, always,, so grateful
I wil forever be

I ve teen broken
Shattered like an empty nup
Im just waiting on the Lord
To, rebuild and fill me up

And I know He will do it
Cause He zs faithful and He 's true
He must have loved me so much
To send me someone as fine as you

CH:

Covenant woman
Intimate little girl
Who knows those most secret things of me
That are hidden from the world
You know we are strangers
Ind a land we 're passing through
i'll always be right by your side
I zve got a covenant too
CH:

COVENANT WOMAN
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Zaslíbená žena
má smícuva s Pánem
Až přijde tam nahoru
Velká bude její odměna
Zaslíbená žena
Záříeí jako ranní hvězda
Vím, že ti mohu věřit,,
že zůstaneš stále taková, jaká jsi

CH:
Já jen chci říct,
Že ti zůstanu narolízku, více než přítel
Jdu ti jen poděkovat
Ještě jednoa
Za to, že ses za mne přimlouvala
v nebi
a budu ti vděčný
navždycky
Byl jsem zlomený
Roztříštěný jak prázdmý pohár
Čekám jen na Pána
aby mě obnovil a znovu naplnil
A vím, že On to udělá
protože je pravdivý a skutečný
Tolik mě musel milovat
že mi poslal někoho tak čistého, jako jsi ty
CH:

Zaslíbená žena
věrné děvčátko
které zná o mně ty nejtajnější věci
ukryté před světem
Ty víš, že jsme cizinci
na zemi, jíž procházíme
Budu vždy po tvém boku
Mám také úmluvu
CH:

-6WHAT CAN I DO FOR YOU ?
You have given everything to me
What can I do for You?

You have given me eyes to see
What can Í do for You?

Pulled me out of bondage
And You made me renewed inside
Filled uo a hunger
That has always been denied
Opened up a door no man can shut
And You^openedit un so wide
And you've chosen me to be among the few
What can I do for You?

You have laid down You life for me
What can I do for You?
You have explained every mystery
What can I do for You?

Soon as a man is born
You know the snarks being to fly
he gets wise in his own eyes
And he's made to believe a lie
Vfao would^deliver him from the death he's bound to die
Well, You've done it all
And there's no more anyone can pretend' to do
What can I do for You?

You given all there is to give
What can I do for You?
You have giveh me life to live
How can I live for You?
I know all about
I know all about
I don't care bow
Show me where it

poison
fiery doubts
rough the road is
starts

Whatever pleases You, tell it to my heart
Well, I don't deserve it
But I sure did make it through
What can I do for You?

'

-7What can I do for You ?

Tys mi
Co or o
Tys mi
Co pro

*

dal všechno
tebe mohu udělat?
dal oči, abych viděl
tebe mohu udělat?

Vysvobodils mne z otroctví
a obnovil moje nitro
Ukojil jsi hlad
který jsem vždy popíral.
Otev^els dveře, které žádný člověk nemůže zavřít
a otevřels je tak široce
A vybrals mne mezi několik vyvolených.
Co pro tebe mohu udělat?

Obětovals pro mne svůj život
Co pro tebe mohu udělat?
Vysvětlila každé tajemství
Co pro tebe mohu udělat?
Jakmile Se Člověk nar°dí
/Znáš ty jiskry, kterč začnou létat/
Stane se moudrým ve vlastních očích
A je přinucen uvěřit lži*

Kdo by ho mohl osvobodit od smrti, ke které je připoután
Ano, tys to dokázal
a už nikdo si na to nemůže činit nárok
Co pro tebe mohu udělat?

Tys dal všechno, co lze dát.
Co pro tebe mohu udělat?
Tys mi dal život, abych ho žil
Jak pro tebe mám žít?
Yím všechno o jedu,
Vím všechno o žhoucích pochybnostech
Nestarám se, jak těžká je cesta
Ukaž mi, kde začíná.

Cokoliv tě těší, řekni to mému srdci
Vím, že si to nezasloužím
Ale já to jistě dokážu
Co pro tebe mohu udělat?

SOLID ROCK
I'm hanging on
to a solid rock
Made
Before
The foundacion
uf the world

And I
And^I
Won't
And' I
Won't
And I
For
For
For
By a

won't let
can't let
let'go
can't let
let'go
can't let

me He
me Ee
me Ee
w^rld

go
go
go

go no more

was chastized
was bated
was rejected
that He created

Nations are angry
Cursed are some
Poeole are expecting
A false peace to come
CHORUS

It's the ways of the flesh
To war against the spirit
Twenty-four hours a day
You can feel it and you can hear it

Using all the devices
Under the sun
And He never give up
'Til the battle's lost or won
CHORUS

SOLID ROCK

CHORUS
Jsem zavěšen
Na pevné skále
která tu byla
před stvořením
světa
A nepustím se
A nemohu se pustit
Nepustím se
A nemohu se nostit
Nepustím se
A nemohu se pustit už nikdy víc.

Pro mne
Pro mne
Pro mne
světem,

byl týrán
byl nenáviděn
byl zavržen
který on sám stvořil.

Národy jsou rozhněvané
Některé jsou zatracené
Lidé očekávají
příchod falešného míru.

CHORUS
Takové už jsou cesty těla
Bojovat proti duchu
dvacet čtyři hodin denně
Uůžeš to cítit, můžeš to slyšet.
Užívá všech prostředků
pod sluncem
Ale On se nikdy nevzdává
Dokud bitva není ztracená nebo vyhraná.

Chorus

ARE YOU READY
Are
Are
Are
Are

you
you
you
you

Are you
Are you
Will Ee
Or Will

ready
ready
ready
ready
ready to meet Jesus
Where you ought to be
know You when He sees you
He say "Depart from me"

Are you ready
Hope you're ready
Am I ready

/4x/

Am I ready to lay down my life for the brethren
And to take up my cross
Have I surrendered tn the will of God
Or am I still acting like a boss

Am I ready
Hope l'm ready
Have you got some umfini shed business
Is there something holding you. back
Are you thinking for yourself
Or are you following the pack

Are you ready
Hope you're ready
Are you ready

Are you ready
Are yon ready
Are you ready
Are you ready
Are you ready
I hope you're

for
for
for
for

the judgement
the terrible swift sword
Armageddon
the day of the Lord

ready

II.
ARE YOU READY

Jsi
Jsi
Jsi
Jsi

připraven
připraven
připraven
připraven

Jsi připraven na setkání s Ježíšem
Jsi tam, kde bys měl být?
Bude tě znát až tě uvidí
Nebo řekne ’’Odejdi ode mne”

Jsi.připraven
Doufám , že jsi připraven
Jsem Připraven
/4x/

Jsem připraven položit život pro své bratry
A vzít na sebe svůj kříž
Odevzdal jsem se do vůle Boží
Nebo jednám stále ještě, jali o flám
Jsem připraven
Doufám, že jsem připraven
Zkáza přijde rychle
a nebude čas říct £ Sbohem
Rojzhádl ses, zda chceš být
v nebi nebo v pekle

Jsi připraven
Doufám., že jsi připraven
Jsi připraven

Máš jistě nějakou nedokončenou práci
Zdržuje tě něco
Přemýšlíš samostatně
Nebo* následuješ dav
Jsi připraven
Doufám, že jsi připraven

Jsi
Jsi
Jsi
Jsi

připraven
připraven
připraven
připraven

na
na
na
na

soud
ten strašný břitký meč?
Armagedon
den Páně

Jsi připraven?
Doifám, že jsi připraven
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SAVING GRACE

If You find it in You heart
Can I be forgiven
Gi^ess I owe You some kind of apology
I ve escaped death so many times
I ‘know I'm only livmng
By the saving grace that's over me
this time
I'd thought I would be sleeping
In a pine box for all eternity
Aty faith keeps me alive
But I still be weeping
For the saving grace that zs over me
(Well) the death of life
Then come the resurrectin
Wherever. I am welcome in where i'll be
I put all my confidence in Him
My sole protection
Is the saving grace that 's over me
(Well) the devil's shining light
It can be most blinding
But to search for love-, that ain't no more than vanity
As I look around this world
All th®t Im finding
Is the saving grace that's over me

The wicked know no peace
And you just can't fake it
There's only one road it leads to Calvary
It gets discouraging at times
But I konw i'll make it
By the saving grace that's over me

- 13
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SAVING GRACE

Když to najdeš ve svém srdci
Můžeš mi odpustit?
$
Myslím, že ti dlužím nějakou.omluvu
Uz tolikrát jsem unikl smrti
Vím, že žiju pouze
ze spásné milosti, která je nade mnou-

/Touto dobou/ nyní
bych myslím spal
v jedlové r^kvi po celou věčnost
Moje víra mě nechává naživu
Ale stále budu toužit
spásnou milostí, která je nade mnou
Život zahyne
Potom přichází vzkříšení
Plně ti důvěřuji
Má jediná ochrana
je spásná milost, která je nade mnou
Ďáblovo zářivé světlo
Může být až oslepující
Ale hledání lásky už není nadule marnost
Když se rozhlížím po tomto světě
Jediné, co nacházím
je spásná milost, která je na4e mnou

nezná klid
a ty ho
falšovat
Je jenom jedna
na KaXvárii
Někdy může odrazovat
Ale-vím, že to dokážu
díky, spásné milosti* která je n,ade Janou
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IN THE GARDEN
When they came for Him in the garden
Did they know
When they came for Him in the garden
Did they know
'Did they know He was the Son of God
Did they know that He was Lord *
Did they hear when He told ’Peter . ,
’’Peter, pat up your sword”
When they came for Him in the garden
Did they know
When-they came for Him in the garden
Did they know
’

’When He spoke to them in the City
Did they hear
’When He spoke to them in the City
Did they hear
Nicodemus came at night
So he wouldn't be seen by men
Saying ’’Master, tell me why
A man must be born again”
When He spoke to them in the city
Did they hear
When He spoke hhem in the celty
Did they hear
When He healed the blind and O'ippled
Did they see
When He healed the blind and crippled
Did the see
When He said ’’Pick up your bed and walk
Why must you criticize?
Same thing My Father do
I can do likewise”.
When he healed the blind and Qfippled
Did they see
When healed the blind and crippled
bid they SÔÔ

Did they speak out against
Did they dare
Did they speak out against
Did they dare
Uhe multitude wanted to
Put a crQ]|gj>
Hfs h«ad
Why did He slip away
To a quiet place instead
Did they speak out against
Did they dare
Did they speak out against
Did they dare

Him 4
Him
Him king

Him

Him
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When He rose from the dead
Did they believe
When He rose from the/dead
Did they believe.
He said ’’All power is given to Me
in heaven and on earth”
Did they know right then and there
What that power was worth
When He rose from the dead
Did they believe
When He rose from the dead
Did they believe

IN THE GARDEN
Když pro něj přišli do'zahrady
Zdalipak věděli
Když k němu přišli do zahrady
Zdalipak věděli
Věděli, že On je Syn Boží?
Věděli, že On je Pán?
Slyšeli, když řekl Petrovi
"Petře, stáhni svůj meň"
Věděli to?
Když k němu přišli do zahrady
Věděli to?

^dyž k nim mluvil ve' městě
Slyšeli ho?
Když k nim mluvil ve městě
Slyšeli ho?
Nikodémus přišel v noci
aby ho nespatřili lidé
A. ptal se ’’Mistře, řekni mir gpoč
musí být člověk znovuzrozen"
Když k nim mluvil ve městě.
Slyšeli ho?
Když k nim mluvil ve městě
Slyšeli ho?
Když uzdravil slepé a chromé
Zdalipak viděli?
Když uzdravil slepé a chromé
Zdalipak viděli?
Když řekl-"Vezmi své lože a choä
Proč musíte kritizovat?
Co dělá můj otec
rovněž mohu já"
Když uzdravil slepé a chromé
Zdalipak viděli?
Když uzdravil slepé a chromé
Zdalipak viděli? .
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Křičeli proti němu
Opovážili se
Křičeli proti němu
Opovážili se
Dav ho chtěl učinit králem
Položit mu na hlavu korunu
Proč jim místo toho unikl
do ústraní
Zdalipak reptali proti němu?
Opovážili se?
Zdalipak reptali proti -němu
Opovážili se?

Když vstal z mrtvých
Zdali uvěřili?
Když vstal z mrtvých
Zdali uvěřili?
Kekl:"Veškerá moc mi je dána
na nebi i na zemi"
Jakou cenu ta móc má?
Když vstal z mrtvých
Zdali uvěřili?
Když vstal z mrtvých
Zdali uvěřili?
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PRESSING ON
(Dobře) následuji
ano, následuji
(Fajn) následuji
nejvyšší
hlas mého pána
Mnozí se mne snaží zastavit
Zmást mne v mé mysli
Říká: "Dokaž mi, že Jsi Pán
Ukaž mi znamení”

Které znamení potřebují
když všechna přichází zevnitř
když co je ztraceno je nalepeno
co přijde už bylo
CHORUS:
Zvedni prach svými kroky
Nedívej se zpátky
Nic ti tečí nemůže překážet
Nic jen tvá potřeba

Pokušení není snadná věc
Adam dal ďáblovi vládu
Protože zhřešil já neměl šanci
Mám to v krvi

CHORUS:

PRESSING ON

/

CHORUS
(Well-)zl'm pressing on
les, 1 impressing on
(Well) I'm pressing on
To the higher calling of my Lord
(repeat chorus three times)
Many try to stop me
Shake me up in my mind
Say, "Prove to me that He is Lord
Show me a sing"

What kind of sign they need
When it all come from within
Whenzwhat's lost has been found
What's to come has already been

CHORUS twice

- 18 Shake the dust off your feet
Don't look back
Nothing now can hold you back
Nothing that you lack

Temptation's not an easy thing
Adam given the devil reign
Because he sinned I got no choice
It run in my voin

CHORUS three times

