ORATORIJ 2013
MIRENSKI GRAD
NISMO SAMI, BOG JE Z NAMI!

G

D

Glej, Bog je z nami, nismo sami,
a
H
ko je jutro in zvečer.
G
D
On blagoslavlja naše delo,
a D
G
moji duši daje mir.
e

h
Veseli se z mano in z mano joka,
C
A
D7
ko v življenju se borim. Ref.
Kjer smo trije zbrani v Tvojem imenu,
tam si z nami tudi Ti. Ref.
Bodi kakor ogenj in luč prižigaj,
luč dobrote naj gori. Ref.
1.ALELUJA – NAŠE VESELJE, str. 4
Alelu-aleluja, alelu-aleluja, alelu-aleluja, aleluja.
Naše veselje ne bo se končalo,
Ne bo se končalo in se ne konča.
2.ALELU-ALELU-ALELU-ALELUJA
C
F
G
C
Alelu, alelu, alelu, aleluja, slavi Boga. 2x
C
G
C
Slavi Boga, aleluja, slavi Boga, aleluja.
G
C
Slavi Boga, aleluja, slavi Boga.
3. DARUJEM TI LJUBEZEN, str. 88
Darujem Ti ljubezen, ki v meni živi,
sprejmi ta dar, Gospod.
Tu je moja sreča, vse moje skrbi,
vsak utrip srca darujem Ti.
Ti,Gospod,si v tem kruhu in vinu,
tu Tvoje je telo in tvoja kri.
Vedno si za nas se daroval,
zdaj sprejmi te darove radosti.
In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod,
zate naj se rodi.
Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti,
vsak življenja dan darujem Ti. Odp.

4.BODI Z MENOJ
D A
h
G D
A
O moj Gospod, bodi moja luč v temi.
D A
h
G D
A
O, moj Gospod, Tvoja roka naj me drži.
D
Fis
h
Ko življenje je puščave pot,
G
A
D
naj ne hodim sam, Gospod.
D
G
A
D
Ko začenjam novo pot, bodi ti z menoj.
D
G
A
D
Varuj padcev me in zmot, mi ob strani stoj.
E
E7
A A7
Ko na poti se zmrači, bodi z mano Ti. Odp.
Ko puščavo doživim, bodi Ti z menoj.
Naj se napora ne bojim, mi ob strani stoj.
Naj ohranim vero še in pokličem Te. Odp.
Ko me bližnji zapuste, bodi Ti z menoj.
Bodi moje upanje, mi ob strani stoj.
Naj oklenem se trdno tebe za roko. Odp.
5.ČAS JE ZAKLAD
A
h
Lepe besede niso mi mar,
D
E
če niso iz srca.
A
h
Pravi prijatelj, ta je res dar,
D
E
če zate čas ima.
A
fis
D
E
Naj ne bo ti škoda časa za prijatelje in ples,
A
fis
D
E
naj življenje razigrano pot ustvarja do nebes.
D
E
cis
Ne s pohlepom, ne z močjo,
D
E
cis
ne s prevaro, ne z lažjo.
D
E7
A
Naj srce preprosto bo!
Sredi življenja, sredi sveta,
nekdo živi s teboj.
On je prijatelj, rad te ima,
življenje zate da.
6. ČE LETAL BI , str. 12
Če letal bi kot ptica po nebu,
videti bi znal drobne stvari,
če tekal bi kot srna na begu,
bi premagoval neskončne poti.
Če bil bi gora, bi dolino varoval,

če bil bi žitni klas, bi vetru šepetati znal,
če bil bi morje, bi mirno, mirno valoval,
če bil bi sonce, bi sijal.
A le človek sem in to bom ostal,
trenutek v večnosti.
Da, le človek sem in sploh mi žal,
rastem v svoji majhnosti
V sebi odkrivam brezmejne širine,
skrivnostne globine,
ki nikoli jim ne pridem do dna.
Samo srce jih lahko zazna.
Če bil bi svetla zvezda na nebu,
vodil bi ljudi, jim svetil v temi.
in če bi bil podoben galebu,
nad oblaki bi pozabil skrbi.
Če bil bi voda, bi prepire pogasil,
če bil bi ogenj, bi led v srcih vseh ljudi stopil,
če bil bi mir, bi se povsod po svetu naselil
in vsem bi upanje delil. Odp.
7. DAJTE GOSPODU ČAST, str. 13
Dajte Gospodu čast, njegovi sinovi,
dajte mu slavo, pojte mu vsi rodovi,
slavite le njegovo sveto ime
in z vami poje naj zdaj vsako srce.
Glas Gospodov nad vodami,
Bog veličastva naj bo z vami.
Glas Gospodov je grmenje,
ognjenih zubljev je gorenje. Odp.
Gospod pretresa puščavo,
objema svojo naravo.
Gospodov veter gozdove razgalja,
vse stvarstvo pozdravlja svojega Kralja.
Gospodu slava se poje,
On zmaguje vse boje.
Na veke on prestoljuje
in mir svoj nam daruje.
8. DOBRI BOG
C
Dobri Bog, srce mi potolaži,
F
G
ker trudim se ljubiti, a še padam.
F
G
C
Res iskreno prosim, tiho mi pomagaj,
d
G
C
Ti si vse, kar si želim. (2x)

K višku gledajo oči naj moje,
srce naj vedno vdano Ti zaupa.
Daj ušesa mi, ki bodo Te poslušala
in me usmerjala povsod. (2x)
Naj korak sledi stopinjam Tvojim,
pogumno naj žrtvujem se za dobro.
Naj prepevam slavo Tebi, moj Prijatelj.
Vse odpustiš, ker ljubiš nas. (2x)
9. GLEJ TE OČKE, str. 21
Glej te očke kakor zvezde,
glej pogled svoboden kot nebo!
Čutiš mir kot rahel veter,
ki zdaj veje iz teh malih src?
Glej ročico, ki pomaha
in se dvigne kakor morski val;
ki pomaha proti soncu,
da odžene vsak vihar.
Mlad pogled nikoli ne ugasne,
če ga vodiš Jezus Ti,
s Tabo skozi žitna polja gremo vsi. (2x)
Glej, kako žare obrazi,
obžarjeni z žarki večnosti,
glej temo, kako izginja,
ko se mlad obraz smeji!
Ko pa se izlije solza,
ker se strah priplazi iz noči,
je nekdo, ki nanje pazi,
ljubi in za nje skrbi. Odp.
10.GOSPOD NAJ TI DA
E
H7
Gospod naj ti da svoj blagoslov,
Fis
H E
varuje naj te vedno povsod.
E
H7
Gospod naj ti da svoj blagoslov,
fis
H H7
E
varuje naj te vedno povsod.
E
cis fis
H
Naj ti Gospod, dobri Bog,
gis
cis A
E H7 E
pokaže svoj obraz in se te usmili.
Naj Gospod obrne k tebi
obličje svoje, naj ti podari svoj mir.

11.JEZUS LJUBI VSE OTROKE
F
C7
Jezus ljubi vse otroke, malčke vse na svetu tem.
F
B
F
On ne gleda barve las, niti barve kože ne,
F
C7
F
Jezus ljubi vse otroke zemeljske.
Jezus moli za otroke…
Jezus prosi za otroke…
On križ nosi za otroke…
Jezus vstal je za otroke…
12. JEZUS MOJ, LJUBIM TE, str. 28
Jezus moj ljubim te,
bolj kot vse drugo ljubim te,
vse kar je v meni naj prepeva ti,
Jezus moj ljubim te.
Jezus moj iščem te… Jezus moj kličem te…
Jezus moj čutim te… Jezus moj molim te… Jezus
moj hvalim te…
13.LJUBEZEN ME SPREMINJA, str. 43
Kadar vstaja sonce, prebuja se nov dan.
Ko nekdo te ljubi, odpira svojo dlan.
In ko človek išče radost, srečo, mir srca,
je samo ljubezen, ki lahko osreči ga.
O daj, Gospod, ljubezni polno mi srce,
glej zaman je drugo vse.
Rad bi ponesel jo v življenje vsem ljudem,
z njo odpiral jim srce.
Kakor jutra rosa, ki ob soncu več je ni,
Kakor vrt pomladi, na novo oživi.
Človek se spreminja, ko ljubezen v njem živi,
mrak postaja sonce, v njem veselje prebudi.
14.LUČ
E
H
fis
Luč si za svet, ki se v temi utaplja,
E
H A
luč, ki odpira oči.
E
H
fis
Luč in lepota, srce te proslavlja,
E
H
A
s Tabo se ne izgubim.
H7 E
H
Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim,
E
A
da ti rečem: Bog in moj Gospod!

H E
H
Zame si edini, neizmerno vreden,
E
A
Jezus, moj prijatelj čudovit!
Kralj za vse čase, čaščen in povzdignjen,
v slavi nebeški živiš.
Bog, ki ponižno prihajaš na zemljo
in nas ljubezni učiš.
H
E
A
Moj Gospod, le kdaj bo svet dojel,
H
E
A
da na križ si težo greha vzel?
H
E
A
Moj Gospod, le kdaj bo svet dojel,
H
E
A
H
da na križ si težo greha vzel?
15.MLADO ŠE DEKLE, str. 48
Mlado še dekle bila Marija je tedaj,
ko so vsi ljudje čakali na Odrešenika.
Skrivnostni Jahve prihajal je vse bliže,
čas se je dopolnil, da On je spregovoril:
»Ave, Marija, ave, Marija!«
Bog te je izvolil, da prejmeš polno milosti.
Dal ti moč ljubezni, katere ne premaga svet.
Topel dom odprla si svojemu Bogu
in postala mati novemu človeku.
Rekla si besedo, da boš ostala njemu zvesta.
Spet te je poprosil, da varuj vsakega človeka.
So ljudje spoznali Jahveja, Boga;
uzrli in slavili brata Jezusa.
16. MOJ JEZUS, REŠITELJ, str. 52
Moj Jezus, Rešitelj,
kdo velik je kakor ti?
Vse svoje dni rad bi slavil
ljubezni tvoje čudeže.
Tolažba, zavetje,
k tebi hitim po pomoč;
naj vsak moj dih in vse kar sem,
tebi bo v slavo.
Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo,
tebe slavimo in hvalimo te.
Vse, kar ustvaril si, klanja se,
ko zasliši tvoje ime.
Pojem za vse, kar podaril si mi,
za vedno bom ljubil te, kot si želiš,
večje od tvoje obljube ni nič, Gospod.

17.NAD VSEM
G
C
G
Nad vsako silo in oblastjo,
C
G
nad vso naravo in sleherno stvarjo.
D
e
G
C G
Nad vso modrostjo in vsem kar človek zna,
a7
D
bil si in si še vladar vsega.
Nad vsako slavo in častjo,
nad vsakim čudom, ki vidi ga oko.
Nad vsem bogastvom, zakladi tega sveta
bil si in si še vladar vsega.
G
a7 D
G
Križani v smrt si šel za me,
a7
D
G
v hladen grob zavržen, zapuščen.
D
e7
G
C G
Kakor cvet v zemljo poteptan
a7G
C
in še tedaj si ljubil me ...
D
G
Nad vse ...
18. NAJLEPŠO PESEM, str. 53
Najlepšo pesem tebi bom zaigral,
slavil te bom dan in noč.
Srce ti dam, ti veš za moje želje,
moj Bog, moj Kralj, ljubim te!
Ti, Gospod, si klical me, prihajam predte, moj Bog,
voljo tvojo izpolniti želim. Odp.
Tvoje bom slavil ime, ker ti odkupil si me,
moja usta pojejo: dober si! Odp.
Ti si me odrešil, Bog, pogube, greha in zla,
podaril življenje mi v večnosti. Odp.
Vlil veselje si v srce, zdaj tebi bom zaigral,
ker si mi svobodo dal, hvala ti! Odp.

19. NASMEH V OČEH, str. 57
Cvet dišeč z jutrom se odpre,
sonce odpira oči.
Polje z vetrom v plesu ziblje se.
Gospod, povsod vidim te.
Z nasmehom v očeh se odpravljam v
ta dan, delo Tvojih rok.
Je sonce, je dež, je žalost in smeh
in v vsem si Ti, Gospod.

Pesem ptic o Tebi govori:
rek šumenje radost budi.
Veter poje pravljico dreves.
Gospod, povsod slišim Te. Odp.
Sonce ugledal je otrok,
v školjki se biser rodi,
vrh gore planinec osvoji.
Gospod, povsod najdem Te. Odp.
20.NEBEŠKI JERUZALEM
D
A
h7
V nebesih dom pripravljen je za nas,
G
e
A
s svetimi v ljubezni jagnjeta.
A
D
A
h7
V svetlobi Božji bo žarel obraz,
G
A
D
nebeški Jeruzalem.
G
D/Fis
Svetilnik jagnje tukaj nam bo
e
A4
in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.
A
G
D/Fis
Za vedno noč premagana bo,
e
A4
Božji sijaj nas bo razsvetljeval.Ref.
Prebival tu bo Bog med ljudmi,
obrisal solze z njihovih oči.
Ne bo več žalosti, bolečin,
saj stari svet za vselej bo minil. Ref.
Čas odrešenja med nami je,
premoč in zmaga našega Boga.
Zato v nebesih dvignite se,
na veke Jezus je zakraljeval. Ref.
21.NIČ NE DE
D
e
Nič ne de, če so poti,
A
D
polne senc ali luči,
h
e
če me vodiš za roko,
A
D
vse molitev je lahko.
D
Na obali te čakam, skupaj z izgubljenimi,
A
A7
ki te prosijo vroče, svojo jim ljubezen vlij.
Iščem tvoje obličje, vsepovsod oziram se,
ko zagledam Gospoda, sprejmem v svoje ga srce.

Pridi, pridi, Učitelj, saj pripravljeni smo že,
slišal si naše klice, dom tvoj naše bo srce.
Moje se srce raduje, Jezus ti si rešil me,
pojem zdaj ti zahvalo, vstali Jezus, naš Gospod.
22.NJEMU, KI JE NA PRESTOLU, str. 62
Njemu, ki je na prestolu in Jagnjetu
modrost in čast in vsa oblast. Amen.
Duh in nevesta kličeta, pridi, o Jagnje,
voda življenja in vstali Sin.
Je bil in je in bo prišel,
naj ljudstva vsa in jezik vsak
povzdigne glas in slavi Svetega. (2x)
Bog vsemogočni ti si sveti. (3x)
Bog vsemogočni ti si sveti.
23. ODRINI NA GLOBOKO, str. 66
Hodil sam povsod sem naokrog,
lahkih nog, brez tebe.
Svet sem ljubil, skorja nič se trudil,
da bi te spoznal.
Tedaj si prišel Ti, prišel Ti o moj Bog,
z neba mi na pomoč,
ker slišal si mojo slabotno moč in mi dejal:
Odrini na globoko tam so školjke,
v njih odkril boš bisere drage.
Odrini na globoko tam so školjke,
v njih odkril boš svoj zaklad.
Zdaj sem srečen,
saj postal sem večen, v Tebi, o Moj Bog.
Hvala ti za vse uspešne dni,
ko si ljubil me le ti.
Gospod pridi z menoj,
ko grem med nje, ki si žele,
Božje ljubezni in miru,
dajal bom vsakemu. Odp.
24.POMAGAJ MI, GREM JAZ
D
Fis
Danes čaka name tisoč stvari,
G
A7
ko pomislim nanje, glava boli.
G
E
Kdaj bom vse naredil, jasno mi ni,
A7
D
Jezus, ti pomagaj mi! Odp.

D
G e
A7
Jezus, Ti pomagaj mi, da živel bom rad!
D
G e
A7
Jezus, Ti pomagaj mi, da bom bratu brat!
D
Fis G
A7
Jezus, Ti pomagaj mi, da bom vedel kam!
D
G e
A7
D
Jezus, Ti pomagaj mi, da izpolnil bom ta dan!
Ko me potrebuješ, reci, grem jaz.
Vedi, za dobroto, dajem svoj glas.
Če gorel bo ogenj ali bo mraz,
Jezus, daj, da grem tud jaz! Odp.
25.POJ LJUBEZNI
G
fis
e
h
Svet si, svet si, svet si ti,Gospod!
G
fis
e A
G
Svet si, svet si, svet si ti, Gospod!
D
A/D
Vse kar je v meni, Bog, bo slavilo tvoje ime,
h
A
G
živim zato, da tebe le častim.
D
A/D
Iz teme si pripeljal me v svojo sveto,
G
A
h
ljubezni tvoji vekomaj bom pel,
G
A
D
ljubezni tvoji vekomaj bom pel. Ref.
V slavi rad bi videl te,
da si od vseh čaščen,
vsi narodi poklonijo naj se.
Ti edini Jezus, si,
ki lahko v najtrše srce,
ljubezen vliješ in popoln mir,
ljubezen vliješ in popoln mir. Ref
Trobenta zadonela bo,
vsak vedel bo takoj,
da čas vstajenja končno je prišel.
Nevesta že se veseli,
da prišla bo k tebi v nebo,
vsi angeli ljubezen
pojejo,
vsi angeli ljubezen
pojejo. Ref.

26.PRERODI ME, GOSPOD
F
g C7
F
Ko bi govoril jezike angelske
g
C7
F
F7
in bil bi prerok, poznal skrivnosti vse…
B
b
F
A če v tem ljubezni ni, je vse to zaman,
g
C7
F C7
le bron brneč sem, ljubiti ne znam.
F
g
C7
Naj tvoja ljubezen, Gospod me prerodi.
B
C7
F C7
Naj Tvoja pomoč v življenju me krepi.
F
g
C7
Naj žarek mi Tvoj pot kaže v temi.
B
g
Ti moja si moč in luč mi v temi,
C7
F
Ti pesem si mojih dni.
Ko bi razdajal vse, kar premorem sam,
in bi govoril: »življenje svoje dam!«…
A če v tem ljubezni ni, je vse to zaman,
le bron brneč sem, ljubiti ne znam. Odp.
27.PREBUJAM SE, str. 75
Vse poti življenja prehodil sem,
iskal sem smisel svojih sanj.
Ne vedoč za Resnico hodil sem v temi.
Skozi temo greha se bližam Ti,
dolg predor je brez luči,
edina pot, ki varno pelje me iz sanj, v novi dan.
Prebujam se iz dolgih sanj
in poln luči me vabi dan,
podajam se na novo pot,
v novi dan grem s Teboj (Gospod).
Vse vezi temine se trgajo,
spet življenja čutim vonj,
odprem srce in novi svet se mi odpre,
zagledam Te.
Na postaji čakaš vrsto let, nočeš vrat srca odpret,
trkaš in čakaš, da predrami se in Ti odpre.

28.PRIDI HITRO, BODI Z NAMI
C
F
C
F G
Pridi hitro, bodi z nami, molimo skupaj,
C
F
G
pridi hitro, Jezus čaka, spet je tukaj!
C
F
C
F G
Pridi hitro, bodi z nami, molimo skupaj,
C
F
G C
pridi hitro, Jezus čaka, glej ga tukaj!

F
C
F
C
Oči napnem, ne vidim ga, z ušesi ga ne slišim,
F
C
F
G
s prsti tipam en, dva, tri, bratec Jezus, kje si?
Odp.
Sprašujem se, kje Jezus je, v Svetem pismu piše,
tam, kjer trije skupaj so, še Jezus se nariše. Odp.
Nič ne vidim, slišim nič, včasih le začutim,
nekaj v srcih zaiskri, bratec Jezus, si to ti? Odp.
V nebesa rad jaz prišel bi, molitev mi pomaga,
Frančišek kliče, kličem jaz, ta pot zares je prava.
Odp.

29.PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA
G
D
C
D
G
Pridi Sveti Duh, pridi luč srca,
D
C
v Sinovi ljubezni
D
e
vžgi duha.
D
C
D
a
Ti nas osvobajaš vseh strahov.
C
Podeli Cerkvi
D
G
svojih darov.
G
D
C
D
G
Preko gorskih vod razlivaš moč,
D
C
D
e
na večer v škrlat krasiš nebo.
D
C D
a
Toda v meni ena želja tli,
C
D
G
da v mojem srcu spet zaživiš.
Vsako misel, vse, kar govorim,
in vse, kar storim, napolni ti.
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.
Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi,
vsega, kar bilo je in še ni.
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.
Tebi pravim: »Jezus je Gospod.«
v tebi znova božji sem otrok.
V meni ena sama želja tli,
da v mojem srcu vedno živiš.

30.SI SOLZA V OČEH, str. 83
Si solza v očeh, kot rosa na tleh, svetiš se.
Neodprti si cvet, biser v školjko ujet, ki skriva se.
Ta lučka si ti, ki sveti v temi in greje me.
Si žarek z neba, poslan od Boga,
ki prinaša upanje za vse.
Ti sij, sij ljubezen iz srca,
ti grej, grej vse ljudi sveta,
Ti tli, tli v srcu vseh ljudi, jim nosi upanja.
Si kaplja morja, kot rosa z neba, poživljaš me.
Si čudež sveta, govoriš iz srca in poslušaš me.
31. SVETEL PLAMEN, str. 93
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se.
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se,
ker On ta plamen je.
Kadar prav zares hudo ti je
in ko veš, da si se zmotil,
le obrni na Gospoda se
in nikdar ne obupaj! Odp.
Ko prijatelj razočara te,
ko ostaneš sam na svetu,
veš nekdo ti lučko bo prižgal
in upanje ti dal. Odp.
In ko dan je zopet nasmejan,
se oblaki razbežijo,
takrat drugim tudi ti podaj
svetel plamen upanja. Odp
32.SVETI OČE
G
h
Ce
Sveti Oče, darujemo ti,
a G
C2-3 D4-3
kar ti sam nam podaril si prej.
G
h
C e
V veselju, v ponižnem slavljenju,
a G
C D7
G
za tvojo milost brez mej.
Ta pšenični kruh in trte vino,
s Svetim Duhom spremenil se bo
v zakrament, ki je vir odrešenja,
Sinovo kri in telo.
Kako silna Gospod ta skrivnost je,
po kateri živimo s teboj!
Naj te naša življenja slavijo,
naj hvalo tebi pojo.

33. SPREMENIL SRCA JE, str. 90
Spremenil srca je,
spremenil nas je vse,
on res živi. Aleluja!
Spremenil srca je,
spremenil nas je vse,
on res živi. Aleluja!
Jezus svojo je luč podaril,
svetu je ne prikrivajmo.
Razsvetlimo s tem sijem zemljo,
z novim srcem pričujmo zanj. Odp.
Ko hodili smo skozi temo,
ti si ogenj za nas prižgal,
z njim pojdimo, zažgimo zemljo
in oznanjajmo dan Boga. Odp.
V svet nas vodi njegova roka,
da resnico oznanjamo,
da ponovno se vname zemlja
in v svetosti spet zagori. Odp.
Bratje v Jezusu smo postali,
v ljubezni in veri vanj:
le en sam je naš Bog in Oče,
z odpuščanjem nas rešil je. Odp
34.TI SI MOJ PRIJATELJ, str. 99
Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj,
ti si moj prijatelj, Jezus Gospod.
Ti si moj rešitelj ...
Ti si me poklical ...
Ti si moja skala ...
Šel sem za teboj ...
Ti si moja radost ...
Pojem tebi v slavo ...
Te povsod oznanjam ...
Ti me vedno spremljaš ...
Ti si v koščku kruha ...
Daješ mi veselje ...
Nikdar ne zadremlješ ...
35. TI SI MOJA GOSPA, str. 102
Ti si moja Gospa!
Ti me spremljaš do Boga!
Vem, da tam se skupaj snideva,
Ko prispel jaz bom do tja! (2x)
Nad menoj ves čas bediš,
da ne zgubim se kje,
razsvetljuješ pot, ko je tema.

Če omagam, me bodriš,
da pot vijugasta
kmalu me pripelje do Boga. Odp.
V soncu vidim tvoj obraz,
ki blago se smehlja,
kaže pravo pot mi upanja.
Če delil ljubezen bom
do brata vsakega,
prav gotovo srečal bom Boga. Odp.
36. VES DAN, VSO NOČ, str. 113
Ves dan, vso noč
angeli bdijo nad menoj, Gospod.
Ves dan, vso noč, angeli, varujte me!
Sonce kmalu bo zašlo,
angeli bdijo nad menoj, Gospod.
Čuvaj me to noč, moj Bog.
angeli, varujte me! Odp.
Če ne bom dočakal dne,
angeli bdijo nad menoj, Gospod.
Reši mojo dušo le,
Angeli, varujte me! Odp.
37. V TVOJO SMER
D
Kdo me kliče po Besedi,
h
kdo me spremlja v sreči in bedi,
G
E
A7
kdo v viharju sredi morja kazal mi bo smer?
D
Kdo odpustil mi bo grehe,
h
kdo moči mi dal bo, utehe,
G
E
A
ko življenje bo ranilo dušo in telo?
D
fis G
A
V tvojo smer klic naj tvoj me vodi,
D
fis
G
A
v tvojo smer naj stopa moj korak,
D
fis
G
A
v tvojo smer…, svetilnik ti mi bodi.
G
A
D
V tvojo smer, Gospod, moj Bog.
Ti me kličeš po Besedi,
ti me spremljaš v sreči in bedi,
ti v viharju sredi morja
kazal mi boš smer.
Ti odpustil mi boš grehe,
ti moči mi dal boš, utehe,
ko življenje bo ranilo dušo in telo. Odp.

38.VSTANI IN STECI K JEZUSU

D
fis
G
A
D
Vstani in steci k Jezusu, ki čaka te,
G
D G
A
On ljubi te na vekomaj!
D
fis
G
A
D
Vstani in steci k Jezusu, ki čaka te,
G
D A D
On res živi, aleluja!
D
G
A
Glej na Jezusa, ki je pravi Božji Sin!
D
G
A
Strah ne bo te več, saj rešuje te temin.
D
G
A
Tvoj prijatelj je, kliče te, da greš za njim,
C
A
saj življenje dal je za te! Odp.
On je pot, resnica, življenje brez meja,
kdor priteče k Njemu, zares ga rad ima!
Pelje te k Očetu, ki je dobrota vsa,
saj življenje dal je za te! Odp.
39. ZAŠEL JE S POTI (Skupaj), str. 127
Zašel je s poti, pa ni vedel kam,
pa sem mu zaklical: “Ej, rad te imam!
Daj mi roko in mi zaupaj,
pojdi z mano v svet,
šla bova skupaj!”
Tujec mi je bil in tako sam,
pa sem mu zaklical: ”Ej, rad te imam! Bodi moj
prijatelj in mi zaupaj,
jaz bom tvoj prijatelj, če bova skupaj!”
Skupaj pojdimo do sreče, do sonca,
skupaj pojdimo, da najdemo cilj.
Skupaj pojdimo od začetka do konca,
da nihče od nas ne bi zgrešil.
Stiska me razjeda, smejati se ne znam, pa nekdo mi
reče: “Ej, rad te imam!” Objame me, zakliče: “O, daj,
zaupaj, lažje nama bo, če bova skupaj!”
Nesrečen sem bil, pa ni bilo tam
nikogar, ki bi rekel: “Ej, rad te imam!”
Sreče nisem znal deliti, a zaupaj,
radost le delimo, kadar smo skupaj. Odp.
Iskali smo sebe, hodili drugam in rekli človeku:
“Ej, rad te imam!” Iščemo še danes,
a - ne obupaj, najdemo se vedno:
KADAR SMO SKUPAJ!!!

