
    A   ////      A   ////  
Vai   jūti   to,   ka   pasaulē   viss   jūk,  
          F#m   ////     F#m   ////  
to,   ka   tumsības   spēki   uzbrūk?  
           D   ////  
Bet   vai   zini   to,   ka   tumsas   spēki  
D   ////           A   ////  
nespēj   gaismai   pretī   stāties?  
      C#m   ////     D   ////  
Vai   vēlies   redzēt   to,   kā   viss   kļūst   jauns?   
A   ////  
Es   vēlos  
 
    A   //// A   ////  
Visa   radība,   gaida   un   sten,  
          F#m   ////     F#m   ////  
Bet   nāk   tā   diena,   kad   viss   kļūs   jauns.  

D   //// D   ////          A   ////  
tad   Tā   Kunga   slava   būs   kā   gaisma   mūsu   vidū,   jā,   būs,  
         C#m   ////      D   ////        A   //// A   ////  
un   ir   labi   to   sev   atgādināt   vēl,   vēl   un   vēl  
 
D   //// E   ////  
Viņš   vienīgi   pilnīgs,   Viņš   vienīgi   cienīgs,   
F#m   //        E   // D   ////  
Grāmatu   atvērt   un   atdarīt   tās   zīmogu.  
D   ////     E   ////  
lauva   no   Jūdas,   uzvarēja   nāvi,   
F#m   //          E   //          D   ////  
Dāvida   sakne,   kas   grēka   verdzību   salauza  

  F#m   //   E   //        C#m   //   D   //  
Vai   viņš   cienīgs?   Viņš   ir   cienīgs  

F#m   /       E   /      C#m   //   D   //  
Visas   svētības,   godības,   slavas.   

F#m   //   E   //   D   ////  
Viņš   tā   visa   cienīgs  
A   //// A   ////  
Viņš   ir.  
 

 A   ////     A   ////  
Tēva   mīlestība,   tā   ir   patiesa,  
              F#m   ////     F#m   ////  
tā   Kunga   Gars   ir   starp   mums,   starp   mums.  
         D   //// D   ////                 A   ////  
Viņa   rokās   mūžu   mūžos   būs   tie,   kas   viņu   mīl,   jā   mīl   (būs),  
         C#m   ////    D   ////   A   //// A   ////  
Un   drīz   ar   Tēvu   sastapsimies   mēs,   tā   būs.  
 
D   //// E   ////  
Viņš   vienīgi   pilnīgs,   Viņš   vienīgi   cienīgs,   
F#m   //        E   // D   ////  
Grāmatu   atvērt   un   atdarīt   tās   zīmogu.  
D   ////     E   ////  
lauva   no   Jūdas,   uzvarēja   nāvi,   
F#m   //          E   //          D   ////  
Dāvida   sakne,   kas   grēka   verdzību   salauza  
 

   D   ////  
No   katra   nama   un   cilts  

E   ////  
Katra   mēle   un   tauta  

       A   // E   //   
Viņš   mūs   darījis   par   Savas   valstības   
D   ////  
priesteriem  
 

  F#m   //   E   //        C#m   //   D   //  
Vai   viņš   cienīgs?   Viņš   ir   cienīgs  

F#m   /       E   /      C#m   //   D   //  
Visas   svētības,   godības,   slavas.   

F#m   //   E   //   D   ////  
Viņš   tā   visa   cienīgs  
A   //// A   ////  
Viņš   ir.  
 
 
 

 


