
Philadelphia:  

“Kam by som ušiel, Pane…” 
 

O piesni… 

 

Človek má obmedzenia, ktoré v ňom môžu vyvolávať úzkosť, 

menejcennosť, ustarostenosť a pod. Ak však žije v osobnom 

priateľskom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, tento priateľ ho 

uzdravuje a namiesto týchto negatívnych pocitov mu dáva nový spôsob 

myslenia, pocit slobody a naplnenia a cez osobné skúsenosti v tomto 

priateľstve aj presvedčenie, že môže žiť v bezpečí, pokoji, radosti 

celý svoj život na Zemi a že sa môže tešiť a pripravovať na život vo 

večnosti, ktorú mu zabezpečil a pripravuje tento Verný Priateľ. 

Kráľ Dávid v Žalme 139 píše o tom, aký je tento priateľ 

neprekvapiteľný, neobmedzený, dobrý a veľký. 

Keďže je to aj moja skúsenosť a presvedčenie, tak na základe 

motivácie týmto žalmom som zložil pieseň “Kam by som ušiel, Pane…” 
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Akordy a text   

Intro: E, H, cis, A  

 

E          H          cis          A       

 Skúmaš ma, poznáš ma. Hospodin, nado mnou bdieš. 

E           H         cis                A       

 Keď chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. 

 

 

E                        H   

Kam by som ušiel, Pane ? Sú všade Tvoje dlane. 

cis                      A  

Na zemi, či v nebesiach, si tam Ty. 

E                        H    

Na krídlach rannej zory, zlietnuc pri šírom mori  

cis                    A 

získam to poznanie, že Bohom si. 

 

 

E          H             cis            A       

 Noc a deň, tma, či tieň, tajomstvá mne neznáme  

E        H        cis           A       

 Tebou sú stvorené z večnosti k Božej sláve. 

 

 

H          cis      H                cis       

 Chválim a vyznávam, dni sú všetky v Tvojej knihe. 

H          cis     H                cis          H 

 Spievam a ďakujem. Viem, nikdy sa nepominiem. 

 

  

E      H      cis           A       

 Hosana Pánovi zo zeme aj v nebesiach. 

E      H       cis                   

 Hosana Kráľovi nech vždy znie...  

 


