
Priatelia:  

“Z hĺbky šera” 
 

 

O piesni… 

 

Začiatkom roka 2020 sme prežívali v rodine zložité časy. Dostali sme 

správy, ktoré neboli ľahké, na ktoré sme nečakali a ktoré nachvíľu 

zatriasli naším svetom. V jeden z nasledujúcich večerov sme sa 

s manželkou modlili a chválili Pána. Predkladali sme mu situáciu, 

v ktorej sme sa nachádzali. V jednej chvíli som nadobudol vedomie, 

že Boh je skutočne nad všetkým, je suverénnym Pánom a Kráľom a nič 

sa nemôže vymknúť z pod Jeho kontroly. On má prvé a posledné slovo. 

Aj keď okolnosti vyzerajú ináč, on Je na vrchole svojej slávy 

a vládne. Začal som spontánne spievať nápev, ktorý sa neskôr vyvinul 

do refrénu tejto piesne. S manželkou nás naplnil pokoj a dôvera 

v Pána. Neskôr prišla vďačnosť a veľká radosť. Uvedomujem si, že 

v ťažkých situáciách života sa musíme vynúť ešte viac do Pánovej 

prítomnosti. A nielen to. Potrebujeme pozdvihnúť hlas do Božej 

chvály a budeme užasnutí, akým je On Tešiteľom a ako mení našu 

vnútornú a mnohokrát aj vonkajšiu realitu.(Andres) 
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Akordy a text   



 

 

Intro: E, gis, A, fis  

 

E                gis    A              fis                 

 Keď preženie sa povodeň a zanechá len spúšť  

E               gis    A                     fis   

 Keď žízni duša po vode a mojím telom prahne púšť  

cis              gis       A                     fis             

 Keď správy bolestivé sú a náhle napĺňa ma horký žiaľ 

E                gis     A                 fis       A     

 Keď súmrak duši prinesú, z hĺbky šera zavolám: „Môj verný Pán!” 

 

 

   E            fis         A           H                 

Si Kráľov Kráľ, slávny Boh, majestát je Tvoj 

   E            fis      A            H                                 

Si zvíťazil, si odvekov, Pán Boh zástupov 

 

 

E                        fis        A                   H 

 Ja viem, že budem žiť a budem rásť, je so mnou milujúci Pán 

E                    fis     A                  H   

 Dáva mi silu kráčať v údolí, na vrchu vďaky pevne stáť 

 

  

  E            fis         A           H                 

Si Kráľov Kráľ, slávny Boh, majestát je Tvoj 

   E            fis      A            H            E                     

Si zvíťazil, si odvekov, Pán Boh zástupov, Pán Boh zástupov... 

 

 

Sólo: (E, fis, A, H) x2 

 

 

E                gis    A              fis                 

 Keď preženie sa povodeň a zanechá len spúšť  

E               gis     A                      fis   A 

 Keď žízni duša po vode (a) mojím telom prahne púšť, zavolám… 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Poznámka:  

 

gis = 066400 / 404400 (využívané variácie akordu na gitare) 

 


