
     1. 
Jak łania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię, 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię, 
Tylko Ty jesteś mocą mą, ma każda wola, wolą Twą, 
Tylko Ty jesteś mym pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię. 
 
     2. 
          ref.  Alleluja  (x4) , 
1.Niech zabrzmi chwała Panu w niebiosach,   na wysokości niech cześć oddadzą, 
   Wielbijcie Pana duchy niebieskie,   wielbijcie Pana Jego zastępy, 

2.Słońce, księżycu wielbijcie Pana,    gwiazdy świecące wielbijcie Pana, 
   Niebiosa niebios wielbijcie Pana,    wody podniebne wielbijcie Pana, 

3.Niech wszyscy wielbią Imię Pana,    bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko, 
   Bo tylko jego Imię jest wzniosłe,    niechaj na wieki brzmi Jego chwała, 

4.On daje siłę swemu ludowi,   z prochu podnosi swoich przyjaciół, 
   Jest Bogiem bliskim dla Izraela,    swoich wybranych On sam umacnia, 

5.Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,    Jego Synowi, który jest Panem, 
   Duchowi, który w nas zamieszkuje,    przez wszystkie wieki wieków amen. 
 
 
     4. 

ref.  Zaufałem, zaufałem Panu a On nade mną się pochylił, 
      I wysłuchał mego głosu z dna zagłady mnie wydobył. 

1.On postawił moje stopy na skale, w moje usta włożył nową pieśń, 
   Wielu zobaczy i uwierzy i położą swoją ufność w Panu. 

2.Błogosławiony, kto zawierzył Panu, swą nadzieję złożył w swoim Bogu, 
   A nie idzie za pysznymi i nie kroczy drogą kłamstwa. 

3.Wiele cudów dla nas uczyniłeś, w Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna, 
   Gdybym chciał je wypowiedzieć , jest ich więcej niżby można zliczyć. 

4.Krwawych ofiar ani obiat nie żądałeś, w zamian za to otworzyłeś moje uszy 
   Całopalenia za grzech nie wymagałeś, dlategom powiedział: 
   "Oto idę, by spełnić Twoją wolę". 

5.Głosiłem Twoją wierność wobec braci, twojej łaski nie ukryłem w głębi serca,  
   Ty o Jahwe okaż mi swe miłosierdzie, twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże. 
 
     3a. 
Jesteś Panie radością każdego poranka, głosem mojego serca, 
Zawsze chcę uwielbiać Cię , 
Śpiewam : Alleluja , Alleluja ,  
Śpiewam , Alleluja , zawsze chcę uwielbiać Cię . 
 
 



     3. 
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książe Pokoju, 
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota, 

Księciem Pokoju jest, On Wszechmogący Bóg, 
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz, 
Cała władza jest w Jego ramieniu,  
Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać 

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, 
Cała władza jest w Jego ramieniu ... 
     5. 
Święty , Święty , Święty  Pan Zastępów jest  (x2) 
Cała ziemia jest pełna Jego chwały  (x3) , Święty jest nasz Pan. 
     6. 
Godzien o godzien jest nasz Pan,  
Godzien , aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń    (x2) 
Śpiewajmy Alleluja przed Baranka tronem, 
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały psalm, 
Alleluja, chwała Barankowi ,  
On w walce jest, Bóg z nami , Król i Pan , 

Panie mój, Tyś droższy nad srebro, 
Ponad złoto cenniejszy skarb, 
Czym przed Tobą jest piękno diamentów, 
Czyż może Ci coś dorównać Panie mój . 
 
     7. 
Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wierna jest miłość Twa, 
Ciągle świeża i nowa , świeża i nowa , wielka jest Panie wierność Twa, 
Wielka jest wierność Twa    (x2) . 
     8. 
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał, pokłońmy się Temu który, 
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg, 
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór, 
Jego łaska nad nami jest , a niebo Jego tron , 
  Bóg to nasz Pan i tylko On  (x3). 
     9. 
Kiedy patrzę w piękność Twoją , gdy spoglądam w świętość Twą, 
Wtedy wszystko, co otacza mnie ginie w blasku Twym, 
Gdy mam radość, bo mam miejsce w Twym sercu, 
Gdy Twój tron jest nad wolą mą, 
Wtedy wszystko, co otacza mnie ginie w blasku Twym, 
       Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, moja każda myśl, to uwielbiać Cię. 
 



     10. 
Jahwe jest moją mocą, On źródłem męstwa, 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie, 
On Bogiem moim uwielbiać Go będę, 
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał, 

Któż jest wśród bogów równy tobie Jahwe, 
W blasku świętości któż Ci jest podobny, 
Straszliwy w czynach cuda działający, 
Prawicę swą wyciągnąłeś, pożarła ich ziemia, 

Wiodłeś swą łaską lud oswobodzony, 
Zaprowadziłeś w święte swe mieszkanie, 
Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem, 
Truchlejąc z trwogi mieszkańcy Kanaanu, 

Prowadziłeś, osadziłeś na górze Twej chwały, 
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, 
W świątyni którą założyły twe ręce, 
Jahwe jest Królem na zawsze na wieki. 
 

     11. 
Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, 
By każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał, 
 Lecz, by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki  (x2) . 
 
     12. 
Jeśli radość w sercu chcesz mieć, radość, która wiecznie ma trwać, 
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę  (x3) , 
I moc , głoś chwałę i moc , głoś chwałę i moc . 
Miłość , pokój . 
     13. 
 A-a-a Alleluja  (x4), 
On jest Światłem, On jest Drogą, Prawdą, Życiem, 
Jezus Panem jest. 
 
     14. 
Ojcu naszemu oddajmy dziś cześć, Bogu Wszechmogącemu, 
Temu jedynie, co godzien czci jest , Alleluja, 
      ref.   Alleluja   (x4). 
Sztandar Jezusa podnieśmy dziś wzwyż, majestat Jego czcijmy, 
Temu jedynie, co godzien czci jest, Alleluja, 
     Chwalmy Go za to, że Ducha nam dał, który napełnia nas, 
     Temu jedynie, co godzien czci jest, Alleluja, 
 



     15. 
Przystąpmy, chwalmy Go, oto Syn Boży, Miłości Dar, 
On życie swoje dał nam, bo umiłował nas, 
Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci, 
Bo radość której nie da nikt, Ty Królu dajesz nam, 
     Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go, 
     Bo On Królem jest, pieśnią chwały uwielbiajmy Go. 
 
     16. 

ref. Dziś Kościele żyjącego Boga wstań, Bóg Królem całej ziemi jest, 
      Żadne Moce ni Zwierzchności  nie wzruszą nas nigdy już,            
      Gdy stajemy w jedności , nikt nas już nie rozdzieli ,  
      Bo stajemy razem gdzie nasz Bóg 

1.Jesteśmy ludem nabytym cenną Krwią , 
  W radości Bogu oddajemy cześć, 
  Gdy głosimy Bożą wielkość, majestat Jego i moc,  
  To niszczymy moc Szatana na ziemi tej. 

2.Uwielbiajmy Jego chwałę dzień po dniu , 
   W radości Bogu oddawajmy cześć, 
   Gdy głosimy Jego wierność i miłosierdzia dar, 
   To niszczymy moc Szatana na ziemi tej. 

3.Ogłaszamy mocom zła na świecie tym : wasz czas już kończy się, 
   Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my Jego Kościół dziś , 
   Niszczymy moc Szatana na ziemi tej. 

4.Zatem cały ludu Pana teraz wstań,  
   Uwierz mocy Słowa, które daje Bóg, 
   Bo Szatan jest pokonany i zastępy Jego też, 
   Kiedy Kościół przyjmuje Bożą Moc. 
 

     17. 
Niech widzą Cię moje oczy, niech słyszą uszy me, 
Ty jesteś mym światłem w mroku, więc wołam w duszy mej: 

ref. O Jezu mój Jezu tak bardzo kocham Cię, 
      Z Tobą Jezu, mój Jezu chcę spędzić każdy dzień, każdy dzień. 

Kim jest dla Ciebie człowiek, że wciąż tak troszczysz się, 
I czym zasłużył sobie na miłosierdzie Twe. 
 
     18. 
     Nie ma Boga takiego jak Ty  (a), 
Ty jesteś godzien wziąć potęgę i bogactwo  
i mądrość i wdzięczność i chwałę, nie ma Boga takiego jak Ty. 
 



     20. 
Hosanna, hosanna, hosanna w wysokości  (x2), 
    Panie wznosimy głos, aby wywyższać Cię, 
    Nasze serca tak wielbią Cię, hosanna w wysokości  
Chwała, chwała, Barankowi chwała cześć  (x2), 
Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest  (x2), 
     21. 
Twój Pan twój Bóg, który w tobie jest, jest wielki, jest wielki, 
Spotkałem Go, zmartwychwstały Pan,  
Łaskawy i wierny, Wszechmocny Bóg, 
I w duchu twym, On panować chce, na zawsze i wszędzie, Amen. 
 
     22. 
Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze,  
Przez Baranka Krew wejdźmy tam, 
Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc, 
Wywyższając Boży Tron, 
  Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał, 
  Chwała Ci, Jezu  (x2). 
     23. 
Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się, 
Pragnę wielbić Święte Imię Twe, 
Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię mój Ojcze, Boże mój. 
 
     24. 
Chcę mocy, miłości, więcej Ciebie w życiu mym  (x2) , 
 Wielbić Ciebie chcę całym sercem swym, 
 Wielbić Ciebie chcę całą siłą mą, 
 Wielbić Ciebie chcę całą duszą mą, Tyś Panem mym jest. 
     25. 
Będziesz cieszyć się i w pokoju żyć, 
Góry, wzgórza wszystkie wraz swą grać będą pieśń, 
Radość będzie brzmieć, polne drzewa w ten takt, 
Będą klaskać w dłonie swe, 
    Będą drzewa wciąż klaskać w dłonie swe  (x3), 
    Z radością będziesz iść  . 
 
     26. 
Duchu Święty, Duchu Święty, Boże przyjdź  (x2), 
   Przyjdź i napełnij nas swoim pokojem, 
   Przyjdź  jako światło płonące nad światem, 
   Przyjdź i napełnij nas swoją radością, Przyjdź ! Przyjdź ! 



     27. 
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga 
I że Duch Boży mieszka w was, 
Jesteście świątynią Boga, Duch Boży mieszka w was, 
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, 
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 
     28. 
Kochaj Jezusa tak jak ja (x2), 
Bo On kocha nas, bo On kocha nas. 
     29. 
Niech Pan cię dziś błogosławi, niech da Ci pokój swój, 
Jego miłość niech rozjaśni twoje serce, teraz i na zawsze. 
     30. 
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, 
Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie, 
On mi nowe życie, dzisiaj ofiarować chce, 
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym  (x2). 
 
     31. 
Niech oblicze twe Panie mój, zajaśnieje nad sługą twym, 
Niech przenika mnie Jego blask. 
     32. 
Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz, 
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz Pan. 
     33. 
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały  (x3), Alleluja, 
  Nasz Pan królem jest całej ziemi, 
  Więc zawsze śpiewaj Mu z całego serca, 
  O klaszczcie, krzyczcie wraz wszyscy ludzie, 
  Bo On jest godzien wszelkiej czci. 
     34. 
Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn, 
Chwała Tobie Duchu, tworzysz jedno w Nich, 
   Alleluja (x3). 
 
     35. 
Alleluja, Alleluja , Panem jest, Panem jest, 
Jezus Chrystus Panem jest, Alleluja Jezus Panem jest, 
 Chwała Panu i cześć, od wszystkich wiernych Mu sług, 
 Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu i cześć oddajmy Mu, 
 Panie błogosław nam, trwamy tam, gdzie Twój tron, 
 Ty co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty Panie błogosław nam. 



     36. 
Chcę śpiewać Panu pieśń przez całe swoje życie, 
Chcę śpiewać Panu pieśń dopóki będę istniał, 
  - On uwalnia jeńców, daje chleb głodnemu. 
  - On podnosi pochylonych, chroni wdowy i sieroty. 
  - On króluje na Syjonie, On króluje poprzez wieki. 
  - On podnosi pokornego, daje pokarm swoim wiernym. 
     37. 
Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata, 
Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój, 
    Wywyższamy Cię  (x3) , Boże nasz. 
     38. 
ref.  Alleluja, Alleluja Bóg jest z nami, Duch Pana jest, 
       Alleluja, Alleluja wysławiajmy Pana chwał. 
- Ukrzyżowani z Chrystusem wraz, w Nim żyć będziemy, Alleluja, 
- Bóg sprawiedliwy obiecał nam, życie na wieki, Alleluja, 
- Chwalmy dziś Boga wznosząc pieśń, radosnym głosem, Alleluja, 
     39. 
Jezus jest tu  (x2) , o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię,   
Jezus jest tu. 
     40. 
Święty, Święty, Święty, Pan Zastępów Bóg, 
Niebo i ziemia są pełne twej chwały, 
   Hosanna, Hosanna, na wysokości. 
     41. 
Z Tobą ciemność nie będzie ciemna wokół mnie, a noc tak jak dzień zajaśnieje. 
     42. 
Jesteś Panem mym, Królem chwały i czci, 
Jesteś zawsze blisko, jesteś Ojcem mym, 
    Z całego serca, z całej duszy mej,  
    Ze wszystkich swoich sił, Panie kocham Cię. 
     44. 
Słyszę już Armii Pana głos  (x2), słyszę Armii głos, słyszę Pana głos,  
To idzie Armia Pana  (x3), uwielbiając Go. 
     45. 
      ref.  Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Chwalcie Pana, bo jest dobry, Jego Imienia wzywajcie, 
Rozgłaszajcie Jego dzieła, pośród wszystkich ludów ziemi. 
Śpiewajcie Panu wdzięcznie, bo uczynił wielkie rzeczy, 
Niechaj będzie to wiadome po całej naszej ziemi, 

Krzycz z radości i wesela mieszkanko Syjonu, 
Bowiem wielki się okazał w tobie Święty Izraela. 



     46. 
      Chwalimy i wielbimy Go, Chrystus Królem jest  (x2), 
 A więc pójdźmy za Nim razem, pójdźmy za Nim razem, 
 Pójdźmy za Nim razem, Chrystus Królem jest. 
     47. 
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę, 
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami, 
     ref.  Więc otwórz serce swe, i zacznij wielbić Go, 
             Jego chwała wnet wypełni miejsce to, 
            Chwała cześć - chwalmy Go  (x2). 
Bóg przebywa w chwale swego ludu, 
On pragnie, aby wzywać Jego Imię, 
     48. 
ref.  Duchu Święty Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło, 
       Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas 
Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem, 
Niech promienieje Twej chwały blask. 

O Świadku prawdziwy, umocnij nas, chcemy rozgłaszać : Zmartwychwstał Pan ! 
Przyjdź Źródło Niebieskie, przyjdź Zdroju Życia, 
Bądź nam uzdrowienie, moc sercom daj. 

O Duchu radości, rozraduj Kościół, niech płynie z serc naszych, Baranka pieśń. 
Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, 
Oblicze Chrystusa, objawiaj nam. 

Bądź nam natchnieniem, światła promieniem, przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż. 
     49. 
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu Imieniu, 
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, 
A w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie, i lutni i dźwięcznej cytrze. 
     50. 
Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos, uwielbiać Cię z całej duszy chcę, 
Rozraduj sie, dźwiękiem modlitw mych, pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych. 
     51. 
Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest, 
On zmarł i powstał, aby żyć, i za cenę śmierci życie dał, 
Wierzę, że jest tu teraz, On tu teraz jest, stoi pośród nas, 
Ma moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, 
Ma przebaczenia dar. 

Ja wierzę Tobie Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest, 
Zmarłeś i powstałeś aby żyć, i za cene śmierci życie dać, 
Wierzę, że tutaj jesteś, Ty jestes tu, stoisz pośród nas, 
Masz moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, 
Masz przebaczenia dar. 



     52. 
Pan ma wielką moc  (x2) , w Nim cała nasza siła, 
Alleluja, Alleluja, cała nasza siła, Alleluja. 
     53. 
Przyjdź z pokłonem ludu boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty, 
Sław Jezusa swego Zbawcę, wspaniałego Króla chwały. 
     54. 
Otwórzcie serca tchnienie daje Bóg, niech Jego życie rośnie w naszej duszy, 
I niech nowy lud narodzi się z wód, chrztem świętym na życie umocniony, 
Otwórzmy serca, tchnienie daje Duch, 
On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony. 

   Wydajcie ciała na ognia żar, tym ogniem płonie serce starej ziemi, 
    Zwycięstwa znak, Jezusa znak, nadzieją duszę wam wypełni, 
   Wydajmy ciała na ognia żar, 
   Jezusa spełni sie pragnienie, nasze zbawienie, 

Jak żyzna roja przyjmij Ducha siew, niech On przemieni każde twe cierpienie, 
Bo krzywda i ból to znak, że Bóg twój, wraz z tobą dopełnia odkupienia, 
Jak żyzna rola ten przyjmijmy siew, 
Na służbę Panu dajmy siebie, w żywym Kościele, 
 
     55. 
Panie światło miłości Twej świeci, 
Pośród wszelkiej ciemności świeci, 
Oświeć nas Jezu światłości świata, 
Wyzwól Prawdę, którą przynosisz, oświeć mnie, oświeć mnie, 
ref.  Świeć Jezu świeć, chwałą Ojca napełnij ziemię, 
       Płoń Duchu płoń, w sercach ogień złóż. 
       Płyń rzeko płyń, zalej łaską narody całe, 
       Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się. 
Panie wchodzę w Twą obecność, 
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem, 
Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości, 
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności, oświeć mnie, oświeć mnie, 

Widzę Twoja Królewską jasność, 
Która twarze nam rozjaśnia, 
Potem prowadzi od chwały do chwały, 
Życie naszym o Tobie opowie, oświeć mnie, oświeć mnie, 
 

     56. 
Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie, 
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe, dziękczynieniem sławić Cię, 
 Allelu, Alleluja o Alleluja ,  Amen. 



     57. 
Jezus, Jezus, Święty namaszczony Pan, Jezus, 
Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus, 

 Twe Imię jak miód na ustach mych, 
 Twój Duch jest jak woda duszy mej, 
 Twe Słowo jak lampa u mych stóp, 
Jezu ja kocham Cię, ja kocham. 

     58. 
Panem jest wszechmogący Bóg, Panem jest wywyższajmy Go, 
Bo wielka jest Jego moc, 
      ref.  Alleluja, Alleluja, Alleluja  (x2), 
Mocy ma miłuję Cię, sławię Imię Twe, 
Chwalę Cię wśród narodów, mój Panie i Wybawicielu. 

Radujmy się, weselmy się, oddajmy chwałę Bogu, 
Nasz Bóg jest godzien uwielbienia, Bóg jest godzien uwielbienia,  
 

     59. 
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, 
Teraz, zawsze, na wieki, Amen 
     Alleluja, Alleluja, Alleluja, Amen  (x2). 
     60. 
ref.  Podnieśmy sztandary miłości Alleluja, 
      A trąby niech grają do boju, 
      Chrystus nam daje zwycięstwo Alleluja, 
      Jerycho upadnie, 
Ciało Chrystusa jest armią zbrojną, co zwalcza moce ciemności,  
Wyzwala ona więźniów, mocą imienia Chrystusa Króla, 

Bracia dziś Chrystus nas wzywa do siebie, by walczyć przy Jego boku, 
To On nam daje życie, by zanosić je tam, gdzie go brak, 

Bracia zostańmy w jedności ze sobą, i Ducha złączeni mocą, 
Zebrani wokół Pana, walczmy do dnia, gdy On znów powróci. 

W imieniu Boga naszego Ojca, w Imieniu Chrystusa Pana, 
W imieniu Ducha mocy, toczmy walkę do końca swych dni. 
 

     61. 
Jak wielki jest Pan Alleluja, wielki jest Pan Alleluja, 
Wielki jest Pan Alleluja. 
     62. 
Śpiewajmy wraz - aż zejdzie z góry Boża moc  (x2), 
Niech serce twe - niech serce twe, 
Nie lęka się - nie lęka się, 
Śpiewajmy aż zejdzie z góry Boża moc. 



     64. 
1.Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą, 
   Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień, 
ref.  Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń  (x2), 
2.Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym, 
   Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił, 
3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym, 
    Wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś. 
     65. 
Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, 
I sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów, Królu narodów,  

Któż by się nie bał Ciebie, o Boże, i nie uwielbił Twego imienia, 
Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje, Królu narodów, Królu narodów, 

Toteż przyjdą wszystkie narody i oddadzą Tobie pokłon, 
Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje, Królu narodów, Królu narodów. 
     66. 
W moim życiu bądź uwielbiony, bądź uwielbiony, 
W moim życiu bądź uwielbiony dziś. 
     67. 
Chcę uwielbiać Twoje Imię, pośród ludów Twych, 
Bo Ty sam jesteś Święty, wielbi Cię Izraela hymn, 
Dziś wysławiam Twoją dobroć, Twoją świętą moc, 
Chwała Twemu Imieniu, w niebie na ziemi w sercu mym, 
   Laj laj ... 
     68. 
ref.  O Matko z częstochowskiego wizerunku, 
       Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności, 
       Źródło Światła i życia dla nas, 
       Bądź Matką, bądź Matką, naszego zawierzenia, 
1.Wraz z Tobą Matko chcemy dziś się zanurzyć, w jedynym świetle, którym jest jezus, 
   Aby moc Zmartwychwstałego, była uzdrowieniem, 
2.Spraw, aby w sercach twoich synów i córek, dotkniętych ogniem Bożego Światła, 
   Wytrysnęło źródło życia, dar miłości Ojca, 
3.Pomóż nam Matko przyjąć całą prawdę, i za Jezusem pójść drogą Krzyża, 
   By w ciemności nikt nie chodził, lecz miał Światło życia. 
     69. 

Każdy dzień jest zwycięstwem  (x3), 
Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go. 
 

     70. 
On jest tu, Jezus jest tu  (x2), 
Chcę Go wielbić, Jezus jest tu. 



     71. 
Śpiewam Tobie pieśń chwały Panie, błogosławić Cię chcę (x2), 
Alleluja (x3). 
     72. 
Chwała na wysokości Bogu, chwała Wszechmogącemu, 
Chwała Barankowi, chwała Jezusowi, chwała, cześć i hołd, 

Oddamy chwałę - chwałę, chwałę - chwałę, 
Chwałę, chwałę, cześć i hołd, 
Oddajmy chwałę, cześć i hołd. 

     73. 
Powołałeś mnie Panie do życia, wyzwoliłeś z niemocy mej, 
Kiedyś byłem umarły jak kamień, dałeś mi nowe życie, 
Pragnę śpiewać pieśń uwielbienia, Twojemu Imieniu, 
Duch Twój Panie płonie w mym sercu, mnoży pokój. 
     74. 
Miłość bożą w sercu mym dzisiaj mam, 
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię, 
W tobie widzę tez wspaniałość Króla chwał, 
Bo miłość bożą w sercu mym dzisiaj mam. 
     76. 
Oto Pan, oto Król, Zbawca nasz, Boży Syn, 
Ojciec nasz, Jahwe Król, Święty Pan, Tyś wiecznie żywy Król, 

Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię, Ty ogarniasz cały świat, 
Okazujesz łaskę swą, chwalimy Cię i wywyższamy Cię, 
Panie Jezu, Zbawicielu nasz. 
    77. 
W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo, diabeł nie pokona mnie, 
W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo, poprzez świętą Jego Krew. 

     78. 
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim (x2), 
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, 
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, 
Aby świat cały ujrzał miłość w nas, 

Wraz z innymi pójdziemy, poda mi swoją dłoń (x2), 
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, 
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, 
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest, 

Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud (x2), 
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, 
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą, 
Żeby człowiek zachował godność swą, 

Niechaj chwała brzmi ojcu, który stworzył ten świat (x2), 
Chwała też Chrystusowi, który Synem jego jest, 
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas, 
I Duchowi też, który łączy nas. 



     79. 
Pokój wypełnia serce me i radość śpiewa mi pieśń, 
Bo mój Pan, kocha mnie, 
On przez życie i śmierć swą, przynosi dar, Ojca dar, 
Życie mi, 
Alleluja, Alleluja o Alleluja, Amen. 
     81. 
Śpiewajmy Panu, Alleluja, śpiewajmy Panu, Alleluja, 
On jest naszym Bogiem, Królem naszym jest,  
Godzien wszelkiej chwały, oddajmy Mu cześć. 
     82. 
Lwie Judy, któryś objął tron, niech każdy pozna Imię Twe, 
Ty jesteś królów Król, Pokoju Książe przyjdź, 
Twe Królestwo niech na wieki trwa, niech żyje Król, 

Lwie Judy dziś na ziemie zstąp, za życie Twe dziękuję Ci, 
Za żywe Słowo Twe, za Twojej śmierci Krzyż, 
Zmartwychwstania dar, zwycięstwo Twe, Alleluja, 

Lwie Judy dziś ponownie przyjdź, obejmij tron Jeruzalem, 
Tyś Panem panów jest, uwolnij ziemię swą, 
Niech nadejdzie już Królestwo Twe, Maranatha. 
     83. 
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie, 
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. 
     84. 
Przejdziemy świat a w sercach żar,modlitwą będzie nasz każdy krok,  
Nadzieja rośnie, dzień już świta, to rozbrzmiewa nowy śpiew. 
To ten sam blask rozjaśnia świat, już od dwóch tysięcy lat,  
Serca tęsknią cierpią, pragną, przebudzenia jeszcze raz. 
 ref. Niech zapłonie płomień, niech w ciemności płonie,  
        Zmienia noc na jasny dzień, niechaj śpiew się wzmaga  
        I niech miłość wzrasta, ogniu płoń (x2). 
Za prawdą idź, w miłości mów, Jezusa Imię to nasza moc,  
By chronić dzieci, upadłych podnieść napełnić naród, pieśnią swą. 
 
     85. 
Przyjdź Duchu Święty, słysz wołanie (x2), 
Przyjdź Duchu Święty, słysz wzywamy Cię, 
Przyjdź Duchu Święty, słysz wołanie  
Słysz wołanie, słysz wzywamy Cię, 

Przyjdź obdarz nas, zbuduj Kościół swój, 
Przyjdź z prawdą swą, oddaj Panu cześć, 
Przyjdź prowadź nas, drogę wskaż, przyjdź z nami bądź. 



     86. 
Wywyższony zawsze będziesz wywyższony, jesteś godzien honoru i czci, 
Zawsze będę stać przed tobą, by Cię wielbić, i chwalić przez wszystkie moje dni. 
 
     87. 
Mój Pan jest siłą mą, moją pieśnią jest, 
I Pan stał się już moim zbawieniem, mym Bogiem jest, 
      ref. I Jemu przygotuję serce swe (x3), 
Mój Pan władać będzie wciąż, na wieki wieków, amen (x2). 
     88. 
Panie pragnę Ci dziękować, Panie pragnę modlić się,  
Panie pragnę wznosić serce swe, by wielbić Cię. 
 
     89. 
Śpiewaj Alleluja Panu (x2), 
Śpiewaj Alleluja, śpiewaj Alleluja, śpiewaj Alleluja Panu. 
 
     90. 
Król królów, panów Pan, Lew Judy, Boży Syn (x2), 
Nadchodzi tu, Król chwały przychodzi tu, 
W sprawiedliwości sądzić ziemię swa, 
Nadchodzi tu, Król chwały przychodzi tu, to On prawym władcą jest. 
 
     91. 
Duchu Święty przyjdź, działaj pośród nas, Duchu Święty przyjdź, odnów radość w nas, 

Przybliż nas do Ojca, objaw Syna nam, prowadź nas do prawdy, zjednocz nas. 
     92. 
Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń, błogosławię Imię Twe, 
Jedynym Bogiem Tyś, godnym chwały i czci, Tyś mój Bóg, mój Król, 

Tylko Ty, nadajesz życiu sens, 
Tylko Ty, przywracasz ślepym wzrok, 
Tylko Ty, dajesz pokój mi, 
Tylko Ty, przy mnie jesteś wciąż, 
Tyś mój Bóg, mój Król. 

     93. 
Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie, 
Błogosławieństwo i moc, niech weźmie Baranek, 
Od wieków na wieki niech płynie Królowi pieśń chwały (x2). 
     94. 
Ogłaszamy Królestwo Boże w nas (x2), wśród nas jest (x2), 
Głusi znów słyszą, niewidomi widzą, zmarli powstają by żyć, 
Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę, Jezus jest Królem, Amen. 



     95. 
Godzien o godzien nasz Bóg, siedzący na tronie, Baranek wśród chwał,  
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, honor i chwałę i cześć, 
     ref. On Bogiem jest na wieki wieków (x3), Amen, 
Będziemy niezmiennie wciąż trwać w jedności i w prawdzie, 
Oddając Ci hołd, mądrość, wdzięczność, siłę i moc, honor i chwałę i cześć. 
     96. 
On jest moim życiem, On jest moją siłą,  
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan, 

Wielbić Cię chcę życiem mym, wielbić Cię chcę pieśnią mą, 
Ze wszystkich mych sił uwielbiać Cię chcę, moja nadzieja to Ty. 

     97. 
Hosanna  (x2), Hosanna Panu chwał, 
Wielbimy  (x2), wielbimy Pana chwał. 
     98. 
Alleluja  (x7), 
Ciebie Panie wielbić chcę  (x3), Alleluja. 
     100. 
1.My Jego dzieci zrodzone z cierpienia, 
   Krwią Swoją odkupił nas, chce mieć nas świętym światłem narodów, 
   W miłość i moc, przyodział nas, 
      ref.  W Jego Imię idź, Jezusa władzę głoś, 
             Oto Kościele jest czas abyś powstał i głosił, 
             Jezus nasz Odkupiciel i Pan. 
2.Tak wiele istnień, co gubią się w mroku,  
   Czy mając światło chcesz spać, 
   Jezus nakazał nam iść czynić uczniów, to jest nasz cel, a walka trwa, 
3.Słuchaj ten powiew to wiatr jego Ducha, 
   Kres wieku już zbliża się, 
   Niebo i ziemia zostały wstrząśnięte, Jezus nasz Pan, ukaże się. 
     101. 
Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń, 
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam, 
W Nim słaby mocnym staje się, biedny niechaj wyzna, że, 
Bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg. 
     106. 
Witaj Jezu, cześć Ci Królu, przyjmij śpiew nasz,  
Modlitwę, wielbienie, Boży Synu, 
Dziś ku Tobie, wznosimy ręce swe, 
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, Alleluja, 
 
 



     102. 
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg, 
Święty jest nasz Bóg Wszechmogący, 
Który był, który jest i który przychodzi, 
Święty, święty, święty jest nasz Bóg, 

Godzien, godzien, godzien jest Baranek, 
Godzien jest Baranek zabity, 
Który był, który jest i który przychodzi, 
Godzien, godzien, godzien jest Baranek, 

Jezus, Jezus, Jezus Panem Jest, 
Jezus jest Bogiem wszechmogącym, 
Który był, który jest i który przychodzi, 
Godzien, godzien, godzien jest Baranek. 
     103. 
Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me (x2), 
Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, 
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć, 
I z całej siły swej oddaję Ci cześć, o Panie mój, 

Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę, 
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę, 
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę, o Panie mój, 

Bo całym sercem chce odnaleźć Twą twarz, 
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz, 
I z całej siły chce odnaleźć Twą twarz, o Panie mój. 
     105. 
Przed obliczem Pana uniżmy się, Pan sam wywyższy nas,  
Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas, 
   Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. 
     108. 
Ty jesteś w moim sercu, Panie (x3), o Tobie tylko myślę wciąż, 

To Ty dałeś mi nowe życie i prowadzisz mnie każdego dnia, 
Ty napełniasz mnie przebaczeniem i radością swą. 

     109. 
Wznieśmy głos uwielbiając Go (x2), 
Otwórzmy serca dla Jezusa, wywyższajmy Go, 
Otwórzmy serca dla Jezusa, naszego Króla, 
 
     110. 
Ogłaszam, że, Pan jest tutaj pośród nas, 
Ze śmierci wstał, sprawiedliwy Boży Mąż, 
Niech każde zegnie się, kolano przed Nim bo, 
Baranek godzien jest, by wywyższono Go. 



     112. 
1.Głos Pana Boga Wszechmocnego, wzywa do walki słuchaj Go, 
   Jesteście ludem wybranym, potężną siłą w ziemi tej, 
   Całe stworzenie oczekuje, by ujrzeć chwały Boga blask, 
   Wyruszyć z Jego namaszczeniem, wypełnić Boży wieczny plan, 

ref. Więc wstań, godzina już nadeszła, 
      Więc wstań, żołnierzu Króla chwał, 
      Więc wstań, i załóż świętą zbroję, 
      Nie zwyciężą nas, potęgi zła, 
      A więc wstań Duch Boży mówi wstań, 

2.Zebrana już jest Boża Armia, 
   Bóg dał jej siłę oraz moc, 
   To jest ten czas więc się nie wahaj, 
   Weź miecze swe, powstań i walcz. 
 
     113. 
Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością, 
Dobry Bóg, uwielbiaj Go, 
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli, 
Dobry Bóg, On prawdą jest, 

Gdy Jego miłość ogarnia mnie,  
W sercu radość mam przed Nim tańczyć będę, 
On dla mnie w sercu swym miejsce ma, 
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam. 
 

     115. 
Krzycz ze szczęścia, 
Śpiewaj Panu,                    Bo Pan ukochał nas. 
Klaszcz z radości, 
Alleluja, 
Skacz dla Pana, 
Wznieśmy ręce. 
     116. 
On trzyma klucze zbawienia i ponad wszystkim trwa, 
Nazwany Panem stworzenia, o Allelu, Alleluja Pan, 

Jest skałą wiecznie stojącą, nikt nie poruszy Go, 
Na wieki prawdą trwającą, o Allelu, Alleluja Pan, 

Jak światło pośród ciemności jaśnieje jego twarz, 
On wiedzie nas ku wolności, o Allelu, Alleluja Pan, 

Moc Temu, który jest mocny, błogosławieństwo i cześć, 
Na wieki Bogu naszemu, o Allelu, Alleluja Pan. 
 



     117. 
Z opresji znów wydobył nas i ciemności rozproszyły się, 
I znów łączymy w jedno się, bo Duch Boży jednoczy nas, 
Więc powstańmy, więc powstańmy o-o, 
By w jedności znów doświadczyć Go, 
     118. 
1.Święty jest nasz Pan o Święty Pan Zastępów, 
   Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn, 
   Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, bo Jego droga prawdą jest, 
   Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu, 

ref. Święty o Święty zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam, 
      Choć grzeszny cały świat On czysty wciąż niewinny jest, 
      Święte Imię Twe, 

2.Godzien jest nasz Pan o godzien Pan Zastępów, 
   Jego dobroć ciągle płynie poprzez świat, 
   Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam, 
   Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu. 
     120. 
Wielki jest Pan nasz, godzien chwały i czci, 
A miasto Boga świętym miejscem jest, radością ziemi Pan, 
Wielki jest Pan i Nim zwycięstwo dane nam, 
On mocnym swym ramieniem wspiera nas, kolana skłońmy swe, 

Wywyższać chcemy Panie Imię Twe, 
I chcemy Ci dziękować, za twa łaskę w naszym życiu, 
W Tobie Panie pokładamy ufność swą, 
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem, tu na ziemi i na niebiosach. 

     122. 
Panie zmiłuj się, przyjdź i uzdrów nasz kraj, 
Ogniem swym oczyść nas, uzdrów dotknięciem, 
Bo w pokorze dziś wołamy: Miej litość Panie nasz. 
     124. 
Wywyższony, jesteś Święty, Bóg straszliwy, w mocy swej, 
Ty powstałeś, zwyciężyłeś, i pobiłeś, śmierci moc, Alleluja, radujmy się  (x2). 
     125. 
Wszystko, co żyje niech uwielbia Cię, 
Tobie Panie najwyższy tron nad całym dziełem Twym, 
Tu, teraz, wszędzie, dokąd poślesz nas, 
Tobie Panie najwyższy tron, niech usłyszy świat, 

Jesteś naszym Bogiem, zbrojnym w światłości miecz, 
Kruszysz siły ciemności, do walki prowadząc nas, 
Dzięki Krwi Jezusa w zwycięstwie będziemy trwać, 
Tobie Panie najwyższy tron, niech wszystko odda Ci hołd. 



     126. 
ref. To On Król  (x3), ziemio raduj się  (x3), 
      Śpiewaj chwały pieśń, bo włada Bóg. 

1.Posyła z nieba ogień, by zniszczyć swoich wrogów, 
   Szczyty przed Nim drżą, gdy nadchodzi Król, gdy nadchodzi Król. 
2.Niebiosa głoszą prawość, a ludzie widzą chwałę, 
   Bo jesteś wywyższony, całej ziemi Pan, całej ziemi Pan. 
    127. 
Stwórz we mnie serce czyste, Boże mój, 
Odnów we mnie moc ducha, prawość wlej  (x2), 
Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, 
Od oblicza swego nie odrzucaj mnie, 
Przywróć mi radość z wybawienia swego, 
     Wzmocnij Duchem ochoczym słabość mą  (x2). 
    128. 
Jak Dawid kiedy przed Bogiem był, będę tańczyć ze wszystkich sił, 
Przed Panem, Królem mym, 

Jak Miriam grała na bębnie swym, będę klaskać ze wszystkich sił, 
Przed Panem, Królem mym, 

Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, oddajmy Panu chwałę, cześć, 
A wróg ucieknie wnet, 

Jak Judejczycy przed bitwą swą, zawierzmy Panu i chwalmy Go, 
Pobity będzie wróg, 

Pokłońmy się przed Bogiem, oddajmy Jemu cześć, 
Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.     
    129. 
Jezus mój, dobry jest, dobry jest, Jezus mój,  
Książę Pokoju, dobry jest, 

Jezus mój, wspaniały jest, wspaniały jest, Jezus mój,  
Doradca, Boży Syn, Wszechmogący Bóg, wspaniały jest. 
 

    130. 
Błogosławię Cię, skało moja, jesteś twierdzą mą i mym zbawieniem, 
Bowiem Bóg po stronie mej jest, i zwycięzcą On mnie uczynił, 
Błogosławię Cię, skało moja, 

Błogosławię Cię  (x4), Błogosławię Cię, skało moja. 
 

    131. 
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go  (x4), 
Powstał z martwych, powstał z martwych, i On żyje na wieki już, 
Powstał z martwych, powstał z martwych,  
Więc razem się radujmy, świętując zmartwychwstania ten dzień. 



    132. 
Chwała, chwała, Król jest godzien czci  (x2), 

Kto jest tym królem chwały, tym Królem Chrystus Pan, 
Wywyższony ponad wszystko na ziemi jest, Jego Imię głośno brzmi. 

    133. 
ref. Większy jest Ten, który mieszka w nas, 
      Większy niż ten, który w świecie jest, 

Bo Jezus nasz Pan nadziemskie władze, zwierzchności rozbroił, 
I wystawił je na pokaz nam, 
Odniósłszy na Krzyżu wielki triumf nad nimi, 
Dzisiaj Panem i Królem królów jest. 
    134. 
Błogosławię Imię Twoje Jezu, nigdy nie przestanę wielbić Cię, 
Tyś jest Mesjasz, Zbawca, Święty Bóg Izraela, 

Błogosławię Imię Twoje Panie, Imię, które daje życie mi, 
Tyś jest Mesjasz, Zbawca, święte jest Imię Twe, 

Imię Twe jest ponad wszelkie imię, Imię Twe przynosi wolność nam, 
Z niewoli wybawia narody, jest życiem i zbawieniem mym. 
     135. 
Okaż swoją moc, niech objawi się Królestwo Twoje,  
Słowo prawdy Twej, niech rozsławi Boże Święte Imię Twe. 
   Wielkie są dzieła Twe Boże nasz, znów objaw się wśród nas, 
    Okaż swoją moc o Panie okaż znów. 
Okaż swoją moc, niech Twój Kościół zerwie się do czynu, 
Przepędź wszelki strach, daj skosztować mocy przyszłych wieków dziś, 
   My, Twój lud chcemy słuchać Cię i służyć z całych sił, 
   Okaż swoją moc wyzwalaj ludzi dziś. 
    136. 
Wszystkie ludy głośno wołajcie, mocno klaszczcie w swoje dłonie, 
Wszystkie ludy głośno wołajcie, Bogu oddajcie cześć, 
     Śpiewajmy Alleluja, Alleluja  (x2). 
    137. 
Jezus zwyciężył, to wykonało się,  
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc, 
Jezus jest Panem o Alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest, 

Jezus jest Panem  (x4), tylko Jezus jest Panem, 
Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. 
 

    145. 
Zbuduję kościół mój, moce piekielnych bram, nie przemogą Go, już nigdy, 
Wszelkie moce złamane są, tak, tak, i Zwierzchności poddają się, tak, tak, 
Gdy ogłaszasz, że Jezus, Jezus, Jezus to Pan, to Pan. 



    139. 
1.Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie  
   On mnie wyrwał z tego świata, bym Mu służyć mógł 
      ref. Tak , tak , tak , o Panie mój dzięki , dzięki Ci (x2) 
2.On mi podał rękę, i wybaczył to, 
   Co mnie wiodło na bezdroża i w przepaści dno, 
3.Widzę piękno świata, czuję miłość tą, 
   Którą Jezus mnie obdarza , widząc słabość mą 
4.A jeżeli pragniesz, uwolnionym być, 
   Dołącz głos swój do mojego, śpiewaj ze mną pieśń. 
    140. 
Nasz Bóg straszliwy, wielki Bóg, nad ziemią Królem jest, 
W mądrości i chwale, On mocnym Zbawcą jest. 
    141. 
Bóg twój Pan, On daje ci moc, On swą dłonią przygarnia mnie, 
Życiu twemu nadaje sens, i w twym sercu kroczyć chce. 
    142. 
      ref. O ! Niebo jest w sercu mym. 
1.Królestwo Boże jest pośród nas, obecny jest w majestacie swym, 
   W Nim moje serce raduje się, i Jego światło wypełnia mnie, 
2.On swoją Krwią odkupił mnie, bym życie wieczne w sobie miał, 
   W Chrystusie wszystko przemienia się, i nowa nadzieja rozpala mnie, 
3.On w sercach naszych tron swój ma, On fundamentem jest wiary w nas, 
   On wróci znów, by zabrać nas, a serca nasze wołają : Przyjdź ! 
    143. 
Hej Jezu Królem Tyś "  ,  Życie Twe uwalnia mnie " , 
Będę sławić cały dzień "  ,  Doskonałe drogi Twe " , 

    Hej Jezu Panem Tyś  "  ,  Chcę słuchać Twoich słów ' , 
    Twe Królestwo ujrzeć chcę  " ,  Wola Twa niech spełni się ' , 

Chwałą Barankowi cześć  "  ,  Weź mnie do ziemi swej  ' , 
Zwyciężymy w Imię Twe "  ,  Ogłosimy rządy Twe  "  , 

    Hej o hej o Lwie Judy  " ,  Jak potężnym jesteś Ty  " , 
    Hej o hej o Lwie Judy  " , Jak wspaniałym jesteś Ty . 

    144. 
W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest (x2), 
Podniosę flagę wysoko, wysoko (x2), niech pozna, pozna cały świat (x2), 
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą (x2), 
Niech pozna, pozna cały świat (x2), 
    146. 
Tylko Ciebie pragnę Panie mój, gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie, 
Moje ciało i serce często słabe są, jednak Boże mój, Tyś jest Opoką mą, 
    Bóg jest Opoką mą  (x3), i moim działem na wieki, na wieki. 



    147. 
Chwalę mojego Boga, całym sercem, 
I cieszę się jestem wesół Panie w Tobie, Alleluja. 
    148. 
Idziemy w rytm pieśni miłości, śpiewając na cześć Króla chwał, 
Ma moc, aby piekło otworzyć, uwolnić od grzechu i zła, 
Niesiemy więc flagę zbawienia, a Jezus nasz Mistrz i nasz Pan, 
To armia czcicieli stoi z Nim wraz, w ogniu ochrzczona, 
Niosąca tej chwały blask. 
  ref. Wznosimy krzyk, zwycięski krzyk,  
       Gdyż Baranka Krwią zwyciężyliśmy 
       I słowem naszych ust, 
       A walka trwa, dla Pana chwał, 
       Swe życie składamy, by tryumf Chrystusa 
       W tym świecie mógł brzmieć. 
Śpiewamy na cześć Króla niebios, miecz Słowa, tę broń każdy ma, 
By burzyć fortece Szatana, by Jezus mógł przyjść jako Pan. 
 
    150. 
Przyjdź, śpiewaj Panu radości pieśń  (x4), 
   ref. Przyjdź, śpiewaj Panu nowa pieśń, 
         Okrzyk wznieś, bo On skałą jest naszego zbawienia, 
1.Z dziękczynieniem do Niego przyjdźmy, chwalmy pieśnią, muzyką wraz, 
   Bowiem On nasz Pan, to wielki Bóg, On Królem królów jest. 
2.W uwielbieniu do Niego przyjdźmy, na kolanach oddajmy hołd, 
   Bowiem On nasz Bóg, a my Jego lud, krzyczmy na Jego cześć. 
 
    151. 
    ref. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych, 
          I zapal w nas swój ogień, ogień miłości Twej, 
1.Niech zstąpi Duch Twój, na nowo będziemy stworzeni, 
   To Ty sam odnowisz oblicze ziemi tej, 
2.Nie moc nie siła, lecz Duch mój na was spocznie, 
   On sam dopełni dzieła, tak mówi Pan Zastępów. 
3.Pan jest duchem, gdzie Duch Boży tam jest wolność, 
   Będziemy Cię wielbić Panie, na wieki wieków Amen. 
 
    153. 
Święty jest Baranek wielbijmy Go, 
Święty jest nasz Bóg wznieśmy Jemu tron, 
     Wielbij, wielbij, wielbij Go  (x2). 
    



    155. 
Wierzę w Boga Ojca Stwórcę, wszechświat dziełem Jego jest, 
I w Jezusa Jego Syna, co z Dziewicy zrodził się,  
On na Krzyżu za nas umarł, wziął na siebie świata grzech,  
Lecz zwycięsko z grobu powstał, po prawicy Ojca siadł, 
       Jezus świata Pan, świata Pan (x4), najwyższe Imię, najwyższe Imię. 
On swojego Ducha zesłał, Kościołowi dary dał, 
Potwierdzając swoje Słowo, do narodów posłał nas, 
Przyjdzie w chwale by osądzić, z tronu swego cały świat, 
Przed Nim ugną się kolana, każdy język wyzna to: 
    156. 
Panie, Ty jesteś Święty, Panie świętością Imię Twoje tchnie, 
Tyś jest Święty, Bóg, jesteś Święty Bóg nasz Pan, 
     Miłuję Cię wywyższam wszechpotężne Imię Twe 
     Panie, miłuję Cię wywyższam wszechpotężne Imię Twe, 
Panie, Tyś Bóg wszechmocny, Panie potęgą Imię Twoje tchnie, 
Tyś wszechmocny, Bóg, Tyś potężny Bóg nasz Pan. 
    157. 
Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go  
Pan wywyższony nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć, 
   On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,  
   Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem, 
   Pan wywyższony nasz Król wywyższony wśród chwał. 
    158. 
Pragnę być święty jak Ty, o Boże mój, 
Świętość Twą chcę głosić wciąż Królu mój 
      Panie mój jesteś Święty, pragnę być święty jak Ty  (x2), 
Kocham Cię i drogą twą chcę zawsze iść, 
Kocham Cię, chcę głosić wciąż Twoją świętość. 
    160. 
    Jezus Chrystus Panem jest, Panem ziemi tej (x4), 
Jedyny Bóg nad narodami, Panem wszystkiego jest, 
I w Jego Imieniu jest twe zbawienie, 
Jezus Chrystus Panem jest. 
     161. 
Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, 
Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał, 
Jezus, Jezus, Jezus. 
    163. 
Jesteś Panem wszechświata i Królem mojego życia, Jezu Tyś Panem mym, 
Jesteś Królem wszechświata i Panem mojego życia,  
Wywyższam Ciebie dziś, wywyższam Cię (x3). 



    165. 
1.Jeśli lud mój upokorzy się, zawezwie Imienia mojego, 
   Od dróg swoich ku mnie zwróci się, ja wysłucham ich, 
   Wtedy im przebaczę grzech, ocalę cały ich kraj  (x2), 
2.Ducha mego na nowo dam im, napełnię ich mocą z wysoka, 
   A pustynię uczynię jak sad, urodzajny sad, 
   Sad wyrośnie jak wielki las, i tak ocalę ich kraj  (x2). 
    166. 
1.Łańcuch gór otacza wkrąg Jeruzalem, 
   Tak jak dzieci swoje Pan ogarnia wciąż  (x2), 
      ref. Dziś, jutro, na wieki, otacza sobą Pan swe dzieci, 
            Dziś, jutro, zawsze, w każdy czas, otacza sobą Pan swe dzieci, 
2.Góra Syjon wznosi się w sercu Jeruzalem, 
   Nie zachwieje nią nic, nie zachwieje nic, 
   My jak Syjon, który trwa w sercu Jeruzalem, 
   Nie zachwieje nami nic, nie zachwieje nic. 
    167. 
Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król, 
Wielki jest nasz Pan, On stworzył cały świat. 
Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć,  
Niech Panu chwała brzmi, On stwórcą wszystkiego jest, 

Jego Imię jest większe, niż każde inne Imię, 
Jego moc jest największa, On stworzył niebo i ziemię. 

    168. 
Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię, Tyś jest Pan uwielbiamy Cię, 
Tyś nasz odwieczny Ojciec, Twe stworzenie wielbi Cię 
Twe stworzenie wielbi Cię, Amen. 
 
    169. 
Panie świat ujrzy Cię i napełni się poznaniem chwały Twej, 
Tak jak ocean pełen jest wód (x2), 

Wśród narodów lud Twój Panie jest sztandarem, 
By głosić wciąż Królestwa Twego chwałę, 
Twój lud nie wstydzi się, wyznawać Imię Twe,  
Cały wszechświat pełen chwały Twojej jest. 
 

    170. 
Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm,  
Skłaniam się, przed świętym tronem Twym, 
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci, 
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię,  
Życie me oddaję Tobie uświęć je. 



    171. 
On jest dobry, On jest Święty, Dawca szczodry, widzieć uczy nas 
On łagodny, pełen ciepła, On Zbawiciel, Bogiem jest. 
   Jesteś dobry, jesteś Święty, Dawca szczodry, widzieć uczysz nas, 
   Tyś łagodny, pełen ciepła, mój Zbawiciel, Tyś mój Bóg. 
    171a. 
Śpiewajcie Panu, który Królem jest, Jemu cześć i chwała na wieki. 
    172. 
Kocham więc nie muszę się bać, zabierz mój strach  (x2), 
Jezus mówi ci, że miłość ta, zabiera strach  (x2), 
Jezus daje ci miłość swą, nie lękaj się  (x2), 
Jezus mówi ci, że miłość ta, zabiera strach  (x2), 
  Jezus, Jezus, Jezus o-o ... 
    173. 
Nadchodzi Pan w swej mocy i chwale,  
Nadchodzi Pan śpiewajmy Mu pieśń,  
Nadchodzi Pan Hosanna, Hosanna,  
Nadchodzi Pan śpiewajmy Mu pieśń. 
   Bo nasz Pan powraca na Syjon pośród chwały jest Jego tron,  
   Uwielbiajmy Go wywyższajmy, chwalmy Go niech ujrzy świat. 
    174. 
Jezus Chrystus Panem jest, Król to królów panów Pan, 
Cała ziemia Jego jest, po najdalszy świata kres, 
   Jezus, królów Król, Jezus, świata Pan  (x2), 
On okrzykiem w walce jest, sprawiedliwość niesie nam, 
Poznać bardziej chcemy Go, w marszu wielbiąc Imię to. 
    175. 
Imię to, rozgłaszaj wciąż, wołaj coraz głośniej, Jezusa głoś,  
Zanieśmy Imię to, wszystkim narodom, 
Złóżmy hołd, z wszystkimi, co żyją, 
  Królu narodów, kochamy Cię, królestwo Twe niech przyjdzie, 
  Bądź wola Twa, Królu narodów. 
 
    176. 
Mój Pan żyje, niech będzie uwielbiony i błogosławiony  
Bóg zbawienia mego, 
  Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe, i wśród narodów 
  Głosił chwałę Twą. 
    176a. 
Wielbić Imię Pana dziś chcę (x3), to mój Bóg, (x2) 
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą,  
Skałą zbawienia, schronieniem mym. 



    177. 
1.Chcę zmieniać bieg historii świata,  chcę nowe karty w niej zapisać, 
   Pragnę być piórem w Twojej dłoni,        pragnę być wierny aż do końca, 
     ref. Królestwo Boże widzieć chcę, niech twoja wola spełni się, 
            W życiu mym  (x2), w niebie i na ziemi, 
2.Pan Bóg nas wybrał i powołał,   dawno przeznaczył nas dla siebie, 
   Chce byśmy byli ludem świętym, i wydawali owoc Ducha, 
3.Bóg wzywa nasze pokolenie,     byśmy głosili Ewangelię, 
   On nas napełnia swoim Duchem,    mocą potwierdza swoje Słowo. 
    178. 
Ziemio raduj się, Pana chwal, chwałę Jego wkrąg, głoś świecie cały, 
Mów jak wielkie są, przedziwne dzieła Twe, wielka jest twa moc, o Boże nasz, 

Tyś najwyższy Pan wszechświata, wróg u twoich padnie stóp, 
Moc i wielkość Twą ogłasza, całej ziemi nieba chór. 

    179. 
Izraelu słysz, że Pan twój Bóg jedynym Bogiem jest (x2), 
Będziesz kochał Boga twego całym sercem, całą mocą, 
Daj Mu chwałę, On Król chwały w Nim jest szczęście twe, 

Bo poza Nim nie znajdziesz, zbawienia ani życia, 
Więc całym sercem wielbij, wznosząc głos swój w tym wyznaniu, 

    180. 
To Bóg wywyższajmy Go , u stóp Jego złóżmy cześć  (x2), gdyż On, jest Święty, 
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty (x4). 
    181. 
Błogosławione jest Imię Twe (x2)  
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć, Tyś jedynie Panem jest. 

Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki,  
Powstań, chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem, 
Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki,  
Powstań chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest. 

    182. 
Czemuś smutna duszo ma, Pan nadzieją Twą (x3), 
O-o czemuś smutna duszo ma Pan nadzieją twą, 
Uwielbiaj Go duszo ma (x2) 

Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze, wielbię Go, On podnosi głowę mą, 
Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze, nie zawstydzę się już nie. 

    183. 
     ref. Wielbię Imię Twe (x4), 

Tyś mocnym Królem jest, wiedziesz nas sam, 
Żywym Słowem Boga, nad wszystkim Pan, 

1.Bóg Wszechmogący, Doradca, Zbawiciel dobry, nad wszystkim Pan, 
2.Pokoju Książe, Emmanuel, Żyjący Ojciec nasz, nad wszystkim Pan. 



    184. 
Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zniszczyć na wieki potęgę zła, 
Chrystus w nas zwycięzcą jest, więc radujmy się dziś, 
Bo Jego królestwo jest w nas, 

Wszelki grzech Pan zwyciężył, alleluja Pan zwyciężył, 
Śmierci moc pokonał, alleluja pokonał, 
Nad chorobą tryumfuje, alleluja tryumfuje, 
Jezus Królem jest, 

Imię Pana, moc Jego Krwi, nad Szatanem daruje zwycięstwo nam, 
Musi pierzchnąć złego moc, Chrystus Panem tu jest, 
I Jego zwycięstwo jest w nas. 
    185. 
Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. 
 
    186. 
Wielbię majestat Twój, radośnie śpiewam Tobie pieśń, 
Wielbię majestat Twój, o wielkich czynach Twych opowiadać chcę, 

Błogosławieństwo i honor i cześć Tobie, Panie mój, 
Wywyższam Ciebie w Twej władzy i sile, Tyś mocny Król. 

 
    187. 
On powstaje, powstaje w sercu mym, jak wojownik walczy mój Pan, 
Zbroję do walki przyodział On sam, w ręku swym dzierży miecz, 
Poraził swym tchnieniem wszystkich wrogów mych, 
Polegli u Jego stóp, 
A więc powstań już i walcz Zbawicielu mój  (x2). 
 
    188. 
Jest jedno Ciało, jest jeden Pan,  
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli, 
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz, 
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę, 

   Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, 
   Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć, 
   Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, 
   Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej. 
 

    189. 
Jezus Chrystus jest Panem  (x4), nad Polską, 

On sprawiedliwym Królem jest, On prawym sędzią świata, 
A Jego cenna Krew uwalnia nas z mocy złych, 
Jego zwycięstwo ogłaszaj dziś. 



    190. 
Pragnę wielbić Ciebie, zaśpiewać chwały pieśń, 
Złożyć u stóp Twoich, całe życie me, 
Niechaj z głębi serca, płynie hymn miłości, 
Wszystko we mnie śpiewa, Abba, Ojcze, 
Pragnę Tobie poddać, myśli, czyny, wolę, 
Szczerze teraz wyznać: Ja kocham Cię. 
    191. 
Czy wiesz, czy nie wiesz, Bogiem wiecznym jest Pan, 
Czy nie słyszałeś, stwórcą krain On jest, 

On się nie zmienia, człowiek pomoc w Nim ma, 
Którzy Mu ufają, nabierają sił. 

    192. 
Oblubienica i Duch wołają, przyjdź, a ten, kto słyszy niech powie przyjdź, 
Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, niech wody życia za darmo zaczerpnie, 
Alleluja, wielbimy Cię  (x4). 
    193. 
Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem, 
Żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
Jak tylko przeze mnie. 

    194. 
Chwała, chwała, Barankowi cześć  (x2), 

On godzien chwały jest i godzien, by Go czcić, nasz Pan na tronie swym, 
Wielbijmy Go, bo godzien chwały jest, nasz Pan na tronie swym. 
    195. 
Panie przebacz, winy nasze, łaskę swoją daj nam  (x2), Panie nasz, 
Ześlij Ducha, ześlij Ducha, Ducha swego daj nam  (x2), Panie nasz, 
Zbaw nasz naród, zbaw nasz naród, okaż łaskę swą nam  (x2), Panie nasz. 
    196. 
Słowo Twoje Panie   (x6), oczy moje leczy,  
Tak, tak , o tak . 
    197. 
Ty jesteś skałą zbawienia mego, w Tobie ma siła i moc, 
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie mój głos, 

Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest, 
Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie przy tobie być chcę. 

    198. 
Święty, Święty, Święty jest nasz Pan  (x2), 

Przed tronem Twym chwalimy Cię, 
Przed tronem Twym wielbimy Imię Twe, 
Przed tronem Twym wznosimy hymn chwały. 



    199. 
 
Oczyść serce me chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro, 
Oczyść serce me, chcę czystego złota, blaskiem lśnić,  

Zstąp ogniu zstąp, przyjdź oczyść serce me,  
Pragnę być święty Tobie oddany Panie, 
Chcę zawsze być święty, Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany,  
Gotów by służyć Ci. 

Oczyść serce me, obmyj swoją Krwią, spraw bym mógł być święty, 
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów, oczyść je. 
     
     
    200 
    ref. Rozraduj się Chrystus w sercu, nadzieją wielkiej chwały jest, 

On żyje, tak On żyje w tobie, 
Potężna armio Boża wstań o wstań, 

1.Najwyższy czas, by już postawić nogi swe na ziemi tej, 
   Którą daje nam Pan, sam Chrystus wiedzie nas, 
   Chce, aby poznał cały świat, że On najwyższym Panem jest, 

2.Bóg wciąż przekształca nas, by swój osiągnąć cel, 
   By Jego moc mogła działać pośród nas, 
   Co niemożliwe dziś, gdy wierzysz może faktem być, 
   Wielbijmy za to Króla chwał, 

3.Wspaniały, cenny skarb w swym sercu każdy ma, 
   Kto z całych sił swemu Panu służyć chce, 
   W słabości naszej Pan objawia swoją wielką moc, 
   Śpiewajmy Jemu pieśni chwał. 
     
    201. 
Tylko Bóg odwagę daje nam, tylko On do zwycięstw wiedzie nas, 
Bo Chrystus Pan pokonał piekła moc, Królem jest, 

On przezwyciężył złego moc i swój wyzwolił lud, 
Na słowo Boga zadrży wróg, a ziemia pozna, że to tylko Bóg... 

     
    202. 

Oddaj brzemię Jezusowi, On pomoże ci  (x2), 
Wyżej, wyżej... Jezus coraz wyżej 
Niżej, niżej... Szatan coraz niżej. 
 
 
 
 



    203. 
1.Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam, 
   Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam, 

ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia, 
      Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej, 
      W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj, 
      Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień, 

2.W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar, 
   Jego Krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam. 
 
    204. 
1.Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż, 

   Z miłością darmo dajesz życia dar, 

ref. Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąć miłość Twą  (x2) 

2.Do końca ukochałeś Panie Kościół swój,  

   Na Krzyżu z grzechem świata tocząc bój, 

3.Tak łatwo można przyjść do Ciebie łaskę wziąć, 

   Z radością darmo dajesz życia dar. 

     
    205. 
Święty żar niech w sercach płonie, chwały pieśń niech w duszy brzmi, 

Oczyść nas niebiański ogniu, daj nam moc świętymi być,  

Z gorliwością służyć Ci, 

     ref. Całym sercem chcemy służyć Ci, daj nam moc świętymi być  (x2), 

Święty żar niech w sercach płonie, miłość Boża żyje w nas, 

Uczyń nas wiernymi Tobie, Panie nasz prosimy dziś, 

Daj nam moc świętymi być. 

    206. 
Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg, Tyś jedyny Pan, 

Pokoju Pan, wywyższam Cię, zawsze będę chwalić Cię, 

Chcę wielbić Cię, Tyś sprawiedliwością mą, 

Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg, Tyś jedyny Pan. 

    207. 
Tyś jest Król, Tyś jest Król, Jezus to Król  (x2), 

Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. 
 



    208. 
Nie bój się , bo jestem z tobą  (x3), mówi Pan 

Jam cię odkupił twoje imię znam, tyś dzieckiem mym, 

Choćbyś musiał przez wodę, przez ogień przejść, sam będę cię strzegł, 

Ja Pan (twój Pan), twój Bóg, ja Pan (twój Pan), twój Bóg, 

Nie możesz utonąć, nie spłoniesz. 

     
    209. 
1. Nasz Pan to wszechmocny Król - On stwórcą świata jest, 

    On stworzył ziemi krąg - powiedział od razu zrodziła się, 

   On rzekł "Stwórzmy ludzki ród" - człowieka na swój wzór, 

   Podobny niech będzie nam - swój obraz utrwalił Bóg w każdym z nas. 

ref. Bóg uczynił nas na Swój wzór , obdarzył nas życiem swym, 

W rodzinie jednej żyć, by chwałą Jego być, by chwałą Jego być . 

2. Zwiedziony był każdy z nas, przez dumę uwierzył w fałsz, 

   Ku śmierci obrócił się, w tym dniu każdy człowiek poznał grzech, 

   I teraz cały świat - wolności chce poznać smak, 

   W Chrystusie zbawienie jest - przez Krew odkupiony jest każdy z nas. 

     
    210. 
Duchu Święty wołam przyjdź ", Bądź jak ogień duszy mej ", 
Bądź jak ogień w ciele mym ", Rozpal mnie. 

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest,  
Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go. 

      
     211. 
Jesteś Panem nieba, Tyś ziemi Pan, 
Jesteś Panem stworzenia, wszechświata Król, 
To wszystko jest Twoje, wszystko dziełem Twych rąk, 
Twa łaska nie ma końca, bez granic, bez miary Twoja moc, 
A tron Twój w świętości wznosi się. 
      
     212. 
Jezu daj nam, poznać Ciebie, pozwól widzieć twarzą w twarz, 
Dotknij, ulecz, trzymaj, prowadź, w Tobie zawsze pozwól trwać. 
 
 



     213. 
1.Jesteś o Panie wśród nas, Twoje to miejsce i czas, 
   Gdzie dwóch lub trzech w Imieniu Tym, 
   Przychodzi, by wielbić Cię, Ty jesteś pośród nich. 

2.Jesteś o Panie wśród nas, Twoje to miejsce i czas, 
W Imieniu Twym jesteśmy tu, 
By miłość wyznawać Ci, wysławiać Cię i czcić, 

3.Chwała Ci Jezu i cześć, z serc naszych płynie ta pieśń, 
   Wznosimy ręce wielbiąc Cię, 
   Tyś Królem, Tyś Panem jest, sławimy Imię Twe. 
      
     214. 
Jedną dziś tworząc rodzinę, wszystkie dzieci Twe, 
Chwalą Cię w jednym Duchu Króla królów, chwalą wciąż, 
     Brzmi pieśń, Abba, Ojcze, Święte Imię Twe  (x2). 
 
     215. 
Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie  (x2), 
Głośno raduj się, śpiewaj Panu chwał, miłość wyznaj Mu, 
Tańcząc przed Nim, 
Głośno raduj się, śpiewaj Panu chwał, miłość wyznaj Mu, 

Alleluja.      
     216. 
Ojcze nasz, dzieci Twe, przyszły tu, by wielbić Cię, 
Zjednocz nas, miłością swą, Duchu zstąp, 

ref. Twoja miłość niech łączy nas "  (x2) 
      Niech zstąpi Twój Duch, tak jak rosa poranna, 
      Twoja miłość niech łączy nas "  (x2), 
      Jak uczy nas Pan, i jak On nam rozkazał, 

Miło jest i pięknie, razem żyć, w jedności Twej, 
Wonią Twa, pragniemy być, w świecie tym, 

Pomóż więc, wszystkim nam, zgodnie żyć i pokój nieść, 
Życie swe, rozwijaj w nas, Duchu zstąp. 
 

     217. 

Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiały,  

Nie porzucisz mnie  

Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiały,  

Będziesz kochać mnie, na wieki już, Panie mój.  

 



     218. 
Słuchaj Jzraelu, tylko Jahwe jest Bogiem twym,  

Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem, 
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą, 
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem, 
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem. 

 

    219. 

Niechaj miłość Twa, jak potężna fala,  

Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój, Chryste dotknij nas.  

     

    220. 

1.Me serce jest przy Tobie Panie, uwielbiam Cię, Tyś Królem mym,  

   Wspaniałość Twa jest mym natchnieniem, twa łaska duszy mojej budzi śpiew,  

Cała chwała, godność i moc są w rękach Twych, są w rękach Twych,  

Jezu, Zbawco, Tyś Synem Bożym wielbię Cię, uwielbiam Cię,  

2.Zło obce Ci, miłujesz prawość, dlatego Bóg wywyższy Cię, 

   Namaści Cię olejem radości, napełni się wonnością pałac Twój, 

  3.Panie Twój tron, będzie trwał wiecznie, wyroki Twe tak słuszne są, 

     I w chwale znów przyjdziesz zwycięski, w pokorze, prawdzie i w prawości swej. 

     

    221. 

Do mnie wróć, zbawię Cię, cała ziemio  (x2),  

Bo jam jest Bóg i Twój Pan jedyny  (x2), 

Przyjdźcie Doń, zbawi was, przyjdźcie do Pana  (x2), 

Bo On wasz Bóg i wasz Pan jedyny  (x2). 

 

    223. 

Panie usłysz nas, i ożyw, tak ożyw nas znów,  

Poprzez wzgląd na swą chwałę, wysłuchaj i ożyw nas znów, 

       ref. Panie usłysz nas, Panie usłysz nas,    (x2) 

Panie usłysz nas, i ożyw, tak ożyw nas znów, 

My twe dzieci prosimy, wysłuchaj i ożyw nas znów. 

 



    222. 

Skałą Pan, Bóg opoką jest nam,  

Niech mówi, co kto chce, lecz my sławimy Pana,  

Choć ciemno wkrąg z tarczą wiary przez mrok,  

Będziemy iść wytrwale, aż olśni nas światła blask,  

1.Chcesz bym Ci owoc przyniósł, Panie mój,  

   Wciąż podobniejszym był do Ciebie,  

   Więc wiary toczę bój, by ujrzeć Cię twarzą w twarz,  

2.Tyś na swych uczniów Panie wybrał nas, 

   I namaściłeś nas swym Duchem, 

   Więc wiary toczę bój, by ujrzeć Cię twarzą w twarz. 

     

    224. 

1.Hołd Jezusowi złóżmy, to wspaniały królów Król, 

Potężny i łaskawy, sprawiedliwy Bóg, 

On nas obdarzył szczodrze, swą miłością, chwałą swą, 

I w jedno wszystkich złączył, którzy Jego są, 

ref. Jezus, Królem narodów, Jezus panów Pan, 

Jezus, Królem narodów, panów Pan,  

2.Wszystkie narody świata, przyjdźcie Jemu złożyć hołd, 
I wielkim głosem wołać, że najwyższy On, 

Przyjdź Panie i napełnij, swA świątynię chwałą Twą, 
By to ujrzawszy ludzie, chcieli szukać Cię, 

3.Czcij Pana, złóż Mu pokłon, już nadchodzi sądu dzień, 
Bóg stworzycielem twoim, Jemu oddaj cześć. 
     
    225. 
Cały świat niech usłyszy, niech wie każdy kraj, 
Że Chrystus Pan jest Królem nieba, i całej ziemi Panem jest, 

Grzechu moc przełamiemy, zwiastując tę wieść, 
Że Chrystus umarł i zmartwychwstał, by zniewolonym pomoc nieść, 

Więc pracujmy niestrudzenie, bo dzień krótki jest, 
Ci, co ze łzami siali ziarno, z radością będą snopy nieść, 

Wkrótce Pan przyjdzie w chwale, Baranek, Boży Syn, 
By z wszystkich plemion i narodów, Oblubienicę swoją wziąć. 
 



    226. 
Jeśli lud, który nosi Imię me, przede mną uniży się,  
Gdy mej twarzy szukać będzie wciąż, od złych dróg odwróci się, 
Wtedy wysłucham ich wołania, i przebaczę im,  
Grzech im odpuszczę, kraj ich uzdrowię, tak uzdrowię kraj, ich kraj. 
    227. 
Wyruszy nasz Pan jak potężny wódz, 
Jak wojownik gotujący się do boju, Pan powstaje już (x2), 

On z okrzykiem bojowym wyruszy wnet, 
Zabrzmi krzyk, głośny krzyk, co do boju zwie, 
I nad wrogiem odniesie zwycięstwo swe, 
Zabrzmi krzyk, głośny krzyk, co do boju zwie, 

Zabrzmi głośny krzyk - Jezus! 
 
    228. 
Panie przyjdź czekamy, to Twój czas, Jezu przyjdź i ulecz nas, 
Duchu przyjdź, napełnij nas, 
 Kochamy Cię (x3), Panie nasz, 
Panie przyjdź ja czekam to Twój czas, Jezu przyjdź i ulecz mnie, 
Duchu przyjdź, napełnij mnie, 
 Ja kocham Cię (x3), Panie mój. 
    
   229. 
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, 
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. 
    
   230. 
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja, 
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja, 
 
   231. 
On szedł gdzie idę ja,  stał tam, gdzie stoję ja, 
Czuł to co czuję ja,   rozumie mnie, 

Moje słabości zna,   człowiekiem był jak ja, 
Pokusy musiał znieść,  lecz czysty jest. 

ref. Bóg jest wśród nas, tak blisko nas, 

      Bóg jest wśród nas, Emmanuel. 
Wzgardzony przez ten świat,  przesądów poznał smak, 
Cierpiał niewinnie,    lecz kocha wciąż, 

Płakał nad życiem mym,  zapłacił za mój grzech 
Za mnie dał życie,   bym życie miał. 



    232. 
Poślij nas, by ogłaszać Twoje Królestwo,  
Aby głosić, uzdrawiać, poślij nas, 
Obdarz nas, swoją mocą i swoją władzą,  
By zwyciężać zło i uzdrawiać świat. 

Nic nie bierzcie z sobą w drogę, bowiem Bóg swój chleb wam da, 
A na dom, do którego wejdziecie, pokój swój niech ześle Bóg. 
 

    233. 
Tyś ucieczką i mocą mą, Boże zbawienia mego, 
Księciem Pokoju, Panem wszystkiego, 
Twoje Królestwo na wieki trwa, 
Alleluja  (x3), chwała Ci. 

     234. 
Jezus, moim zbawieniem jest Jezus, ocalił życie me. 
     
    235. 

Panie mój wrażliwość Twa, topi mego serca żal,   

Panie mój, miłość swą dajesz mi,     

     Panie mój, tak pragnę Cię, miłość Twoja gładzi grzech,  

     Panie mój, miłość swą dajesz mi  (x3).           

 

    236. 

Święty jest, Bóg nasz Pan, Jego Imię chwalić chcę,   

Potężny, wieczny Boże nasz, jedynie godny chwał.   

(Wielbię Cię).            

    237. 

Pan jest pasterzem moim,       

Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie,  

Nad spokojne wody mnie prowadzi,     

I duszę mą pokrzepia,       

I wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej,   

  Choćbym nawet szedł ciemną doliną,    

  Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną     

  Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają    

La laj la la la la la laj... 



 
    238. 

Nie lękaj się bo wykupiłem Cię, wezwałem twe imię, tyś mój, 

Choćby ojciec i matka opuścili Cię, Ja Pan przygarnę cię znów, 

Słuchaj mnie,        

Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, wzgórza utonąć, 

Ale miłość ma, nie odstąpi od ciebie, moje przymierze się nie zachwieje,  

Słuchaj mnie.        

    239. 

Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie,  (x2)  

   I według bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie, 

   Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie,    

   Mój Jahwe o mnie troszczy się, tak troszczy się, mój Jahwe o mnie troszczy się. 

    245. 

Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego (x2),   

Ruah   (x3). 

    240. 

Tyś jest schronieniem mym, napełniasz serce me, 

Wolnością swych pieśni, kiedy strach ogarnie duszę mą, 

Będę ufać Ci, będę ufać Ci, słaby niechaj wyzna: mocą i siłą mą Bóg! 

    241. 

Ojcze, Tyś najcenniejszy w życiu skarb, radość ma i nadzieja duszy mej, 

 Kocham Ciebie (x3), Tyś mój skarb. 

Jezu, Tyś najwspanialszej łaski dar, radość ma i nadzieja duszy mej, 

    242. 

1.Ojcze, wołam Ciebie Ojcze, bo jestem dzieckiem Twym, 

Chcę wciąż, przy boku Twoim być, Tyś moim Ojcem, 

ref. Ojcze, Ojcze jestem dzieckiem Twym, 

      Ojcze, Święty Ojcze, Tyś Ojcem mym. 

2.Ojcze, kocham Ciebie, Ojcze, śpiewam Tobie pieśń, 

   Bo Ty, tak bardzo kochasz mnie, Tyś moim Ojcem. 

3.Ojcze, chcę Ci służyć, Ojcze, szukam twarzy Twej, 

   Chcę wciąż, przy boku Twoim być, Tyś moim Ojcem. 



    243. 

Chwalcie Pana wszystkie narody  (x2), Wysławiajcie Go wszystkie ludy   (x2), 

Albowiem łaska Jego jest nad nami  (x2), A wierność Jego trwa na wieki    (x2). 

    244. 

   Kocham Ciebie Panie mój   (x4), 

Z ciemności wyprowadzasz mnie, ku światłu swemu,  

Z niewoli wybawiłeś mnie, swą mocą, 

Wciąż ze mną jesteś, Ty o mnie troszczysz się, 

Z głębi serca chcę dziś wyznać, że 

   Kochamy Ciebie, Panie nasz ... 

 

    246. 

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem, u Jego tronu oddajmy cześć 

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem, radosną Bogu śpiewajmy pieśń. 

Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu, 

Rozraduj się w Nim, Światłości twej, 

Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu, 

Rozraduj się w Nim, wywyższać go chciej. 

    249. 

Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą,   

Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną,  

W każdej sytuacji, która trapi mnie,   

Troski i kłopoty u twych stóp złożyć chcę.  

Jezu  (x3) Ojcze (x3)  Święty, Duchu, Święty. 

Przyjdź o Duchu Święty, kieruj życiem mym, 

Niech w ramionach Twej miłości skryję się, 

Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę mą, 

Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą. 

Oddaj życie Panu niech On sam wypełni je, 

Niech w ramionach swej miłości skryje cię, 

Gdy Mu oddasz życie, On ci wolność da, 

Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim 

    



    247. 

Któż jest tak potężny jak nasz Pan? Któż w zwycięstwie wiedzie nas?    

Któż miłością swą obdarza świat?  Któż nam daje tyle łask?     

      R1.To Pan nasz Bóg, potężny Król w niebiosach,  

To Pan nasz Bóg, na ziemię do nas zszedł,   

To Pan nasz Bóg, zamieszkał w naszych sercach,  

I miłością swą zamienia smutek w śmiech  

Jego serce zawsze czułe jest,   On usłyszy każdy szept, 

On przygarnia wszystkie dzieci swe,  I za rękę wiedzie je, 

      R2.To Pan nasz Bóg, w miłości nieskończonej, 

To Pan nasz Bóg, przychodzi do nas dziś, 

To Pan nasz Bóg, więc oddaj Jemu życie, 

A zobaczysz jak przemieni serce twe, 

                 R3.To Pan nasz Bóg, niech chwały pieśń popłynie, 

To Pan nasz Bóg, wywyższaj sercem Go, 

To Pan nasz Bóg, uwielbiaj Jego Imię, 

Jemu składaj dziś chwałę, cześć i hołd. 

 

    248. 

Będę śpiewał Tobie, mocy moja,   

Ty Panie jesteś mą nadzieją,  

Tobie ufam i bać się nie będę  

    250. 

Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr,  

Gdy moc Twego Ducha, ogarnia cały świat,  

Radość jak strumień koi duszę mą,   

Przyjdź Duchu Święty, ogniem swoim zstąp. (x2)  

    253. 

Złożyłem w Panu całą nadzieję  (x2),    

On schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego,  

Wydobył mnie z dołu zagłady,  

Wydobył mnie z kałuży błota,  

A stopy me postawił na skale i umocnił moje kroki.  



    251. 

Gdy stoisz przed Panem ucisz się, bo Święty jest wśród nas, 

Przed Panem kolana skłoń, z bojaźnią i ze czcią.  

Nie znajdziesz grzechu w Nim, gdyż Bóg nasz święty jest,  

Gdy stoisz przed Panem ucisz się, bo Święty jest wśród nas. 

Gdy trwam w uwielbieniu wtedy Pan, jaśnieje w życiu mym, 

Zapala w nim święty żar, wypełnia pięknem swym. 

Przejmuje lękiem mnie, widok światłości Twej, 

 Gdy trwam w uwielbieniu wtedy Pan, jaśnieje w życiu mym. 

Stoimy przed Panem jego moc, wypełnia miejsce to, 

On przyszedł oczyszczać, leczyć nas, udzielać łaski swej. 

Wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu, 

Stoimy przed Panem jego moc, wypełnia miejsce to. 

 

    252. 

Miłość wielką jak ocean, Ojciec Bóg okazał nam,  

Gdy Syn Boży, Odkupiciel, przelał Krew, bezcenny dar. 

Czy ktoś może to zrozumieć, co w Jezusie Bóg nam dał?  

Nie zapomnij tej miłości, która wiecznie będzie trwać. 

Na Golgocie wzgórzu hańby, trysło źródło życia wód, 

Niesie miłość, pojednanie i omywa grzechu brud. 

Łaski tej potężne rzeki, z Chrystusowych płyną ran, 

Pokój, Bożą sprawiedliwość, wszystkim chce dać Chrystus Pan. 

 

    254. 

Duchu Święty ”, przyjdź dotknij mnie Panie mój,  

Niech Twa miłość ”, rozleje się w sercu mym,  

Usłysz mój głos, Panie wzywam Cię,   

Pragnę doświadczyć obecności Twej,  

Chcę byś dotknął teraz mnie, Duchu Święty przyjdź  

     

 

 



    255. 

Jeśli nie ja, jeśli nie ty, dziś nie będziemy Jezusa czcić,  

Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, to kamienie wzniosą swój krzyk    

1. Błogosławię Cię, Panie i Boże mój,   

    Odbierz Królewską cześć, boś Ty godzien by sławić Cię. 

2. Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień, 

    Przyjmij dziękczynną pieśń, Boś Ty godzien by sławić Cię. 

 

    256. 

Wejdź do Pańskich bram, z sercem pełnym wdzięczności, 

Przyjdź do Pana z pieśnią chwał,     

Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, On zbawienia naszą skałą. 

Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki, 

Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa.  

    257. 

Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, jak żyć bez miłości Twej? 

Jezu, otwórz me oczy, bym ujrzeć mógł, Twej miłości cud. 

Przyjdź i napełnij nas, mocą Bożą co dnia, 

Tyś Pokoju Księciem, Lekarzem dusz, 

Jesteś Światłem, co w ciemności nie gaśnie. 

    258. 

     ref. Alleluja, Alleluja, w Bogu nadzieje mam, On pełnią radości mej.  

1. Przyjdźmy radośnie śpiewajmy dziś, Skale naszego zbawienia,    

    Z wdzięcznym sercem, za wszystko dziękując Mu, wykrzykujmy radosną pieśń. 

2. Gdyż wielkim Bogiem jest nasz Pan, i Królem wszelkiego stworzenia, 

    Góry i morza w Jego ręku są, On cudownie uczynił świat. 

3. Pójdźmy i przed Nim pokłońmy się, uklęknijmy przed Jego tronem, 

    On Bogiem naszym, On zbawił nas, On broni nas ręką swą. 

    259. 

Twoja Krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej Krwi,    

Twoja Krew przelana jest, by wykupić z grzechu mnie,  

Obmywa tak, abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg,   

Mój Jezu zmazujesz winy me.     



    260. 

Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, 

Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. 

 

    261. 

Allelu o alle allelu, allelu alleluja  (x2)  

Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz, niech Twój Święty Duch oczyszcza nas, 

Przygotuj nas, dziś wesela Twego czas, przyodziej sługi w Imię Twoje. 

Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń, 

Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc, 

Tyś Boży Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas, 

Twoje Słowo jest światłem naszej drogi. 

Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc, niech Izrael odda Jemu chwałę, 

Mesjasz, Król, On ukoi wszelki ból, Bóg Jakuba, Święty Bóg. 

 

    262. 

Miłości Twojej Panie nasz i łaski Twej nie pojmie nikt,  

Przyjdź otwórz oczy nasze dziś, i oświeć wszystkich nas,  

Twoja prawda niezmienną na wieki, utwierdź w wierze nas. 

 Ty Panie tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś by, 

 Za ludzki grzech na krzyżu zmarł, i dał nam poznać Cię, 

 Twoją prawdę niezmienną na wieki, i wielką miłość Twą. 

 

    263. 

Ty jesteś Bogiem mym, Ty jesteś radością mą, uwielbiam Cię Panie    

  

Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,    

Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana,    

Nie lękam się, bo Ty mnie wybawiłeś, wezwałeś po imieniu, jam Twój, 

Gdzie pójdę tam Ty będziesz za mną, bo Ty jesteś Jahwe, mój Bóg. 

Rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Boga Jahwe, 

Wraz z dłońmi wznieśmy i serca, do Boga naszego w niebiosach. 

 



    264. 

Ofiaruję Tobie, Panie mój,  

Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki, 

Oto moje serce przecież wiesz,  

Tyś miłością mą, jedyną jest. 

 

    265. 

Chcę wywyższać Imię Twe,  

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę, 

Panie dziś raduję się,  

Bo przyszedłeś, by mnie zbawić, 

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, 

Na Krzyżu zmarłeś, by mój, zapłacić dług, 

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, 

Chcę wywyższać Imię Twe. 

 

    266. 

Chwalę Ciebie Panie, i wywyższam, 

Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając miłość Twą  

Bo wielkiś Ty, wielkie cuda czynisz dziś, 

Nie dorówna Tobie nikt, 

Nie dorówna Tobie nikt. 

 

    267. 

O tak, tak, tak Panie mówię tak, Twemu Słowu,  

O tak, tak, tak Panie mówię tak, Twojej woli, 

O tak, tak, tak Panie mówię tak, Twym natchnieniom, 

O tak, tak, tak Panie mówię tak, Twemu prawu, 

Jesteś mym Pasterzem, uczysz mnie jak tutaj żyć, 

Twoje napomnienia, chronią mnie, strzegą mnie, dają życie mi. 

 Alleluja, Alleluja.  (x2). 

 

 



    268. 

Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się, 

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, 

Ażebym znał, mój ogrom win i wiedział że, 

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. 

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój, 

Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król, 

Wywyższony bądź, Boży Baranku, 

Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd. 

 

    269. 

Niech z radości tańczy serce me (x2), 

Tyś wspaniały Pan, wspaniały Król, mój Bóg. (x2) 

Jakże inaczej znieść radość tak wielką o Panie mój, 

W swoim zwycięstwie wolności swej dar dałeś mi. 

 

    270. 

1.  Panie dzięki Ci za Twój kosztowny dar, dałeś życie swe, zmarłeś za nas, dzięki Ci. 

Zwyciężyłeś śmierć na Golgocie,  przebaczyłeś nam całkowicie, dzięki Ci.  

Jakże kocham Cię, bardzo kocham Cię, 

Lecz nie pojmę nigdy, czemu kochasz mnie, 

Dajesz radość mi, Tyś pokojem mym, 

Ale najcenniejsze dla mnie Panie jest, 

To, że kochasz mnie. 

2.  W Twoich ranach mam uzdrowienie, dając miłość swą, mój zabrałeś strach, dzięki Ci. 

Krwi Twej cenny dar, zmywa winy me, przebaczyłeś mi całkowicie, dzięki Ci. 

 



    271. 

Jahwe ja wiem, jesteś tu, przy mym boku dzień po dniu, 

Ochraniasz mnie od zła, i prowadzisz mnie drogą odwieczną. 

1.   Ty przenikasz mnie Panie i znasz, czy siedzę czy stoję zawsze wiesz, 

    Twoja dłoń jest nade mną, odsuwa śmierci cień, chroni mnie przed złem.  

2.   Gdzie przed Twoją miłością uciec mam, gdybym wstąpił do nieba będziesz tam, 

     Czy na skrzydłach jutrzenki czy na krańcu mórz, tam bym znalazł Cię. 

3.   To Ty sam utworzyłeś mnie, moje serce i myśli wszystkie znasz, 

     Zanim słońce ujrzałem, Ty utkałeś mnie, w łonie matki mej. 

4.   Jak wspaniałe są dzieła Twoich rąk, jak głębokie są Panie myśli Twe, 

     Gdybym wszystkie policzył, a więcej ich niż gwiazd, znów bym znalazł Cię. 

 

    272. 

Miłosierdzie pada i pada i pada, pada jak świeży wiosenny deszcz, 

Miłosierdzie pada i pada dziś na mnie też. 

ref.  Hej, ho dostałem Twą łaskę, hej, ho miłosierdzia dar, 

Hej, ho będę tańczyć na wieki już. 

 

    273. 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz, 

Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas, 

Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas, 

Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. 

ref.  Łamderej, łamdaoo, łamderej, łamdaoo. (x2) 

 

    274. 

Ojcze daj mi Ducha, Ojcze daj mi Ducha, 

Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie, 

I przeciwności, które przychodzą do mnie. 



    275. 
ref. Oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich warg,  

 Powiedz Panie, czego chcesz,  

 A moją rozkoszą będzie być posłusznym. 

1.Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem,  

  Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.  

2.Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach, 

  Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienie. 

 
276. 

Duchu Święty tchnienie Życia,     

Duchu Święty tchnienie Ognia,  

Duchu Święty Pocieszycielu, dziś na nas stąp. 

    277. 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan (x4)  

On żyje, On żyje! 

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan.  

 278. 

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, 

Dotknij Panie moich warg, abym przemówił, uwielbieniem,  

Dotknij Panie mego serca, i oczyść je, 

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. 

 

    279. 

ref.  Alleluja, Alleluja, Amen, Amen Alleluja  

1.Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest (x2) 

Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem, Amen, amen alleluja 

2. Radujmy się bracia - On naszym Panem jest 

Radujmy się siostry - On naszym Panem jest 

Radujmy się wszyscy - On naszym Panem, Amen, amen alleluja 

3. Posyła nam Ducha - On naszym Panem jest (x2) 

Posyła nam Ducha - On naszym Panem, Amen, amen, alleluja 

4. Chrystus do nas powróci - On naszym Panem jest (x2) 

On do nas powróci - On naszym Panem, Amen, amen, alleluja. 



    280. 

ref.  Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, 

 Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go!  

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam stworzył nas, 

Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością. 

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,  

Wśród hymnów w jego przedsionki 

Błogosławcie Jego Imię, Chwalcie Pana dziś. 

3. Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego na wieki, 

Albowiem dobry jest Pan, Jego wielkość przez pokolenia. 

    281. 

Duchu Święty do nas przyjdź, dotknij w sercach naszych ran, 

 Uzdrów je miłością swą, pokój w serca nasze wlej.  (x2) 

Królu życia do nas przyjdź, niech Twój Krzyż jaśnieje w nas, 

 Łaską swoją ulecz nas, ogień niech zapłonie dziś.  (x2) 

Ojcze Stwórco świata przyjdź, niech Twój obraz żyje w nas 

 Przyjdź i ześlij Ducha nam, niech umocni życie w nas.  (x2) 

 

    282. 

1.My, którzy wszystko liczymy Ciebie mamy za darmo, 

Dajesz nam siebie w całości, i jesteś taki rozrzutny. 

ref. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, 

 Nie pozwól nam przespać poranka. 

2.Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam Siebie, 

Zostałeś z nami w tym chlebie, który bierzemy do ręki. 

3.Dałeś nam siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa, 

Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera. 

4.Ty jesteś pełnią życia, daj nam Twojego chleba, 

Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera. 

5.Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś, 

A co dzień nowy wschód słońca, niech Ciebie nam zapowiada. 



    283. 

ref. Cieszcie się weselcie się,   

Śpiewajcie i grajcie Mu. (x2) 

1.Zagrajcie Panu nową pieśń, albowiem cuda wam uczynił,  

On zbawił nas, objawił się, On wierny jest dla Izraela.  

2.Rozraduj cała ziemio się, Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry, 

Przy dźwięku harfy weselcie się, wobec Boga, On jest naszym Królem. 

3.Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe, niechaj góry wołają radośnie, 

Przychodzi Pan, by sądzić nas, On okaże swoją sprawiedliwość. 

 

    284. 

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 

Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca, 

Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń  

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, 

Chwała, Temu, który pierwszy umiłował mnie, 

Jezus, tylko Jezus Panem jest. 
 
 
    285. 

O Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie, 

Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju. 

 

286. 

Święte Imię Jezus, Święte Imię Jezus, 

Jest na ustach mych i w sercu mym, 

W mocy Ducha uwielbiam Cię.  

ref. Nie ma w żadnym zbawienia,  

Gdyż nie dano nam ludziom, innego imienia, 

W którym zbawienie jest. 

 

 



 

    287 

ref.  Duchu Święty, Duchu Święty 

1.O przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj. 

2.O przyjdź, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj. 

3.O przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj. 

 

    289. 

ref. Duchu Święty do nas przybądź, ogarnij nas swą mocą, 

Przytul nas do serca swego, 

Dotknij swą miłością, byśmy żyli dla Ciebie. 

Daj nam doświadczyć Twojej mocy, 

Daj nam rozkochać się w Tobie, 

Niech Twa miłość ogarnia nas. 

 

    288. 

ref. Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś, 

 Wszechmogący Wódz okazał swoją moc, 

 Zakwitł Krzyż i karmi, chroni mnie, 

 Jezus Pan rozdaje życie swe. 

1.Milczący Baranek, Baranek zabity, 

Wybawił dziś nas, z niewoli tego świata, 

Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha, 

On wywiódł nas dziś, ze śmierci do życia. 

2.W Ablu zabity, w Izaaku związany, 

Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany, 

Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki, 

Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych. 

3.Zstępuje z nieba, do naszego cierpienia, 

By wyprowadzić nas, z ciemności do światła, 

Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie, 

Naznacza nas Duchem i własną Krwią. 



    290. 

Uwielbiam Imię Twoje Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd,  

W przedsionku chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń. 

ref.   O Panie Jezu, chcę wyznać, że 

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie, 

Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, 

Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. 

 

    291. 

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, 

Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. 

ref.    Czuwa nade mną Bóg (x3), mój Bóg. 

 

 

    292. 

Wietrze Ducha wiej, chwałą okryj nas, 

Mocą swoją nas napełnij, miłość rozpal w nas.  

 

 

    293. 

ref.   Alleluja, alleluja, alleluja Panu chwał (x2), 

Jezu, Tyś miłością duszy mej, Ty obmywasz winy me, 

Choć upadam, grzeszę wciąż, Twe miłosierdzie wieczne jest. 

 

 

    294. 

Uwielbiać mego Pana chcę, wyśpiewać Jemu nową pieśń, 

On ukojeniem i zbawieniem duszy mej, tylko Jemu służyć chcę. 

ref.    Alleluja, uwielbiaj duszo ma,  

Wywyższaj Pana, wywyższaj Go,  

Alleluja, uwielbiaj duszo ma,  

On godzien wszelkiej chwały jest. 

 



    295. 

Kocham Cię, Panie kocham Cię,  

Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest. 

ref.    Zmieniłeś życie me, obmyłeś mnie swą Krwią, 

Dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym, 

Uwielbiam Panie Cię, wysławiam Imię Twe, 

Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest. 

 

    296. 

O Panie nasz, chwalimy Cię, przedziwne Twe Imię, wielka Twoja moc. 

Władco naszych serc, wielbimy Cię, w potędze swego Ducha, działaj w nas. 

ref.    Jakże nie uwielbić Ciebie, gdy aniołów słychać pieśń, 

Niech niebo z ziemią chwalą Cię, na wieki, Amen. 

 

    297. 

Do Ciebie Panie, woła dusza moja, tęskni ciało me, 

Gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk,  

Przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie. 

ref.    Jezu, pragnę blisko Ciebie być, Jezu w Twych ramionach się skryć, 

Słodycz Twą poznawać, co dnia, przy sercu Twym trwać. 

 

    298. 

ref.   Mój Pan dobry jest, Wybawcą moim jest, 

Pokonał mój grzech, odnowił życie me.  

Dziś jestem wolny dla Niego, by głosić królestwo chwały, 

Dziś jestem wolny dla Niego, by głosić, że jest tutaj z nami. 

 

 

    299. 

Jezus Królem naszym jest, Jezus nasz umiłowany, (x2) 

Daj wielki pokój nam, przyjdź i zamieszkaj z nami. (x2) 



    300. 

Zaśpiewać chcę miłości pieśń, memu Zbawcy, Jezusowi, 

Za dzieła Twe wychwalam Cię, kochany Zbawco, drogi Jezu, 

ref.   Raduję się, bo nazwałeś mnie swym, 

Tylko z Tobą pragnę być, 

W twych ramionach się skryć, 

W twych ramionach się skryć, 

Więc przytul mnie i ukryj mnie, 

W Twych ramionach dziś.  

 

    301. 

1. Jezus, Jezus, niech jasność Twa ogarnia mnie, 

Jezus, Jezus w blasku Twoim pragnę być. 

ref. Bo Imię Twe, tak wspaniałe jest, 

 Tak potężne jest, wywyższam Cię, 

 Bo Imię Twe, pełne blasku jest, 

Wciąż uwalnia mnie, w Nim zbawienie jest. 

2. Olśniewasz mnie, przenikasz mnie, 

Duch Twój wciąż odnawia mnie, 

Przed obliczem Twym, pragnę stanąć dziś, 

Z bojaźnią wielbić Cię. 

    302. 

Alleluja, Alleluja (x2) 

Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie, 

Ty jesteś w niebie i o mnie troszczysz się, 

Dałeś mi życie, dałeś radość, pokój swój, 

Dlatego tylko Ciebie chcę wielbić Boże mój, 

ref.    Alleluja, Alleluja, śpiewaj ze wszystkich sił, 

Alleluja, Alleluja, przed Panem zatańcz dziś, 

Alleluja, Alleluja, wznieś do góry ręce swe, 

Alleluja, Alleluja, Jezus kocha cię. 



    303. 

Czy ty o tym wiesz, czy wiesz o tym, że 

Ktoś bardzo kocha cię, 

Czeka na twój znak wypatruje wciąż, 

Nasz Ojciec w niebie. 

 

 

    304. 

ref.  Bogu jedynemu, Jezusowi, chwała i cześć, 

Panu Wszechmocnemu, Jezusowi, 

Chwała i cześć, na wieki. 

1. On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg, króluje nad nami, 

Wznieśmy więc ręce swe, przyjdźmy przed Jego tron, 

Śpiewając ze wszystkich sił (x2).  

2. On jest Królem chwały, świat podnóżkiem jego stóp, odziany w majestat, 

Przed Nim uniżmy się, podejdźmy w pokorze, 

By złożyć Jemu hołd (x2). 

 

 

    305. 

Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź, 

Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, 

ref. Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy swej, 

 Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. 

 

 

    308. 

Niech nas ogarnie, łaska Panie Twa, 

Duch Twój Święty, niech dotknie nas. 

 

 

 



    306. 

ref.    Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze 

 Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. 

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla, 

Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył, 

Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał, 

Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja! 

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, 

Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym, 

W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, 

Wszystko, co żyje śpiewa, śpiewa: Alleluja! 

3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, 

Bóg Twój Syjonie przez pokolenia, 

On dał ci życie, On dał ci wszystko, 

Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja! 

 

    307. 

1. Idziemy do Ciebie Jezu, obdarz nas Sobą, 

Nakarm Ciałem i Krwią, chcemy żyć Tobą, 

Idziemy do Ciebie Panie, by wyznać światu, 

Że mieszkasz w sercach naszych, 

I działasz tak, jak chcesz. 

ref.  Twój dar z Siebie daje nam życie, 

Sprawia, że z mocą głosimy Twe Imię, 

Twój dar z Siebie, zapewnia nam wieczność, 

Będziemy na wieki przy Tobie. 

2. Przemień nas w siebie Jezu, naucz jak kochać, 

Słowa w czyny zamieniać, życie oddać, 

Niechaj Twa Krew i Ciało, uzdrowi rany, 

Da nam prawdziwy pokój, którego nie zna świat. 



    309. 

O wychwalajcie Go wszystkie narody, i wysławiajcie Go wszystkie ludy, 

Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. 

O alleluja, alleluja. 

 

    310. 
1. Sławię Cię, sławię cię, zawsze chcę przy Tobie być, 

Dziękować Ci pragnę, to właśnie Ty kochasz mnie. 

ref.  Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś życie me, 

Zmazałeś moje winy, przebaczyłeś mi mój grzech. 

Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś życie me, 

Od dzisiaj już na zawsze, będę śpiewał Tobie pieśń, 

2. Kocham Cię, kocham Cię, przyjmij dziś miłość mą, 

Raduję się w Tobie, to właśnie Ty kochasz mnie. 

 

    311. 
1. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co zrobisz, gdy nie będzie istniał czas? 

Co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedź kiedyś będziesz musiał dać 

Co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedzi przyjdzie czas.  

(Co zrobiłeś z Panem Jezusem?) 

2. Złóż je na Krzyżu z Jezusem. Złóż je na Krzyżu w Jego miłości. 

Takiej miłości nie miał żaden człowiek. Tylko On, tylko On. 

 

    312. 
Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan, 

Święty, Święty, Święty, Święty Bóg i Król 

Otwieram serce me, podnoszę ręce me, 

Królu wejdź i rozgość się.  

 

    313. 
 
Chcę do Ciebie podobnym być, chcę do Ciebie podobnym być, 

Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. 

 



 
    314. 

Ja jestem darem, dla ciebie darem, ja jestem darem Najwyższego 

Witam ciebie, szczęść Boże, witaj mi bracie, to pewne jest, 

Trafiłeś dobrze, twoja obecność raduje mnie 

Ty jesteś darem ... 

Moim Panem jest Jezus, Jego wyznaję, Pan żyje tu, 

Pan napełnia wciąż nas, Duchem Świętym, siłą Swą. 

On jest darem ... 

 

    315. 
Panie mój, Tyś dobry jest (x2) 

Każdego ranka, każdy dzień, pokazujesz drogi swe. 

Twoja dobroć przemienia me serce, 

Twoja Krew przynosi wolność,  

Twoja łaska prowadzi mnie dziś przed Boży Tron, 

W Twej dobroci jest moje zbawienie,  

W Twojej Krwi - odkupienie,   

W Twojej łasce przebywam dziś przed Tronem Twym 

Przed Tronem Twym.  

 

    316. 
Panie mój, jestem tu,   

Bo przed Tobą chcę wylać dziś serce me, 

Wiem, że Ty widzisz moje łzy,  

Znasz serce me, wiesz, co w nim jest, 

Ty odpowiesz na pewno,  

A słowo Twe prawdą i życiem jest, 

Jesteś tu, blisko mnie, uwalniasz mnie od wrogów mych, 

Więc bezpieczny mogę być wyznaję, że 

ref.  W mym sercu jest miłość dla Ciebie, 

W mym sercu jest pragnienie Ciebie, 

W mym sercu jest wdzięczność dla Ciebie, 

W mym sercu jest pieśń uwielbienia i czci. 



 

    317. 
Witaj Panie, dobrze, że jesteś,  

Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie 

Dobrze, że przyszedłeś, dobrze, że przyszedłeś.  

    318. 

ref.  Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc, 

Nie umrę nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc, 

Krzyż to jest brama Pana, Jeśli chcesz przez nią wejdź, 

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! 

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest Jego łaska, 

Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku, 

Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić, 

Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić. 

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom, 

Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto, 

Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć, 

Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń. 

3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym, 

Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym, 

Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona, 

Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona! 

    320. 

Duchu Święty Duchu (x3), tchnij życie swe! 

    321. 

ref.  Panie przepasz mnie, i poprowadź gdzie ja nie chcę pójść, 

Panie, o Panie przepasz mnie. 

Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? 

Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, (x2) 

Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? 

Panie Ty wiesz, że ja miłuje Cię.  

 



    319. 

Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno, te słowa mówi ci Pan (x2)  

I z taką wiarą, rzekłbyś do góry: Przesuń się, przesuń się! (x2) 

A góra posłusznie przesunie się (x3) 

I w Imię Jezusa przesunie się (x3)  

I kto jest smutny ucieszy się (x3)  

A chromy stanie na nogi swe (x3)  

I kto łzy leje otrze je (x3)  

A chory odzyska zdrowie swe (x3) 

Spływa, spływa, spływa Duch Święty (x2) 

Duch Święty swą mocą dotyka mnie (x3) 

Od czubka głowy po stopy me (x3) 

Duch Święty swą mocą dotyka cię (x3) 

Od czubka głowy po stopy twe (x3). 

 

    322. 

1. Niechaj wiatr powieje, niech ogarnie świat,  

Wonny podmuch Ducha, niech powieje znów,  

Nie wiem skąd nadchodzisz, dokąd zmierzać chcesz, 

Nade mną wiej, wietrze wiej, nade mną wiej. 

2. Padaj deszczu Pana, obmyj wszystko dziś, 

Swoim miłosierdziem, łaską kropel swych, 

Zwrócę twarz ku niebu, a ty wodo spłyń, 

I obmyj mnie, deszczu Pana, dziś na mnie spłyń. 

3. Ześlij z nieba ogień, niech zapłonie dziś, 

Wielki Boży płomień, niech rozpali nas, 

Czuje jego siłę, widzę jego blask, 

Ogarnij mnie, ogniu Pana, nade mną płoń. 

 

 

 



    323. 

ref.  Panu chwała i cześć, głosimy chwałę i cześć, 

Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. 

1. Ty, co mieszkasz na wyspach, ty, co morza przemierzasz, 

I ty mieszkańcu miasta, wznieś swój głos i zaśpiewaj. 

2. Śpiewaj Panu pieśń nową, ogłoś chwałę po krańcach ziemi, 

Niech każdy naród wyzna Jego cześć, tak, aby każdy usłyszał. 

    324. 

Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę się. 

W każdą noc i dzień, Pan prowadzi mnie,  wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę, 

Drogę swą wskazuje mi, (x2) 

Pan jest Pasterzem mym. (x2) 

    325. 

1. Wszystko stworzenie, na niebie i ziemi, 

Oddaje Ci chwałę, wołając Święty, Święty, 

Anioły przed tronem i ludzie na ziemi, oddają Ci pokłon,  

Wołając Święty, Święty (x2), Baranek jest 

ref.  Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, 

Który był, który jest i który przychodzi. 

(Który był, który jest i będzie na wieki.)  

2. Cudowna obecność, wypełnia to miejsce, 

Więc staję przed Tobą, 

Wołając Święty, Święty (x2), Baranek jest. 

    326. 

Twój blask przeniknął mnie, odrodził radość mą, 

Jak deszcz wylała się, cudowna łaska Twa. 

ref.  Smutek mój obróciłeś w taniec, 

Moje łzy obróciłeś w śmiech. (x2) 

Twa dłoń podniosła mnie, na skale stoję Twej, 

Więc pieśń zaśpiewam Ci, ogłoszę wszystkim, że: 

 



327. 

Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce, 

Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. 

ref.  Wywyższonego widzieć chcę,  

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały, 

Wylej swą miłość i moc, 

Gdy śpiewam, Święty, Święty, Święty. 

Święty, Święty, Święty. (x3) 

Chcę widzieć Ciebie. 

 

328. 

Święty, święty, święty jest nasz Pan wszechmogący, (x2) 

On był i jest i przyjdzie znów (x2). 

ref.  Wywyższam Cię, Tobie śpiewam pieśń 

Wywyższam Cię, wielbię Imię Twe, 

Wznoszę mój głos by dać Ci chwałę, 

Bo jesteś godzien wszelkiej czci. 

 

329. 

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, 

U Niego jest zbawienie me, 

Tylko On jest opoką moją, 

Moją twierdzą przeto nie zachwieję się. 

W Bogu zbawienie me i chwała moja, 

On skałą mocy mej, ucieczką mą, 

Narodzie ufaj Mu w każdym czasie, 

Bo Bóg ucieczką naszą jest. 

ref.  Do Boga należ moc, 

U ciebie Panie łaska jest, (x2) 

Więc wielbimy Imię Twe, wywyższamy Cię. 

 



    330. 

Panie my Twoje dzieci, wybrane w Imieniu Twym, 

Jedno serce i cel nas gromadzi, by wielbić Cię i śpiewać hymn, 

ref.  Że to Ty, Panie jesteś fundamentem, nie musimy się bać, 

Gdy nadejdą burze my będziemy trwać, 

Bo Ty zbawiłeś nas, (x2). 

    331. 

Przyjdź teraz jest czas, by wielbić, 

Przyjdź teraz jest czas, by serce dać, 

Przyjdź do Niego tak jak jesteś, 

Przyjdź, przed swoim Bogiem teraz stań, przyjdź. 

ref.  Każdy język wyzna, że Tyś Bogiem jest, 

Kolanie każde zegnie się, 

Wciąż największe skarby czekają na tych, 

Którzy dziś wybiorą Cię. 

    332. 

Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas, 

Pan jest wśród nas widzę Go. 

ref.  Kto zmartwychwstał i króluje? Jezus, Jezus! 

Kto jest tutaj by nam służyć? Jezus, Jezus! 

Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz przyjaciel, 

Chrystus, Emmanuel tutaj jest. 

    333. 

1. Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, 

Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa. 

Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, 

Bo wiara góry przenosi a ja wierzę Tobie. 

ref.  Będę tańczyć przed Twoim tronem, 

I oddam Tobie chwałę, i nic już nie zamknie mi ust, 



Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, 

Już nie, nie zatrzyma mnie już. 

2. Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia, 

Żaden Goliat nie może z nim zrównać się. 

    334. 

ref. Jezus jest z nami tu (x4) 

A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię, 

A Jego moc działa dziś, by uwolnić cię, 

A Jego moc działa dziś, by zbawić cię 

Jezus jest z nami tu. 

    335. 

1. Ojcze nasz, Ty cieszysz się, swoimi dziećmi. 

ref. Wszystko, co dobre, co doskonałe od Ciebie jest, 

Ojcze nasz. 

2. Ojcze nasz, Ty kochasz mnie, Ty się nie zmieniasz. 

 


