
a  a  a I)prewnrK

Wykrzykujcie na cześć Pana
wszystkie ziemie !

Wspó|noto LewJudy
Wrocłow . Popowice
poździernik l998



1.
Jak łania pragnie wody ze strumieni, moja dusza pragnie Cię, CeaCFGC
Tylko Ty j esteś moim pragnieni em' za\^lsze chcę uwielbiaó Cię,CeaCFGC
Tylko Ty j esteś mocą mą Twoja wola, wolą mą CEFCFCdE
Tylko Ty j esteś mym pragnieniem, zawsze chcę uwielbiać Cię' CeaCFGC

2.
rel Alleluj a (x4),

t.Niech zabrzmi chwała Panu w niebiosach'
Na wysokości niech cześó oddadzą
Wielbijcie Pana duchy niebieskie,
Wielbij cie Pana Jego zastępy,

z'S,łońce, księżycu wielbij cie Pana,
Gwiazdy świecące wielbij cie.Pana,
Niebiosa niebios wielbij cie Pana,
Wody podniebne wrelbrjcie Pana,

:.Ńech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwata,

ł'on daje siłę swemu ludow,
Z prochu podnosi swoich przyjaci,6ł,
Jest Bogiem bliskim dla Izraelą
Swoich wybranych On sam umacnia,

s.Niech zabrzmi chwała ojcu, co stwarza,
Jego Synowi' }tóry jest Panem,
Duchowi' który w nas zamieszkuj e,
Przez wszystkie wieki wieków amen'

aGFea
aeGa
Gea
FGea
eGa

Jezus, najwyższ" I.ię, n^" Zl.u*iciel, Książe Pokoju, CadG
Emanuel, Bóg jest z nami' odkupiciel, Słowo Zywota, CadCC7

ref Księciem Pokoju jest, on Wszechmogący Bóg' r'c
on źródłem wszelkich'lask, odwieczny ojciec nasz'dCC7
Cała władza jest w Jego ramieniu' FC
Królestwo ookoiu wiecznie bedzie trwaó. dcc

Swięty Bóg' Mesj asz prawdziwy, jedyny ojca Syn, umiłowany'



ref. Zaufałem, zaufałempun.' 1. on nade mną się pochylił,
I wysfuchał mego głosu z dna zag)ady mnie wydobył'

aeae
FGFE

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

z.Błogosławiony, kto zawierzył Panu,
Swą nadzieję złozył w swoim Bogu,
A nie idzie za pysznymi i nie kroczy drogą kłamstwa.

r'Wiele cudów dla nas uczyniłeś, w Twych zamiarach ni,k Ci nie dorówna,
Gdybym chciał je wypowiedzieć, jest ich więcej niżby moina z|iczyĆ'

ł.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...

:'Głosiłem Twoją wierność wobec braci,
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serca,
Ty o Jahwe okaż mi swe miłosierdźe,
Twoja dobroć niech mnie zawve strzeże'

Jesteś Panie radością kazdego poranka, głosem mojego serca, DeGDA
Zawsze chcę uwielbiaó Cię , DeGAD

Spiewam : Alleluja , Alleluja, GAD
Spiewam , AlleĘa , zawsze chcę uwielbiaó Cię .

5.
Święty, Święty, Święty PanZastępówjest (x2) CaGCI.CG
Cała ziemia jest pełna Jego chwĄ (x3) , CC7 F,DGG7,E7a
Święty jest nasz Pan. FGC

6.
Godzien o godzien jest nasz Pan, DGD
Godzien , aby prĄąć cześć i uwielbienia pieśń (*2) eAD

ret Spiewa1my AlleĘa przed Baranka tronem, GAD
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwĄ psalm, eADD7
Alleluja, chwała Barankowi , GAfish
on w walce jest' Bóg z nami, Iftól i Pan , GAeAD

Panie mój, Tyś droższy nad srebro, DAGD
Ponad z.loto cenniejszy skarb, DAGA
Czym przed Tobą jest piękno diamentów, DAGD
Czyż może Ci coś dorównać Panie mój . GADD7



7.
Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wierna jest miłość Twa,DhGA
Ciągle świeŻa i nowa , świeża i nowa , GAfish
WiJka jest Panie wierność Twa, wielka jest wierność Twa (x2) ' GADD7

8.
oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał, pokłońmy się Temu który,efisheD
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
Jego chwała wznosi się ponad szcryty gór,
Jego łaska nad nami jest , a niebo Jego tron ,

Bóg to nasz Pan i tylko on (x3).

h
eAh

eAGAhGAh
GAh

dGC
dgdA
dgCFA
BCFA
dBad

9.
Kiedy patrzę w piękność Twoją, gdy spoglądam w świętość TwąCFCa
Wtedy wszystko , co otaeza mnie ginie w blasku Twym, CFG
Gdy mam radość, bo mam miejsce w Twym sercu, CF
Gdy Twój tron jest nad wolą mą Ca
Wtedy wszystko, co otacza mnie ginie w blasku Twym, CFG
lt'.vielbiam Cię, uwielbiam Cię, moja każda myśl, to uwlelbiaó Cię.CGCa

10.
Jahwe jest moją mocą on źródłem męstwa,
lemu zawdzięczam moje ocalenie,
on Bogiem moim uwielbiaó Go będę,
on Bogiem ojca mego, będę Go wy.wyższał,

Któi jest wśród bogów równy tobie Jahwe,
W blasku świętości któż Cijest 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 tr.wogi mieszkańcy Kanaanu,

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

11 .
Albowiem Bóg tak umi,łował świat, że Syna Jednorodzonego dał, dcgcd
By kaŻdy, kto w Niego wler4, nie zginĄ, ale Ęcie wieczne miał, dCgCd
Lecz, by móg} Żyć na wieki, by mógł żyć na wieki (x2) . cFCdA



12.
Jeśli radośó w sercu chcesz mieć, radość, która wiecznie ma trwać, GhcD
Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę (x3) '
I moc , głoś chwałę i moc , głoś chwatę i moc .

Miłość ' pokój '
13.

A-a-a Alleluja (x4), DhGA, DGAGA
on jest Światłem, on jest Drogą Prawdą Życiem, leals Panem jest.

14.
ojcu naszemu oddajmy dziś cześć, Bogu Wszechmogącemu' cFGcFG
Temu jedynie, co godzien czci jest , Alleluja, CFGaFGC

rer. Alleluja (x4).
sztandar Jezusa podnieśmy dziś wzvyż, majestat Jego czcijmy,
Temu jedynie, co godzien czcijest, Alleluja,

Chwalmy Go za to, że Ducha nam dał, który napełnia nas,
Temu jedynie, co godzien czcijest, Alleluja,

15.
Przystą)my, chwalmy Go, oto Syn Boży, Mitości Dar,
on życie swoje dał nam, bo umiłował nas,
Wznosimy chwĄ pieśń, jako ofiarę składamy Ci,
Bo radośó której nie da nikt, Ty Królu dajesz nam,

Przystą:my, chwalmy Go, sławmy Go,
Bo on Królem jest, pieśnią chwaĘ uwielbiajmy Go

l ó .
ref' Dziś Koście|e Ę1ącego Boga wstań,

Bóg Królem całej ziemi jest,
Zadne Moce ni Zwierzchności nie wzruszą nas nigdy juz,
Gdy stajemy w jedności , nikt nas już nie rozdzie|i ,
Bo stajemy razem gdzie nasz Bóg

l 'Jesteśmy ludem nabytym cenną Krwią ,
W radości Bogu oddajemy cześó,
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 wiernośó i miłosierdzia dar,
To niszczymy moc Szatana na ziemi tej.

3 'ogłaszamy mocom zła na świecie tym : v/asz czasjuż kończy się,
Nasz Bóg dał nam zwycięstwo i my Jego Kościół dziś ,

Gh
CaD
Gh
CDGGT
Ca

GeCDG

GhCD
GhCD
GeCa
GDGD
eCDG
eCH
eA
eaDH
eCFD



ZTobąlezu, mój Jezu chcę spędzió każ dy dzień, ka:żdy dzień,
Kim jest dla Ciebie człowiek, że wciąż tak troszczysz sLę'
I czym zastużył' sobie na miłosierdzie Twe.

18.
Nie ma Boga takiego jak Ty (x4), CdC"'

Tyjesteś godzien wziąó potęgę i bogactwg CdeF
I mądrośó i wdzięczność i chwałę, nie ma Boga takiego jak Ty' GFGFGC

19
oto stoję u drzwi i kołaczę (x2)'
Jeśli kto, postyszy mój głos i drzwi otworzy,
Wejdę do niego i będę z nim w1eczerzał a on ze mną'

Hosanna, hosanna, hosanna w wysokości (x2)'
Panie wznosimy głos, aby w1vyższać Cię'
Nasze serca tak wielbią Cię' hosanna w wysokości

Chwała, chwała, Barankowi chwała cześó (x2),
Jezus, Jezus, Jezus Królem królów jest (x2)'

Niszczymy moc Szatana na zleml teJ.
 .Zatem caĘ 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 mói Jezu tak bardzo kocham Cię,

Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze,
Przez Baranka Krew wejdźmy tam,
Przyjdźmy doń śpiewaniem Go wielbiąc,
Wywyższając BoĄ Tron,
Wznosząc ręce sweż wielbiąc Króla chwał,
Chwała Ci, Ieal (x2).

21.
Twój Pan twój Bóg, który w tobie jest, jest wielki, jest rvielki, DheA
Spotkałem Go, zmartwychwstaĘ Pan, hfis
Łaskawy i wierny, Wszechmocny Bóg, GCA
I w duchu tlvym, on panowaó chce, na zawsze i wszędzie, Amen. DheAD

,',
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Ce
aC
D7D
CahEET
aDG

FCdBC
FCdBC

FdBC

dcdc
FCd
daFCdC

GDCD
CDGCDG
CDGDeaDG



23.
Pragnę z Tobą być, pragnę modlić się,
Pragnę wielbić Swięte Imię Twe,
Ty czas dla mnie masz, kiedy szukam Cię mój ojcze, Boże mój.

f4.
Chcę mocy, miłości' więcej Ciebie w życiu mym (x2) ,
Wielbić Ciebie clrcę całym sercem swym'
Wielbić Ciebie chcę całą siłą mą
Wielbić Ciebie chcę całą duszą mą Tyś Panem mym jest'

' Ę

Będziesz cieszyć się i w pokoju żyó' d
Góry, wzgórza wszystkie wraz swą grać będą pieśń,
Radość będzie brzmteć, polne drzewa w ten takt,
Będą klaskać w dłonie swe'
Będą drzewa wcią7 klaskaó w dłonie swe (x3),
Z rad'ościąbędziesz iść .

26.
Duchu Święty, Duchu Święty, Boże przyjdź (x2),

Prryjdź i napełnij nas swoim pokojem,
PrĄdź jako światło płonące nad światem,
PrĄdź i napełnij nas swoją radością Przidź ! Przyjdź |

Czy nie wiecie, Źe jesteście świątynią Boga,
I że Duch Boży mieszka w was,
Jesteście świątynią Boga, Duch Boży mieszka w was,
Jeżeli koś zruszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg,
Swiątynia Boga jest świętą a wy niąjesteście.

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 miłośó niech rozjaśni twoje serce, teraz i na zawsze.

30.
Mój Zbawicie|, on bardzo kocha mnie,
Ja nie wiem czemu, miłością darzy mnie,
on mi nowe Życie dzisiaj ofiarowaó chce,
Będę' będę mieszkał razem z Panem mym (x2)

31.

Dfis
Dhe
GDe

eDe
eDe
eDe
eDeCDe

FC
d

Ad
FC,ad,FC

ad

aeae
Ce
Ee
CeEe

DG
DG
DGAh
hfishfis
hfiseDGDA

EAII

dAddAd
gAdAd

o:tn

DAh



Niech oblicze twe Panie mój, zajaśnieje nad sfugą twym,
Niech przenika mnie Jego blask.

32.
Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz,

dAdFBC
dAd

CFGCFG

GF,..DG
GDCG

aGaG
aGaGEa
aGEa

DG...De
DAGeAD

Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz Pan'FGEaFGC
33.

Śpiewajcie Bogu pieśni chwaĘ (x3), Alleluja,
Nasz Pan królem jest całej ziemi,
Więc zawsze śpiewaj Mu z catego serca'
O klaszczcie, krzyczcie wraz wszyscy ludzie,
Bo On jest godzien wszelkiej czcr.

,Ł
Chwała Bogu ojcu, w chwale JĘo Syn,
Chwała Tobie Duchu, tworzysz jedno w Nich,

Alleluja (x3).
35.

AlleĘa, Alleluja, Pancm jest, Panem jest,
Jezus Chrystus Panem jest, Alleluja Jezus Panem jest,
Chwata Panu i cześć, od wszystkich wiernych Mu sług, DG...
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu i cześć oddajmy Mu,
Panie błogosław nam' trwamy tźrm, gdzie Twój tron,
Ty co stworzyłeś i niebo iziemię, Ty Panie błogosław nam.

36.
Chcę śpiewaó Panu pieśń przez całe swoje życie, GheCD
Chcę śpiewaó Panu pieśń dopóki będę istniał, GheCDG
l . on uwalnia jeńców, daje chleb głodnemu. GheDCD
2. On podnosi pochylonych, chroni wdowy i sieroty.
3' on króluje na Syjonie, on króluje poprzez wieki.
4. On podnosi pokornego, daje pokarm swoim wiemym.

J / .

Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata, dCa
Jesteś najwyŹszy Panie mój, Królu mój, dccc7

Wy,łtyższamy Cię (x3) , Boże nasz. CeFGC
38.

ref AJleluja, Alleluja Bóg jest z nami, Duch Pana jest, FdBc
AJleluja, Alleluja wystawiajmy Pana chwat. FdBCF

Ukrzyżowani z Chrystusem wraz, w Nim żyć będziemy, AlleĘa,
Bóg sprawiedliwy obiecał nam, życie na wieki' AlleĘa'
Chwalmy dziś Boga wznosząc pieśń, radosnym gtosem, Alleluja,



39.
Jezus jest ru (x2) ' o wznieśmy ręce wielbiąc Jego Imię, DAD'DIIEADGA
Jezus iest tu. DAD

40.
Święty, Święry, Święty, Pan Zastępów Bóg,
Niebo i ziemia są pełne twej chwĄ,

Hosanna, Hosanna, na wysokości.
4t.

Z Tobą ciemnośó nie będzie ciemna wokół mnie, hADGFis
A noc takjak dzień zajaśnieje. hADeFis

42.
Jesteś Panem mym, Królem chwaĘ i czci, DGDG
Jesteś zawsze blisko, jesteś ojcem mym, hfishGeA

Z całego serca, z całej duszy mej' GDADGDA
Ze wszystkich swoich sił, Panie kocham Cię' GDADGDA

DfisEDfisE
DfiSEDE
EDE

E,fisE
E

AfisE,EE

Styszę już Armii Pana gtos (x2),
Słyszę Armii głos, sĘszę Pana głos,
To idzie Armia Pana (x3), uwielbiając Go'

. 45.
ref Allelują Allelują AlleĘa'

l.Chwalcie Pana, bo jest dobry, Jego Imienia wrywajcie,
Rozg,łaszajcie Jego dzieła, pośród wszystkich ludów ziemi.

2'Spiewajcie Panu wdzięcznie, bo uczynił wie|kie rzeczy,
Niechaj będzie to wiadome po całej naszej ziemi,

3.Krzycz z radości i wesela mieszkanko Syjonu,
Bowiem wielki się okazał w tobie Swięty lzraela'

46.
Chwalimy i wielbimy Go' Chrystus Królem jest (x2),

A więc pójdźmy za Nim razem, pójdźmy za Nim razem,
A więc pójdźmy za Mm razem, Chrystus Królem jest.

47.
Dziś jest czas, by oddaó Bogu chwałę,
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami,
ref Więc otwórz serce swe, i zacznij wielbió Go,

Jego chwała wnet wypełni miejsce to,
Chwała cześć - chwalmy Go (x2).

Bóg przebywa w chwale swego ludu,
on pragnie, aby wzyłvać Jego Imię,

GDCDe
GDCD
GDeD

GeDCDe
GDCD
GDCDe

DGD
DGA
GDGD
GCA
DGAD



48.
ref' Duchu Święty Boże przyjdź, przyjdźDuchu Światło, aeaG

Duchu ogniu przyjdź, przy1dź i rozpal nas CGea
Przyjdź Duchu ojca, bądź naszym światłem, aeaGa
Niech promienieje Twej chwaĘ blask. Gaea

O Swiadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać : Zmartwychwstał Pan !

Przyjdź Żródł,o Niebieskie, przyjdż, Zdroju Życia,
Bądź nam uzdrowienie, moc sercom daj.

o Duchu radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych, Baranka pieśń.

Ty daj nam doświadcryó miłości ojca,
Oblicze Chrystusa, objawiaj nam.

Bądź nam natchnieniem, światła promieniem'
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż.

49.
Jak dobrze jest dziękowaó Ci, Panie iśpiewaó psalm Twojemu Imieniu,DcGA
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie, De
A w nocy wiernośÓ Twoją przy dziesięciostrunnej harfie Deh
I lutni i dźwięcznej cytrve ehFisA

50.
Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos, DeD
Uwielbiaó Cię z całej duszy chcę, GDeDA
Rozraduj się, dźwiękiem modlitw mych, DeD
Pragnę miłą pieśniąbyó w uszach Twych. GDAGD

51.
Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że on Synem Boga jest' EAHEAH
on zmart i powstał, aby Żyć' i za cenę śmierci życie dał, EAHEAH
Wierzę, że jest tu teraz, on tu teraz jest, stoi pośród nas, AHEAHE
Ma moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, AHEA
Ma przebaczenia dar. AHE

Ja wierzę Tobie Panie, wierzę, iLe Tyś Synem Bogajest,
Zmarłeś i powstałeś aby zyć, i za cenę śmierci zycie dać,
Wierzę, że futaj jesteś, Ty jesteś tu, stoisz pośród nas,
Masz moc nas teraz uzdrawiaó, uzdrowienia moc'
Masz przebaczenia dar.

52.
Pan ma wielką moc (x2) , w Nim cała nasza siła, eH'GD'GeCH
AJleluja, Alleluja' cata nasza siła' Alleluja' eGDGCHaHe



53.
PrĄdź z pokłonem ludu boży, przyjdź ze śpiewem ludu święĘ, DeAD
Sław Jezusa swe go Zbawcę, wspaniałego Króla chwĄ' DheAD

54.
l.otwórzcie serca tchnienie daje Bóg, adGe

Niech Jego życie rośnie w naszej duszy, FadG
I niech nowy lud narodzi się z wód, aFGe
Chrztem święĘm na życie umocniony, adG
otwórzmy sercą tchnienie daje Duch, CadG
On jest oddechem naszej dusry, nam zostawiony. CadGeGC

2'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 się pragnienie, nasze zbawienie,

3 'la|- żyzna ro|a przyjmij Ducha siew'
Niech on przemieni każde twe cieęienie,
Bo krzywda i ból to znak, że Bóg twój'
Wraz z tobą dopelnia odkupienią
Jak Ązna rola ten przyjmijmy siew'
Na sfużbę Panu dajmy siebie, w żywym Kościele,

55.

Panie światło miłości Twej świeci, ADAE
Pośród wszelkiej ciemności świeci, ADAE
oświeó nas Jezu światłości świata. DEcisfis
Wyzwól Prawdę, którą przynosisz, oświeó mnie, oświeó mnie, DEcisfisGE
ref. Swieć Jezu świeó, chwałą ojca napełnij ziemię, AEDhDEDE

Płoń Duchu płoń, w sercach ogień złóz. AEDhE
Płyń rzeko płyń' zd'ej łaską narody całe, AEDhDEDE
Slij słowo Twe, światłośó niech stanie się. AEDhEA

Panie wchodzę w Twą obecność,
Cień ustąpił przed Twoim blaskiem,
Dzięki Krwi Twojej żyję w światłości,
Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności , oświeć mnie, oświeó mnie,

Widzę Twoja Królewską jasnośó,
Która twarze nam rozjaśnia,
Potem prowadzi od chwĄ do chwały'
Życie naszym o Tobie opowe, oświeć mnie, oświeć mnie,



56.
Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie, DhGA
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe' dziękczynieniem sławió Cię,
Allelu, AJleluja o AJleluja , Amen.

Ą1

Jezus, Jezus, Swręty namaszczony Pan, Jezus,
Jezus, Jezus, Ąje wyvtyższony 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.
l.Panem jest wszechmogący Bóg, Panem jest wywyŻszajmy Go, aeaea

Bo wielka jest Jego moc,
ref Alleluja, ĄleĘa, AlteĘa (x2),

Jerycho upadnie,
l.Ciato Chrystusa jest armią zbrojną

Co zwalcza moce ciemności.

EgisAEEAEHAfisEEE

aea
aeGa

FGa
CGDa
X'Gae

To"
EAcis
AE

2'Mocy ma miłuję Cię' sławię Imię Twe,
Chwalę Cię wsród narodów, mój Panie i Wybawicielu.

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

59.
Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, eDhe
Teraz, zawsze, na wieki, Amen eCDe
AJleluja, Alleluja, Alleluja, Amen (x2).

ó0.
ref' Podnieśmy saandary miłości Alleluja' aFGa

A trąby niech grają do boju, FcG
Chrystus nam daje Zwycięstwo Alleluja, FGa

Wynła|a ona wieźniów, CDa
Mocą imienia Chrystusa Króla, FGa

Z,Bracia dziś Chrystus nas wzywa do siebie, by wa|czyć przy Jego boku,
To on nam daje Ęcie, by zanosió je tam' gdzie go brak,

3.Bracia zostańmy w jedności ze sobą i Ducha z.łączeni mocą
Zebrani wokoł Pana, walczmy do dnia, gdy on znów powróci.

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



61.
Jak ..łlielki jest Pan Alleluja, wielki jest Pan Alleluja,
Wielki jest Pan A.lleluja.

62.
Śpiewajmy wraz - uż zejdzie z góry Boża moc (x2),
Niech serce twe - niech serce twe, nie lęka się - nie lęka się,
Śpiewajmy uiz zejdzie z góry Boża moc.

64.
l.Wielbij' wielbij Go, wielbij pieśnią swą

Wielbij, wielbij Go' wielbij cały dzień,
ref Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąó chwały pieśń (x2),
2.Wielbij, wielbij Go, wielbrj sercem swym,

Wielbtj' wielbij Go, wielbij z wszystkich sił,
3. Wielbr.y, wielbl Go, wielbij zyciem swym,

Wielbij' ńelbij Go, Imię Pana głoś.
ó5.

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, GDaeGDeD
I sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów, Królu narodów, GDeCDG

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

Totez przyjd'ąwszystkie narody i oddadzą Tobie pokłon,
Gdyż sprawiedliwe są rządy Twoje, Królu narodów, Królu narodów.

66.

Ceaea
eFfCG

ADA,AE
EA,AEGD
AEA

EHEcisAHE

DAhfisGeCA
DAhfiseAD

AdAdAd
DgCFBgA

DAGA
GfiseA
FishDeGFis
hGfisheGh
DAhA
GfiseA

W moim Ąciu bądź uwielbiony, bądź uwielbiony,
W moim życiu bądź uwielbiony dziś.

67.
Chcę uwielbiaó Twoje Imię, pośród ludów Twych,
Bo Ty sam jesteś Swięty, wielbi Cię Izraela hymn,
Dziś wystawiam Twoją dobroó, Twoją świętą moc,
Chwała Twemu Imieniu, w niebie na ziemi w sercu mym'

Laj laj ..
68.

rel o Matko z częstochowskiego wizerunku,
Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,
Zródło Swiatła i Źycia dla nas,
Bądź Matką bądź Matką naszego zawierzenia,

1 'Wraz z Tobą Matko chcemy dziś się zanurzyć,
W jedynym świetle, którym jest Jezus,
AbymocZmartwychwstałego,byłauzdrowieniem, DAhDefisGeA



2'Spraw, aby w sercach twoich synów i córek,
Dotkniętych ogniem Bożego Światła,
Wytrysnęło źródto Ęcia, dar miłości ojca,

3 'Pomóż nam Matko przyjąó całą prawdę,
I za Jezusem pójść drogąKrzyĄ
By w ciemności nikt nie chodził, lecz miał Swiatło życia.

69.
Każdy dzień jest zwycięstwem (x3)' F,d'BC'ad
Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go. Bc

70.
On jest tu, Jezus jest tu (x2), Cd,FG
Chcę Go wielbió, Jezus jest tu' FGCF'CGC

71.
Śpiewam Tobie pieśń chwĄ Panie, błogosławió Cię chcę (x2), DGD
Alleluja (x3).

72.
Chwała na wysokości Bogu, chwała Wszechmogącemu, GCGC
Chwała Barankowi, chwała Jezusowi, chwała' cześć i hołd,GCGCGDcDG
oddamy chwałę - chwałę, chwałę - chwałę, GcG
Chwałę, chwałę, cześć i hołd, AD
oddajmy chwatę' cześó'n'o,.. CDGDCDG

Powołałeś mnie Panie do Ęcia, wyzwo|ił'eś z niemocy mej, DeG
Kiedyś byłem umaĄ jak kamień, dałeś mi nowe Źycie,
Pragnę śpiewaó pieśń uwielbienią Twojemu Imieniu,
Duch Twój Panie płonie w mym sercu' mnoży pokój.

74 .
Miłość bożą w sercu mym dzisiaj mam, FBF
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię, FgC
w tobie widzę tez wspaniatośó Króla chwał, BcFcd
Bo miłość bożą w sercu mym,dzisiaj mam. BcF

76.
oto Pan, oto KIól, Zbawca nasz' Boży Syn, AEGDE
ojciec nasz, Jahwe Król, Święty Pan, Tyś wiecznie żywy Król, AEGhE

Uwielbiamy Cię i wylvyźszamy Cię, AE
Ty ogarniasz cbĘ świat, okazujesz łaskę swą fishDE
Chwalimy Cię i wywyższamy Cię, AE
Panie Jezu, Zbawicielu nasz. hfishEDA



W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo,diabeł nie pokona mnie, gCF
W Chrystusie zawsze mam zwycięstwo, poprzez świętą Jego Krew'

7E.
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim (x2), e,ae
Módlmy się, aby jednośó była odnowiona w nas, ae
Aby świat caty poznał uczniów Chrystusa w nas, Cea
Aby świat cały ujrzał miłośó w nas, eae

Wraz z innymi pójdziemy, poda mi swoją dłoń (x2)'
Wszystkim głosió będziemy tę radosną dla nas wieść,
Ze naszPan k'rocry z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że naszPan zawsze z nami wszędzie jest,

Chcemy razem pracować, chcemy ńączyć swój trud (x2)'
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą
Zeby człowiek zachował godnośó swą

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

79.
Pokój wypełnia serce me i radośó śpiewa mi pieśń, DhGA
Bo mój Pan, kocha mnie,
on przez życie i śmierć swą przynosi dar, ojca dar'
Życie mi,
Ąleluja, Alleluja o Alleluja, Amen.

81.
Spiewajmy Panu, AJleĘa, śpiewajmy Panu' Alleluja, GeaDG
on jest naszym Bogiem, Królem naszym jest, CDGaDG
Godzien wszelkiej chwaĘ, oddajmy Mu cześć. CDGaDG

82.
Lwie Judy któryś objął tron, niech kuzdy pozna Imię Twe, cG
Ty jesteś królów Król, Pokoju Ksiq.ze przyjdź, FGFC
Twe Królestwo niech na wieki trwa, niech zyje Król' cGc'cG'dG

Lwie Judy dziś na ziemie zstąp, za Ęcie Twe dziękuję CL,
Za żrywe Słowo Twe, za Twojej śmlerci Krzyż,
Zmartwychwastania dar, zwycięstwo Twe, AlleĘa,

Lwie Judy dziś ponownie przyjdź, obejmtj tron Jeruzalem,
Tys Panem panów jest, uwolnij ziemię sw6



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.

E4.
Przejdziemy świat a w sercach żar ,modlitwą będzie nasz ka.żdy krok, GC
Nadzieja rośnie, dzień już świta , to rozbrzmiewa nouy śpiew. aeaDG
To ten sam blask rozjaśnia śńat, juz od dwóch tysięcy lat, 

- 
Gc

Serca tęsknią cierpią pragną przebudzenia jeszcze rM. aeaDG
ref. Niech zapłonie fiomień, niech w ciemńości płonie, G

Zmienia noc na jasny dzień, niechaj śpiew się wzmaga GDa
I niech miłośó wzrasta' ogniu płoń (x2). e'GCeD

Za pra:wdąidź' w miłości mów, Jezusa Imię to nasza moc'
By chronió dzieci, upadłych podnieśó napełnió naród , pieśnią swą

E5.
Przyjdź Duchu Swięry, sĘsz wołanie (x2),
Przyjdź Duchu SwięĘ, sĘsz wzywamy Cię,
Przyjdź Duchu Swięty, stysz wołanie,
SĘsz wołanie, słysz wzywamy Cię,
Przy1dź obdarz nas, zbuduj Kościót swój,
Przyjdź z prawdą swą oddaj Panu cześó,
Przyjdź prowadź nas, drogę wskaż ,'przyjdź z nami bądź.

8ó.
Wywyższony zawsze będziesz wyryższony,
Jesteś godzien honoru i czci,
Zawsze będę staó przed tobą by Cię wielbić,
I chwalić przez wszystkie moje dni.

87.
Mój Pan jest siłą mą moją pieśniąjest,
I Pan stał się już moim zbawieniem, mym Bogiem jes!

ref. I Jemu przygotuję serce swe (x3),
NIój Pan władać będzie wcię, na wieki wieków, amen (x2)

EE.
Panie pragnę Ci dziękować, Panie pragnę modlió się, DAhGA
Panie pragnę wznosić serce swe' by wielbió Cię. DAGAG

E9.
Śpiewaj Alleluja Panu (x2), hAh''hAFis
Spiewaj Alleluja, śpiewaj Alleluja, śpiewaj Alleluja Panu. hAeDhAh

hehGADFis
GADh
eheh
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90.
Król królów, panów Pan, Lew Judy, Boży Syn (x2), fisDE
Nadchodzi tu, Król chwaty przychodzi tu, AfisDEfis
W sprawiedliwości sądzió ziemię swa, DhGE
Nadchodzi tu, Król chwĄ przychodzi u, AfisDEfis
To on prawym w.ładcą jest. hEA

91.
Duchu Święty prĄdź, działaj pośród nas,
Duchu Swięty przyjdź' odnów radośó w nas,
Przyb|iŻ nas do ojca, objaw Syna nam,
Prowadź nas do prawdy, zjednocz nas.

92.
Panie wielbię Cię, śpiewam Tobie pieśń, błogosławię Imię Twe,
Jedynym Bogiem Tys, godnym chwały i czci,
Tyś mój Bóg' mój IGó|'
Tylko Ty, nadajesz życiu sens,
Tylko Ty, przywracasz ś|epym wzrok,
Tylko Ty, dajesz pokój mi,
Tylko Ty, przy mnie jesteś wciąż, Tys mój Bóg' mój IGól. eadGdeFGC

93.
Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie, CgC
Błogosławieńsrwo i moc, niech weźmie Baranek, CeC
od wieków na wieki niech pĘnie Królowi pieśń chwaĘ (x2). GisBC

94.
ogłaszamy Królestwo Boże w nas (x2)' wśród nas jest (x2), DFeD
Głusi znów słyszą niewidomi widzą zmarli powstają by ż,yć, cG..D
Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę, Jezus jest Królem, Amen. cG..A

95.
Godzien o godzien nasz Bóg, siedzący na tronie' AEfisADADE
Baranek wśród chwał, przyjąć wdzięczność, siłę i moc, AE|isADADA
Honor i chwałę i cześó, GDE

ref' on Bogiem jest na wieki wieków (x3), Amen, AEDfis'E
Będziemy niezmiennie wcię trwać w jedności i w prawdzie'
oddając ci hołd' mądrośó, wdzięczność, siłę i moc,
Honorichwałęicześó.

96.
on jest moim życiem, on jest moją siłą Ge
on jest mą nadzieją Jezus mój Pan, cGD
Wielbió Cię chcę życiem mym, wielbió Cię chcę pieśnią mą cDG"

GDCGaGD
GDCGaDCG
GaDGaD
GaDCDCG

CdCF
cd
CF
eadG



Ze wszystkich mych sił uwielbiaó Cię chcę, moja nadzieja to Ty. DGEaFD
97.

Hosanna (x2), Hosanna Panu chwał, GFCD
Wielbimy (x2), wielbimy Pana chwał.

9E.
Alleluja (x7), dgCFdgCd
Ciebie Panie wielbió chcę (x3)' AlleĘa.

100.
LMy Jego dzieci zrodzone z cierpienia, DGAD

Krwią Swoją odkupił nas, heCA
Chce mieć nas świętym światłem narodów, DGAh
W miłośó i moc, przyodział nas, cA

ref W Jego Imię idź' Jezusa władzę gtoś, hAhAhAhAh
oto Kościele jest czas abyś powstał i gtosit, eAfishGD
Jezus nasz Odkupiciel i Pan. GDeGD

2.Tak wiele istnień, co gubią się w mroku,
Czy mając światło chcesz spaó,
Jezus nakazał nam iść czynić uczniów, to jest nasz cel, a walka trwa'

3.Sfuchaj ten powiew to wiatr jego Ducha,
Kres wieku już zbliża się,
Niebo i ziemia zostĄ wstrząśnięte, Jezus nasz Pan, ukaże się.

101.
Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń, FCda
Jezusa' Syna swego, Bóg darował nam, BFEsC
W }{im słaby mocnym staje się, biedny niechaj wyzna, że, adgCF
Bogatym jest, gdyż wszystko dał nam Bóg' dEsC

, lo2'
Swięty, Swięty, Swięty jest nasz Bóg, Geh
Swięty jest nasz Bóg Wszechmogący, CaD
Którybyt, któryjestiktóry przychodzi, CDGD
Święty, święty, święty jest nasz Bóg, GeaDG

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 Ącie me (xf), eCh
Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, eae
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć, eae
I z całej siły swej oddaję Ci cześó, o Panie mój, eaeCh

Tchnij moc' tchnij miłość i przenikaj Ącie me (x2),
Bo caĘm sercem swym uwielbió Cię chcę,
Bo kazdą myślą swą uwielbió Cię chcę'- 
I z całej sity swej uwielbió Cię chcę, o Panie mój'

Tchnij moc' tchnij miłośó i przenikaj Ęcle me (x2),
Bo caĘm sercem chce odna|eżó Twą twarz,
Bo ka:Źdą myślą chcę odnaleźó Twą twarz,
I z całej sĘ chce odnaleźć Twą twarz, o Panie mój.

105.
Przed obliczem Pana uniżmy się, Pan sam wywyższy nas, dcdFcA
Jego jest ziemia i czas, Pan sam wyvvyższy nas , FcdAd

Wszy.:ikie swoje troski oddajmy Mu .
106.

witaj Jezu, cześć Ci Królu, przyjmij śpiew nasz, DG..
Modlirwę, wielbienie, Bozy Synu, DG-eA
Dziś ku Tobie, wznosimy ręce swe, DD /Gg
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, Alleluja, DheAD

108.
Ty jesteś w moim sercu, Panie (x3), FsCĘdg
o Tobie tylko myślę wcią2, cF
To Ty dateś mi nowe życie i prowadzisz mnie kazdego dnia, gCFd
Ty napełniasz mnie przebaczeniem i radością swą' ccF

109.
Wznieśmy głos uwielbiając Go (x2)' C
otwórzmy serca dla Jezusa, wywyższajmy Go, dcc
otwórzmy serca dla Jezusą naszego Króla,

110.
ogłaszam, że, Pan jest tutaj pośród nas, ADEA
Ze śmierci wstał, sprawiedliwy B ozy Mąz'
Niech każde zegnie się, kolano przed Nim bo,
Baranek godzien jest, by wywyższono Go.

tt2.
l.Głos Pana Boga Wszechmocnego, wzywa do walki sfuchaj Go, F

Jesteście ludem wybranym, potężną siłą w ziemi tej, CadBC



Całe stworzenie oczekuje, by ujrzeć chwĄ Boga blask, F
Wyruszyó z Jego namaszczeniem, wypełnić BoĄ wieczny plan, CadBC

ref. Więc wstań, godzina już nadeszła, FBc
Więc wstan, żołniernl' Króla chwał,
więc wstań, i zał6z świętązbroję,
Nie zwyciężą nas, potęgi zta, BCad
A więc wstań Duch Boży mówi wstań, gC

Z.Zebrana 1uż jest Boża Armia,
Bóg dał jej sitę oraz moc,
To jest ten czas więc się nie wahaj,
Weź miecze swe. oowstań i walcz.

113.
Dobry Bóg, wykzykuj to z radościŁ
Dobry Bóg, uwielbiaj Go,
Dobry Bóg' on zwątpió nie pozwoli,
Dobry Bóg' on prawdąjest,
Gdy Jego miłość ogarnia mnie,
W sercu radośó mam przed Nim tanczyó będę,
On dla mnie w sercu swym miejsce ma,
Czeka wciĘ, więc pobiegnę tam.

115.
Krzycz ze szczęścia,
Spiewaj Panu, Bo Pan ukochał nas.
K|aszcz z radości.

116.
On trzyma klucze zbawienia i ponad wszystkim trwa, aGFGa
Nazwany Panem stworzenia, o Allelu, AlleĘa 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 A.llelu, Alleluja Pan,

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

Z opresji znów wydobył n* i 
l.lJ'.nos.i 

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,

eDeDA
eDeCII
eDeDA
eDeDe
ae
Ee
ae
FisH

Ge CDG

EEE
EHE

AH
EE



ref. Swięty o Swięty zawsze był i jest i będzie wciąż ten sam' aDGeCHe
Choć grzeszny cały świat on czysty wciąz niewinny jest, aDGe
Swięte Imię Twe,

2.Godzien jest nasz Pan o godzien Pan Zastępów,
Jego dobroć ciągle pĘnie poprzez świat,
Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam,
Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu.

120.
Wielki jest Pan nasz, godzien chwĄ i czci,

118.
l .Święty jest nasz Pan o Święty Pan Zastępów,

Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn,
Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, bo Jego droga prawdąjest,
Niebiosa z ziemią głoszą chwałę Mu,

Wywyższać chcemy Panie Imię Twe,
I chcemy Ci dziękować, za twa taskę w naszym życiu,
W Tobie Panie pokładamy ufność swą

Panie zmifuj się, przyjdź i uzdrów nasz kaj,
ogniem swym oczyść nas, uzdrów dotknięciem,
Bo w pokorze dziś wołamy : Miej litośó Panie nasz'

GDe
GDGeE
aDGe
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DhE
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EgisAEgisA
cisHAcisAgis
fisIICDE

DAE(H)

DCGAD

CDe

A miasto Boga świętym miejscem jest, radością ziemi Pan, DEfisAh
Wielki.jest Pan i Nim zwycięstwo dane nam, ADEA
on mocnym swym ramieniem wspiera nas, kolana skłońmy swe,DEfisAh

Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem' tu na ziemi i na niebiosach' DhEA
t22.

124.
Wywyższony, jesteś SwięĘ, Bóg straszliwy, w mocy swej, eCahe
Ty powstałeś, zwyciężyłeś, i pobiłeś, śmierci moc,
Alleluja, radujmy się (x2).

tzs.
Wszystko, co zyje niech uwielbia Cię,
Tobie Panie najwyższy tron nad całym dziełem Twym,
Tu, teraz, wszędzie dokąd poślesz nas,
Tobie Panie najwyższy tron, niech usĘszy świat, DCGD

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

126.



ref' To on Król (x3), ziemio raduj się (x3), cG..Fc.'G
Spiewaj chwały pieśń, bo włada Bóg' FGc

1.Posyła z nieba ogień, by zniszczyć swoich wrogów, ccdc''
Szczyty przed Nim drżą gdy nadchodzi Król, CGCFG

2'Niebiosa głoszą prawośó, a ludzie widzą chwałę,
Bo jesteś wywyższony, ca,lej ziemi Pan'

127.
Stwórz we mnie serce czyste, Boże mój,
odnów we mnie moc ducha, prawość wlej (x2)'
Nie odbieraj mi swego Ducha Swiętego,
Od oblicza swego nie odrzucaj mnie,
Prz1rzvróó mi radość z wybawienia swego,

Wzmocnij Duchem ochoczym s.łabośó mą (x2).
1f8.

Jak Dawid kiedy przed Bogiem był' będę tńczyó ze wszystkich sił, ae
Przed Panem, Królem mym, aeGa

Jak Miriam grała na bębnie swym, będę klaskaó 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 cześó,
Wielbijmy Imię Jezus, śpiewajmy Panu pieśń.

129.
Jezus mój, dobry jest, dobry jest, Jezus mój,
KsiąŹę Pokoju, dobry jest
Jezus mó.j, cudowny jest, cudowny jest, Jezus mój,
Zbawca, Boży Syn, Wszechmogący Bóg' cudowny jest'

130.
Błogosławię Cię, skało moja, jesteś twierdząmąi mym zbawieniem, EAHE
Bowiem Bóg po stronie mej jest, i zv'lyctęzcąon mnie uczynił, HGiscisA
Błogostawię Cię, skało moja, fisHE
Błogosławię Cię (xa) Błogosławię Cię, skało moja' AE'',EFis'',fisHE

131.
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go (x4), DGAD
Powstał z martwych, powstał z martwych, i on żyje na wieki już, AhAhAh
Powstał z martwych, powstał z martwych, AhAh
Więc razem się radujmy' świętując zmartwychwstania ten dzień. ADGD

GDCG
GDG
CDGEe
aDG
CDhe
aDG

rGFGC
FGFGa

ADDA
GheaD



r32.
Chwała' chwała, Król jest godzien czci (x2), aGEaFG(C)
Kto jest tym królem chwały' tym Królem Chrystus Pan, aeFGC
Wywyższony ponad wszystko na ziemi jest, Jego Imię głośno brzmi. aeFG

133.
ref' Większy jest Ten, który mieszka w nas, Ecis

Większy niż ten, który w świecie jest, fisDH
Bo Jezus nasz Pan nadziemskie władze, zwierzchności rozbroił, AHEA
I wystawił je na pokaz nam, fisHEE7
odniósłszy naKrzyżu wielki triumf nad nimi, AHEA
Dzisiaj Panem i Królem królów jest. fisHE

Błogosławię Imię Twoje,.^l1|,o, nie przestanę wielbió Crę, EAEAH
Tyś jest Mesjasz , Zbawca, Święty Bóg lzraela, giscisAH

Błogosławę Imię Twoje Parrie, Imię które daje życie mi,
Tyś j est Mesjasz , Zbawca, Swięte j est Imię Twe,

Imię Twe jest ponad wszelkie imię, Imię Twe przynosi wolnośó nam,CECE
Z niewoli wybawia narody, jestĄciem i zbawieniem mym.

okaż swoj ą moc' niech obj awi się Królestwo Twoje, GcD
Słowo prawdy Twej, niech rozs,ławi Boze Swięte Imię Twe. GCDG

Wielkie są dzieła Twe Boże nasz, znów obj aw się wśród nas, CDheAaD
oka:ż swoj ą moc o Panie okaż znów. GCDG

okaż swoją moc, niech Twój Kościoł zerwie się do czynu,
przepędź wszelki strach, daj skosztowac mocy przyszĘch wieków dziś,

My' Twój lud chcemy sfuchać Cię i sfuĄć z cĄch sił'
okaż swoj ą moc wynta|aj ludzi dziś.

136.
Wszystkle ludy głośno wołajcie, mocno Haszczcie w swoje dłonie,GCGCD

CEfisH

GCGDG
GCGaGDG

dg
CFA

dgCFA
dgdAd

Wszystkie ludy g.łośno wołajcie, Bogu oddajcie cześó,
Śpiewaj my Alleluja, Alleluja (x2).

r37.
Jezus zwycięĄł' to wykonało się,
Szatan pokonany, Iezus ztamał śmierci moc,

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

Jezus jest Panem o Alleluja, po wieczne czasy Królem kólów jest, dgdAd



139.
1.Jezus jest mym Panem , Jezus znalazł mnie

on mnie wyrwał z tego świata , bym Mu sfuzyó mógł
ref. Tak, tak, tak, o Panie mój dzięki ' dzięki Ci (x2)

2.on mi podał rękę , i wybaczył to '
Co mnie wiodło nabezdroiza i w przepaści dno,

3.Widzę piękno świata ' czuj ę miłośó 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, CGDeGC
W mądrości i chwale, on mocnym Zbawcą jest. Geaehe

141.
Bóg twój Pan, on daje ci moc, on swą dłonią przygamia mnie, dgdA.'
Zyciu twemu nadaje sens, i w tlvym sercu kroczyó chce. FgCdgdAd

t42.
ref. O ! Niebo jest w sercu mym. Ghe CDG

1 .Królestwo Boże jest pośród nas' obecny j est w maj estacie swym,
W Nim moje serce raduje się, i Jego światło wypełnia mnre,

2.on swoją Krwią odkupił mnie, bym życie wieczne w sobie miat,
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 zabraó nas, a serca nasze woła1ą: Przyjdź |

143.
Hej Jezu Królem Tyś ,, , Zycie Twe uwalnia mnie '' ,
Będę sławió cały dzieh '' , Doskonałe drogi Twe '' ,
Hej Jezu Panem Tyś '. , Chcę stuchać Twoich słów' '
Twe Królestwo ujrzeć chcę '' , Wola Twa niech spełni się' ,

Chwałą Barankowi cześć ,, , Weź mnie do ziemi swej ' ,
ZulycięĄmy w Imię Twe '' , ogtosimy rządy Twe '' ,
Hej o hej o Lwie Judy '' , Jak potęznym j esteś Ty '' ,
Hej o hej o Lwie Judy '' , Jak wspaniĄm jesteś Ty '

t44.
W moim sercu mieszka Bóg, a Jego flagą radość jest (x2),
Podniosę flagę wysoko, wysoko (x2),
Niech pozna, pozna cały świat (x2),
Niech wszyscy |udzie zobaczą" zobaczą (x2),
Niech pozna, pozna cały świat (x2),

DGDG
DheAD
GAD

DhGa
DGA
GAGA
DGA
GAGA



145.
Zbuduje kościót mój, moce piekielnych bram,
Nie przemogą Go, już nigdy,
Wszelkie moce złamane są tak, tak,
I Zwierzchności poddają się, tak, tak,

PrĄdź, śpiewaj Panu radości pieśń (x4),
ref. Przyjdź, śpiewaj Panu nowa pieśń,

Chwalmy pieśni ą, muzyką wr az,
Bowiem on nasz Pan, to wielki Bóg,
on Królem królów iest.

Ge
DCD
GeCD
GeCaD

Gdy ogłaszasz, że leans, Jezus, Jezus to Pan' to Pan. CDEeCDHeaDG
t46.

Tylko Ciebie pragrrę Panie mój,
Gdy jestem z Tobą nie cieszy ziemia mnie,
Moje ciato i serce często słabe są
Jednak Boże mój, Tyś jest opoką mą
Bóg jest opoką mą (x3), i moim działem na wieki, na wieki.CG'.ChaGD

147.
Chwalę mojego Boga, całym sercem,
I cieszę się jestem wesół Panie w Tobie, AlleĘa.

GDCG
GDCDG
CGDG
CGCD

148.
Idziemy w rytm pieśni miłości, śpiewając na cześó Króla chwał, aCD''
Ma moc, aby piekło otylorzyć, uwolnió od grzechu i zła, aCDFGA
Niesiemy więc flagę zbawienia, a Jezus nasz Mistrz i nasz Pan, DCDFGA
To armia czcicieli stoi z Nim wraz, w ogniu ochrzczona, hfisGDeh
Niosąca tej chwaĘ blask. CeA
ref Wznosimy krzyk, zwycięski krzyk, GDGD

Gdyż Baranka Krwią zwycięzyliśmy Ghfis
I słowem naszych ust, GDA
A walka trwa, dla Pana chwał, GDGD
Swe życie sktadamy, by tryrrmf Chrystusa GhfisG

, W tym świecie mógł brzmieó. AD
Spiewamy na cześć Króla niebios, miecz Słowa, tę broń każdy ma,
By burzyć fortece Szatana, by Jezus mógt przyjść jako Pan.

150.

DAhGAD
GAfiShGAD

D
DGAD

GAD
GAFish
EA

okrzyk wznieś, bo on skałą jest naszego zbawienia, GADAG
1,Z dziękczynieniem do Niego przyjdźmy' GAD

2'W uwielbieniu do Niego przyjdźmy, na kolanach oddajmy hołd,
Bowiem on nasz Bóg, a my Jego lud, Wzyczmy na Jego cześc'



151 '
ref' Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych.wiernych, aGa...

I 'afal * nas swój ogień, ogień miłości Twe;,

r 'Niech 
"siąpi 

Duch Tw-ój, na noio będziemy stworzeni, aGCGaGa
. 

T;iu 'il odnowisz oblicze ziemi Ę, CGaGa

2.Nie moc nie siła, lecz Duch mój na was spocznle,

on sam dopełni dzieła, tak mówi Pan Zastępów.' , ,
3 'Pan iest duchem, gdzie Duch Boży tam Jest wohosc'-nęa"i"*y 

cię wielbić Panie, na wieki wieków Amen.
153.

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 sieble Śwlata grzecn'

i"." 
"*v"ię't.o 

z grobu powstał, po prawicy ojca siadł,--l.ł. 
'*"t" pń, ś*iuto Pun (xł),-najwyzsze Imię, najwyższe Imię'

on swojego Ducha zesłał, Kościołowi dary dał'

PotwierdJając swoje Stowo, do narodów posłał nas.

iiiii"i"i 
"t'*ató 

uy osądzić, z tronu swego cały świat,
prń Nim ugną się kolana, każĄ język wyzna to:

Panie, Ty jesteś Święty, Panie świętością Imię Twoje tchnie' eCDACDe

i;;l;" ś;ń soe, jó.t"s Święry Bóg nasz Pan, .CDACD.
Miłuję Cię wywyzszam wszecńiotężne Imię Ty". - 

cDAcD
panie, mituję cię wyvrryzszam wszechpotężne.ITę Ty",. eCDACDe

panie, ivs sóg *o"ćh*o.ny, Panie potęgąImĘ Twoje tchnie,

Tyś wszóchmocny, Bóg, Tyś potężny Bóg nasz Pan.
157.

Święty jest Baranek wielbijmy Go,
Święty jest nasz Bóg wznieśmy Jemu tron,
wieiui,l, wielbi.i, wielbij Go (x2).

Uwielbiajmy Go,
Pan wy'wyższony nasz Król wywyższony'
oddajmy Jemu cześó,

on-Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia radują się Jego Imientem'
Pan wywyższony nisz Król wyvyższony wśród

DcheAD

GAh''GAD

GC
D
G
CDCDE
aeDGhCG
aeDGhCD

chwał. aCFaG

Pan wyvtyźszony nasz Król wywyższony wśród chwał'



158.
Pragnę być święty jak Ty, o Boże mój, GDehCD
Swiętość Twą chcę głosić wciąz Królu mój GDehCaGD
Panie mój jesteś Swięty, pragnę byó święty jak Ty' GCGDGaD
Panie mój jesteś Święty, pragnę być święĘ jak Ty, GCGDGDCG

Kocham Cię i drogą twą chcę zawsze iść'
Kocham Cię, chcę głosić wcię Twoją świętośó'

1ó0.
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-

1ó1 .
Bóg tak umiłował świat że Syna Swego Jednorodzonego dał, GcD
Aby kazdy , kto w Niego wierzy, nie 4iną!, a|e Ącie wieczne miał,
Jezus. Jezus . Jezus.

1ó3.
Jesteś Panem wszechświata i Królem mojego Ącia,
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, GaDGCDe

od dróg swoich ku mnie zwróci się, ja wysfucham ich, GaDGCDG
Wtedy im przebaczę grzech, ocalę cĄ ich kraj (x2)' GDeCDG

2.Ducha mego na nowo dam im, napetnię ich mocą z wysoka,
A pustynię uczynięjak sad, urodzajny sad,
Sad wyrośnie jak wie|ki las, i tak ocalę ich kraj (x2).

L66.
l.Łańcuch gór otacza wkąg Jeruzalem,

Tak jak dzieci swoje Pan ogamia wciąż (x2),

GCGDG
GCDG

(BFCG)

ADAE
ADE
DCisfisdA
AEA

ADE,EfisD,DAEA

hAD
efish

refl Dziś, jutro, na wieki, otacza sobą Pan swe dzieci, hAhAhefish
Dziś, jutro, zawsze, w każdy czas, hAhAh
otacza sobą Pan swe dzieci, efish

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.



Wielki jest nasz Bóg, potęznv ljJ nas' K.ól, ADEADE
Wielki jest nasz Pan, on stworzył cały świat. AfishDEA
Wylvyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć, ADEADE
Niech Panu chwała brzmi' on stwórcą wszystkiego jest, AfishDEA
Jego Imię jest większe, niż ka;żde inne Imię, AGDA
Jego moc jest największa, on stworzył niebo i ziemię. GDE

168.
Tyś jest Bóg, w}nvyższamy Cię, Tyś jest Pan uwielbiamy Cię, CGFG''
Tyś nasz odwieczny ojciec, Twe strvorzenie wielbi Cię FGCFGaGD
Twe stworzenie wielbi Cie. Amen. FGaGFGC

t69.
Panie świat ujrzy Cię i napełni się poznaniem chwaĘ Twej,
Takjak ocean pełenjest wód (x2),
Wśród narodów lud Twój Panie jest sztandarem,
By głosić wciąż Królestwa Twego chwałę,
Twój lud nie wstydzi się, wyznawaó Imię Twe,
Cały wszechświat pełen chwały Twojej jest.

170.
Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm, GCGC
Skłaniam się, przed święrym tronem Twym, GeaD
Wznoszę ręce moje wzwyz, miłośó mą wyznaję Ci, GCHe
Uwielbiam Ciebie w Duchu, uwielbiam w prawdzie Cię, aDaD
Zycie me oddaję Tobie uświęó je. aDG

t7l.
on jest dobry, on jest Święty, Dawca szczodry, widzieć uczy nas GaDGD
on łagodny, pełen ciepła, on Zbawiciel, Bogiem jest' GaDCDG

Jesteś dobry, jesteś Święty, Dawca szczodry, widzieć uczysz nas'
Tyś łagodny, pełen ciepła, mój Zbawiciel, Tyś mój Bóg.

17ta.
Śpiewajcie Panu, który IGó|em jest, Jemu cześć i chwała na wieki. eDe..

172.
Kocham więc nie muszę się baó, zabierz mój strach (x2), HAE
Jezus mówi ci, że mitość 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 ..,

DAGDG
DefisGA
eAGDh
eAGD
GADAhAII
eCA



t73.
Nadchodzi Pan w swej mocy i chwale, DGAD
Nadchodzi Pan śpiewijmy Mu pieśń, DGhA
Nadchodzi Pan Hosanna, Hosanna, DGAI)
Nadchodzi Pan śpiewajmy Mu pieśń. DGAD
P: t::: Pan powraca na Syjoń pośród chwĄ jest Jego tron, hDEAD
UwlelolaJmy Uo wywyższajmy' chwalmy Go niech ujrzy świat. hDCahCA

|e1s !trv. str1s Panem jest, o'ul,o" *u,u* oanów Pan,
Cała ziemia Jego jest, po najda|szy świata ńes,
^ Jezus, królów Król, Jezus, świata Pan (x2),
on okrzykiem w walce jest' sprawiedliwość niesie nam,
Poznać bardziej chcemy Go, w marszu wie|biąc Imię to.

r7s.
Imię to, ro-zgtasz aj wciąż, wołaj coraz głośniej, Jezusa głoś , a7DZanieśmy Imię to, wszystkim narodom'
Złózmy hołd, z wszystkimi co żyją
Królu narodów, 

t9turny Cię, kólestwo Twe niech przyjd,zrc,
tsądź wola Twa, Kró|u narodów-

A

CAGA''

DADG
DAD
GDADE
A

ĘBc'FBc
F'BF
CF

176.
|,I9j P-an łle. niech będzie uńelbiony i b,łogosławiony
Bóg zbawienia mego,
Będę śpiewał Ci, sławił Imię Twe, i wśród narodów
Głosi,l chwałę Twą.

176a.
Wielbić Imię Pana dziś chcę (x3), to mój Bóg , (x2)
rmtę fana Jest twierdzą , warowną twierdzą
Skałą zbawienia , schronieniem mym.

l.Chcę zmieniaó bieg historii,',]łu, 
"n.u 

nowe kaĘ w ni e1 zapisać, D
-T"g,ig,b': 

piórem w Twojej dłoni, pragnę być *i"-y Jao koń.u,rel. ń'rolestwo tsoże widzieć chcę, hfishfisNiech twoja wola spełni się, hfishfis
^ ̂  W żryciu mym (x2), w niebie i na ziemi, h,A2 Pałr Bóg, nas'wybrał i powołał, dawno pr,ćznaczył nas dla srebie,
. :|ce 

oysmy byh ludem świętym, i wydawali owoc Ducha,
5 ' b^og wzywa nasze pokoIenie' byśmy głosili Ewangellę,

on nas napełnia swoim Duchem, mocą potwierdia ,ńi" słorvo.



Tyś najwyższy Pan wszechświata, wróg u twoich padnie stóp, DGA''
Moc i wielkośó Twą ogłasza, całej ziemi nieba chór. DGADGAD

t79.
Izraelu słysz, że Pan twój Bógjedynym Bogiem jest (x2), ehe..
Będziesz kochał Boga twego cĄm sercem, całą moc6 GDeDGD
Daj Mu chwatę, on Król chwĄ w Nim jest szczęście twe, GDeChah

Bo poza Nim nie znajdziesz, zbawienia ani żrycia, eDeDe
Więc całym sercem wielbij, eDe
Wznosząc głos swój w tym wyznaniu, CahCD

180.
19 Bóg *y*v?.zajmy Go , u stóp Jego złóżmy cześć (x2), eDe..
Gdyż on' jest Swięry, eDG
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest Święty (x4). GeCD

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'

l E1 .
Błogosławione jest Imię Twe (x2)
I wywyższone nad wszelką chw ałę 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'

DAGA

DfiseA"
GADFish
ecA
DfisGBC

FB,ad,gad,gC
CFBa
dgBCBF
dCgFC

Powstań chwal Boga wciąż, on Panem wszechświata jest. DfisGBCD
tEz.

Czemuś smutna duszo mą 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
Welbię Go, on rozjaśnia me oblicze,

183.
refl Wie.lbię Imię Twe (x4),

nie zawstydzę się już nie. '',dGC

dG
Tyś mocnym Królem jest, wiedziesz nas sam, FGCaFGC
Zywym Słowem Boga, nad wszystkim Pan, FGeadGFC

l.Bóg Wszechmogący, Doradca, Zbawiciel dobry, nad wszystkim Pan,
2'Pokoju Książe, Emmanu e|, Żyjący ojciec nasz, nad wszvśtkim Pan.



184.
Jezus Chrystus przyszedł na świat,
Aby zniszcryć na wieki potęgę zta,

CGaeFGC
aG

Chrystus w nas zwycięzcą jest, więc radujmy się dziś, CGaeFE
Bo Jego królestwo jest w nas' aDG

Wszelki grzech Pan zwycięĘł, alle|uja Pan zwycięzył, CFC'.
Smierci moc pokonał, alleluja pokonał, DGD..
Nad chorobą tryrrmfuje, allelda tryumfuje, EaE..
Jezus Królem jest, FGc

Imię Pana, moc Jego Krwi, nad Szatanem daruje zwycięstwo nam,
Musi pierzchnąó złego moc, Chrystus Panem tu jest,
I Jego zwycięstwo jest w nas'

lE5.
Uradowałem się gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana' aGFa

186.
Wielbię majestat Twój, radośnie śpiewam Tobie pieśń, DGA"
Wielbię majestat Twój, DGA
o wielkich czynach Twych opowiadaó chcę, hGeAD

Błogosławieństwo i honor i cześó Tobie, Panie mój, acD
Wy,ł*yższam Ciebie w Twej władzy i sile, Tyś mocny Król. aCD

187.
on powstaje, powstaje w sercu mym, jak wojownik walczy mój Pan, Heahe
Zbroję do walki przyodział on sam, w ręku swym dzierży miecz, aGcD
Poraził swym tchnieniem wszystkich wrogów mych, he
Polegli u Jego stóp, cGA
A więc powstań już i walcz Zbawicie|u mój (x2). GDIIheA

1EE.
Jestjedno Ciało, jestjeden Pan, AGD
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli, GD
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz, GAfish
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę, CeA

Jesteśmy |udem Króla chwał, Jego świętym narodem, DhA
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć,, GeDGe
Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, GADhA
Wielbimy Jezusa, on jest Królem całej ziemi tej. GheDeAD

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,

ehe,C,a
Cde"
CDGDe



Jego zwycięstwo ogIaszaj dzis'
r90.

Pragnę wielbić Ciebie' zaśpiewać chwały pieśń,
Złożzyć u stóp Twoich' ca'le zycie me,
Niechaj z gtębi serca, pbnie 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 sĘszałeś, snvórcą krain on jest,
on się nie zmienia, cztowiek 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 Ącia za darmo zaczerpnie,
Alleluja, wielbimy Cię (xa).

193.
Nie ma w żadnym innym zbawienia, cGcG
Gdyż nie dano ludziom pod niebem, cGFcG
Żadnego innego imienia' w którym moglibyśmy być zbawieni, cG..FcG
Ja jestem drogą prawdą i życiem, aGF
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. aGaGFa

194'
Chwała, chwała, Barankowi cześÓ (x2),
on godzien chwĄ jest i godzien, by Go czció,
Nasz Pan na tronie swym,
Wielbijmy Go, bo godzien chwaĘ jes!
Nasz Pan na tronie swym.

195.
Panie przebacz, winy nasze,
Łaskę swoją daj nam (x2), Panie nasz, bcB'C
Ześlij Ducha, ześlij Duchą Ducha swego daj nam (x2)' Panie nasz,
Zbavł nasz naród, zbaw nasz naród, okaż łaskę swą nam (x2), Panie nasz.

196.
Słowo Twoje Panie (x6), oczy moje |eczy,
Tak tak , o tak .

DeAD
eAD
GAfish
eAGD
GAfish
EADGD

aFGa

CGFa

ad
GC
aFd
Ea
Ead,Gea,Fd,Ea

DAGeA(D)
DGAfish
GACDCD
GAfish
GAG

fCisfCis

ehe.., CaD
GhCD



Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, wznoszę do Ciebie mój głos, GAh"
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłośó wierna jest, GAfishGAh
Tyś pomocą mą w potrzebach mych, Panie przy tobie byó chcę.GAfisheFis

198.
Święty, Święty, Święty jest nasz Pan (x2),
Przed tronem Twym chwalimy Cię,
Przed tronem Twym wielbimy Imię Twe,
Przed tronem Twym wznosimy hymn chwĄ.

199.
oczyść serce me chcęjak ztoto lśnić ijak czyste srebro, EHcisfisH

197.
Ty jesteś skałą zbawienia mego' w Tobie ma siła i moc,

oczyśÓ serce me, chcę czystego złota, blaskiem lśnić,
Zstąp ogniu zstap, przyjdź oczyśó serce me,
Pragnę być święty Tobie oddany Panie ,
Chcę zawsze byó święty,Tobie mój Mistrzu
Na zawsze oddany, gotów by sfużryć Ci'

on Ęje' tak on żyje w tobie,
Potężna armio Boża wstań o wstań,

l .Najwyższy czas' by już postawić nogi swe na ziemi tej,
Którą daje nam Pan, sam Chrystus wiedzie nas,

efishGAh

aD,GCe,aDG
CFGC
CFGC
CFGCG

EIIcisfieEtl
EAIIEAH
EIIEAH
EHEA
EEfiSHAE

DGDGD
heADA

AhG
ADA

dAd
dAd

CFgd
CF

oczyść serce me, obmyj swoją Krwią spraw bym mógł być święty,
oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów, oczyśćje.

200
ref Rozraduj się Chrystus w sercu, nadzieją wielkiej chwaĘ jest,DGDheA

Chce, aby poznał cały świat, że on najwyższym Panem jest, hGheA
2.Bóg wciĘ przekształca nas, by swój osiągnąó cel,

By Jego moc mogła dźałaó pośród nas,
Co niemożliwe dziś, gdy wierzysz może faktem być,
Wielbijmy za to Króla chwał,

3.WspaniĄ' cenny skarb w sw)rm sercu ktŻdy ma,
Kto z cĄch sił swemu Panu sfuzyć chce,
W słabości naszej Pan objawia swoją wielką moc,
Spiewajmy Jemu pieśni chwał.

201.
Tylko Bóg odwagę daje nam, tylko on do zwycięstw wiedzie nas,
Bo Chrystus Pan pokonał piekła moc, Królem jest,

On przenvyciężył z.łego moc i swój wyzwolił lud,
Na słowo Boga zadrĄ wróg,



A ziemia pozna, że to Ęlko Bóg...
foz.

oddaj brzemię Jezusowi, on pomoże ci (x2),
Wyżej, wyżej ' '. Jezus coraz wyŻej
Niżej, niżej.'. Szatan coraz niżej'

203.
l 'Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje Ącie nam,

Jemu składam dziękczynienie, chwatę z serca mego dam,
ref Jezus siłą mą Jezus pieśnią mego Ącia,

Królem wiecznym on, niepojęty w mocy swej,
W Nim znalazłem to' czego szukałem do dzisiaj,
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężat w każdy dzień,

2.W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar,
Jego śmieró to oczyszczenie, lego Ęcie chwałą nam.

204.
l.Szeroko Twojej łaski rzeka pĘnie wciąŹ, FcB

Z mitością darm o dajeu życia dar, FCBC
ref Przed Tobą korzę się, chcę w pełni pojąÓ miłość Twą (x2)' CdBC

2.Do końca ukochałeś Panie Kościół swój,
Na Krzyżu z grzechem świata tocząc bój,

3.Tak łatwo można przyjść do Ciebie łaskę wziąó,
Z radością darm o dajesz irycia dar '

205.
Święty żar niech w sercach płonie, chwĄ pieśń niech w duszy brzmi,GDt;c
oczyśó nas niebiański ogniu, daj nam moc świętymi być, GDCD
Z gorliwością sfuzryć Ci, cDG' ref:CGDGCGDCDG

, Cały- sercem chcemy sfuźryó Ci' daj nam moc świętymi byó (x2)'
Swięty żar niech w sercach ptonie, mitośó Boża żyje w nas,
Uczyń nas wiemymi Tobie, Panie nasz prosimy dziś,
Daj nam moc świętymi być.

f06.

gA

EAH

eDheDhe

GDHe

Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg, Tyś jedyny Pan,
Pokoju Pan, wywższam Cię, zawsze będę chwalió Cię,
Chcę wielbió Cię' Tyś sprawiedliwością mą
Wylvyższam Cię' Tyś wielki Ró8'.Tvś jedyny Pan.

Tyśjest Król' Tyśjest Król, Jezus to Król (x2),

GeCDGD
GeCGD
CeaD
GeCDG

EHcisA"
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 rwoje imię znam, Ęś dzieckiem mym'
Choóbyś musiał przez wo dę, przez ogień przejśó,
Sam będę cię strzegł,
Ja Pan ( twój Pan ), twój Bóg, ja Pan ( twój Pan ), twój Bóg'
Nie możesz utonąÓ, nie sptontesz.

213.
l.Jesteś o Panie wśród nas, Twoje to miejsce i czas,

Gdzie dwóch lub trzech w lmieniu Twym,
Przychodzi, by wielbić Cię, Ty jesteś pośród nich.

2.Jesteś o Panie wśród nas, Twoje to miejsce i czas,
W Imieniu Twym jesteśmy tu,

1 . Nasz Pan to *,"."n'o"n, il'ut - on stwórcą świata jest, eDe
on stworzył ziemi kąg - powiedział od razu zrodzita się, eDCDe

on rzekł ',Stwórzmy ludzki ród'' . człowieka na swójwz6r,
Podobny niech będzie nam - swój obraz utrwalił Bóg w każdym z nas.

ref. Bóg uczynił nas na Swój wzór, obdarzył nas Ąciem swym, GDae
w ródzińe jednej zryó , Gc
By chwałą iego byó ' by chwałą Jego byó. CDEaDCG

2 . Zvłićdziony był kazdy z nas , przez dumę uwierzył w fałsz,
Ku śmierci obrócił się , w tym dniu każdy człowiek poznał grzech,

I teraz caĘ świat - wolności chce poznać smak ,
W Chrystusie zbawienie jest - p rzezKrew odkupiony-jest kłitdy zna.s'

210.
Duchu Święty w ołaln prĄdź ''' Bądź jak ogień duszy mej '., Da
Bądź jakogióń w ciele mym'., Rozpal mnie. GD
Ńs"echmógący Bóg jest pośród nas' miłosierdzie Jego wielkie jest, aGD
okazuje dobroó swoją dziś, dla Ęch którzy chcą miłować Go. a i GDaGA

ftt.
Jesteś Panem nieba, Tyś źemi Pan, GhaCDG
Jesteś Panem stworzenia' wszechświata Król, GhaCDG
To wszystko jest Twoje' wszystko dziełem Twych rąk, GeFD
Twa łaska nie ma końcą bez granic, bez miary Twoja moc, GdGCF
A tron Twój w świętości wznosi się' GDEsFG

212.
Jezu daj nam, poznać Ciebie, pozwól widzieó twarząw twarz,GDehCGaD
Dotknij, u|ecz, trzymaj, provładź, w Tobie zawsze pontó| trwaóGDehcGDG

arF,d,a
CGFC

CG
FC
EaeFe
FGCE

cFcFcFccT
FGea

FCFCFGC



By miłośó wyznawaó Ci, wysławiać Cię i czcić,
3.Chwała Ci Jezu i cześć, z serc naszych pĘnie ta pieśń,

Wznosimy ręce wielbiąc Cię'
Tyś Królem, Tyś Panem jest' sławimy Imię Twe.

214.
Jedną dziś tworząc rodzinę' wszystkie dzieci Twe, fisAfisAE
Chwalą Cię w jednym Duchu Króla królów, chwalą wciąz, fisAfisAE

Brzmi pieśń, Abba, ojcze, Swięte Imię Twe (x2). EcisgisfisAE
fts.

Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze Ęcie (r2), cFcc(c)
Głośno raduj się, śpiewaj Panu chwał, miłość wyznaj Mu, GFG
Tańcząc przed Nim, F
Głośno raduj się, śpiewaj Panu chwał' miłośó wyznaj Mu, GFG
A.lleluia. FG

216.
ojcze nasz, dzieci Twe, prayszły tu, by wielbić Cię,
Zjednocz nas, miłością swą Duchu zstą),
ref Twoja miłość niech łączy nas '' (x2),

Niech zstąpi Twój Duóh, takjak rosa poranna,
Twoja miłość niech łączy nas ', (x2)'
Jak uczy nas Pan, i jak on nam rozkazał'

Miło jest i pięknie, razem Ę| w jedności Twej'
Wonią Twa pragniemy byc, w swiecie 6,rn,

Pomóż więc, wszystkim nam,zgodnie zyć i pokój nieśó,
Zycie swe, rozwijaj w nas, Duchu zstąl.

217.
Choóby góry ustąpiły i pagórki się zachwiaĘ,
Nie porzucisz mnie
Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiĄ,
Będziesz kochaó mnie, na wieki już, Panie mój'

ztE.
Sfuchaj Jzraelu, tylko Jahwe jest Bogiem trvym, CdeG

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

ft9.
Niechaj miłość Twa, jak potężna fala,
Sptynie tu, przez tas|<l Twej zdrój, Chryste dotknij nas.

cdcBcBdcBFc
CdCdCFdGC
CGFC"
CdGFC
CGFC"
cdGfc

CDCDC
G
CDCDC
GDCG

DGDeDeGA
fishfishefisD



220.
I .Me serce jest przy Tobie Panie,

Uwielbiam Cię,Tyś Królem mym,
Wspaniałość Twa jest mym natchnieniem,
Twa łaska duszy mojej budzi śpiew,

Cała chwała, godnośó i moc są w rękach Twych'
Są w rękach Twych,
lezu, Zbavłco, Tyś Synem BoĄm wielbię Cię,
Uwielbiam Cię,

2 'Zto obce Ci, miłujesz prawośó,
Dlatego Bóg wywyŻszy Cię,
Namaści Cię olejem radości,
Napełni się wonnością pałac Twój,
3.Panie Twój tron, będzie trwał wiecznie,

Wyroki Twe tak sfuszne są
I w chwale znów przyjdziesz zwycięski,
W pokorze, prawdzie i w prawości swej.

Do mnie wróó, zbawię Cię, cała ziemio (x2),
Bo jam jest Bóg i Twój Pan jedyny (x2)'
Przyjdźcie Doń, zbawi was, przy1dźcie do Pana (x2)'
Bo on wasz Bóg iwaszPan JedW,Y (t2) '

Skałą Pan, Bóg opokąjest nam,
Niech mówi co kto chce' lecz my sławimy Pana,
Choó ciemno w|<rąg z tarcząwiary przez mrok,
Będziemy iśó 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 s\Ąym Duchem'
Więc wiary toczę boj, by ujrzeó Cię f,łarząw tvłaIz.

223.
Panie usĘsz nas, i ożyw, tak ożyw nas znów'

ref Panie usłysz nas, Panie usłysz nas,
Panie usĘsz nas, i ożyw, tak oży.v/ nas znów,
My twe dzieci prosimy, wysfuchaj i ożyw nas znów.

GDGCe
CaDGC
GDGCE
CaDG
eCaDHC
aDG
eCaDHC
aDG

fisEDEfis
AECiSFiSED(fis)

Fd
BF
Fd

FBF
FBCF
FBFC
dBc

Poprzez wzg|ąd na swą chwatę, wysfuchaj i oŻyw nas znów,DfishFisGDeA
DfishGAeA

GAhGAD



f24.
| ' Hołd Jezusowi z|óżlmy, to wspaniały królów Król,

Potęzny i laskawy, sprawiedliwy Bóg,
on nas obdarzył szczodrze, swą miłością chwałą swą
I w jedno wszystkich złączył, któtzy lego s4

ref Jezus, Kró|em narodów, Jezus panów Pan,
Jezus, Królem narodów, panów Pan,

2'Wszystkle narody świata, przy1dźcie Jemu złożyć hołd,
l wielkim g'losem wołać, że najwyżsry on,
Przyjdż. Panie i napełnij' swą świątynię chwałą Twą
By to ujrzawszy ludzie, chcieli szukać Cię,

3'Czcr; Pana' złóŻ Mu pokłon, już nadchodzi sądu dzień,
Bóg stworzycie|em twoim, 

|ełu 
oddaj cześć.

Caly świat niech usłyszy' niech wie każdy kraj, GaGDG
Ze Chrystus Pan jest Królem nieba, i całej ziemi Panem jest. GCGaDG

Grzechu nloc prze,lamiemy, zwiastując tę wieśc,
Ze Chrystus umarł i zmartwychwstał' by zniewolonym pomoc nieść,

Wlęc pracujmy niestrudzenie, bo dzien krótkijest,
Ci, co ze łzami sia|i ziarno, z radością będą snopy nieść,

wkrótce Pan przy1dzie w chwale, Baranek, Boży Syn,
By z wszystkich plemion i narodów, oblubienicę swoją wziąć.

t26.
Jeś|i Iud, który nosi lmię me, przede mną uniży się,
Gdy me; twarzy szukać będzie wciąż,
od złych dróg odwróci się'
Wtedy wysłucham ich wołania, iprzebaczę im,
Grzech im odpuszczę' kraj ich uzdrowię,
Tak uzdrowlę kra1, ich kraj'

2ź,7.
Wyruszy nasz Pan jak potężny wódz,
Jak wojownik gotujący się do boju, Pan powstaje już

On z okrzykiem bo;owym wyruszy wnet,
Ząbr:ni kr:yk, glośny kr:yk, co do boju zwie,
I nad wrogiem odniesie zwycięstwo swe,
7-abr:ni kr:yk, gtośny kr:yk, co do boju zwie,

fabrzml g,łośny krzyk - Jezus !
f28.

Pane przyjdż czekamy, to Twój czas,

GDeCeCeaD
GDeC eaDG

DaeDCDG
DaeaD

dCdCBgF
dcdc
BgA
DgCFgdA
DgCF
gdgAd

FCF
(x2), dCBCF

dB
dc

dB
dc(gC)

CF

cFc



lezu prryjdź i ulecz nas,
Duchu przyjdź' napełnrj nas,
Kochamy Cię (x3)' Panie nasz,

Panie przyjdź. ja czekam to Twój czas,
leal przyjdź i ulecz mnie,
Duchu przyjdź, napełnij mnie,
Ja kocham Cię (x3)' Panie mój.

229.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody'
luŻ teraz we mnie Twe Królestwo jest.

230.
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja,
On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja,

Księciem Pokoju, Panem wszystkiego'
Twoje Kró|estwo na wieki trwa,
Alleluja (x3), chwała Ci.

231.
on szedł gdzie idę ja, stał tam, gdzie stoję ja' C'FCa
Czuł to co cz.lję ja, rozumie mnie, c'G
Moje słabości zna, człowiekiem był jak ja,
Pokusy musiał znieść,lecz czysty jest.

ref Bóg jest wśród nas, tak blisko nas, aGaGF
Bóg jest wśród nas, Emmanuel. aGaG

Wzgard'zony pizez ten świat' przesądów poznał smak,
Cierpiał niewinnie, lecz kocha wciąż,
Płakał nad życiem mym, zapłacił za mój grzech
Za mnie dał Ącie, bym życie miał.

. 232.
Poślij nas,.by ogłuzać Twoje Kró|estwo,
Aby głosić, uzdrawiaó, poślij nas,
obdarz nas, swoją mocą i swoją władzą
By anyciężać zło iuzdrawiać świat.
Nic nie bierzcie z sobą w drogę,
BowIem Bóg swój ch|eb wam da'
A na dom do którego wejdziecie,
Pokój swój niech ześ|e Bóg.

233.
Tyś ucieczką i mocą mą Boże zbawienia mego, eADh

cFc
CFC

CGFdC

DGA
GeA(D)

eGDe
aeDe

eAD
eADG
hArGD

CGaFC
CGaFDG
CGaFC
GC
CGaFC
CGaFDG
CGaFC
GC



Panie mój, miłośó swą dajesz mi, eFGCG
Panie mój, tak pragnę Cię, miłośó Twoja gładzi grzech, CdGC
Panie mój, miłość swą dajesz mi (x3). eFGC'FGC'FGC

236.

Jezus, moim zbawieniem jest ?31,,, 
".",' 

życie me.
23s.

Panie mój wrażliwośó Twa, topi mego serca ża7,

Ńe odstąpi od ciebie, moje przymierze się nie zachwieje,
Słuchaj mnie. 

23g.
Mój Bóg jest zródłem mego życią
Swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie' (x2)

Nie lękaj się bo wykupiłem Cię, wezwałem twe imię, tyś mój' cdcd
ChoÓby ojciec i matka opuścili Cię, Ja Pan pŻygarnę cię znów, cdcdc
Sfuchaj mnie, C
Góry mogą ustąlić, pagórki się zachwiać, wzgórza utonąó, eFd
Ale miłośó mą c

FBCBFBdC

cdGc

FCBFBFC
BCcDgC
F

et
CDCDe
GDae
GDae
GDAeGDAe
4e...

eFd
c

ea
CDe

Święty jest, Bóg nasz Pan, Jego lmię chwalić chcę,
Potęxy, wieczny Boże nasz, jedynie godny chwał.
(Wielbię Cię).

237.
Pan jest pasterzem moim, eeDe
Niczego mi nie braknie, na zielonych niwach pasie mnie, eaDe
Nad spokojne wody mnie prowadż, enDe
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.

I wedtug bogactwa chwĄ swej, obdarza moje życie codziennie' GDaGH
Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie, Gr
tr,tó1 latwe o mnie troszczy się, tak troszczy się, CDe
Mój Jahwe o mnie troszczY siQ. 

.. 
CDe

Nie siłą nie mocą naszą lecz mocąDucha Swiętego (x2)' eeEe
Ruah (x3). eaffe



244.
Tyś jest schronienienr mym' napełniasz serce me' heAD
Wolnością wvych pieśni, kiedy strach ogarnie duszę mą GeFis
Będę ufaÓ Ci, będę ufaó Ci' heA
Słaby niechaj wyzna: mocą i siłą mą Bóg! DeFis

2Ą|.
ojcze, Tyś najcenniejszy w życiu skarb,
Radośó ma i nadzieja duszy mej'
Koch.am Ciebie (x3)' Tyś mój skarb.
Jezu, Tyś najwspanialszej łaski dar

242. .
l.ojcze, wołam Ciebie ojcze, bo jestem dzieckiem Twym, AIlEADEfis

Chcę wciąż, przy boku Twoim byó, Tyś moim ojcem, DfisEA
Ojcze, Ojcze latem dzieckiem Twym, AfiscishEA
Qcze, Święty ojcze, Tyś Ojcan mym. fiscishEA

2.ojcze, kocham Ciebie, Ojcze, śpiewam Tobie pieśń,
Bo Ty, tak bardzo kochasz mnie, Tyś moim ojcem.

3 .opze, chcę Ci słuryć, ojcze, szukam twarzy Twej'
Chcę wciąż, przy boku Twoim być, Tyś moim ojcem.

f43.

GaDG
GaDG

eaPGrea,DG

Chwalcie Pana wszystkie narody (x2),
Wysławiajcie Go wszystkie ludy (x2)'
Albowiem łaska Jego jest nad nami (x2),
A wiernośó 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 mnąjestś, Ty o mnie ffoszczysz się,
Z głębi serca cbcę dnśwymać, że

Kochamy Ciebie,, ̂ "r" 
" 

t1i'.

Wejdzmy do lego bram z dziękc4mieniem, u Jego troru oddajmy cześć
Wejdźny do Jego bram z uwielbieniem, radomą Bogu śpiewajmy pieśń,

Rozraduj się w Nim, Twym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości t'wej' aGa
Rozraduj się w Nim, Twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższać go chciej.

DA
GDA,DAI)

GChaD
GCaD
GCaD
CDHe
CarDG



247.
Któż jest tak potężny jak nasz Pan?
Któż w zwycięstwie wiedzie nas?
Któż miłością swą obdarza świat?
Któż nam daje tyle łask?

GCG
CD
GCG
CD

Rl.To Pan nasz Bóg' potężny Kró| w niebiosach, CDGCG
To Pan nasz Bóg, na ziemię do nas zszedł, CDGCD
To Pan nasz Bóg, zamieszkat w naszych sercach, CDGCG
I miłością swą zamienia smutek w śmiech eCD

Jego serce zawsze czułe jest, on usĘszy kazdy szept,
on przygamia wszystkie dzieci swe, i za rękę wiedzie je'

Rll.To Pan nasz Bóg' w miłości nieskończonej,
To Pan nasz Bóg' ptzychodzi do nas dziś,
To Pan nasz Bóg, więc oddaj Jemu Ącie,
A zobaczysz jak przemieni serce twe,

R3.To Pan nasz Bóg' niech chwĄ pieśń popĘnie'
To Pan nasz Bóg , wylłtyŻszaj 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 siQ nie bQdQ,on.

Niech Twa ż}rva woda pĘnie przez duszę mą
Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną
w kazdej s1'tuacji, która trapi mnie,
Troski i kłopoty u twych stóp złozyć chcę.

Jezu (x3), Ojcze (x3)
Swięty' Duchu' SwięĘ.

Ptzyjdź o Duchu ŚwięĘ, kieruj życiem mym'
Niech w ramionach Twej miłości skryję się,
Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę mą
B|isko Twej miłości pragnę iść drogą Twą'

oddaj zycie Panu niech on sam wypełni je,
Niech w ramionach swej miłości skryje cię,
Gdy Mu oddasz życie, on ci wo|ność da,
Będziesz żył, panował wie cznie już razem z Nim

DeAGD
GAD
hDAD

DGDAD
DGDAD
DGDAD
hGAD

DG,DA,hGAD



250.
Pokój jak rzeka' miłość jak górski wiatr,
Gdy moc Twego Ducha, ogamia caĘ świat,
Radość jak strumień koi duszę mą
Przyjdź Duchu ŚwięĘ, ogniem swoim zstąp. (x2)

ZłoĘłemw Panu całą nadzieję (x2),
on schylił się nade mną i wysłuchał wołania mego,

CGFC
FCdCG
CGFCG
aEaFCGC

fSt.
Gdy stoisz przed Panem ucisz się, bo Święty jest wśród nas, DfisheA
Przed Panem kolana skłoń, zbojażniąi ze czcią DfisheA
Nie znajdziesz grzechu w Nim, gdyż Bóg nasz święty jest, GADGAD
Gdy stoisz przed Panem ucisz się, bo Święty jest wśród nas. GAfisheAD

Gdy trwam w uwielbieniu wtedy Pan, jaśnieje w życiu mym,
Zapala w nim święĘ żar, wypełnia pięknem swym.
Przejmuje lękiem mnie, widok światłości Twej,
Gdy trwam w uwielbieniu wtedy Pan, jaśnieje w zyciu mym'

Stoimy przed Panem jego moc' wypełnia miejsce to,
on przyszedł oczyszczai,leczyó nas, udzielaó łaski swej '
Wszystko możliwe jest, jeś|i wierzymy Mu,
Stoimy przed Panem jego moc, wypełnia miejsce to.

) ą.,

Miłość wielkąjak ocean, ojciec Bóg okazał nam, GDGCGD
Gdy Syn Bozy' odkupiciel, przelał Krew, bezcenny dar. GDGCGDG
Czy ktoś moŹe to ztozlmieć, co w Jezusie Bóg nam dał? DGDG
Nie zapomnij tej miłości, która wiecznie będzie trwać. GCGDG

Na Golgocie wzgórzu|lańby, trysło Źródło życia wód,
Niesie miłośó, pojednanie i omywa grzechu brud.
Łaski tej potężne rzeki, z Chrystusowych płyną ran,
Pokój, Bożą sprawiedliwość, wszystkim chce dać Chrystus Pan'

153.
GCG
aCaCD

Wydobył mnie z dołll zagłady , wydobył mnie z kałuiry błota,CDG
A stopy me postawił na ska|e i umocnił moje koki. eGeDG

254.
Duchu Święty '', przyjdź dotknij mnie Panie mój, GCDG
Niech Twa miłośó '', rozleje się w sercu mym' GCDG
UsĘsz mój głos, Panie wzywam Cię, cDG
Pragnę doświadczyó obecności Twej ' CDG
Chcę byś dotknął teraz mnie, Duchu Święty przyjdź CDeaDG



f55.
Jeśli nie ją jeśli nie Ę, dziś nie będziemy Jezwsa czcić,
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew,
To kamienie wzniosą swój krzyk

Pruyjdż do Pana z pieśnią chwał,
Blogosław Mu i dziękuj wciąz.
Głośno raduj się, on zbawienia naszą skałą.

1. Błogosławię Cię, Panie i Boże mój, GADGAD
odbierz Królewską cześó, boś Ty godzien by sławió Cię' FishGA

2. okazujesz swą moc' błogosławisz mój dzień,
Przyjmij dziękcrynną pieśĄBoś Ty godzien by sławić Cię.

WeidŹ do Panskich bram' z sercem pełnym wdzięczności, FgCF

DGADCA
DGAh
eAD

FgFC
FgCF
FdFCF

Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki' BCFBCF
Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. BCFBCF

257.
Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest, jak zyó bez miłości Twej? DAGA"
Jezu' otwórz me oczy, bym qrzeć mógł, Twej miłości cud. DAGA"

Przyjdż, i napełnij nas, mocą Bożą co dnia, GADGAh
Tyś Pokoju Księciem, Lekarzem dusz, GAlish
Jesteś Światłem' co w ciemności nie gaśnie. GA

258.
ref. Allelują Alleluja' GCDGCDH

W Bogu nadzieje mam, on pełnią radości mej. CDGeaDG
1. PrzyjdŹmy radośnie śpiewajmy dziś, GcG

Skale naszego zbawienia, CaD
Z wdzięcznym sercem' za wszystko dziękując Mu, GcG
Wykzykujmy radosną pieśń. CD

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 oczyszczamnie, CGa

Nowe Ącie znajduję w Twojej Krwi, FG
Twoja Krew prze|ana jest, by wykupió z grzechu mnie, F.GCea
obmywa tak, abym bielszy był niz śnieg, niż śnieg, aFfCGa
Mój Jezu zmazujesz winy me. dFGc



f60.
Spocznij na nas Duchu Pana' Duchu mądrości i rozumu, DfisGDfisG
Duchu poznania i bojaźni 

""i?il""n".iłości 
i mocy. DfisGDeAD

Allelu o alle allelu, allelu alleluja (x2) dCgd dCdC
Ześ|ij deszcz, o Panie ześ|ij deszcz,
Niech Twój ŚwięĘ Duch oczy szcza nas,
PrzygoĘ 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 Bożry Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas,
Twoje Słowo jest światłem naszej drogi'

Wyslawiajmy 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, Ce
Prz1jdź otvtórz oczy nasze dziś, i oświeć wszystkich nas, eFf
Twoja prawda niezmienną na wieki, utwierdź w wierze nas. CeadC

Ty Panie tak miłujesz świat, że swego Syna dałeś by,
Za|udzki grzech nakłzyżu zmarł' i dał nam poznać Cię,
Twoją prawdę niezmienną na wieki, i wielką miłość Twą

Ty jesteś Bogiem mym, Ty jesteś radościąmą ADADAfis
Uwielbiam Cię Panie EDE

Połóż mnie jak pieczęó na Twyn sercu, ADA
Jak pieczęó na twoim ramieniu, ADA
Bo jak śmierĆ potężna jest miłość' cG
AzazdrośÓ jej nieprzejednana, DEDE

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,
CĄ jestem Twój' aż na wiekl,
oto moje serce przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.

265.
Chcę wywyższaó Imię Twe,
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie dziś raduj ę się,
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić,

rcr. Z nieba zstryi.łeś i chcesz prowadziÓ mnie,
Na Krzyzu zmarłeś, by mój, zapłacić dfug,
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 miłośó Twą

""r. 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, Twoj ej 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 n:;;Ą żyÓ,
Twoj e napomnienia,
Chronią mnie' strzegą mnie, dajążycie mi.
Alleluja, Alleluja. (x2).

268.
Chrystus Pan, BoĄ Syn, Zbawca nasz, zgodzit się,
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeó chciał,
kircbym znał, mój ogrom win i wiedziat że ,
Krew Jego zbawia, ocryszcza i leczy.

r.r. Wywyższony bądź, JezuBaranku mój'
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król,
WywyŹszony bądź, BoĄ Baranku,
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd'

CeaCR
CdG
Cea
CFGC

GCDC

bcncc
GCDCG
GCDhe
CDG

Afis
hE
Afis
h
E

gC...

cgcg
cg
BCD
gC...

EAEfishE
AD
DAhA
DEAE
DAEfis
hA
DAEfis
hEDA



Niech z radości tańczy serce ,"?!",&,'
Tyś wspaniaĘ Pan, wspaniĄ Król' mój Bóg.
Jakże inaczej znieśó radość tak wielką o Panie mój,
W swoim zwycięstwie wo'*i;o:.", dar dałeś mi'

r. Panie dzięki Ci zaTwój kosztowny dar'
Dałeś życie swe, zmarłeś za nas, dzieki Ci.
ZwycięĄ|eś śmierć na Golgocie.
Przebaczyłeś nam catkowicie'.dzĘb Ci'

t, Jakże kocham Cię, bardzo kocham Cię,
Lecz nie pojmę nigdy czemu kochasz mnie,
Dajesz radośó mi, Tyś pokojem mym,
Ale najcenniejsze dla mnie Paniejest,
To' że kochasz mnie.

z. W Twoich ranach mam uzdrowrenre,
Daj ąc miłość swą mój zabrałeś strach, dzieki Ci'
Krwi Twej cenny dar, zmywa winy me,
Przebaczyłeś mi całkowicie, dzięki Ci.

..r. Jahwe ja wiem, jesteś tu,
Przy mym boku dzień po dniu,
ochraniasz mnie od zła,
I prowadzisz mnie drogą odwieczną.

r. Ty przenikasz mnie Panie i znasz,
Czy siedzę czy stoję zawsze wlesz,
Twoj a dłoń jest nade mną odsuwa śmierci cień,
Chroni mnie przed złem '
u. Gdzie przed Twoją miłością uciec mam.
Gdybym wstąpiI do nieba będziesz tam,
Czy na skrzydłach jutrzenki czy na krańcu mórz,
Tam bym zna|azł Cię.
s. To Ty sam utworzyłeś mnie,
Moje serce i myśli wszystkie znasz,
Zanim słońce uj rzałem, Ty utkałeś mnie' w łonie matki
ł. Jak wspaniałe są dzieła Twoich rąk,
Jak głębokie są Panie myśli Twe,
Gdybym wszystkie po|icryt' a więcej ich niż gwiazd,
Znów bvm znalazł Cie'

hFis
efisGAFish
GAhAh
GAhAEFiS

A
ehA,DA
A
ehA,DA
EAfis
fisAfisHE
hfis
AfisH
EA

GCGD
CaGD
Ch
CaG
GCD
eah
heah
aD

mej.



272.
Miłosierdzie pada i pada i paoa^
pada jak śr'vieiy wiosenny deszcz.
Miłosierdzie pada i pada dziś na mnie teŹ.
rcl Hej, ho dostałem Twąłaskę. hej, lro miłosierdzia dar,

Hej, ho będę tańczYć na u'tieki iuŻ,

Tyśjak skała, Tyśjak wzgórze, Panie nasz' BoŻe nasz, DGD
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,

Łarnderej, łamdaoo. (x2)
274.

ojcze dĄ mi Ducha, ojcze daj mi Ducha,
By m z w dzi ęcznością pr zyj Ą kaŻde upokorzenie,
I przeciwności, które przychodzą do mnie.

2 t5 .

ref. oto ja poślij mnie, dotknij ogniem moich warg, DGADGA
Powiedz Panie, czego chcesz, DGA
A moją rozkoszą będzie byÓ posłuszn1m. GhGA

r.Daj mi Twego Ducha, abym mógł staó się chlebem' fishGA
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie. fishGA

z'Nie chcę Ci już mówiÓ o moich potrzebach,
Panie Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienie.

276.
Duchu Święty tchnienie Zycia, fis,E
Duchu Święty tchnienie ognia,
Duchu Święry Pocieszycielu. dziś na nas stąp.

277'

DAGA

AfisAfis
hDAEFis
hDA

GD,DG
DG
CDG

EHcis

Zmartwychwstał Jezus nasz Pan (x4)
oniyje, onĄje I
Zmańwychwstał Jezus nasz Pan.

278.
Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał',

Dotknij Panie mego serca, i oczyśÓ je,
, . :  ^

Nlecn |\Ąo.| Jwlęty Uucn ozls ogarnIa mnIe.

Dotknij Panie moich warg, abym przemówił, uwielbieniem, EHcisAH
EHcis

AfisH



279.
rer'. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen Alleluja aGea
t'Pokłońnly się przed Nint. on naszynr Panem jest (x2) Gea
PokIońmy się przcd Nint - on naszynl PaneIn.
Amen amen alleluja
z. Radujmy się bracia - on naszym Panem jest
Radujmy się siostry - on naszym Panem jest
Radujmy się wszyscy - on naszym Panem'
Amen amen alleluja
s. Posyła nam Ducha - on naszym Panemjest (x2)
Posyła nam.Ducła - on nas4m Panem,
Amen amen, alleluja
n. Chrystus do nas powróci - on naszym Panem jest (x2)
on do nas powróci - on naszym Panem,
Amen amen, alleluja.

280.
r€f' Wykzykujcie na cześó Pana wszystkie Ziemie' ecD

Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go! eCD
l. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, on sam stworzył nas, CH7,CIfl7
Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością' cH7,cH7
z. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w jego przedsionki
Błogosławcie Jego Imię, Chwalcie Pana dziś.
s. Albowiem dobry jest Pan, łaskawośó Jego na wieki,
Albowiem dobry jest Pan, Jego wielkośó przez poko|enia.

281.
Duchu Święty d o nas przyjdź, GaG
Dotknij w sercach naszych ran,

Uzdrów je mitością 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 przyjdż.
Niech Twój obraz żyje w nas

Przyjdź l' ześI1j Ducha nam,
Niech umocni Ącie w nas. (x2)



t.My' którzy wszy..t. ri""y-]%2ibie mamy za darmo, hAhGDGA
Dajesz nam siebie w całości, i jesteś taki rozrzutny' DAhEDA
r€f. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, DAeD

Nie pozwól nam przespać poranka. GADA
z.Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie,
Zostałeś z nami w Ęm chlebie, który bierzemy do ręki.
r.Dałeś nam siebie za darmo' Twoja hojnośó zdumiewa,
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera.
ł.Ty jesteś pełni ąĘcia, dij nam Twojego chlebą
Daj nam oddychać wiecznością Twój oddech ożywia i wspiera.
s.Przyjdź,Panie, przy1dź nareszcie' jak przyszedłeś już kiedyś'
A co dzień nowy wschód słońca, niech Ciebie nam zapowiada.

ref. Cieszcie się weselcie się,
Śpiewajcie i grajcie Mu. (x2)

lZagrajcie Panu nową pieśń
Albowiem cuda wam uczynił,
on zbawił nas, objawił się,
On wierny jest dla lzraela.
z.Rozraduj cała ziemio się,
Śpiewajcie Mu przy wtórze cyĘ,
Prry dźwięku harfu wese|cie się,
Wobec Boga, on jest naszym Królem.
łZak|aszczcie rzeki w dłonie swe'
Niechaj góry wołają radośnie,
Przychodzi Pan, by sądzić nas,
on okaże swoją sprawiedliwość.

284.
Niechaj zstąli Duch Twój i odnowi ziemię,
Zyciodajny sptynie deszcz na spragnione serca.
obmyj mnie i uświęó mnie, uwielbienia niech popĘnie pieśń aHe
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał' CG

eDCD
eDe(G)
GDCG
GD
GDCG
De

e
C

Chwała, Temu który pierwszy umiłował mnie,
Jezus, tylko Jezus Panem jest

o Pani ufność nu,"u *.odliinljTwej obronie,
Chroń nas, cfuoń nas, Królowo Pokoju.

CG
Che

DGDGDGA
HDGDGDAD



286.
Swięte Imię Jezus, Swięte Imię Jezus,
Jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwie|biam Cię'
r.f. Nie ma w żadnym zbawienia,

Gdyż nie dano nam ludziom' innego imienią
W którym zbawienie jest.

287
r.f. Duchu Święty, Duchu Święty
Ń przyjdż' i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj.
z.o prryjdż', napełnij nas, rozraduj nas, miłośó nam daj.
ło przyjdźl i utul nas, rozkochajłras, miłość nam daj.

ref. ZmartwychwstĄ Pan Królestwo objął dziś'
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc'
Zakwitt Iśrzyż i karmi, chroni mnie,
Jezus Pan rozdaje życie swe.

t.Milczący Baranek, Baranek zabity,
Wybawił dziś nas' z niewoli tego świata,
Hanbą okrył śmierć' nasza Pascha'
on wywiódł nas dziś, ze śmierci do życia.
z.W Ablu zabity, w lzaaku zwiryany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Ztodzony z Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze, powstaje dziś z mańwych.
r'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.

f89.
Duchu Swięty do nas przybądŹ,
ogamij nas swą mocą
Przytul nas do serca swego,
Dotknij swąmiłością ' byśmy źryli dla Ciebie.

Daj nam doświadczyć Twojej mocy'
Daj nam rozkochać się w Tobie.
Niech Twa milość osamia nas.

GCD
Ge
CD
eD
GDC
D(G)

eCaH

GDC
GDC
aD
aD
eDeD
CDCD
eDeI)
CDCD

DAh
GD
eDA
GDAD
hAh
hAh
AGA



Uwielbiam I-ię t*oj" runi"]90.
Wywyższam Cię i daję Ci hołd,
W przedsionku chwĄ Twej staję'
Z radością śpiewam Ci pieśń.
ref. o Panie Jezu, chcęwyznaó, że

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
Dajesz mi siebie, bym na wieki zył.

291.
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mnąBóg, on jest moim cieniem.
r.f. Czuwa nade mnąBóg (x3)' mój Bóg.

292.
Wietrze Ducha wiej ' chwałą okryj nas,
Mocą swoją nas napełnij, miłość rozpal w nas.

293.
re}. Alleluja' alleluja, alleluja Panu chwał (x2)'
Jezu, Tyś miłością duszy mej,
Ty obmywasz winy me,
Choć upadam' grzeszę wcię,
Twe miłosierdzi" *'"""." ,".l.no.

Uwielbiać mego Pana chcę,
Wyśpiewać Jemu nową pieśń,
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej,
Tylko Jemu służyć chcę.
r.r. Alleluja, uwielbiaj duszo ma,

Wyvvyżnzaj Pana' w1tvyższaj Go,
Alleluja, uwielbiaj duszo ma,
on godzien wsze|kiej chwaĘ jest.

Kocham Cię, Panie kocham Cię,
Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest.

ADE
ADE
fisD
hE
ADE
ADE
ADE
hE

EA
cisH
EAcisH

eG
aH7

GCGCFC
aeF
dGc
aeF
dG

EAH
cisAH
cisAfiscis
AcisGis
AEfiscis
AcisAH
AEfiscis
AHE

Ca
FG

ref' Zmieniłeś Ęcie me, obmyłeś mnie swą Krwią FG,Ca
Dałeś mi pokój swój' nazvtałeś dzieckiem swym, Fd'G
Uwielbiam Panie Cię, wysławiam Imię Twe, FG'Ca
Wznoszę swe fęce wzwyż, Tyś godzien chwaĘ jest. Fd'GC



296.
o Panie nasz, chwalimy Cię,
Przedziwne Twe Imię, wielka Twoja moc.
Władco naszych serc, wielbimy Cię,
W potędze swego Ducha' działaj w nas.
r€f. Jakże nie uwielbić Ciebie'

Gdy aniołów sĘchać 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 ogamia lęk,
PrzyjdŹ dotknij mnie. rozraduj mnie.
ref. Jezu, pragnę blisko Ciebie być'

Jęzu w Twych ramionach się skryć'
Słodycz Twą poznawać co dnią
Przy sercu Twym trwać.

298.
r€f. Mój Pan dobry jest, Wybawcą moim jest'

Pokonał mój grzech, odnowił życie me.
Dziś jestem wolny dla Niego,
By głosiÓ kólestwo chwaĘ,
Dziś jestem wolny dla Niego,
By głosió' że jest tutaj z nami.

f99.
Jezus Królem naszym jest, Jezus nasz umiłowany' (x2)
Daj wielki pokój nam, przy1dż' i zamieszkaj z naml (X2)

300.
ZaśpiewaÓ chcę miłości pieśń' memu Zbawcy, Jezusowi,
Za dziełaTwe 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 sĘć'
Więc przy'lul mnie i uĘj mnie.
W Twych ramionach dziś.

hAh,hAD
AE,cish
hAh,hAD
AEcisFis
AE
AE
AE
DEFis

CGCG
G
CGCG
CG
eCGD
eCGD
eCGD
eCG

fisD
Efis
AE
hAE
AE
hAE

DAhGA
DAhGA

GDeCeD
GDe
CeD
aeDG
aeD
Ghc
Ghc
CehC
CG



r. Jezus, Jezus, niech jasnośó ifi.ogu.iu .oi"'
Jezus, Jezus w blasku Twoim pragnę byó.
rćf. Bo Imię Twe, tak wspaniałe jest'

Tak potężne jest, wylvyższam Cię,
Bo lmię Twe, pełne blasku jest,
Wciąż uwalńa mnie, w Nim zbawienie jest.

z. olśniewasz mnie, przenikasz mnie,
Duch Twój wcię odnawia mnie,
Przed obliczem Twym, pragnę stanąó dziś,
Z bojaźńąwielbić Cię.

302.
Alleluja, Alleluja (x2)
Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie,
Tyjesteś w niebie i o mnie troszczysz się'
Dałeś mi życie, dałeś radość' pokój swój '
Dlatego tylko Ciebie chcę wielbió Boże mój,
ref. Alleluja, Alleluja' śpiewaj ze wszystkich sił,

Alleluja' Alleluja' przed Panem zatńcz dziś,
Alleluja' Alleluja' wmieś do góry ręce swe,
Alleluja' Alleluja' Jezus kocha cię.

J03.
Czy ty o tym wiesz, czy ńesz o Ęm, Że
Ktoś bardzo kocha cię,
Czeka na twój znak wypatruje wciąż'
Nasz Ojciec w niebie

304.
ief. Bogu jedynemu' Jezusowi' chwała i cześć,

Panu Wszechmocnemu, Jezusowi,
Chwała i cześó, na wieki.

t. on uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg,
Króluje nad nami'
Wznieśmy więc ręce swe, przyjdŹmy przed Jego tron,
Śpiewając ze wszystkich sił (x2).
:. on jest Królem chwĄ, świat podnóżkiem jego stóp,
Odziany w majestat,
Przed Nim uniżmy się, podejdźmy w pokorze,
By ztoŻyć lemll hołd (x2).

AhDE
AhDE
Ah
DE
Ah
DE

DhAh
GA
DhAh
GAD

GeaD
GeaDGe
aD
HeaCD
He
aCe
FD



. J05.
Jak oŻywczy deszcz Duchu SwięĘ przyjdŹ'

Dotknij naszych selc, rozpal ogniaizar,
ref' Dziś przenikaj nas, tchnieniem mocy swej.

Bądź nam światłem d{;j.nadziejł setc

r€f. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze

Chwalcie Króla świata, bo on Bogiem jest.

l. Chwal duszo moja Pana, mego Króla,

Chcę chwalić' Pana, jak długo będę 'ył'

Chcę śpiewaó memu Bogu, póki będę istniał'

Chcę Go wysławiaó, śpiewać : Alleluja!
z. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą

Kto ma nadzieję w Panu, Bogu swym'
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię'
Wszystko co Ąje śpiewa' śpiewa : Alleluja!

.l. Pan Bóg kóluje. wesel się ziemio.
Bóg Twój Syjonie przez pokolenia'
on dał ci życie, on dał ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go : Allelujal

307.
r.Idziemy do Ciebie Jezu, obdarz nas Sob6

Nakarm Ciałem i Krwią chcemy Żyć Tobą

Idziemy do Ciebie Panie' by wyznać światu,

Że mieszkasz w sercach naszych,
I działasz tak, jak chcesz.
rcf. Twój dar z Siebie daje nam życie,

Sprawia, że z mocą głosimy Twe Imię,

Twój dar z Siebie, zapewnia nam wiecznośÓ,

Będziemy na wieki przy Tobie.
z. Przemień nas w siebie Jezu, naucz jak kochać,

Słowa w czyny zamieniać, Ącie oddać,
Niechaj Twa Krew i Ciało' uzdrowi rany,

Da nam prawdziwy pokój, którego nie zna świat'
308.

Niech nas ogamie, łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty, niech dotknie nas.

GCeD
GCeD
ahCh
ahCh

e
DhCe
e
DhCe
e
DhCe

DhGA
fishGA
DhGA
fish
GA
GAfish
GAfish
GAfish
GAGD

DAheGA
GD,GeA



o wychwalajcie co *r"y.tn"3llroay, ADE
I wysławiajcie Go wszystkie ludy,
Jego łaskawość nad nami potęŹna,
A Jego wiemość trwa na wieki.

O alleluja, alleluja.
310.

l. Sławię Cię, sławię cię, zawsze chcę przy Tobie być, C7*h7c9G
Dziękować Ci pragnę, to właśnie Ty kochasz mnie. c7*h7ccD
rcf. Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś Ęcie me, GDaG

Zmazałeś mo1e wtny, przebaczyłeś mi mój grzech. GDaG
Wyrwałeś mnie ze śmierci, odmieniłeś Ącie me,
od dzisiaj już na zawsze, będę śpiewał Tobie pieśń,

z' Kocham Cię, kocham Cię' przyjmij dziś miłośó m6
Raduję się w Tobie, to właśnie Ty kochasz mnie.

J11 .
tCo zrobisz gdy zobaczysz Jentsa? GDC
Co zrobisz gdy nie będzie istnia] czas?
Co zrobiłeś ze swoim życiem?
odpowiedŹ kiedyś będziesz musiał dać
Co zrobiłeŚ ze swoim Ęciem?
Odpowiedzi przyj dzie czas. GDe
(Co zrobiłeś z Panem Jezusem?)

z.Z|óŻ je na Krzyżu z Jezusem.
Złóiz je naKrzyżtu w Jego miłości.
Takiej miłości nie miał żaden człowiek.
Tylko On, tylko On.

312.
SwięĘ. SwięĘ' Swięty. SwięĘ' Swięty Pan,
Święty, Święty, Święty, Święry Bóg i l(ról
otwieram serce me' podnoszę ręce me,
Królu wejdŹ i rozgośó się.

313.
Chcę do Ciebie podobnym byó,
Chcę do Ciebie podobnym byó,
Naczyniem. które byś uży.wać mógł,
Chcę do Ciebie podobn1m być.

CeF
CeF
Ce
FG

FaBC
FaBC
eADd
gFBCF



314.
Ja jestem darem, dla ciebie darem,
Ja jestem darem Najwyższego

Witam ciebie, szczęść Boże.
Witaj mi bracie, to pewne jest,
Trafiłeś dobrze' twoja obecnośÓ raduje mnie

Tyjesteś darem ...
Moim Panem jest Jezus, Jego wyznaję, Pan zyje tu'
Pan nape|nia wciąż nas. Duchem Świętym. siłą Swą.

On jest darem ...
315.

Panie mój, Tyś dobry jest (x2)
Kalżdego ranka, każdy dzień, pokazujesz drogi swe.
Twoja dobroć przemienia me serce,
Twoja Krew przynosi wolnośó,
Twoja łaska prowadzi mnie dziś przed Boży Tron,
W Twej dobroci jest moje zbawienie.
W Twojej Krwi - odkupienie,
W Twojej łasce przeb1'wam dziś przed Tronem Twym
Przed Tronem Twym.

Panie mój, jestem tu, 
316.

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 pewrro,
A słowo Twe prawdą i życiem jest,
Jesteś tu, blisko mnie, uwalniasz mnie od wrogów mych,
Więc bezpieczny mogę byó wyznaję, żze
ref. W mym sercu jest miłość dla Ciebie'

W mym sercujest pragnienie Ciebie,
W mym sercujest wdzięczność dla Ciebie,
W mym sercu jest pieśń uwielbienia i czci'

Witaj Panie' dobrze że jesteś,
Witaj Zbawicielu, czekaliśmy na Ciebie
Dobrze, ie przyszedłeś, dobrze, żrc ptzyszedłeś.

eDGCD
DCDCD
GCD
eDC
GD
GCD
eDC
GD
e

DAhG

eaea
eaea
CDeCDe



318.
le f. Zmańwychwstał Pan i i'yje dziś' eC

Blaskiem jaśnieje noc, GD
Nie umrę nie, lecz będę żrył, eC
Bóg okazał swą moc, GD
Krzyż tojest brama Pana, ae
Jeśli chcesz prze z niąwejdż', GD
Zb|iŻmy się do ołtarza' Bogu oddajmy cześć! aeGD

r. Dzięki składajmy Mu' bo wielka jest Jego łaska, eDGaH
Z grobu powstał dziś Pan, a nocjest pełna blasku, eDGaH
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławió, eDGaH
Jezus mój Pan i Bóg, on przyszedł, aby nas zbawić. eDGaH

z. Lepiej się uciec do Pana, niŻ zaufaó książętom'
Pan . moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto,
Już nie będę się baó, cóż może zrobió mi śmierć,
Nie' nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

.r. Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym'
Pan wysłuchał mnie, on jest zbawieniem mym,
Cudem staje się noc, gdy w dzieńjest przemieniona,
Tanczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

319.
Gdyby wiara twa była wie|ka 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 sie (x3)
A chromy stanie na nosi swe (x3)
I kto łzy leje otrze ie (x3)
A chory odzyska zdrowie swe (x3)

Spty*a. spływa. spĘr,va Duch Święty (x2)
Duch ŚwięĘ swą mocą dotyka mnie (x3)
od czubka głowy oo stopv me (x3)
Duch ŚwięĘ swą moca dotvka cię (x3)
od czubka głowy po stoDY twe (x3).

320.
Dirchu Święty Duchu (x3), tchnij życie swel

aEl a
tr'7a
da
E7a
E1a
E1a
f.7a
E1a
E7a
E7a
aBl a
E7a
E7a
E7a
E7a

AEDE,ADAE



327.
r€f. Panie przepasz mnie,

I poprowadź gdzie ja nie chcę pójść'
Panie, o Panie przepasz mnie.

Czy mifujesz mnie więcej aniże|i ci?
Panie Ty wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, (x2)
Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?
Panie Ty wiesz, że ja miłuje Cię'

,2f.
r. Niechaj wiatr powieje, niech ogamie świat' ADA
Wonrry podmuch Duchą niech powieje zrów, ADA
Nie wiem skąd nadchodzisz, dokąd zmierzać chcesz, DGD
Nade mną wiej, wietrze wiej, nade mną wiej. AEDA

z.Padaj deszcz,l Pana, obmyj wszystko dziś,
Swoim miłosierdziem, łaską kopel swych,
Zwrócę twarz ku niebu, a ty wodo spłyń,
I obmyj mnie, deszczu Pana' dziś na mnie spĄń.

łZeś|lj z nieba ogień, niech zapłonie dziś,
Wielki Bozy płomień, niech rozpali nas,
Czuje jego siłę' widzę jego blask,
ogamij mnie, ogniu Pana, nade mną płoń.

323.
ref. Panu chwała i cześć, głosimy chwałę i cześć, GCDC''

Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest. GCDCGCD

aF
Ga
FGa
Ea
dada
Ea
dFE

l. Ty, co mieszkasz na wyspach,
Ty, co morza pr zemierzasz,
I ty mieszkańcu miasta,
Wznieś swój głos i zaśpiewaj.

z. Spiewaj Panu pieśń nową
ogłoś chwałę po kańcach ziemi,
Niech każdy naród *yzna Jego cześć,
Tak, aby każdy usĘszał.

324.
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła nie ulęknę się. aDaG

GCDC
GCDC
GCDC
GCD

GgHTe
ae
GD,GDHT
eHTre

W kazdą noc i dzień, Pan prowadzi mnie,
Wiedzie na łąki, gdzie odpocząć chcę,
Drogę swą wskazuje mi' (x2)
Pan jest Pasterzem mym. (x2)



1. wszystko stworzenie, nu niJil i ri".i,
oddaj e Ci chwałę,

A A .wo{a|ąc swlęty' Jwlęry, (xl)
Anioty przed tronem i ludzie na ziemi.
oddają Ci pokłon'

A . A .
Wołając Swięty. Swięty (x2), Baranek jest.
ref. Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów,

Który był, który jest i który przychodzi.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów'
Który był' który jest i będzie na wieki.

z. Cudowna obecność. w1pełnia to miejsce.
Więc staję przed Tobą
Wołając Swięty' Swięty (x2), Baranek jest.

326.
Twój blask przeniknął mnie, odrodził radość mą
Jak deszcz wylała się, cudowna łaska Twa.
r€f. Smutek mój obróciłeś w taniec,

Moje łzy obróciłeś w śmiech. (x2)
Twoja dłoń podniosła mnię, na skale stoję Twej,
Więc pieśń zaśpiewam Ci, og)'oszę wszystkim, że:

otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce,
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzięć Ciebie.
r€f. WyvyŻszonego widzieć chcę,

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwaĘ,
Wylej swą miłość i moc,

A .Gdy śpiewam Swięty. Swięry. Swięry
Święty, Święty, Święty, (x3)
Chcę widzieć Ciebie.

328.

on był i jest i przyjdzie znów. (x2)
r€f. Wywyższam Cię, tobie śpiewam pieśń,

W}r,vyższam Cię, wielbię Imię Twe,
Wznoszę mój głos, by daó Ci chwałę'
Bo jesteś godzien wszelkiej czci.

eC
e
(CD)
eC
e
(CD)E
CDCD
CDe
CDCD
CDe

FGa

CGFG
CGFG

DA
eGD
Ah
GA
Ah
GA
DAGe
D

Swięty' Swięty' Swięty jest nasz Pan wszechmog ący, (x2) EHEAEH
AHAH
EAH
EAH
cisAH
fisAH



329.
Jedynie w Bogujest uciszenie duszy mojej,
U Niego jest zbawienie me,
Tylko on jest opoką mą
Moja twierdzą przeto nie zachwieję się,
W Bogu zbawienie me i chwała moja,
on skałą mocy mej, ucieczką mą
Narodzie ufaj Mu w kazdym czasie,
Bo Bóg ucieczka nasząjest, nasząjest.
rcf. Do Boga naleĄ moc,

U Ciebie Panie łaskajest, (x2)
Więc wielbimy lmię Twe, wy.wyŹszamy Cię.

330.
Panie my Twoje dzieci,
Wybrane w Imieniu Twym,
Jedno serce i cel nas gromadzi,
By wie|bió Cię i śpiewać hymn.
ref. ZetoTy, Panie jesteś fundamentem,

Nie musirny się bać,
Gdy nadejdą burze my będziemy tnvać,
Bo Ty zbawiłeś nas (x2).

331.
Przyjdź,teraz 1est czas by wielbió,
Ptzyjdź' teraz jest czas, by serce daó,
Ptzyjdź, do Niego tak jak jesteś,
Ptzyjdź,' przed swoim Bogiem teruz stań, przyjdż^
l.f. KaŻdy język wynta, żLe tyś Bogiem j est,

Kolano każde zegnie się.
Wcią.z największe skarby czekają na tych,
Którzy dziś wybiorą Cię.

332.
Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas,
Pan jest wśród nas, widzę Go.
r.f. Kto zrrrarnvychwstał i króluje? Jezus, Jezus!

Kto jest tutaj, by nam słuzyó? Jezus, Jezus!
Pan zmartwychwstaĘ, wspaniĄ nasz ptzyjacie|,
Chrystus, Emmanuel tutaj jest.

eDCD

CDe
eDCD

CDe
D
c
aH7

Ca
FG
Ca
FG
AGFC
F'GC
aGFC
FGaT'GC

DGD
AeG
DGD
AeGD
GD
GD
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eA

dG

GA
AH



JJJ .

1. Ziemia, którą Ini dajesz, nie jest fikcją ani bajką
Wo|ność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.
Wszystkie góry na drodze muszą muszą ustą:ić,
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.
rel. Będę tańczyć przed Twoim tronem'

l oddam Tobie chwałę,
I nic, już nie zamknie mi ust,
Zaden mur i Źadna ściana,
Największa nawet tama'
Już' nie, nie zatrzyma mnie już.

z. Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia,
Zaden Go|iat nie moŻe z Nim równać sie.

334'
rei Jezus jest z nami tu (x4)

A Jego moc działa dziś, by uzdrowió cię,
A Jego moc dziata dziś, by uwolnić cię,
A Jego moc działa dziś, by zbawić cię

T e z r r c  i e c t  z  n e m i  t r r

J 5 J .

t ojcze nasz, Ty cieszysz się, swoimi dziećmi. ADAD
ref. Wszystko co dobre, co doskonałe od Ciebie jest, AEDA

Ojczenasz. A
z. ojcze nasz, Ty kochasz mnie. Ty się nie zmieniasz.

336.
1. Jesteś Panie, jak potężny wiatr,
Który wieje dokąd chce,
A ja, a ja jestem orłem i unosi mnie ten wiatr,
Będę dziś lecieć wysoko.
rer Zabierasz mnie, dzisiaj wysoko,

Zabierasz mnie, aż przed Twój tron,
Twoją mocą i dzięki łasce wzbijam się.

Zabierasz mnie. ponad mych wrogów,
Zwycięż'asz ich, Panie Ty sam,
Zabierasz mnie, ponad mą słabość i strach.

Poddaję się Tobie.

Nie bój się' wypĘń na głębię, jest przy tobie Chrystus.

GCD'
GCD'
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GCGDC



338.
Będę chwa|ić Cię, całym sercem mym'
opowiadać wszystkim Twe dzieła,
Cieszyć będę się, obecnością Twą
Pragnę śpiewać Ci pieśni' mój Panie.
ref. Bo Twoja łaska, nad nami jest,

Wstydu nie zazna, kto szuka Cię.
339.

r. Stoję dziś, u Twoich stóp (xĄ
Święty i wierny, mądrości pełny,
Królem mym, jesteś Ty.
rct o mój Jezu, Zbawicielu,

Wszystko co jest w duszy mojej.
Składam dziś, u Twych stóp.

z. Klękam dziś u Twoich stóp (x]
Uwalniasz i |eczysz, wszechmocny Boże,
Królem m)Ąn jesteś Ty.

340.
Jesteśmy Panie kapłństwem Twym,
By wielbić majestat Twój,
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
By każdy Ciebie poznać mógł.
Niebo i ziemia wciąi głoszą Twą chwałę,
A gwiazdy oddają Ci cześó,
Tyś jest potężny i wielki Pan,
Twa chwała i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa.
ref. Niech świątynia Twoja, w1pełni się chwałą

Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja, wypełni się chwĄ
Niech instrumenty głośno brzmią'

341.
Wielbimy Pana stojąc przed Nim,
on blisko jest' błogosławi nam,
Przyjdź Duchu Święty w mocy swej.
Pokój i radość w serca wlej.
ref. Święty (x$, jest Pan,

Wiemy (x$, jest Pan,
Wielki (x$, jest Pan.

DAGA
DAG

AGD
AGD

AEfis,DhE
DAfisD
hE4E
DEADAD
AED
hE

CFG
FG
FGCa
FG
CFG
FG
FGCa
FGCCT
Fe
FGCCT
Fe
FGC

EHcisE
AEH
EHcisE
AEHE

EH,DE,AEIIf,



342.
Powietrzem moim jest, powietrzem moim jest,
obecnośó Twoja święta w sercu mym'
Powszednim chlebem mym, powszednim chlebem mym,
Twe żywe Słowo, dane dziś,

Bez Ciebie nie mogę już żyć,
Dla Ciebie, me serce chce bió (x2)'

343.
Już nie chcę letnim być.
Więc wołam dziś rozpa| znowu mnie,
Chcę w sobie Ęcie mieć, więc wołam dziś ...
Znasz dobrze serce me' więc wołam dziś ...
Chcę znów gorliwym być, więc wołam dziś ...

Tak zakupić chcę u Ciebie skarb,
Jestem hr biedny ślepy, nagi,
Więc okryj mnie, bym już nie wstydził się,
Więc znowu rozpa| mnie.

144.

GCGC
GeDCD

GDeDCeD
GeDCD

DAeG

ehGA
GDA
CGAG
DAeG

DAh'GDA'

D,h,GE,D

Niech strumienie iywej wody wypĘną ze mnie dziś' (x2) CF
Wołam przyjdź wypełnij mnie, przyjdŹ wypełnij mnie, GFGF
Duchu Swięty. c

Przyjdżcie więc wszyscy spragnieni mówi Pan, GFC
Przyjdżcie więc i pijcie by nie pragnąó już' GFC

Bo kto wierzy we mnie, w tym GF
Rzeki zylvej wody wytrysną (x2). GFc

345.
Wielbię Pana bo dobry jest i wielki' GCD
Jemu składam chwałę i cześć na wieki, GCD
Wielbię Pana bo dobry jest, Jemu chwała moc i cześć' GCDeD

Panie Tyś jest wielki Bóg' wielkie Twoje dzieła, GCD'
Panie Tyś jest wielki Bóg' GCD
Wielka jest Twoja łaska, Twoja chwała. eD

346.
Duchu ŚwięĘ ptzyjdź' (x4)

347 '
Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś.

348.
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes Alleluja



349.
l. Jezus najwyższej godzien chwĄ,
Jezus najwyższej godzien czci,
Jego Imię jest ponad wszystko,
Niech niebo ziemia zgodnie chwa|ą Go.
z. I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na imię Jezusa każdy skłoni się.
I kaŻdy jęz1k wyzna,
Ze to Chrystus, BoŹy Syn,
Panie nasz najwyższy ptzyjmij hołd.
l.f. Wszelka władza i moc i majestat'

Są w rękach Twych /x2
Tak' władza i moc i majestat
Są w rękach Twyćh /x2
Tyś Pan i Król' Bożyjedyny Syn

350.
l.f' Mój Jezus Królem kólów jest,

Mój Jezus władać będzie wciąż.
Kró|estwo Jego wiecznie trwa
on zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już

l. on dal mi calkiem nowe życie.
Uczynił mnie dzieckiem światłości,
Dziedzictwem swym obdarzyl mnie.
Bo umiłował mnie mój ojciec - Bóg.

z. on wziąl na siebie moje winy,
on w}rwał mnie z królestwa ciemności,
Choroby wsrystkie wziął na siebie,
Ijuż nie muszę się niczego bać.

351.
Ponad wszystko, ponad wszystko,
Kocham Cię Jezu, ponad wszystko,
Nad bogactwa, ponad życie swe,
Kocham Cię Jezu, ponad wszystko,

Nic nie zajmie Twego miejsca Panie,
Nie zniszczy nikt miłości Twej,
Zobaczękiedyś Ciebie twarzą w twarz,
I wyznam wtedy jeszcze ru2.

Gah
CDhe
aDGe
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GDe
CGaD
GDe
CGaD
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a<t

Duchu Swięty proszę przyjdź
W serce moje miłość wlej
Dotknij mnie, rozpal mnie
Bo chcę dzieckiem Boga być

353
Panie nasz uwolnij nas

1. Do Ciebie serca wznosimy abyś uzdrowił je
Byś nasze grzechy wymazał, ukazał nam swoją twarz

2' W naszej słabości nas osłoń i daj nam swąśv/iętąmoc
Niech Duch Twój życie w nas wleje' na nowo przemieni nas

354
Przychodzę dziś by wielbić Cię
By oddać hołd' pokłonió się

Tyś Królem Izraela jest
Na wieczny czas, na wieczny czas

J55

Ukaż mi Panie swą twarz
Daj mi usłyszeÓ Twój głos
Naucz mnie szukać Ciebie
Wskaz mi cień Twego oblicza

356
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Korony swej w1rz ekłeś się
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś
Mój grzech, mój bród zmazałeś sam
Kiedyś wstał i zmartwychwstał
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wylvyższony

Tylko Ciebie Panie wielbió chcę
Bo Ęlko Ty zmieńłeś serce me
Po wieki wiecme będę kochał Cię
Bo tylko Ty zdecydowałeś
Umrzeć za mrne i wyzwolió mnie
Tobie Parrie więc dziś śpiewam w uwielbieniu

J 5 /

Wiem, że łaskawośó Twa nie wyczerpie nigdy się
Wiem, że miłośó Twa otacza stale mnie

Więc mogę staó przed Tobą \'r'znosząc ręce moje wzv'ryż
Mogę wielbić Twoje Imię z wszystkich sił x2



358
Duchu przyjdŹ x2
otwórzcie się bramy nieba

359
1 .Zmartwychwstałeś Panie
Moce zła rozbroiłeś na Krzyżu
Śmierć zwycięzona zrriknął lęk
Do Ojca w niebie jest otwarta droga

Bo Twoje Słowo wieczrrie trwa l
Bo Twoja miłość nie ustąpi nigdy l xf
Będzie wieczrrie wiecznie trwać xf

Na wieki x3
2. Mieszkanie w niebie szykujesz nam
A my idziemy za Twoim Krzyżem
Ujrzymy Ciebie twarzą w twarz
Płaczu cz1 lęku nigdy tam nie będzie

360
1. Pasterzem moim Jezus jest
Niczego nie brakuje mi / x2

To on mi daje Ęcie
Hej nowe życie daje mi lx2

2.To on pokrzepia moją duszę
Po prawych ścieżkach wiedzie mnie
I choóbym szedł ciemna doliną
on przy mnie jest nie lękam się
3 , Zwyctęża moich ńeprzyj aciół
I daje mi obfitośÓ swą
A Jego łaska, dobroó pokój
Na moich drogach strzegą mnie
4 . Zarrieszkam tazem z moim Panem
Na wieki będę mieszkać z Nim / x2

361
Jedyny Pan Prawdziwy Bóg
Wszystko co mam oddaję Mu
On Jedynym Panem jest
SH'MAISRAEL



362
PrĄdż dzisiaj gdy czekamy
Nasze serca głodne są
Wejdz Królu w nasze Ęcie
Chcemy Tobącieszyó się lxZ

Cieszyć się będziemy
I weselić Tobą
Chwalić Twoją miłośó na wieki
Pociągnij nas za sobą lxf

363
Zwtóć oczy swe na Jezusa DAhD7
Spójrz w Jego wspaniałą twarz GeAA7
Rzeczy świata przedziwnie zamg|ą się DD7Gg
W świetle jego blasku i czci DeAD (A)

364
l.Gdym muzyki dŹwięk gdzieś odchodzi wdal DAG
Jestem znowu tu A
Tęsknię za tym by coś cennego dać DAG
Coś co dotknie Cię GA

Chcę pruynieść więcej nii pieśń, kilka nutek i słów GDAD
To niejest to czego chcesz GDA
Ty pattzysz głębiej niŻ tam, skąd pochodzi ten d:Źwięk GDAG
Zaglądasz do naszych serc GDA

Ref. Powracam znouu do głębi chwĄ DA
I wszystko co mam dla Ciebie jest Jezu mój GDGA
Za winy moje przepraszam Panie DA
I wszystko co mam dla Ciebie jest Jezu mój GDGeAI)

2.Nie w1'razi nikt jak cenny jesteś TY całej ziemi Pan DAGA
Nie ma we mnie nic wszystko dajesz TY kazdy oddech mój DAGA

Chcę przynieść....
365

W Ciele Chrystusa, tworzlrmy jedno Dh
Chociaż tak wielu nas jest x2 GA (D)
Jedno w Chrystusie, jedna nadzieja jest w Nim AhAGD
Jeden Bógjedna wiara, Ah
Jeden Oiciec nasz GA



366
Błogosławmy Imię Pana chwał, (x4)
To on Skałąjest (x2), on Panem jest,
Jezus Królem całej ziemi jest (x4)'

367
Tyś jest pokojem w sercu m}.rn' to Ty pomagasz mi, AcisfisDE
Swoją nadzieją prowadzisz mnie, upadam u Twych stóp. AcisfisDCis
Ty ciągle na mnie czekasz, uwalniasz duszę mą fiscisDA
Wielbię Ciebie caĘm sercem, dla Tobie śpiewam pieśń, hADE
ref. Jedynie Tyś jest godzien chwĄ, ADE

Jedynie Ciebie wielbić chcę, cisfis
ojcze uwielbiam Imię Twoje' fisDE
ojcze tak pragnę ujrzeó Cię. EcisFis

368
Jezus moim zbawieniem jest, DhG
Jezus moim zbawieniem jest, Panie kocham Cię. GAD

369
Duchu Święty powiej wiaffem Dh
I z mocąna nas zsĘl eA
Bądź miłościąw naszych sercach Dh
Światłem ogamij nas eA

Daj nowe oczy ześIij Twój ogień Dh
Ijedność z Tobą daj x2 eA

Z cńeręch wiatrów przybądź Duchu
Powiej mocą ożyw nas
Bądź wolnością w naszych sercach
Zyciem w1pełnij nas

Daj nowe oczy...
370

Przyjdżcie do Stofu Miłosierdzia
Gdzie Ciało i Krew Pana jest
Wszyscy spragni eni przybądżcie
Nakarmió dusze swe

Przyjdźmy bo pan nas zaprasza
Wyciąga przebitą dłoń
Syćmy się Ciałem Chrystusa
Bo przez Nie nam Ącie dał



371
ref. Z całego serca wciąż chcę, za Tobą iśó,

Z całego serca wciąż chcę' blisko Ciebie byÓ,
Z całego serca wciąż chcę' być z Tobą
Przez wszystkie dni w życiu mym

l.Świętości dróg twych naucz mnie, bym w prawdzie twej kroczyć mógł.
Swiętości dróg twych naucz mnie, i wiemym sługą swym dziś uczyń
mnie.
2. otwórz me oczy pozwól mi, twe cuda oglądać co dnia,
otwieraj szerzej serce me, niech będzie wieme ci po wszystkie dni.

372
Chwała niech będzie Jezusowi x3
on Królem ziemi jest
Bo nie ma innego imienia
W którym moglibyśmy być zbawieni
Nie ma innego Boga, tylko TY, ooooo
Nie ma innego Pana
Tylko Tobie służyć chcemy
Więc przyjmij od nas chwały pieśń

J  / J

1. Kiedy nadszedł czas GcaD x2 (EafisH)
Ten cudowny czas
Gdy znalazłem się na twojej drodze
Ty przyszedłeś tak
Dając sercu znak
Zrozumiałem, że jesteś Bogiem

Ref. Uwielbiam Cię , wywyższam Cię x2 c G a o (AEfisH)
Duchu Święty cudownym wiatrem jesteś G c e D (EAcisH)
wokół nas, nie odchodź

2. odnowiłeś mnie Czuję wiosny zew
W mojej duszy jest radość Twoja
Więcej Ciebie chcę
Bardziej z dnia na dzień
Rozkoszuję się Twym pokojem



374
oddaję Ci całąchwałę i cześó D e C a
oddaję ci całe serce me

Ref. ŚwięĘ, Święty, Święty Wszechmogący Jezus

375
Za wszystko, co uczyniłeś mi, Jezuja dziękuję Ci
Ze kochasz mnie
Za wszystko co od Ciebie mam , że nie będę nigdy sam
Dziękuję Ci

376
Ą . -Duchu Swięty ja potrzebuję Ciebie

Wody źrywe niech poptyną dzisiaj tu
Duchu Święty, rozpal we mnie ogień
Miłośó czystą wlej dzisiaj w serce moje

-, I I

Duchu Swięty proszęprzyjdź, d c
W serce moje nadzieję tchnij g A
Ref. Tylko Ty moŹesz zmienió coś

378
Jezu, prowadź mnie' dodaj mi sił, bym mógł iśó za Tobą C e a FG

379
Ty dajesz mi wolność, ty dajesz mi siłę a F C G
Z Tobą Panie nie zginę' o nie!

Ty wyrwałeś mnie ze śmierci, abym kochał tych, których nie chcę
Powiedziałeś mi abym zył
Zamieniłeś smutek mój w radośó' abym mógł ją irrrrym ofiarowaó
Żeby zarniast łez pokój był



380
A .Uucnu bwlęry przJJaz /Xz
Uzdrów nasze Ęcie dziś
Z Tobą chcemy byó

A ,Duchu Swięty przyjdź' o pnybądź tu
Duchu Święty zstap lxL

Miłość w serca wlej
Pokojem napełnić chciej

A .Duchu Swięry zstąl. o przybądŹ tu

Duchu SwięĘ pĘń, przenikaj nas

381
Gdy wszystko traci sens _jesteś Ty
Gdy w życiu gubię się -jesteś Ty
Mówisz. że kochasz ciągle tak.
Ze jestem dzieckiem Twym, a ja
Wstaję, by chr,vałę oddaó znów

Dfis
Dfis
Gh
Gh
GhC

eD
eD
C

382

Duchu Swięty pĘń /x2
Prowad:Ź ku woli swej
Gotowych głosió Imię Twe

Ref. Podnoszę ręce wzwyż eD
Podnoszę głowę wysoko, bo wiem eD
Ze moja siła i moc to Ty eD C

Ponad wszelĘ grzech
Ponad strach i śmieró
Miłośó Twoja jest

Duchu Swięty rozpal we mnie ogień, cisAEH
Miłość czysta wlej dzisiaj w serce moje,
Duchu Swięty ja potrzebuję Ciebie
Wody żytve niech popĘną dzisiaj tu.

CGda FG
aF
aF
CGda FGC



383
Ja wytvyższam Ciebie ponad rzeczy, dBFC (eCGD)
których pragnie serce me
Chcę z Tobąbyó'
Ukochany mój Zbawicie|
To, co mam zawdzięczam tylko Ci
Zawdzięczam ci

Aniołowie hołd składają dBFC (oCGD)
Razem z nimi śpiewam Ci , g.lBC (a7CD)

Tyś Bogiem mym FCBC (GDCD)
Tyś światem mym
Składam dla ciebie życie me x2
Tyś Panem mym, miłością mą
Nikt nie zastąpi Ciebie mi

Wszystko to, co mam oddaję Temu, dla którego pragnę Ęć
Dla Ciebie chcę zyć
Ka:żdy dzień jest darem, który pragnę użyó tak, jak tego chcesz
Ty uĘj mnie

Aniołowie...

384

Wszeika Chwała dBgC
Wszelka Cześó
Wszelka Moc
Twoj a j est.
Święty ojcze uwielbiam Cię cd
Drogi Jezu mój Zbawco cF.A
DuchuŚwiętyczekamprzyjdźl/x3 BCBCBC
Ześlij ogień dCBc



385
ReJ Zyć w społeczności z Tobą aGC
To coś tak pięknego DGc
Że serce w ogniu staje dEA
A dusza miłością płonie DFE

o wszyscy spragnieni dziś przyjdźcie do wody Gc
Przyjdżcie choć nie macie pieniędzy dG
Kupujcie spoiywajcie, dalejże kupujcie Ea
Bez pł.acenia za wino i clrleb GdG

Czemu wydajecie pieniądze na to
Co nie jest z nieba chlebem
A waszą pracę na to co nie syci
Słuchaj cie a Ąć będziecie

Dusza wasza zakosztuj e rozkoszy
Jeśli nakłonicie swego ucha
Przyjdźeie do Pana, słuchajcie Go pilnie
A dusza wasza żyó będzie

386
.Re/ Na nowo stwarzaj mnie
Niechaj z Ducha zrodzę się

CDe
CDe

To Ty jesteś oiywicielem aC
Tchnij nowe życie w moje mańwe ciało H7
To Ty jesteś odnowicielem aC
Spraw by me serce iywe się stało H7

To Ty jesteś Miłości Płomieniem
Przyjdż i rozpa| przygaszone serce
To Ty jesteś oŻywczym Strumieniem
Niech z boku Cbrystusa nowe iycie czerpię

To Ty jesteś duszy oczyszczeniem
Niech me rany obmywa K:ew z drzewa Ącia



To Ty jesteś moim odpocznienrem
Niech w ramion ach Krzyża,
Twój powiew mnie porusza

To Ty jesteś moim Pragnieniem
Niechaj me serce Twojej woli szuka
To Ty jesteś moim spełnieniem
Daj mi dziś Panie narodzić się z Ducha.

387
Jeśli Pan domu ńe zbuduje GAh
Na próŹno trudzą się ci, którzy go wznoszą GAI)
Jeśli Pan miasta nie usttzeŻe GAh
Strażnik czuwa daremnie GA

łel Chwalcie Parra wszystkie narody GAI)
Wysławiajcie Go wszystkie ludy GAI)

Bo Jego łaska nad nami potężna GAh
A wiemośó Pańska trwa na wieki GAh
A wiemośó Pańska trwa na wieki GAD (GD)

Daremnym jest dla was wstawaó przed świtem
Wysiadywaó do późna dla was
Którzy jecie chleb zapracowany ciężko
Daje on to we śnie tym, których miłuje

388
Ref. Jezus, Jezus, Jezus CG CG eDG
mój przyjaciel GAh

Przyjaciela mam, co bliższy jest niz brat Ga Ga
Mym ukochanym jest, dotyka czule mnie Ga Ga

on jest mą nadzieją nigdy nie zavtiedzie,
A rozstanie z Nim, życie by rni złamało



389
Nieskory do gniewu łaskawy Pan
Pełen miłości' cierpliwy
Wyciągasz do mnie swoją dłoń
Podnosisz mnie z ziemi do góry
Ref. Przebaczasz mi kazdy grzech

Ptzebaczasz mi kazdą winę
Przębaczasz mi to, co złe
Zrobiłem' zrobiłem

Pociągnij mnie za sobą dziś GaF
Na zawsze z Tobą chcę już byó

CeaF

CaeF

390
1. Dziś staję przed majestatem Twym
Dziś klęczę przed Święq.rn Bogiem mym,
Który piękny jest, cudowny tak w chwale swei
Ref. Cała ziemia oddaje Ci cześć

Całe niebo dla chwaĘ Twej jest
Aniołowie śpiewają Ci pieśń
Mówią: Swięty, ŚwięĘ!
Sercem, duszą oddaję Ci cześć
Moje Życie dla chwĄ Twej jest
Z aniołarni chcę śpiewać Ci pieśń
Jesteś Swietv

2. Ty, Święty Bóg, ńan Zastępów Król
Chcę iycie me złoŻyć u Twych stóp
o, Najwyższy mój, cudowny tak, w miłości swei

391
Lepszyjeden dzień w przedsionkach Twych
Lepszyjeden dzień w domu Twym
Niż gdzie indziej Panie mój tysiąc dni
Lepiej w domu Twoim być
Niż gdzie indziej spędzać czas
W Tobie radość, pokój i zbawieniejest
Ref. Jesteś mą nadzieją

Jesteś mym schronieniem
Moją twierdzą nie boję się
wywyŹszam, chwalę Cię _ Ja kocham Cie

aC aC

/x2BCBaA
FC
Bd
FC
BC
F'C
Bd
FC
BC

G
c
GA
a
G
CD
G
H7
eA
aDG



392
Bogaty w każdy cud, bogaĘ słowem ust G c
Ty, Święty nasz Bóg e DC
Bogaty kaidy kto przebyva tam , gdzie Ty G C
I strzeie Twych dróg e DC

Ty dajesz najcenniej szą radość w moim życiu D eC
obecność stodką swą D c
Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu D eC
I skłaniam się do Twych stóp D c

Ref. Święty Bóg, Wszeclrmogący Jezus GDeD
Uwielbiam Cię, godzien chwaĘ Tyś jest CaD

Tak bardzo potrzebuję obecności Twej FCDG
Tak bardzo pragnę Cię dziś FCD
Tak bardzo oczekuję byś objawił się FCDG
Drogi Jezu proszęprzyjdź F.cD

393
Duchu Święty dziś mnie dotknij D
I naucz Boiych dróg F
B1m mógł żyć'jakJezusŻył I)
Wielbić Cię, Tobie składaó hołd F

Czuję w Duchu poruszenie a C
Dzień, by powstaó już nadszedł czas D F
By posłusznym dzieckiem byó a C
Słuchaó jak zbliża się Pan D F.

Ref. Pan nadchodzi /x2 CD CF'
Głosem swym do przebudzenia woła nas aG F

Dziś śpiewamy wielbiąc Cię
Chciej do nas zbliiyó się

I wołamy do narodów
Więc oż1tvienie na nich zlej

Czuję w Duchu '. .



394
To on nasz Pan i Bóg G
odziany w majestat swój e
Ziemio raduj się, ziemio raduj się c D
okrywa światłość go
UCięka Cięmność i zło
I drĄ najego głos, drży najego głos

Ref. Jak wielki jest Bóg,
Wielki jest Bóg
Wielki jest nasz Bóg

on czas w swej dłoni ma
od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem on, Początkiem, końcem on
Jedyny w Trojcy Bóg
ojCięc' Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem

Na wieki godzien jest
Przyjąó chwałę' moc i cześó
o$aszac chcę jak wielki jest Bóg!

395
Zstąpiteś w mrok będąc światłem dla świata E H fis
otwarłeś sam oczy me E H A
na piękno, więc sercem mym cię wielbię
Nadzieją mą jesteś ty

Więc jestem tu by klęknąć E
By uwielbió Ciębie H
Jestem by powiedzieó tyś mój Bóg cis A
Ty jesteś w pełni godny
Jesteś w pełni piękny
Dla mnie tak cudowny jesteś ty

Tyś kólem dni wielce sam wywyższony
Niebiosa wciąż chwalą cię
Zszedłeś na świat będąc tak uniżony
Bo miłośó twa wiodła cie



397
Uradowałem się gdy mi powiedziano d c
Pójdziemy do domu Pana l.A d

1. Już sĘą nasze nogi w twych bramach o Jeruzalem d c G d
Jeruza|em wzniesione jako miasto gęsto i ściśle zabudowane

2. Tam wstępują pokolenia Jahwe pokolenia Jahwe
Wedfug prawa lzrae|a aby wielbić imię Jahwe

3.Przez wzgląd moich braci i przyjaciół będę mówił.,pokój tobie''
P^r.z91wze|łd na dom naszego Boga Jahwe będę modlił się o dobro dla
Ciębie

39ó
W obecności twej kroczyć dziś chcę
Tyś jest m}m dziedzictwem
Twoja łaska i pokój tujest
Tyś jest panem mym

Będę chwalió Cię
będę wie|bić Cię
będę sławió Cię
do końca mych dni
bo Tyś jest mym dziedzictwem
Tyś jest mój król

398
Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy' Bóg sam wystarcry
Zostań fu i ze mną się módl
Razem czuwajmy. razem czuwaimy

398
UwielbiajCię Pana ludzkich serc bijące dzwony, dcdc
padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzonv.

on osuszy twoje łzy, on ratunkiem iędzie ci. FGFa
U Jego stóp padnie wróg. bo on Bóg niezwycięzony.

\iepojęty w Swej mądrości. Święty, Święty Bóg miłości.
Spiewaj Panu ziemio, chwalCię wszystkie świata stroni.

Ge
CG
G

CD
G

dgdg
dCFC dA



399
Chwalmy Pana bo jest dobry. e D

Na wieki trwa łaska Jego. C D e
Chwalmy Pana KIó1a królów. Na wieki ...
Który stworzył cały wszechświat. Na wieki....
Który czyni wielkie cuda' Na wieki....

Ref' Mój Pan ,mój Bóg jest tarcząma" / G D
Skałą zbawienia mego. l x2 C D e

Grajmy Panu ,bo jest dobry. Na wieki....
Klaszczmy Panu ,bo jest dobry . Na wieki....
Taf'czmy przed Panem ,bo jest dobry. Na wieki....
Chwalmy Pana, bo jest dobry. Na wieki...

400
Rozpal Panie rozpa1 ogień miłości Twej e H7 G D
Abym mógł wciąŹ wielbić Cię a C e D

Staję przed Tobą Panie e H7
Zbadal mnie, poznaj serce me C D
Przeniknij mego ducha a D
Złami skrusz to co jest Zte G H7
Daj mi czyste serce
Daj mi siłę' aby przejść przez Ęcia dni
Proszę Ciebie Panie
Aby Duch Twój mnie napełnił dziś

401
Przyjaciela mam, co pociesza mnie, D A h G
gdy o jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
on najblizej jest . zaws e troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg.
Królów Król z nami Bóg.
Jezus x4



402
Błogosławię Cię, kiedy ziemia wydaje p1on A E fis D
gdy obfitośó Panie zlewasz swą błogosławię Cię. A E D
błogosławię Cię gdy pustynia w krąg otacza mnie
choćbym przez pustkowie szedł błogosławię Cię

Za Twa łaskę którą zsyłasz ja chwa1ę Cię
choćby ciemnośÓ mnie przyk'ryła Ja powiem że:
Panie błogosławię Imię Twe, Błogosławię Cię
Panie błogosławię Imię Twe
Błogosławię święte Imię Twe

Błogosławię Cię, kiedy słońca blask oświeca mnie
To, co dajesz mi najlepsze jest. Błogosławię Cię
Błogosławię Cię, kiedy drogę mojąznaczy cień
Chocia:Ź cierpię pragnę chwalió Cię. Błogosławię Cię

Ty dajesz z woli Swej, zabierasz kiedy chcesz
W mym sercu zawsze chcę błogosławió Cię (2x)

403
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogieir
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie
Lecz w lekkim powiewie nawiędzasz duszę mą

aDaD
FG
FG
aFEaD

404
Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo. CGF.G
Słowa Ącia wie cznego masz.
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy
Będzie trwał w Tobie, a Ty w nim.
Panie, wielka jest Miłość Twa, a G
Tak cierpliwa, wiema i łaskawa. F d
Chcesz ją wnieść do naszych serc. c G

Panie wejdŹ, zamieszkaj w nas. (a)F.Gc
Panie, Ty dar życia masz. (a)rGC



405
Wołam do Ciebie Panie, z głębokości w4.vvam Cię
Ty1ko Ty j esteŚ nadziej ą mą
Ty znasz mnie dokładnie' nigdzie nie ukryję się
Tylko Ty możesz zmienić mnie
R: PomóŹ mi, zabierz |ęk, zabierz łzy /

PomóŹ mi do Ciebie przyjśó /x2

aEF
GC FCG
aEF
GC FCG

hAeD

CG aa
FG CG
CC FH7
CG CE7

406
Całym sercem i duszą mą
Ze wszystkich sił i myśli swych

Stworzyłeś mnie, bym kochał Cię hGDA
IĘith all my heart, I|,ith all my soul
Itrith all my strength, And all I know

I was made for loving you

hDAE

407
1.opuścił tron dzieckiem był,
na ziemię zszedł swą chwatę skrył.
Ażeby tu sługą być.
Swe Źycie dał bym ja mógl Żyć.
Ref. To Pan nasz Bóg, to sługa Król

Zaprasza dziś' by za Nim iśÓ
I życie swe wciąŻ w ofierze składać Mu,
Bo godzien czci jest Sługa- Król.

2.W ogrodzie tam stoczył bój'
Na siebie wziął mój ciężar win.
Wycierpiał strach. gorycz. ból.
Lecz ojcu rzekł: ''Bądź wola Twa.''

3.Spójrz' oto ran krwawy ślad,
Gdzie gwoździe wbił okrutny grzech.
Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd,
ofiarą był za grzechy twe.
4.Więc uczmy się słuĄó tak'
By w Ąciu swym tron Jemu daÓ.
Znać b|iźnich ból, pomoc nieśó
I stugą byó j ak Chrystus Pan.



408
Panie będę wielbić Cię' będę śpiewać Ci chwĄ pieśń DGDG fisheA
Twoja krew obmyła mój grzech, wyzwoliłeś mnie DAhG DAI)
CĄm sercem kochać chcę, niech Cię wielbi wcią,z moja pieśń
Z całej duszy ze wszystkich sit pragnę słuzyć Ci

409
Składam zycie u Twych stóp, Tyś jedyrrie Święty Bóg. E cis
Chcę wysławiaó Cię' Tyś Królem mym. HA
Nie dorówna Tobie nikt. Jesteś pierwszy w żfciu mym.
To, co mam, oddaję Tobie dziś.

ręf. Jezus drogą EH
w kazdej chwili pragnę iść za Tobą. cis A

Kiedy potrzebuję Cię, zawsze wszędzie wspierasz mnie.
Łaska Twoja dobra dla mnie jesl.
Ty nie zmieniasz nigdy się. Wciąi ten sam . dobrze wiem,
zawsze już będę wielbił Cię.

Bóg drogąjest, wyzwolił mnie. EH
Nie muszę w strachu Żyć, cisA
bo Jezus sam zwycięża wrogów mych. cisHA

41.0
Nic nie musisz mówić nic odpocznij we mnie eCD
Czuj sie bezpiecznie GH7

Pozwól kochać sie Miłość pragnie Ciebie
Pozwól kochać się, Jezus pragnie Ciebie

4tt
Panu naszemu pieśni grajcie, wysławiajcie Jego święte Imię. dCF CFA7d
Alleluja al leluja FCFAT
Alleluja alleluja. dAd

412
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych F C ,Ą7
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki dB A B C
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha F c .Ą7
Panie nasz i Boże uzdrów n asze ży-y-cie. d B A BCd



4r3
Panie, proszę zabierz mnie d
Tam gdziejest Twój tron B
Zabięrz mnie od ttumu ludzi c
Przed oblicze Twe dC
Chcę byó Panie blisko Ciebie
Patrzeć w Twoją twarz
Świat zostawió gdzieś daleko
W Twych objęciach trwać
ref. Zabierz mnie tam gdzie miej sce naj świętsze dC

Zabierz mnte przez Baranka krew gcd
Zabierz mnię tam gdzie miejsce najświętsze
ogień weŹ, dotknij ust, jestem tu

414
Boże Twa łaska nad nami DAG
Twoja miłość przychodzi wcię D A G
Działasz w moc pośród nas eGA
Przenikasz serca gładzisz grzech eGDA

ref. My chcemy więcej Ciebie D
Więcej łaski Twej G A
Pragniemy więcej mocy D
Więcej miłości Twojej G A

415
Gdy drogi pomyli losĄ I oczy mgłą zasnuje GC Dh
Miej w sobie tę ufność Nie lękaj sie CDG
A kiedy gniew świat ci przesłoni l zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność Nie lękaj się

Ref.: Ty tylko mnie poprowadź c D
Tobie powierzam mą drogę G h e
Ty tylko mnie poprowadź c D
Panie mój G

2. Poprowadźjak jego prowadzisz Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mijedną Tęjedną z nich
A kiedyjuż głos twój usłyszę I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufnośc Nie lękaj się



416
Wielbić Panachcę aDaF
radosną śpiewać pieśń GCE7
Wielbić Pana chcę a D a
on Źródłem zyciajest. F G a

dzięki łasce,
nie dzięki nźrm samym.

419
Pelen czci przed Tobą k|ękam
Wszystko oddam. by móc ujrzeć Cię
By z Tobą Panie być
Zycie składam w Twoje ręce
Boże łaski cześć oddaję Ci
Przed Twym tronem klaniam się
Re|. Mój placz styszałeś

I z pomocąptzyszedłeś, od dziś
Chcę być za:wsze tam gdzie Ty

l ub  hEhc
A D FisT
hEh
GAh

417
Mów do mnie' Panie, chcę słyszeć Cię c D c D
Przyjąó od Ciebie, co masz dla mnie' C D a D
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skrvć.
W cieni}l Twym Panie chcę iść'
Ref.: Swięty, potężnyjesteś Panie nasz. e CD

Przed Tobą dziś możemy stać e CD

418
AŻ sponad mórz i szczytów gór DeGA
l wa mllosc sp1.rzva na mnie w dół.
A ja otwieram serce me
Niech miłość Twa uwolni mnie.
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twei
Do Ciebie wznoszę ręce swe.
Chcę zawsze śpiewać
o miłości Twojej, Panie
Ref. o miłości Twej zawsze śpiewaó

Chcę o milości Twej zawize śpiewać.

ea
eD

GDeC



sPIs TREśCI

A więc pójdźmy za nim mzem
Albowiem Bóg tak umiło\,vał świat
Alleluja' ciebie Panie wielbió chcę
Alleluja, alleluja, Panem jest
Anioło}vie hołd składają
Będę chwalić cię, catyll sercem mym
Będę śpiewał Tobie mocy moJa
Będę tańczyć przed Twoim tronem
Będziesz cieszyć się
Błogosławię Cię, skało moja
Błogosławię cię, kiedy ziemia wydaje plon
Błogosławię imię Twoje Jezu
Błogosławione jest imię T1łe
Błogosławmy Imię Pana chwał
Bo Imię Twe, tak wspaniałejest
Bo Twoje sło\"r'o '.lr'iecznie trwa
Bogaty w kazdy cud, bogaty sło\łem ust
Bogu jedynemu. Je7usor''i. chwała r cześć
Bóg tak umiłował świat
Bóg t\'r'ó-j Pan
cała ziemia oddaje ci cześć
cały świat niech usłyszy
chce mocy, miłości' więcej Ciebie
chcę do ciebie podobnym być
chcę śpiewać Panu pieśń
Chcę uwielbiać Twój imię, pośród ludów Twych
Chcę w).wyższać Imię Twe
chcę zmieniać bi€g histo i
choćby góry ustą)iły
chrystus Pan, Boży syn, Zbawca nasz
Chwalcie Pana wszystkie narody
chwalcie Pana bo jest dobry
Chwalcie Pana niebios
chwalę Ciebie Panie, i \\.y\łYższam
Chwalę mojego Boga
Chwalimy i wielbimy Go
Chwalmy Pana bojest dobry
Chwała Bogu ojcu' w chwalejego syn
chwała na wysokości Bogr1 chwała Wszechmogącemu
chwała niech będzie
Chwała' chwała Baraiikowi
chwala, chwała' KJóljest godzien czci
ciało cĘstusa jest ar.mią zbrojną
cieszcie się, weselcie się
Co zrobisz gdy zobaczysz Jezusa?
Czcijmy Jezusa
czemuś smutna duszo ma

Numer pieśni
46
l l
98
35
383
338
f48
333
25
130
402
L34
1 8 1
366
301
359
39f
304
1 6 1
1 4 1
390
225
24
3 1 3
36
67
f65
r77
2 1 7
268

45
306
266
r4'7
46
399
34
72
3',72
194
132
6A
283
3 1 1
l 3 l
1 8 2



czy nie wiecie, żejesteści€ świątynią Boga
Czy ty o tym wiesz
Cry wiesz, czy nie wiesz
Daj nowe oczy ześlij Twój ogień
Do Ciebie Panie, woła dusza moja
Do Ciebie serca wznosimy
Do mnie wTóć
Dobry Bóg
Dotknij Panie moich oczu
Duchu przyjdź (otwóŹcie się bramy nieba)
Duchu swięty Boże przyjdź
Duchu swięty do nas przybądź
Duchu Swięty do nas przyjdź
Duchu Swięty Duchu, tchnij życie swe
Duchu Swięty dziś mnie dotknij
Duchu swięty powiej wiatem
Duchu swięty ploszę przyjdź (w s€rce mo.ie nadzieję tchnł)
Duchu Swięty proszę przyjdż
Duchu Swięty przyjdŹ (dotknij mnie Panie mój)
Dtrchu Swięty ptzyjdź (uzdrów nasze życie dziś)
Duchu swięty przyjdź (działaj pośród nas)
Duchu swięty przyjdź' Duchu Swięty płyń
Duchu Swięty przyjdź
Duchu swięty tchnieni€ Źycia
Duchu swięty \,vołam przyjdź
Duchu swięty, Boże pruyjdź
Duchu swięty, Duchu swięty (o Przyjdź i rozpal nas)
Duchu swięty, ro4al we mnie ogień
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwalę
Dziś Kościele ryjącego Boga wstali
Dziś staję przed majestatem Twym
Dziś,jutro, na wieki
Gdy muzyki dźwięk
Gdy stoisz przed Panem ucisz się
Gdy wszystko traci sens -jesteś Ty
Gdyby wiara twa
Gdybym przechodził przez ciemną dolinę
Głos Pana Wszechmocnego
Codzien o godzienjest nasz Pan
Godzien o godzien nasz Bóg, siedzący na tronie
Hej Jezu Królem Tyś
Hołd Jezusowi żóżmy
Hosanna, hosanna Panu chwal
Hosanna, hosama, hosanna \ł'| wysokości
Idziemy do Ciebie Jezu' obdarz nas sobą
Idziemy w r}tm pieśni rniłości
Imię to rozgłaszaj wciąŹ
Izraelu slysz
Jajestem dalem, dla Ciebie darem
Ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie
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Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos
Ja wierzę, ie to Jezus, wierzę, Źe to on Synem Bogajest
Ja w1'llyższam Ciebie ponad rzec7-y
Jahwe ja wiem,jesteś tu
Miłosierdzie pada
Jahwe jest mojąmocą
Jak Dawid
Jak dobrzejest dziękować Ci Panie
Jak łania
Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdŹ
Jak wielkijest Bóg
Jak wielkijest Pan Alleluja
Jai<ze nie uwielbić Ciebie
Jedną dziś tworząc rodzjnę
Jedynie Tyśjest godzien chwały
Jedynie w Bogujest uciszenie duszy mojej
Jedyny Pan Prawdzirtry Bóg
Jestjedno ciało
Jesteś mą nadziej ą
Jesteś o Panie wśród nas
TF.r.ć peńcm mvm

Jesteś Panem nieba
Jesteś Panem wszechświata
I A " r p i  p ' ń i p  r ' ; ó ć . i '

Jesteś Panie, jak potężny wiatr
Jest€śny ludem nab},tym cenna kwią
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
Jesteśmy w Nilrl
Jeśli lud mój upokorzy się
Jeśli lud, który nosi imię Twe
Jeśli nieja,jeśli nie ty
Jeśli Pan domu nie zbuduje
Jeśli radość w sercu chcesz mieć
Jezu daj nam poznać Ciebie
Jezu Tyś wszystkim dla mniejest
Jezu' pragnę blisko Ciebig być
Jezu, prowadź mnie
Jezu, Tyś miłościąduszy mej (All €luja Panu chwał)
r . , ' ' .  . h ' . " h ' e  i A c l  pąńAń

Jezus CĘsfus moim Panem jest
Jezus Chrystus Panemjest (Panem ziemi tej)
Jezus Cbrystus Panem j est
Jezus chrystus przyszedł na świat
Jezus daje nam zbawieni€
Jezusjest mym Panem
Jezusjest tu (o wzni€śmy ręce)
Jezusjest z nami tu
Jezus K.ólem naszym jest, Jezus nasz umiłowaDy
Jezus moim zbawienlem (ocalił n,li życie)
Jezus moim zbawieniem jest
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Jezus mój dobry jest
Jezus naju,y^ze imię
Jezus najwyższej godzien chwaly
Jezus zlłyciężył
Jezus, Jczus, niech jasnosc Twa ogamia mnle
Jezus, Jezus, swięty namaszczony Pan

Jrrż teraz we mnie kwitną twe o$ody
Każdy dzień jest zwycięstwem
Kiedy nadszedł czas
Kiedy patrzę w piękność Twoją
Kochaj Jezusa tak jał ja
Kocham Ciebie Panie mój
Kocham cię, Panie kocham cię
Kocham, więc nie muszę się bać
I(ńl laólów' panów Pan, Lew Judy
KJólestwo Boże widzieć chcę
Krzycz zś sfczęścia
Któż jest tak Potężnyjak nasz Pan
Laudate Dominum
Lepszy jeden dzień w przedsioŃach Twych
Lwie Judy, któryś objął tron
Łaricuch gór otacza w krąg Jeruzalem
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Me sercejest przy Tobie Panie
Memu Bogu kólowi będę śpiewal tę pieśń
Miłości Panie Twojej Panie nasz
Miłość Bożą w sercu dziś mam
Miłośó wielkąjak ocean
Mój Bógjest źródłem mego życia
Mój Jezus Królem kólów jest
Mój Pan dobry jest
Mój Pan jest siłąmą mojąpieśnią j€st
Mój Paf' zyje
Mój PaĄ mój Bógjęst tarczą mą
Mój zbawiciel on baldzo kocha rnnie
My jego dzieci zrodzone z cieĘienia
My, kórzy wszystko licz1my
Na nowo stwarzaj nuńe
Nadchodzi Pan w mocy swej
Najwyższy czas
Nasz Bó8 straszliwy
Nasz Pan to wszechmocny Król
Nie bój się, bojestem z Tobą
Nic bój się' Die lękaj się
Nie bój się, wypłyń na głębię
Nie lęl..aj się
Nie rna Boga takiego jak Ty
Nie ma innego Boga
Nie ma w żadnym innym zbav/ienia
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Nie siłąnie mocąnaszą
Niebojest w sercu mym
Niech miłość Twoja Panie strzeŹe mnie
Niech nas ogamie, łaska Panie Twa
Niech oblicze Twe Panie mój
Niech Pan cię dziś błogosławi
Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie
Niech strumienie żywej wody wnłyną ze mnie dziś
Niech Twa lrywa woda płynie
Niech widzą cię moje ocuy
Niech z radości tańczy serce me
Niech zabrzmi chwała Panu
Niechaj miłość Tva
Niechaj wiatr powieje, niech ogamie świat
Niechaj zstpi Duch Twój i odnowi ziemrę
Nieskory do gniewu łaskawy Pan
Niewyczerpalre są łaski od Pana
o maiko z częstochowskiego wizerunku
o mój Jezu, Zbawicielu
o Pani ufność nasza w modliMry Twej obronie
o Panie nasz, chwalimy cię
o tak, tak, tak Panie mówię tak
O wychwalajcie Go wszystkie narody,
Oblubienica i Duch
oczyść serce me
oddaj brzeńię Jeansowi
oddaję ci całą chwałę i cześć
oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał
ofia ję tobie Panie mój
ogłaszam, że Panjest tutaj pośIód nas
oglaszamy Królestwo Boże w nas
ojcu naszemu oddajmy dziś cześć
Ojcze daj mi Ducha
Ojcze nasz dzieci Twe
ojcze nasz. Ty cieszysz się, swoimi dziećnri
ojcze Tyś najcenniejszy w życiu skarb
ojcze, wołam ciebie ojcze
okaz swojąmoc
on dał mi całkiem nowe życie
onjest dobry, onjest święty
onjest moim życiem
onjest światł€m, onjest drogą
Onjest tu, Jeu us jest tu
On powstaje sercu mym
on szedł gdzie idę ja
On trzyma klucze zbawienia
on uczynił niebiosa, rozpostarł zi€mi kląg
oto ja poślł rnnie, dotknij ognięm moich warg
oto stoję u dŻwi i kolaczę
ot\'r'órz me oczy o Panie
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otwórzcie serca tchrrienie daje Bóg
Pan jest Pasterzem moim
Pan jest pasterzem moim, niczego m nie braknie
Panjest wśród nas' prawdziwiejest wśród nas
Parr ma wie|ką moc, w Nim cała nasza siła
Pa. mnie strzeże
Pan nadchodzi
Pan wywyższony
Panem jest wszechmogący Bóg
Panie przebacz winy nasze
Panie dzięki Ci za Twój kosztowny da.
Jakze kocham cię, baldzo kocham cię
Panie mój przychodzę dziś
Panie mój wBżliwość Twa
Panie mój, jestem tu
Panie mój' Tyś dobry jest
Panie my Twoje dzieci
Panie nasz uwolnij nas
Panie pragnę Ci dziękovr'ać, Panie pmgnę modlić się
p . ń i p  ń ' F ń r c '  ń ń i e

Panie przyjdź, czekamy
Panie świat ujrzy cię
Panie światło miłości Twej świeci
Panie twój tron '
Panie Tyjesteś swięty
Patrie usłysz nas
Panie wielbię cię' śpiewarn Tobie pieśń
Panie zmiłuj się' przyjdź i uzdrów nas
Panu chwała i cześć, g|osimy chwalę i cześć
PaŚterz em moirn Jezusjest
Podnieśmy sztandary miłości Alleluja
Podniosę flagę
Pokłofuny się przed Nim - on naszym Panem jest
Pokój jak rzeka
Pokój wypełnia serce me
Ponad wszystko, kocharn cię Jezu
Poślij nas, by oglaszać Twe kólestwo
Powietrzem moim jest
Powołałeś mnie Panie do życia
Pragnę byó swiętyjak Ty
Pragnę wielbić Ciebie
Pfagnę z Tobą byó
Pżebaczasz mi każdy grzech
Przed obliczem Pana uniżmy się
Przejdziemy świat, a sercach żat
Przychodzę dziś by wielbić Cię
Przyjaciela mam, co blizszyj€st niż brat
Przyjaciela mam, co pociesza rnnie
Przyjdź Duchu swięty .

Przyjdź Duchu Swięty, sĘsz wołanie
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Przyjdź dzisiaj gdy czekamy
Przyjdź śpiewaj Panu radości pieśń
Przyjdż tęraz jęst czas, by wielbić
Przyjdź z pokłońem ludu boży
Przyjdźcie do stofu Miłosierdzia
Przyjdźcie więc wszyscy spngnieni mówi Pa'r
Plzyjdźmy radośnie śpiewajmy dziś
Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przystą)my, chwalmy Go
Rozpal Panie rozpal ogień milości Twej
P^ . . r . 1 " i  c i F  ah^ , . i " .

skałą Pan, Bóg opoką nam jest
Sławię Cię, sławię cię, zawsze chcę przy Tobie być
słowo Twoje Panie
Słuchaj Izraelu
Słyszę Armii Pana głos
Smutek mój obróciłeś w radość
Spocznij na nas Duchu Pana
stoję dziś, u Twoich stóp
stwórz we mnie
Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś
szeroko Twojej łaski rzeka płynie
Spiewaj Alleluja Panu
Spiewajcie Bogu pieśni chwały
Śpiewajcie Panu, który kólem jest
Spiewajmy Panu Alleluja
Śpiewajmy wraz
spiewarn Tobie pieśń chwały
swięte Imię Jezus, swięte Inrię Jezus
swiętemu Bogu oddaj cześć
Swięty Bóg' wszechmogący Jezus
Swiętyjest Baranek
swiętyjest Bóg nasz Pan
Świętyjest nasz Pan wszechmogący
Święty jest nasz Pan
Święty zar niechrv sercach zapłonie
swięty, swięty' swięty jest nasz Pan
swięty, święty, świętyjęst nasz Bóg
Święty, święty, święty Pan zastępów
swięty' swięty, swięty Wszechmogący Jezus
Swięty, święty, ś\'/ięty, Pan zastęPów Bóg
swięty, swięty, swięty, swięty, swięty Pan
Tchnij moc, tchnł niłość i przenikaj życie me
To Bóg w}nryższajmy Go
To on KJól
To on nasz Pan i Bóg
Twoja Krew oczyszcza mnie
Twój blask przeniknął mnie, odrodził radość mą
Twój Pan twój Bóg
r J  ud J c r . , " ,  wvu r v r l
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Tyjesteś Bogiem mym
Ty j esteś skałą zbawienia mego
Tyjesteś w moim sercu, Panie
Tylko Bóg odwagę daje narrr
Tylko Ciebie pragnę Panie mój
Tyś jak skałą Tyśjak wzgórze
Tyśjest Bóg wywyższamy cię
Tyśjest KJól
Tyś ,jest pokoj em w sercu mym
Tyś jest schonieniem mym
Tyś ucieczką i mocąmą
Ukaż mi Panie swą twarz
Ukrzyżowani \łraz z chrystusem
Uradowałem się
Uradowałem się gdy mi powiedziano
UwięIbiaó mego Pana chcę
Ułielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzrvouy
Uwielbiam Imię Twoje Panie,
w Chrystusie zawsze marn z\ł}cięstwo
W Ciele Chrystusa, tworzymy jedno
W jego imię idź, Jezusa imię głoś
W moim sercu mieszka Bóg
w moim życiu bądź uwielbiony
w obecności twej koczyć dziś chcę
Wejdz do Panskich bram
Wejdżmy do Jego bmm z dziękczynieniem
Wielbię imię Twe
wielbię majestat T\'r'ój
Wielbię Pana bo dobry jest i wielki
Wielbij, wielbij Go' wielbł pieśniąswą
wielbimy Pana stojąc przed Nim
Wielkijest nasz Pan
Wielki jest nasz Pan
wielkie i dziwne SA dzieła Twoje, Panie Bożę wsueclunogący
wiem, że łaskawość Twa nie wyczeĘie nigdy się
wieizę w Boga ojca stwórcę
wiehze Ducha wiej, chwalą okryj nas
więc jestem tu by klęknąć
Więc wstań godzinjuz nadeszła
większy jest Ten
witaj Jezu, cześć ci Królu
witaj Panie, dobrze żejesteś
wraz Tobą Malko chcemy dfis się zanurzyć
Wszelka Chwała, wszeika Cześć
Wszystkie ludy głośno wołajcie
wszystko co żyje niech uwielbia cię
wszystko stwoźenie' na niebię i ziemi
wykzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemle
Wyrusz nasz Pan
Wywyższam Cię
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wylvyższony bądź, J-ezu Baranku mój
wywYższony j esteś swięty
wywyższony zawsfę będziesz wywyższony
Wznieśmy głos uwielbiając Go
Walosimy krzyk, zwycięski krzyk
z całego serca wciąż chcę, za Tobą iść
z opresji znów wydobył nas

Za wszys&o, co uczyniłeś mi, Jezu ja dziękuję ci
Zaśpiewać chę miłości pieśń, memu Zbawcy, Jezusowi
zaufałem, zaufałem Panu
Zbuduje kościół mój
ześlij deszcz o Panie
ziąnia, któ!ąmi dajesz, niejest fikcjąani bajką
ziemio raduj się, Pana chwal
Zjednoczeni w Duchu
Złozyłem w Panu cała nadzieję
znarhłychwstał Jezus nasz Pan
zmańwychwstał Pan i żyje dziś
zmartwychwstałeś Panie
zmańwychwsta}y Pan Królestwo objął dziś
zstą)iłcś w rD-Iok będąc ś\yiatłem dla świata
zrMńć oczy swe Ba Jczusa
fyć w społeczności z Tobą
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