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1. „Alleluja, alleluja”
Alleluja, Alleluja
Panem jest, Panem jest
Alleluja, Jezus to Pan
Alleluja, Alleluja
Królem jest, Królem jest
Alleluja, Jezus to Król
/ Alleluja, Jezus Królem jest /x2

2. „Alleluja, chwal Jezusa!”
Alleluja, chwal Jezusa On jest królem całej ziemi
Alleluja, chwal Jezusa On jest królem ziemi tej
Niebo, ziemię stworzył Bóg, w Jego ręku morze, ląd
wszystko co żyje i co ma oddech
żyje, aby wielbić Go
Jezus naszym jest wybawcą, wszystkim rządzi w mocy swej
to Jego śmierć, nam przyniosła życie
Jezus Chrystus władzę ma
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3. „Alleluja, chwalmy Pana”
Alleluja! Alleluja
Chwalmy Pana wszyscy wraz
Alleluja, alleluja! Wywyższajmy Go
Bo On nas uwolnił, dziećmi uczynił
Krwią swą wykupił z grzechu nas
Idzie przed nami drogę torując
Cześć oddajmy Mu wraz

4. „Alleluja Tobie Panie”
Alleluja Tobie Panie
Alleluja śpiewam pieśń
Wywyższenie Twoje
Wywyższenie pragnę nieść
Ponad wszystko co tu mamy
Ponad wszystko co tu znamy
Ponad wszystko, Ciebie Panie
Królem ogłaszamy
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5. „Barankowi cześć”
/ Barankowi cześć, Barankowi cześć
Barankowi cześć, chwała Mu /x2
/Alleluja, Alleluja
Barankowi cześć, chwała Mu /x2
/Jezus z Judy lew, On zwycięzcą jest
On zwyciężył już diabła moc /x2
Alleluja, Alleluja
On zwyciężył już diabła moc

6. „Błogosławiony mąż”
Błogosławiony mąż, który boi się Pana
I rozmiłował się w Jego przykazaniach
Potomstwo jego będzie możne na ziemi
Pokolenie prawych będzie błogosławione
Dostatek i bogactwo są w jego domu
A sprawiedliwość jego na wieki trwa
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7. „Bogiem moim jest”
Bogiem moim jest, światłem moim jest
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba
Odwiecznym Bogiem On
Co stworzył ziemi krąg
Więc chwalmy Go w imieniu Jezusa
Obdarował nas miłością swą
Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba
Cóż Ci mogę dać Panie mój
Prócz wdzięczności mej
Więc chwalę Cię w imieniu Jezusa

8. „Boża obecność”
Boża obecność, dziś wypełnia miejsce to
Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc
Słychać szum anielskich skrzydeł w krąg
Twarze blaskiem chwały lśnią
Boża obecność dziś wypełnia miejsce to
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9. „Bogobojny król”
Bogobojny król w przededniu wojny
O lud swój modlił się
Bóg powiedział mu: Daję ci zwycięstwo
Więc już nie lękaj się
Teraz odłóż swój miecz, choć to walki czas
Bitwa w mych rękach jest, mówi Pan
Ref. Śpiewaj Panu pieśń, niech radosny dźwięk
Zabrzmi echem i niech go słyszy świat
Wojna w koło nas, ale nie bój się
Ufaj Bogu: to On zwycięzcą jest
Chociaż tyle zła dookoła ciebie,
Choć tyle pokus w krąg,
To obiecał Bóg, że cię nie opuści
Po prostu uwierz Mu.
Teraz podnieś swój głos, oto walki czas.
Bitwa w mych rękach jest, mówi Pan
Niech usłyszy świat,
Że nasz Bóg naprawdę jest dobry.
Uwielbiajmy Go,
Jego łaska się nigdy nie kończy.
Nasz Pan jest cudowny.
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10. „Bóg jest dobry”
/ Bóg jest dobry /x3
Cały czas
Bóg jest dobry, zawsze
On jest drogą
On jest prawdą
On jest życiem
Teraz i na wieki, ciągle ten sam

11. „Bóg jest dziś taki sam”
Wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie
Czemu nie ma cudów dziś, jak za dawnych dni?
Lecz cuda są, ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi,
Że Bóg wczoraj Bogiem cudów był – tym samym
dzisiaj jest
Ref. Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam
Jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma
Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna
Nie załamuj się więc – Bóg odpowiedź ci da
Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych
I widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci
On dzisiaj jest gotowy w twym życiu sprawić cud
Zaufaj Jego mocy – tylko uwierz Mu
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12. „Bóg kocha mnie”
Bóg kocha mnie, na pewno to wiem
Bo Jezus w swym Słowie o tym mówi mi
Przychodzę więc dziś, przed Twój święty tron
I w gronie twoich dzieci, Panie śpiewam Ci
Chcę wielbić Cię z całej ludzkiej mej siły
Pragnę miłością moją uczcić Cię
Bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdziwym
Prawdziwym mówię, bo poznałem Cię
13. „Cieszę się, Jezus zbawił mnie”
/ Cieszę się, Jezus zbawił mnie /x3
Śpiewam chwała, alleluja,
Jezus zbawił mnie
/ Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie /x3
Śpiewam chwała, alleluja,
Jezus zbawił mnie
/ Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie /x3
Śpiewam chwała, alleluja,
Jezus zbawił mnie
/ Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie /x3
Śpiewam chwała, alleluja,
Jezus zbawił mnie
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14. „Cudowna Boża łaska”
Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się
Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie
Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom
O Boże dzięki, dzięki Ci, za cudną łaskę Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci,
Niebiosa chwałą brzmią
15. „Chcę do Ciebie podobnym być”
/ Chcę do Ciebie podobnym być – Jezu /x2
Naczyniem, które byś używać mógł,
chcę do Ciebie podobnym być
16. „Chcę mówić, że”
/ Chcę mówić, że Bóg dobry jest
Daje nam radość i zbawienie
Zabiera strach, ochrania nas
A Jego łaska wciąż nadzieję daje nam /x2
/ Ojcze wyznajemy naszą miłość
Wyznajemy miłość, która wiecznie trwa /x2
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17. „Chcę Panie sławić Cię wciąż”
/ Chcę Panie sławić Cię wciąż
Bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż
Zamieniłeś w radość moje łzy /x2
/ Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć
Już na wieki sławić będę imię Twe /x2

18. „Chcę poznać Cię”
Chcę poznać Cię
Spotkać i iść w ślady Twe
Chcę poznać Cię
Nadzieja ma w Tobie jest
Więcej w mym sercu chcę kochać i czcić
Dla Ciebie mój Panie tak żyć
Lepiej co dzień poznawać Cię.
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19. „Choćby figi nie zakwitły”
Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic, by znikł
Oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon
Choćby wszystkie owce wybił ktoś
I w oborach brakłoby krów
/ Jednak w Panu radość będę miał /x2
Rozraduję się w Bogu zbawienia mego
Moją siłą jest Pan

20. „Chrystus jest życiem mym”
/ Chrystus jest życiem mym,
a śmierć zyskiem jest /x2
To mój Król moja pieśń
życie me i radość ma
moja moc i mój miecz
pokój mój, tym jest mój Pan
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21. „Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam”
/ Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe /x2
/ Bo wielkim Tyś,
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt /x2

22. „Chwalę Cię Panie”
Chwalę Cię Panie całym mym sercem
Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła
Chwalić Cię będę i radować Tobą
Psalm śpiewać Ci będę na cześć Twego imienia
/ O najwyższy, o najwyższy /x2
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23. „Chwalmy Go”
Chwalmy Go! Pan w majestacie Swym!
Jezus godzien wszelkiej chwały, mocy i czci
Chwalmy Go! Złóżmy korony swe
Pan nasz na tron wstąpił wśród chwał
–

wszyscy Go czczą

Bowiem Bóg wywyższył sam imię Jezusa
Wszelki twór niech wyzna więc, że Jezus to Pan
Chwalmy Go! Pan w majestacie Swym!
Jezus co zmarł, teraz wśród chwał
–

to Królów król

24. „Chwała Jezusowi, chwała Barankowi”
Chwała Jezusowi, chwała Barankowi
Twoja miłość wiecznie trwa
Bogu Wszechmocnemu, Bogu Jedynemu
Ref. / Jesteś Królem, Ty zwyciężyłeś śmierć
Tobie chwała, Tyś godzien chwały jest /x2
Wielbić chcemy Ciebie, chwalić chcemy Ciebie
Twoja dobroć wiecznie trwa
Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie
Twoja miłość wiecznie trwa
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25. „Chwała memu Panu”
/ Chwała, chwała memu Panu
Chwała, chwała Wszechmocnemu
Chwała Barankowi Bożemu
Chwała żyjącemu słowu
Barankowi chwała /x2
Oddaj chwałę, chwałę
Chwałę Barankowi daj
Oddaj chwałę, chwałę
Chwałę Barankowi daj
Oddaj Barankowi chwałę

26. „Czcijmy Jezusa”
/ Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /x4
/ Powstał z martwych /x2
I On żyje na wieki już
/ Powstał z martwych /x2
/ Więc razem się radujmy /x3
Świętując zmartwychwstania ten dzień
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27. „Czy nie wiecie”
/ Czy nie wiecie, że jesteście świątynią /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch
/ Pełni mocy, wdzięczności i chwały /x3
Świątynią, w której mieszka Święty Duch

28. „Daj miłość, daj moc”
Ref. / Daj miłość, daj moc.
Bądź obecny w życiu mym /x2
A będę sercem swym, Oddawać Ci cześć
I każdą myślą swą, Wciąż chwałę Ci nieść
Chcę zawsze wielbić Cię, Ze wszystkich swych sił
Tyś Panem mym jest!
A będę sercem swym, Wciąż szukać Cię
I każdą myślą swą za Tobą biec
Chcę zawsze szukać Cię, Ze wszystkich swych sił
Tyś Panem mym jest
Tyś Panem mym
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29. „Dotknął mnie dziś Pan”
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe
Więc wszyscy razem chwalmy Go, Za to, że trzyma nas ręką swą
30. „Dobrze jest iść za Jezusem”
Dobrze jest iść za Jezusem, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest iść za Jezusem, dobrze jest
W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek piątek, sobotę i całą niedzielę
Iść za Jezusem, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest kochać brata, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest kochać brata, dobrze jest
W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
Piątek, sobotę i całą niedzielę
Kochać brata, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest kochać siostrę, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest kochać siostrę, dobrze jest
W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek piątek, sobotę i całą niedzielę
Kochać siostrę, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest być dzieckiem Bożym, dobrze jest. Amen.
Dobrze jest być dzieckiem Bożym, dobrze jest
Ref. W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
Piątek, sobotę i całą niedzielę
Być dzieckiem Bożym, dobrze jest. Amen.
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31. „Dziękczynienie”
/ Dziękczynienie, z serc naszych płynie Tobie
Dziękczynienie, Tobie Ojcze /x2
Gdyby nie Twoja łaska, Nie poznałbym Jezusa
Gdyby nie Twoja łaska, To w ogień pójść bym musiał
Gdyby nie Twoja łaska, Nie miałbym dzisiaj życia
Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze
32. „Dzięki Jezu”
/ Dzięki Jezu, drogi Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2
/ Na Golgocie za mnie zmarłeś
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2
/ Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2
/ Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2
Alleluja...
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33. „Dzisiaj jest dzień”
Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,
który dał nam Pan, który dał nam Pan
Weselmy się, weselmy się
I radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim
Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy i radujmy się w Nim
Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień,
który dał nam Pan

34. „Dziś przychodzę przed Twój tron”
Dziś przychodzę przed Twój tron
Aby wyznać winę mą
O Panie, oczyść serce me
Dziś przed Twój przynoszę krzyż
Ciężar co przygniata mnie
O Panie już nie chcę sam go nieść
/ Daj czyste serce mi, oczyść usta me
Tchnij swego Ducha, bym wielbił Cię /x2

18

35. „Dziś rozrywa Bóg kajdany”
Dziś rozrywa Bóg kajdany, Dziś rozrywa Bóg kajdany
Dziś rozrywa Bóg kajdany i swobodę daje nam
My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć
On fundamentem i nadzieją naszą jest
On wyzwala z więzów grzechu, śmierci, piekła
My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć
36. „Gdy schodzimy się”
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz mocą Swą
Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz boś obiecał to
Niewyczerpane są łaski od Pana
Bez końca wielka jest miłość Twa
Ciągle świeża i nowa, wieża i nowa
/ Wielka jest Panie wierność Twa /x2
Wielka jest wierność Twa
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37. „Gdy na ten świat” (ŚP 15)
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się,
Refren: / Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! /x2
2. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze
I widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój,
3. Gdy z słowem Swym stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą,
4. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza,
Zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży,
A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza,
Owszem ich znosisz w cierpliwości Swej,
5. Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma;
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda,
6. Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask,
/ Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty! /x2
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38. „Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz”
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Gdy rozmyślam nad miłością Twą
Kiedy to, co wokół mnie,
Niknie w cień jasności Twej.
Gdy dotykam sobą serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp
Kiedy to, co wokół mnie,
Niknie w cień jasności Twej
/ Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię
Bo mego życia cel, to wielbić Cię /x2
39. „Głośno do Pana wołam”
Głośno do Pana wołam, Głośno Pana błagam
Wylewam przed Nim prośbę swą
O niedoli mojej głośno Jemu opowiadam
Wylewam przed Nim prośbę swą
Ref. Panie do Ciebie wołam, Panie Tyś nadzieją mą
Ty jesteś Bogiem moim, ratuj mnie
Dotknij gór niech zadymią Zabłyśnij błyskawicą
Wypuść strzały swe ratuj mnie
Panie zaśpiewam Ci
Nową pieśń, na harfie zagram ją
Panie Tyś skałą moją nie zawiodę się
Panie błagam wysłuchaj mnie
21

40. „Godzien jesteś, by Cię czcić”
/ Godzien jesteś, by Cię czcić /x2
Wywyższając Cię Panie
W obecności Twej staję
Godzien jesteś, o godzien jesteś,
Godzien jesteś, by Cię czcić

41. „Godzien nasz Pan chwały”
Godzien nasz Pan chwały jest
Na tronie Swym, wielbimy Go
Baranek wśród chwał
On zwyciężył śmierć oraz zło
Chcemy ogłaszać dziś to
Chwała i cześć, hołd, uwielbienie
Chwała i cześć, Bogu co trwa
Chwała i cześć na wieki bez końca. Amen
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42. „Godzien, o godzien jest Bóg”
Godzien, o godzien jest Bóg
Siedzący na tronie
Baranek wśród chwał
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc
Błogosławieństwo i cześć
Ref. / On Panem jest, od wieków na wieki /x3
Amen
Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W miłości i prawdzie
Oddając Mu hołd
Miłość, wdzięczność, siłę i moc
Błogosławieństwo i cześć
43. „Hosanna”
/ Hosanna, Hosanna, Królowi królów cześć /x2
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi
Zmartwychwstał Król i żyje dziś
/ Chwalmy Go, najwyższy On
I godzien wszelkiej czci /x2
/ Wielbimy, wielbimy
Wielbimy Pana chwał /x2
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44. „Hosanna na niebiosach”
/ Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach /x2
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią
Wywyższony bądź, Boże nasz
Hosanna niechaj ciągle brzmi
/ Chwała, chwała, Królowi królów cześć /x2
Sławić chcemy Cię wciąż
Z radością i czcią
Wywyższony bądź, Boże nasz
Królowi królów chwała, cześć
45. „Im lepiej Cię poznaję”
Im lepiej Cię poznaję, Tym bardziej kocham Cię
Im więcej Ciebie słucham, Tym bardziej kocham Cię
/ Ciebie mój Jezu mój Jezu
Wciąż mocniej kochać chcę /x2
Im częściej Tobie śpiewam, Tym bardziej kocham Cię
Im lepiej wiem co dajesz, Tym bardziej kocham Cię
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46. „Imię Pana chwalmy wciąż”
/ Imię Pana chwalmy wciąż /x3
Najwyższy On
/ Imię Pana chwalmy wciąż /x3
Najwyższy On
Bo imię Pana mocną twierdzą
z radością biegniemy, by cieszyć się

47. „Ja będę Twój”
/ Ja będę Twój, Ty będziesz mój
Na zawsze w wieczności
Gdy nasze serca połączą się
Na zawsze w wieczności
Na zawsze w wieczności /x2
Nigdy więcej łez, zniknie strach
Zniknie ból i wstyd, Ja z Tobą będę tam
Na zawsze będę tam
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48. „Jam nowym jest stworzeniem”
Jam nowym jest stworzeniem
Co stare przeminęło
I w łasce Bożej cieszę się
Me serce się raduje
Ma dusza wykrzykuje
I w łasce Bożej cieszę się
Chcę Panie wielbić Cię
Chcę Panie sławić Cię
Chcę Panie śpiewać Ci pochwalny psalm
Ty jesteś mą radością
Ty jesteś mą miłością
I w łasce Bożej cieszę się

49. „Jesteś Królem”
/ Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Pan /x2
/ O wznieśmy wszyscy nasze serca
O wznieśmy wszyscy nasze dłonie
I stańmy przed obliczem Pana, Wielbiąc Go /x2
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50. „Jesteś o Panie wśród nas”

Jesteś o Panie wśród nas
Twoje to miejsce i czas
Gdzie dwóch lub trzech
W imieniu Twym
Przychodzi, by wielbić Cię
Ty jesteś pośród nich
Witaj o Panie wśród nas
Twoje to miejsce i czas
W imieniu Twym jesteśmy tu,
By miłość wyznawać Ci
wysławiać Cię i czcić
Chwała Ci Jezu i cześć
Z serc naszych płynie ta pieśń
Wznosimy ręce wielbiąc Cię
Tyś Królem, Tyś Panem jest
Sławimy imię Twe
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51. „Jesteś radością mojego życia”
/ Jesteś radością mojego życia
O, o, o, Panie mój /x2
/ /Ty jesteś moim Panem/x3
Na zawsze jesteś Panem mym /x2
52. „Jest jedno ciało, jest jeden Pan”
Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu
Byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
Zdobywamy ziemię tę
Jesteśmy ludem Króla chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem
By objawić Jego cześć
Jesteśmy ludem Króla chwał
Jego świętym narodem
Wielbimy Jezusa
On jest Królem całej ziemi tej
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53. „Jesteśmy Panie, kapłaństwem Twym”
Jesteśmy Panie, kapłaństwem Twym,
By wielbić majestat Twój,
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
By każdy Ciebie poznać mógł
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa, wiecznie trwa
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią

54. „Jesteśmy tutaj...”
Jesteśmy tutaj, z nami jest Bóg
Stoimy razem, Jezus jest w nas
Złączeni Duchem, obmyci krwią
Jako jedno ciało – Kościół Boży.
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55. „Jesteśmy w Nim”
/ Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie /x2
Głośno raduj się śpiewaj Panu chwał
Miłość wyznaj Mu, skacząc przed Nim
Alleluja, Alleluja!

56. „Jezu Twa miłość”
/ Jezu, Jezu, Jezu
Twa miłość me serce zmieniła /x2

57. „Jezus Chrystus moim Panem jest”
/ Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. /x2
/ On kocha mnie /x2
Alleluja
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58. „Jezus jest mym Panem”
/ Jezus jest mym Panem,
Mym Mistrzem i Zbawcą /x3
Takim na wieki On, Alleluja
Takim na wieki On
Panie Jezu chwała Ci
Chwała za Twoją świętą krew
Królów król i Panów pan
Bóg Abrahama, Alleluja
Bóg Abrahama
59. „Jezus jest tu”
Jezus jest tu, Jezus jest tu
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię
Jezus jest tu
Pan jest wśród nas, Pan jest wśród nas
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię
Pan jest wśród nas
Bóg kocha nas, Bóg kocha nas
O wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię
Bóg kocha nas
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60. „Jezus jest ze mną tu”
/ Jezus jest ze mną tu /x2
A Jego moc działa dziś, By uwolnić mnie
A Jego moc działa dziś, By uzdrowić mnie
A Jego moc działa dziś, By zbawić mnie
Jezus jest ze mną tu
61. „Jezus, Jezus”
Jezus, Jezus, Niech jasność Twa ogarnia mnie
Jezus, Jezus, W blasku Twoim pragnę żyć
Ref. Bo imię Twe tak wspaniałe jest
tak potężne jest, wywyższam Cię
Bo imię Twe pełne blasku jest
Wciąż uwalnia mnie
W nim zbawienie jest
Olśniewasz mnie
Przenikasz mnie
Duch Twój wciąż ogarnia mnie
Przed obliczem Twym
Pragnę stanąć dziś
Z bojaźnią wielbić Cię
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62. „Jezus, Królem naszym jest”
/ Jezus, Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany /x2
/ O wstań, o wstań Święty Boże nasz
O wstań, o wstań i zajaśniej nad nami /x2

63. „Jezus, Jezus, Jezus”
Jezus, Jezus, Jezus,
Ile treści w imieniu tym
Zbawca, Mistrz mój, Jezus
Jak woń kwiatów tchnie w sercu mym
Jezus, Jezus, Jezus
Cała ziemia niech wieść tę zna
Ziemskich królestw czas skończy się wnet
Imię Jezus na wieki trwa
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64. „Jezus objawił się nam”
Jezus objawił się nam, grzesznym ludziom na ziemi
Przyszedł na grzeszny ten świat, aby dać tobie życie
wieczne
Ref. Żyć z Jezusem, to jest piękna rzecz
Żyć z Jezusem, to radość w Nim
Wiemy, że przyjdziesz na świat, sądzić będziesz na ziemi
Czas bliski jest już
Cieszą serca, bo na pewno
Zostaw kłopoty swe dziś, jutro późno być może
Jezus chce twoim być już
Ujmij dłoń Jego, On pomoże
65. „Jezus najwyższej godzien chwały”
Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
na imię Jezus, każdy skłoni się
i każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz najwyższy przyjmij hołd
/ Wszelka władza i moc i majestat
/ są w rękach Twych /x2 /x2
Tyś Pan i Król, Boży jedyny syn
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66. „Już dzisiaj we mnie kwitną”
/ Już dzisiaj we mnie kwitną Twe ogrody
Już dzisiaj we mnie Twe królestwo jest /x2

67. „Jezus, Święty, namaszczony Pan”
Jezus, Jezus
Święty, namaszczony Pan – Jezus
Jezus, Jezus
Żyje wywyższony Pan – Jezus
Twoje imię jak miód na ustach mych
Twój Duch wodą życia duszy mej
Twe Słowo jak lampa dla mych stóp
Jezu, jak kocham Cię! Ja kocham!
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68. „Jezus zmartwychwstał”
Jezus zmartwychwstał, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc
Jezus jest Panem, o alleluja
Po wieczne czasy, Królem królów jest
/ Jezus jest Panem, Jezus jest Panem /x3
Ponad całą ziemią tą

69. „Każdego dnia uwielbiam Ciebie”
Każdego dnia uwielbiam Ciebie
Do nieba wznosząc swoje ręce
Miłością Twoją wypełniony
Wyznaję jesteś moim szczęściem
Stojąc przed Tobą dzisiaj wołam
Ofiarowując dziękczynienie
Panie Ty jesteś moją twierdzą
Panie Ty jesteś mym zbawieniem
/ Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja /x2
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70. „Kiedy nowy wstaje dzień”
Kiedy nowy wstaje dzień,
Aż gdy słońce w cień kładzie się
Boże imię chwalić chcę
Niech imię to
Chwalą wszyscy słudzy, których znam
Chwalcie, Imię Jego Pan
Błogosławcie odtąd więc Mu, na wieki już
Chwalcie, Imię Jego Pan

71. „Kocham Ciebie Panie”
/ Kocham Ciebie Panie /x2
Bo Ty zbawiłeś mnie. Alleluja!
/ Kocham Ciebie Panie /x2
Bo Ty zbawiłeś mnie.
/ Bo Ty za mnie zmarłeś
Na krzyżu tym,
Który dla mnie był /x2
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72. „Kiedyś życie me”
Kiedyś życie me budowałem na
tym co czci ten świat i zdobyć chce
Dzisiaj wszystko co zyskiem było mi
Niczym dla mnie jest, bo teraz wiem
Ref. Znając Cię Jezu. Znając Cię, czy jest
Większa rzecz, wszystkim Tyś, najlepszym Tyś
Radość, sprawiedliwość ma. Panie kocham Cię
Pragnę sercem swym więcej Ciebie znać
W Tobie znaleźć się i Twoim być
Wiarą wziąć co Ty z łaski dajesz mi
W sprawiedliwość Twą przyoblec się
Poznać życia moc w zmartwychwstaniu Twym
Bardziej Ciebie znać w cierpieniach Twych
By stać się jak Ty w śmierci Twej Panie mój
Wiecznie z Tobą żyć. Pokonać śmierć.
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73. „Kocham Cię”
/ Kocham Cię, Panie kocham Cię
Tyś jedynie Bogiem moim, Panem moim jest /x2
Zmieniłeś życie me, Obmyłeś mnie Swą krwią
Dałeś mi pokój swój, Nazwałeś dzieckiem swym
Uwielbiam Panie Cię, Wysławiam Imię Twe
Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest

74. „Kocham, więc nie muszę się bać”
/ Kocham, więc nie musze się bać
/Zabierz mój strach/x3 /x2
/ Bo Jezus mówi, że miłość ta
/Zabiera strach/x3 /x2
/ Jezus, Jezus, Jezus, oo... /x3
/ Jezus daje ci miłość Swą
/Nie lękaj się/x3 /x2
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75. „Król Królów”
/ Król Królów, Pan Panów
Chwała, Alleluja /x2
/ Jezus Książę Pokoju
Chwała, Alleluja /x2
76. „Kto mieszka pod osłoną Najwyższego”
/ Kto mieszka pod osłoną Najwyższego
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego /x2
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja
/ Boże mój, któremu ufam, wszechmocny /x2

77. „Łaską jesteśmy zbawieni”
Łaska jesteśmy zbawieni, Z łaski możemy tu stać
Łaską usprawiedliwieni I przez Baranka krew
Wzywasz nas Panie do Siebie
Przed Twój w niebie tron
My łaską obdarzeni
/ Tobie składamy hołd /x2
/Któż Panie mógł nas oczyścić
Z naszych win, z naszych win
Nikt, tylko Ty w łasce swojej
Przez Baranka krew, przez Baranka krew /x2
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78. „Majestat Twój”
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Korony Swej wyrzekłeś się
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś
Mój grzech, mój brud zmazałeś sam
Kiedyś zmarł i zmartwychwstał
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony
Tylko Ciebie Panie wielbić chcę
Bo tylko Ty zdobyłeś serce me
Na wieki wieków będę kochać cię
Bo tylko Ty zdecydowałeś się
Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie
Za to Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu
79. „Miłość cierpliwa jest”
Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest
Wszystko zakryć chce, we wszystko uwierzy też
Źle nie myśli, nie, nie, nie
I nie postępuje źle
Nie unosi się, prawdą jest
Miłość nie chełpi się, z każdej prawdy cieszy się
Nie nadyma się, nie zazdrości, o nie
Wszystko znosi, tak, tak, tak
Nie ustaje ciągle trwa
/ Miłuj cały świat, właśnie tak /x2
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80. „Miłość Bożą”
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Tą miłością coraz bardziej kocham cię
W tobie widzę też wspaniałość Króla chwał
Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Tą miłością żyjesz ty i żyję ja
Dzięki Panie Ci za życia mego dni
Za miłość, którą wciąż dajesz mi

81. „Miłość Twa”
/ Miłość Twa, tak cudowna jest /x3
Twa miłość jest.
Wyższa, niż szczyty wysokich gór
Głębsza, niż dna najgłębszych mórz
Szersza, niż przestrzeń dookoła nas
Twa miłość jest
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82. „Moc i cześć i chwałę...”
Moc i cześć i chwałę, błogosławieństwo
Niechaj przyjmie odwieczny Pan
Niech każdy naród, całe stworzenie
Odwiecznemu kłaniają się
Każdy język w niebie, na ziemi
Ogłosi chwałę Twą
Kolana przed tronem Twym się ugną
Wywyższony będziesz o Boże
A królestwo Twoje będzie już, na wieki trwać
Królestwo potężne objawi się
Śpiewaj Odwiecznemu dziś pieśń
A jego świętości nie zaćmi nikt
Śpiewaj Odwiecznemu pieśń
83. „Mój Bóg jest źródłem”
Mój Bóg jest źródłem mego życia
Swą łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie
Mój Bóg jest źródłem mego życia
Swą łaską obdarza mnie wciąż,
I według bogactwa chwały swej
Obdarza moje życie codziennie
Daje mi aniołów co strzegą wciąż mnie
Mój Jahwe o mnie troszczy się, Tak troszczy się
Mój Jahwe o mnie troszczy się
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84. „Mój Jezus Królem królów jest”
Ref. Mój Jezus Królem królów jest
Mój Jezus władać będzie wciąż
Królestwo Jego wiecznie trwa
On zbawił duszę mą
I teraz we mnie mieszka już
On dał mi całkiem nowe życie
Uczynił mnie dzieckiem światłości
Dziedzictwem swym obdarzył mnie
Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg
On wziął na siebie moje winy
On wyrwał mnie z królestwa ciemności
Choroby wszystkie wziął na siebie
I już nie muszę się niczego bać

85. „Mój Pan, mocą moją jest”
Mój Pan, mocą moją jest
On jest pieśnią mą, On Bogiem mym
Dał mi swej miłości dar
Stał się mym zbawieniem, On Bogiem mym
/ O Panie otwieram serce me
Przed Tobą otwieram serce me /x2
/ Mój Pan Królem moim jest
Na wieki On króluje, On Bogiem mym /x2
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86. „Mój Jezus Zbawiciel”
Mój Jezus Zbawiciel, Nikt nie jest taki jak Ty
Po wszystkie dni, uwielbiać chcę
Niezwykłe dzieła łaski Twej
Tyś twierdzą, schronieniem, pocieszycielem mym
Niech każda myśl, każda część mnie
Już na zawsze wielbi Cię
Niech cała ziemia zaśpiewa tę pieśń
Królowi potęga, majestat i cześć
Góry uklękną, morza podniosą głos
Aby uczcić imię Twe
Śpiewam z radością o dziełach Twych rąk
Na zawsze już kocham, uwielbiam Cię wciąż
Już nic nie zastąpi mi Panie obietnic Twych
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87. „Mów do mnie”
Mów do mnie Panie, Chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie co masz dla mnie
Nie chcę się chować lecz w Tobie skryć
W cieniu Twym Panie chcę iść
Święty, potężny jesteś Panie nasz
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym

88. „Największym skarbem”
/ Największym skarbem, jaki w życiu mam
Jest mój Jezus, Jezus
Jezus, mój Pan /x2
Kto może tyle mi dać
Radości, pokoju na co dzień?
Kto zmienił życie me
Tylko Jezus – mój Pan
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89. „Nasz Pan nadchodzi”
/ Nasz Pan nadchodzi, w chwale i mocy
Jezusa imię chwalmy wciąż /x2
/ Jezus zbawca narodów
Jezus wszechświata pan /x2
/ Alleluja, alleluja
Jezus Chrystus Panem jest /x2

90. „Nie nam, Panie nie nam”
Nie nam, Panie nie nam
Lecz imieniu swemu, daj chwałę
Nie nam, Panie nie nam
Lecz imieniu swemu chwałę daj
91. „Nie ma innego Boga”
Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz
Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego
Wielki jest Bóg, nasz Pan
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92. „Nie mam nic”
Nie mam nic, co mógłbym Tobie dać,
Nie mam sił, by przed Tobą Panie stać.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba, nakarm duszę mą.
Pomaż maścią leczącą oczy me,
Spraw, by język mój też przemówić chciał
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron,
Manną z nieba, nakarm duszę mą.
93. „Nie przez siłę”
Nie przez siłę, nie przez moc
Lecz przez Ducha, mówi Pan
Oręż naszej walki nie jest z tego świata
/ Lecz w Duchu ma moc /x2
Ogrom Jego łaski, potęga miłości
/ Ponad wszystką są /x2
Wielbimy Jezusa dziś
I jedność jest wśród nas
Mamy zwycięstwo, bo On walczy sam
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94. „Nie szczycę się”
Nie szczycę się mądrością, panie
Nie szczycę się z dostatku swych sił
Nie jestem dumny z tego co posiadam
Tylko Tobą, Panie szczycę się
Jakże wzniosły jest Twój tron
Ty rządzisz narodami
Jakże wzniosły jest Twój tron
Cała ziemia drży
Jakże wzniosły jest Twój tron
Stwórco mój, Zbawco mój
Tylko Tobą szczycę się

95. „Niech będzie chwała”
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi
Chwała, niech będzie chwała
Tak! Jemu chwała i cześć
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96. „Niech Pan kroczy naprzód wciąż”
Niech Pan kroczy naprzód wciąż
Jego armia zawsze mocna jest
Wnet rozbłyśnie Jego blask na cały kraj
Śpiewaj hymn, wznieś zwycięzcy pieśń
Pana chwal, w bitwie wroga starł
Przeciw nam nic nie zdziała żadna broń
Bo dowódcą tych zastępów – Jezus
Wstępujmy w Jego ślady
Żaden wróg w tej walce nam nie oprze się
W swojej armii Mesjasz wiedzie nas
Zwycięstwa klucze w mocnej dłoni ma
Ruszmy wziąć ten obiecany kraj
Nasz Pan kroczy naprzód wciąż
Jego armia zawsze mocna jest
Wnet rozbłyśnie Jego blask na cały kraj
97. „Niech przyjmie chwałę i cześć”
Niech przyjmie chwałę i cześć
Siedzący na tronie
Błogosławieństwo i moc
Niech weźmie Baranek
/ Od wieków na wieki, niech płynie Królowi
Pieśń chwały /x2
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98. „Niech Twa żywa woda”
Niech Twa żywa woda, płynie przez duszę mą
Niechaj Duch Twój Święty, sam kieruje mną
W każdej sytuacji, która trapi mnie
Troski i kłopoty, u Twych stóp złożyć chcę
Ref. Jezu, Jezu, Jezu, Ojcze, Ojcze, Ojcze
Święty Duchu, Święty
Przyjdź o Duchu Święty i rządź życiem mym
Niech w ramionach Twej miłości skryję się
Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę mą
Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą
Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je
Niech w ramionach swej miłości skryje cię
Gdy Mu oddasz życie, On ci wolność da
Będziesz żył, panował, wiecznie już razem z Nim
99. „Niechaj połączy nas miłość”
Niechaj połączy nas miłość
Niech nas rozgrzewa jej blask
By mógł zobaczyć nasz naród
Że Święty Duch łączy nas
Chciejmy na nowo odkrywać
Że miły bratu jest brat
Niech Boża łączy nas miłość
Niech spoi nas
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100. „Niechaj zstąpi Duch Twój”
Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz
Na spragnione serce
/ Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń /x2
Chwała Jezusowi,
Który za mnie życie dał
Chwała Temu,
Który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest
101. „Nigdy, nigdy”
Nigdy, nigdy, nigdy jeszcze tak szczęśliwie i radośnie
Życie nie płynęło dzień po dniu
Nigdy, nigdy, nigdy przedtem, aż z Jezusem się spotkałem
I naprawdę zaufałem Mu
On zabrał smutek z duszy mojej i wypełnił mnie pokojem
Teraz śpiewam i raduję się
/ Nigdy, nigdy, nigdy jeszcze tak szczęśliwi i radośnie
Życie nie płynęło dzień po dniu /x2
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102. „O jak wzniosły...”
O jak wzniosły jest Twój tron
Wszechmogący Boże nasz
jesteś świętym Panem chwały
jesteś królem naszych serc.
Godzien jest wywyższony Baranek
zasiąść w chwale w swej mocy i czci
Przyjdź obejmij swój tron
nasze serca Twoje są
dotknij nas, ulecz i zmień

103. „O wstań błogosław Bogu dziś”
/ O wstań błogosław Bogu dziś,
Teraz i zawsze wciąż aż na wieki /x2
Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat,
Przewyższasz wszystko,
Czym chwałę mogę Ci dać.
Niech imię Twe, o Panie, wysławia świat
Bo wywyższony Jesteś na wieki
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104. „Oblicze Twe, nade mną lśni”
Oblicze Twe, nade mną lśni
I moja dusza to dobrze wie
Podnosisz i oczyszczasz mnie
I moja dusza to dobrze wie
Ref. I choćby świat chwiał się
Twoja dłoń podtrzyma mnie
Na sercu swym położysz mnie
I moja dusza to dobrze wie
Pocieszasz i posilasz mnie
I moja dusza to dobrze wie
Przebaczasz i nadzieja tchnie
I moja dusza to dobrze wie
105. „Oczyść serce me”
Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić
Zstąp ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me
Pragnę być święty, Tobie oddany Panie
Chcę zawsze być święty
Tobie mój Mistrzu, na zawsze oddany
Gotów, by służyć Ci
Oczyść serce me, obmyj swoją krwią
Spraw bym mógł być święty, Oczyść serce me
Z najtajniejszych grzechów oczyść je
54

106. „Oddajmy Panu cześć”
Oddajmy Panu cześć
Na świętej górze chwalmy Go
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest święty
Wszelkiej chwały godzien jest
Króluje na Syjonie
Wywyższony ponad wszystko
Uwielbiajmy Jego wielkie imię
Święty jest nasz Pan
Oddajmy Panu cześć

107. „Ojcze, Synu, Święty Duchu”
Ojcze, Synu, Święty Duchu
Całym sercem będę wielbić Cię
Królestwo Twe wiecznie będzie trwać
Swą miłością wciąż otaczasz mnie
I choćbym doliną ciemną kroczył
Nigdy nie zostawisz mnie
Ojcze, Synu, Święty Duchu
Na wieki jestem Twój
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108. „On jest moim życiem”
/ On jest moim życiem, On jest moją siłą
On jest mą nadzieją, Jezus mój Pan /x2
Wielbić Cię chcę życiem mym
wielbić Cię chcę pieśnią mą
ze wszystkich mych sił,
uwielbiać Cię chcę
moja nadzieja to Ty

109. „Oto jest dzień”
/ Oto jest dzień, który dał nam Pan
Będę radować i cieszyć się /x2
/Radujcie w Panu się /x2
/ Ciesz się obecnością Pana dziś
Bo On godzien chwały jest /x2
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110. „Oto Pan, oto Król”
Oto Pan, oto Król
zbawca nasz Boży Syn
Ojciec nasz Królów Król
Święty Pan tyś wiecznie żywy Bóg
Uwielbiamy cię i wywyższamy cię
Ty ogarniasz cały świat
okazujesz łaskę swą
chwalimy cię i wywyższamy cię
Panie Jezu zbawicielu nasz

111. „Otwórz me oczy”
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
Chcę dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham
Otwórz me uszy, chcę słyszeć Jezusa
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
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112. „Pan dobry jest”
/ Pan dobry jest /x2
Błogosławiony mąż, który ufa Mu.
/ Pan dobry jest /x2
Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest
/ Pan szczodry jest /x2
Błogosławiony mąż, który ufa Mu.
/ Pan szczodry jest /x2
Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest
/ Pan wierny jest /x2
Błogosławiony mąż, który ufa Mu.
/ Pan wierny jest /x2
Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest
113. „Pan jest pasterzem moim”
Pan jest pasterzem moim
niczego mi nie braknie
na zielonych niwach pasie mnie.
Nad spokojne wody mnie prowadzi
Duszę mą pokrzepia
i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej
Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę boś Ty ze mną
łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają
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114. „Pan mnie strzeże”
/ Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem /x2
// Czuwa nade mną Bóg /x3
Mój Bóg /x2

115. „Pan skałą i twierdzą”
Pan skałą i twierdzą, wybawieniem moim
Bóg moja opoką, na której polegać chcę
Tarczą, rogiem zbawienia mego
Warownią moją jest
Wołam: niech będzie pochwalony Pan
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116. „Pan światłością moją”
/ Pan światłością moją i zbawieniem moim /x2
Kogóż bać się będę
Pan ochroną życia mego
Kogóż mam się lękać
On Bogiem mym

117. „Pan wywyższony”
Pan wywyższony,
nasz Król wywyższony wśród chwał
Uwielbiajmy Go
Pan wywyższony,
nasz Król wywyższony wśród chwał
Oddajmy Jemu cześć
Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa
Niebo i ziemio, radujcie się Jego imieniem
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał
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118. „Panem jest”
Panem jest, Panem jest
Jezus Chrystus dzisiaj moim Panem jest
Klęknij przed Nim wyznaj też, że On twoim Panem jest
Że Jezus Chrystus Panem jest

119. „Panie, będę wielbić Cię”
Panie będę wielbić Cię,
Będę śpiewać Ci chwały pieśń
Twoja krew obmyła mój grzech
Wyzwoliłeś mnie
Całym sercem kochać chcę
Niech Cię wielbi wciąż moja myśl
Z całej duszy, ze wszystkich sił
Pragnę służyć Ci
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120. „Panie mój, przychodzę dziś”
Panie mój, przychodzę dziś
Serce me skruszone weź
Skłaniam się przed świętym
Tronem Twym
Wznoszę ręce moje wzwyż
Miłość mą wyznaję Ci
Uwielbiam Ciebie w duchu
Uwielbiam w prawdzie Cię
Życie me oddaję Tobie
Uświęć je
121. „Panie pragnę kochać Cię”
/ Panie pragnę kochać Cię
coraz mocniej z dnia na dzień
jesteś wspaniałością mą
Panie pragnę kochać Cię /x2
Wszystko daję Jezusowi
z Jego łaski pragnę żyć
czy ktoś może zgłębić miłość,
którą Bóg okazał nam?
Jak cudowna jest ta chwila
gdy przebywać mogę z Nim
widzieć piękno Jego chwały i kochać Go
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122. „Panie sławię imię Twe”
Panie sławię imię Twe, wznoszę pieśni uwielbienia,
Zawsze jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia
Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być,
Z ziemi tej na szorstki krzyż, by grzech mój zmyć
Nie zatrzymał Ciebie grób, Niebo znów ujrzało Cię
Panie chwalę imię Twe

123. „Panie świat, ujrzy Cię”
Panie świat, ujrzy Cię
I napełni się poznaniem
Chwały Twej, tak jak ocean
Pełen jest Wód
Wśród narodów lud Twój Panie jest sztandarem,
Aby głosić wciąż królestwa Twego chwałę
Twój lud nie wstydzi się
Wyznawać imię Twe
Cały wszechświat pełen chwały Twojej jest
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124. „Panie Twój tron”
Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój
Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię
Wywyższamy Cię, Boże nasz

125. „Panie Tyś cenniejszy”
Panie Tyś cenniejszy jest od srebra
Panie Tyś od złota droższy mi
Panie Tyś piękniejszy od diamentów
I nikt na świecie nie dorówna Ci
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126. „Panie wiem, że nic”
Panie wiem, że nic Nie potrafi dotknąć serca jak Ty
Choćbym wszechświat cały Przemierzyć miał
To wiem, nie dorówna Ci nic
I twa miłość jest jak wielkiej rzeki nurt
I uzdrowienie z Twych rąk
Ramiona Twe koją cierpienia ból Panie nikt, jak Ty
127. „Pełną mocy, pieśń radości”
/ Pełną mocy, pieśń radości dał nam Pan /x2
Nikt już nigdy jej nie zdoła zabrać nam
W serca nasze włożył pieśń
Sam Chrystus Pan
/ On nas uczy jak w jedności mamy żyć /x2
Kolor skóry, rysy twarzy nie dzielą nas
Żyć w jedności uczy nas
Sam Chrystus Pan
/ Jezus swą rodzinę stworzył z wszystkich nas /x2
Jak miłować się na co dzień uczy nas
Swą rodzinę stworzył z nas
Sam Chrystus Pan
/ Pan zamienia w taniec wszelki smutek /x2
Zmienia nasze łzy w radości wielką rzekę
Wolność, radość daje nam
Sam Chrystus Pan
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128. „Pokój jak rzeka”
Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr
Gdy moc Twego Ducha ogarnia cały świat
Radość jak strumień koi duszę mą
/ Przyjdź Duchu Święty
Ogniem Swoim zstąp /x2

129. „Póki życia mego Panu śpiewać chcę”
Póki mego życia, Panu śpiewać chcę
grać memu Bogu, póki życia starczy mi
Niech CI będzie Panie miła moja pieśń
Będę radować się w Bogu Panu mym
/ Błogosław duszo moja Panu
Alleluja, alleluja / x4
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130. „Prawda jedyna”
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas
Ref. / Dzięki Ci, Boże mój za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie /x2
Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
I z miłości do nas, przyszedł z nieba na ten świat
Błogosławiony, ten kto wierzy choć nie widział
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył

131. „Przemień serce me”
Przemień serce me
Uczyń szczerym je
Przemień serce me
Tyś jest garncarzem
Jam gliną jest
Skrusz mnie ukształtuj
O to modlę się
Przemień serce me
Uczyń szczerym je
Przemień serce me
Pragnę być jak Ty
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132. „Przez Jezusa krew”
Przez Jezusa krew, pełne zaufanie mam
I mogę przyjść zawsze tu
W to najświętsze miejsce z miejsc
Stojąc przed tronem Twym
W twej obecności Jezu
Stojąc przed tronem Twym
Jestem tu, aby wielbić Cię

133. „Przyjaciela mam”
Przyjaciela mam co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię oprę się
W Nim nadzieję mam, uleciał strach
On najbliżej jest, Zawsze troszczy się
/ Królów król, z nami Bóg /x2
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus
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134. „Przyjacielem naszym Jezus” (ŚP 416)
(1) Przyjacielem naszym Jezus – Jak wspaniałym, wiernym On!
Z Ojcem Swoim nas pojednał I z szatańskich wyrwał szpon.
Któż to może wypowiedzieć, Ile łask tracimy tu, gdy modlitwę
zaniedbamy, Nie ufając szczerze Mu.
(2) Gdy nam wrogie moce grożą, koło nas tu burza dmie,
Nie musimy drżeć w bojaźni, Gdy modlimy z wiarą się.
Jezus wiernym się okaże, pomoc pewną zsyła nam; On
potężnym jest Wybawcą i do próśb się skłania Sam.
(3) Gdy nas smutki, troski dręczą Dniem i nocą, w każdy czas,
Gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas. Gdy nas zdradzą
przyjaciele, Wznośmy głos przed łaski tron, Pan nas nigdy nie
opuści – Wiernym był i będzie On!
135. „Przyjdź Królestwo Twe”
/ Przyjdź Królestwo Twe
Wolę spełnij Swą
Jak w niebie, tak i na ziemi /x2
Ojcze uczyć Królestwo Swe
Ojcze, uczyć wolę Swą w życiu mym
Jezu uczyń Królestwo Swe
Jezu, czyń wolę Swą w życiu mym
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136. „Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się”
/ Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się
Uklęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym /x2
Gdyż On ma wszelką moc
A myśmy owcami pastwisk Jego
Oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk

137. „Przyjdźmy tam”
Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka krew, wejdźmy tam
Przyjdźmy doń, śpiewaniem Go wielbiąc
Wywyższając Boży tron
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał
/ Chwała Ci, Jezu /x2
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138. „Radość wypełnia duszę mą”
Radość wypełnia duszę mą
Radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia duszę ma
Radość wypełnia mnie
/ Bo imię me, w niebie wpisane jest /x3
Alleluja

139. „Raduj się z nami”
/ Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim,
Że Jezus Królem jest /x2
Że Jezus Chrystus, Królem Królów jest
Plotkujesz o ludziach i mówisz o rzeczach,
Które nie obchodzą cię nic
Omawiasz pogodę, roztrząsasz problemy
Jakie w kraju, na świecie są wciąż
Lecz chcę ci oznajmić wspaniałą nowinę
O niej śpiewać, krzyczeć chcę,
Że Jezus Chrystus Królem Królów jest
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140. „Rozpal mnie, rozpal mnie”
Rozpal mnie, rozpal mnie
Twym ogniem płonąć chcę, Panie mój
Rozpal mnie, rozpal mnie
Twym światłem jaśnieć chcę, Duchu Święty
/ Twym ogniem płonąć chcę,
Tak bardzo kocham Cię /x2
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141. „Rozmyślam nad miłością”
Rozmyślam nad miłością, co świat znaczyła mocą
I uczę się pojmować ją
Rozmyślam nad miłością, co czynić źle nie mogła
Choć wokół wyszydzano ją
Za jaką cenę przyszło Ci, stać się człowiekiem z ciała i krwi
Czułeś tak samo, czułeś jak my
Kiedy Ci postawiono krzyż
Chciałeś zapłakać, nie było łez
Wiedziałeś, Ojciec opuścił Cię
Zabrakło Piotra, który z Tobą w ogień chciał iść
Za winy ojców i nasze, stałeś się Barabaszem
Choć nigdy grzech nie splamił Cię
Jak owca na rzeź prowadzona, milczałeś gdy na ramionach,
Przyszło Ci dźwigać ciężar win
Ciągle za mało było im, kiedy słyszeli bólu krzyk
Nie pamiętali tego gdy wołali: „Królem bądź nam Ty”
Teraz zabrakło tak wielkich słów
Wokoło wrogi szydził tłum, krzyczeli
„Skoro jesteś Bogiem, uczyń cud”
Rozmyślam nad miłością, co świat znaczyła mocą
I uczę się pojmować ją
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142. „Są chwile jak ta”
Są chwile jak ta gdy śpiewam Ci pieśń
Mą miłości pieśń o Jezusie
Są chwile, gdy chcę zaśpiewać Ci pieśń
Pieśń chwały, miłości i czci
/ Jezu mój kocham Cię /x2
Zawsze kochać chcę
Tyś mój Bóg i Pan
143. „Sercem kocham Jezusa”
Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa
Zawsze będę Go kochał – bo On pierwszy ukochał mnie
144. „Skałą i zbawieniem jest mój Jezus”
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Skałą i zbawieniem jest mój Pan
Skałą i zbawieniem jest Baranek
On mi nowe życie dał
Jezus, wyciągnął do mnie dłoń
Jezus, radość w serce moje wlał
Jezus, z moich grzechów obmył mnie swą krwią
najświętszą krwią
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145. „Słyszę już armii głos”
Słyszę już armii pana głos, słyszę już armii pana głos
Słyszę chwały głos, słyszę wojny głos
/ To idzie armia Pana /x3
Uwielbiając Go!

146. „Spocznij na nas Duchu Pana”
Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy.
147. „Sprawdź serce me”
Sprawdź serce me, o Boże mój
Wypróbuj mnie i objaw mi
Czy kryje się tam coś, co ranić mogłoby
A potem prowadź mnie, o Panie
Świętą, doskonałą drogą
Twoją prostą drogą prowadź mnie
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148. „Stoimy w Twej świętej obecności”
/ Stoimy w Twej świętej obecności,
Przed tronem Twym
Przed tronem Twym
Nasze serca pełne są chwały Twej /x2
Chcemy zawsze wielbić Cię
Do Ciebie wznosząc ręce
Oddając cześć i chwałę
Na wieki wieków moc.
Tyś jedynie sprawiedliwy
We wszystkich dziełach Święty
Twoja miłość jest niezmienna
Twoja łaska na wieki trwa

149. „Stworzyciel Twój”
/ Stworzyciel Twój
Królem królów jest
Wszechmocny, wszechmocny /x2
Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg
W miłości swej do nas na ziemię zszedł
Od wieków jest i na wieki trwa
Król królów, Pan panów, amen
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150. „Stwórz serce czyste we mnie”
/ Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój,
A prawego ducha we mnie odnów /x2
Panie nie odrzucaj mnie
Od oblicza Swego dziś
I nie zabieraj mi Swojego Ducha
Lecz proszę przywróć mi
Radość z mojego zbawienia
Tak przywróć i wesprzyj Duchem Swym

151. „Szukam Ciebie Jezu”
/ Szukam Ciebie Jezu, szukam cały dzień
Szukam bez ustanku, oczekując Cię /x2
Kiedy mnie dotykasz bezpiecznie czuję się
Słowo Swe rozjaśniasz i prawda uwalnia mnie
Twoja miłość Jezu niepojęta jest
Kiedy znów dotyka strach usuwa się
/ Ty jesteś światłością Twa światłość przenika mnie
W Twej światłości Jezu zawsze chodzić chcę /x2
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152. „Szeroko”
Szeroko Twojej łaski
Rzeka płynie wciąż
Z miłością darmo dajesz życia dar
/ Przed Tobą korzę się
Chcę w pełni pojąć miłość Twą /x2
Do końca ukochałeś,
Panie, Kościół swój
Na krzyżu z grzechem świata tocząc bój
/ Przed Tobą korzę się
Chcę w pełni pojąć miłość Twą /x2
Tak łatwo można przyjść do Ciebie
Łaskę wziąć
Z radością darmo dajesz życia dar
/ Przed Tobą korzę się
Chcę w pełni pojąć miłość Twą /x2
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153. „Śpiewaj Panu dziś”
Śpiewaj Panu dziś nową pieśń
Chwała niech wypełni to miejsce
On Królem królów jest, Oj jest panów Pan
Więc hołd Mu oddajmy
Alleluja
Wielbimy Cię
Alleluja
Panu daj cześć

154.„Śpiewajmy Mu: chwała”
Śpiewajmy Mu: chwała! Pląsajmy przed Panem
Wielbijmy Go wznosząc ręce swe wzwyż
Śpiewajmy Mu: chwała! Pląsajmy przed Panem
Wielbijmy Go wznosząc pochwalny psalm
Więc śpiewajmy pieśń radości sławiąc wielką Jego moc
Wznieśmy chwałę w naszych pieśniach
Bóg obecny jest wśród nas
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155. „Śpiewajmy Panu”
Śpiewajmy Panu,
Na wieki Jego łaska trwa
Śpiewajmy Panu,
Z radością klaszcząc w dłonie swe
Śpiewajmy Panu,
Bo On jest żywy pośród nas
Śpiewajmy Panu,
Alleluja

156. „Święta krew Jezusa”
/ Święta krew Jezusa /x3
Ona zmywa wszelki grzech
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157. „Świat nie jest domem mym”
Świat nie jest domem mym
Jam tu przechodniem jest
Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez
Do siebie tam do gwiazd
Anieli wabią mnie
Chciałbym stąd wyrwać się
Obcym tu czuję się
Ref. O Panie wiesz, ten świat jest obcym mi
Gdzież pójdę jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi
Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się
Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg
Czekają na mnie tam, aż ziemski skończę bieg
Już uchylili drzwi wołają także mnie
Chciałbym stąd wyrwać się Obcym tu czuję się
W chwalebnym kraju tym, będziemy wiecznie żyć
Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić
Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się
Chciałbym stąd wyrwać się Obcym tu czuję się
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158. „Święte imię Jezus”
/ Święte imię Jezus, Święte imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
W mocy Ducha uwielbiam Cię / x2
/ Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom innego imienia,
W Nim zbawienie jest /x2

159. „Świętemu Bogu oddaj cześć”
/ Świętemu Bogu oddaj cześć
dziękczynną z serca śpiewaj pieśń
Jezusa Syna Swego
Bóg darował nam /x2
/ W Nim słaby mocnym staje się
Biedy niechaj wyzna,
że bogaty jest
Bo wszystko dał nam Bóg /x2
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160. „Święty Pan”
/ Święty Pan, Wszechmogący Król
Święty Pan, w chwałach swego ludu Tyś /x2
/ W twej chwale stoję tu,
Miłość Twa otacza mnie
Teraz już wiem, że święty jesteś Ty /x2

161. „Święty, święty Bóg”
/ Święty, Święty Bóg, Jemu cześć
On Królem jest!
Wszechmocny Pan na wieki trwa,
Błogosławimy Go /x2
Błogosławimy Go!
W majestacie i chwale,
W świętym mieście zasiadł Król,
On zwyciężył dał nam życie,
Godzien chwały jest
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162. „Święty, święty jest zastępów Pan”
Święty, święty jest zastępów Pan
I aniołowie wielbią Go
Wielki, wielki jest wszechmocny Pan
Więc usta nasze Jego czczą
Niechaj ziemia słyszy dziś
Całe niebo, słyszy to
Że śpiewamy Panu pieśń
Zwycięstwa pieśń
163. „Ta rzeka jest tu”
Ta rzeka jest tu, serce me wypełnia
Ta rzeka jest tu, daje wolność mi
Ta rzeka jest tu, sprawia że chce tańczyć
Cieszymy się bo wody życia są tu
Po zboczach góry rzeka mknie
Odświeża wszystko na drodze swej
Ożywia pustynię, przynosi plon
Bo źródłem tej rzeki jest Boży tron
Wzdłuż brzegów rzeki będziemy iść
Ze źródeł życia będziemy pić
By Boża chwała mieszkała w nas
A Chrystus był wywyższony wśród nas
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164. „Tak jak jeleń”
Tak jak jeleń do źródła wody
Dusza ma do Ciebie lgnie
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie Panie wielbić chcę
Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest
Na Tobie tylko polegać chcę
Tyś pragnieniem mojego serca
Ciebie Panie wielbić chcę

165. „Tak, żyje Pan”
/ Tak, żyje Pan /x4
Śmierć pokonał, grób opuścił
Przyjdzie wkrótce, stąd mnie weźmie, On!
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166. „Tak jak tęcza nad doliną”
Tak jak tęcza nad doliną,
Tak jak słońca blask za dnia
Tak jak gwiazdy w noc przejrzystą,
Tak jak góra, każda chmura, każdy ptak
Wszystko to co z łaski Bożej
Radość, tchnienie w sobie ma
Chwali swego Boga Stwórcę
Chcę dołączyć także ja...
Ref. I jak długo będę żyć
Póki tchnienie w sobie mam
Chcę dziękować Boże Ci,
Tobie serce moje dam
I choć słowa małe są
Chcę otworzyć usta me
Niech popłynie chwały pieśń
Jezu ja chcę uwielbiać Cię
Od najwyższych gór do dolin
Od głębokich mórz do gwiazd
Każdy gest pomocnej dłoni
Każdy uśmiech, dobre słowo, oczu blask
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167. „To nasz Bóg, to nasz Pan”
/ To nasz Bóg, to nasz Pan
Chwałę oddajmy Mu
Wznieśmy ręce i serca
Uwielbiajmy Go /x2
/ Bo Jezus odkupił nas /x2
Dał życie Swe
/ Do końca ukochał nas /x2
Wielbimy Go

168. „To przykazanie”
To przykazanie, Ja dziś daję Wam
/ Byście się miłowali, jak Ja miłuję was /x2
/ A w tedy wszyscy poznają, żeście moi
Gdy miłość wzajemną mieć będziecie /x2
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169. „Tobie chór aniołów”
/ Tobie chór aniołów
Śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
/ Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć /x2

170. „Twa obecność”
/ Twa obecność jest szczęściem mym /x2
Ona wnosi w życie me Twe światło życie Twe
I objawia moc potęgę Twą
Przed majestat Twój chcę nieść
W ofierze moją pieśń
Miłości pieśń, o Królu mój
171. „Twe drogi”
Twe drogi są najlepsze
Najlepsze dla mnie są
Ty Panie wiesz najlepiej
Co dla mnie dobre jest
I zawsze troszczysz się
Bo bardzo kochasz mnie
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172. „Twe miłosierdzie wciąż spływa”
Twe miłosierdzie wciąż spływa i spływa
Tak jak wiosenny, ciepły deszcz
Twe miłosierdzie wciąż spływa i spływa na mnie
La, la, la...
Hej, ho przyjmuję Twoją łaskę
Hej, ho miłosierdzie Twe
Hej, ho będę z Tobą tańczyć
173. „Twoja krew oczyszcza mnie”
Twoja krew oczyszcza mnie
Nowe życie znajduje w Twojej krwi
Twoja krew przelana jest,
By wykupić z grzechów mnie
Obmywa tak, abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg
Mój Jezu, zmazujesz winy me

174. „Ty jesteś Bogiem mym”
/ Ty jesteś Bogiem mym
Wspaniałym Bogiem mym
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Uwielbiam Cię, wywyższam
Święte imię Twe /x2
/ O Panie, chcę dziękować Ci
Za to, ze s mnie obdarował
Dałeś tak wspaniałe życie
Dałeś tak wspaniały świat /x2

175. „Ty jesteś skałą, mą twierdzą”
Ty jesteś skałą,
mą twierdzą, mym oparciem
Kamień węgielny mój
Ty jesteś skałą,
mą twierdzą, mym oparciem
Chcę wielbić Cię co dzień
W czasach niepokoju
Kiedy serce trwoży się
Wtedy chcę u Ciebie
Panie ukryć się
Tyś mym schronieniem
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176. „Ty jesteś skałą zbawienia mego”
Ty jesteś skałą zbawienia mego
W Tobie ma siła i moc
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
Wznoszę do Ciebie swój głos
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
Bo Twa miłość wierna jest
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
Panie przy Tobie być chcę

177. „Tylko imię Jezus”
/ Tylko imię Jezus /x2
daje zwycięstwo nam
/ Tylko imię Jezus /x2
szatana może zmóc
Któż wypowie co może Pan
Któż wypowie co on nam dał
Tylko imię Jezus, Jezus
Daje zwycięstwo nam

91

178. „Tylko Tyś jest godzien chwały”
Tylko Tyś jest godzien chwały
Tylko Tyś jest godzien czci
Tylko Tobie wszelki honor
Oddajemy Panie dziś
Wielkie Twe imię
Wielkie Twe dzieła są Panie nasz
Każdego dnia
Swą łaskę na nowo dajesz nam
Któż jest jak Ty?
Kto nas kocha tak, jak Ty, Najwyższy?
179. „Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze”
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz
Tyś jak wiatr w swej naturze
Tyś Stwórcą wszystkich nas
Światłem swym rozświetlasz drogę,
Która prosto wiedzie nas
Tam gdzie źródło Twej miłości
Gdzie radośnie płynie czas
/ Allelu, Alleluja, Allelu, Alleluja /x2
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180. „Tyś rzekł, proś...”
Tyś rzekł, proś a ja dam ci to co potrzebne jest
Tyś rzekł, proś a usłyszę z nieba uzdrowię twój kraj
Tyś rzekł, że chwałą wypełnisz świat jak morza toń
Tyś rzekł, bym podniósł swój wzrok bo żniwa jest czas
Królestwo jest tuż
Ref. Tyś rzekł, proś bo ja chcę narody ci dać
Bo to jest pragnieniem mym wciąż
Dotknąć chcę krańców ziemi, a tam mój Duch
Wnet rozpali swój żar.
O Panie ja proszę o Polskę.

181. „U Pana dziś”
U Pana dziś, zostawiam troski swe
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść
Składam go, u jego stóp I ulgę czuję znów
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś
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182. „U Twych stóp”
U Twych stóp, to tu Miejsce święte jest
Pragnę przyjść i skłonić się,
By móc z Tobą być
To zachwyca mnie, więc pokornie chylę się
W tej chwili tak po prostu chcę z Tobą być
Wpatrzony w Twoją twarz
Ty wiesz, że tak niewiele dziś zrobię sam
A więc przyjdź i dotknij mnie
To wszystko czego pragnę to z Tobą być
Do Twej świętości wejść
Chcę, aby Duch Twój teraz ogarnął mnie
Będę zawsze wielbić Cię
183. „Uwielbiać mego pana chcę”
Uwielbiać mego pana chcę
Wyśpiewać Jemu nową pieśń
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej
Tylko Jemu służyć chcę
Alleluja, uwielbiaj duszo ma
Uwielbiaj Pana, wywyższaj Go
Alleluja, uwielbiaj duszo ma
On godzien wszelkiej chwały jest
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184. „Uwielbiam imię Twoje Panie”
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i składam Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń
O Panie Jezu chcę wyznać, że
Ja kocham Ciebie – Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
Dajesz mi Siebie, bym na wieki żył

185. „Uwielbiam Panie Cię”
Uwielbiam Panie Cię z całego serca
I chcę opowiadać o Twoich cudach
I chwalić Twoje imię
Uwielbiam Panie Cię z całego serca
Raduję się o mój Panie, w Tobie wciąż, alleluja
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186. „W sercu mym”
W sercu mym, Boże rządź w sercu mym
Niech królestwo Twe, we mnie ziści się
Twą wolę pełnić chcę, w sercu moim rządź
W sercu mym, Boże rządź w sercu mym
Jako król, w sercu mym zawsze rządź

187. „Wczoraj, dzisiaj i na wieki”
Wczoraj, dzisiaj i na wieki
Jezus jest ten sam
Świat się zmienia, góry rzeki
Tylko nie mój Pan
Chwała Jemu cześć
Chwała Jemu cześć
Świat się zmienia, góry rzeki
Tylko Nie mój Pan
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188. „Wejdę do Jego bram”
Wejdę do Jego bram
Z dziękczynieniem w sercu swym
Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał
Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan
Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan
/ Radość dał mi Pan /x2
Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan
/ Radość dał mi Pan /x2
Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan

189. „Wejdź do Pańskich bram”
Wejdź do Pańskich bram
Z sercem pełnym wdzięczności
Przyjdź do Pana z pieśnią chwał
Błogosław Mu i dziękuj wciąż
Głośno raduj się, On zbawienia naszą skałą
Pan nasz dobry jest
Jego łaska trwać będzie na wieki
Pan nasz dobry jest
Jego łaska na wieki trwa
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190. „Wielbić mego Pana chcę”
/ Wielbić mego Pana chcę /x4
On zmienił życie me pewnego dnia
On zmienił serce me i wskazał mi drogę Swą
Dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że
Wielbić mego Pana chcę.

191. „Większy jest ten”
/ Większy jest ten, który mieszka w nas
większy niż ten, który w świecie jest /x2
Bo Jezus nasz Pan nadziemskie władze, zwierzchności rozbroił
i wystawił je na pokaz nam,
odniósłszy na krzyżu wielki triumf nad nimi
dzisiaj Panem i Królem królów jest
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192. „Witaj Jezu”
Witaj Jezu, o cześć Ci Królu
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie
Boży Synu
Dziś ku Tobie, wznosimy ręce Swe
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności O alleluja,
Alleluja, alleluja, alleluja
Alleluja, alleluja, o alleluja
Dziś ku Tobie, wznosimy ręce Swe
Na znak szacunku, miłości wdzięczności
O alleluja

193. „Włożył w moje usta nową pieśń”
/ Włożył w moje usta nową pieśń /x3
Bogu memu pochwalną pieśń
Usłyszał płacz i pomógł mi
I z moich grzechów uwolnił mnie
Postawił mnie na skale swej
I włożył w moje usta nową pieśń
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194. „Wnet nadejdzie dzień”
/ Wnet nadejdzie dzień,
Gdy ujrzymy Króla chwał /x3
Alleluja, Alleluja
Gdy ujrzymy Króla chwał
Wnet przyjdzie dzień, Gdy ujrzymy Króla chwał
Z aniołami przyjdzie On, By zabrać Kościół swój
Tak jak obiecał, przyjdzie zabrać wierny lud
Odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu
195. „Wobec Twojej chwały Panie”
Wobec Twojej chwały Panie
Wszystko wokół niczym jest
Cały wszechświat i stworzenie
Ugnie się przed majestatem Twym
Przyjmij nasze uwielbienie
Wprowadź nas w przedsionki Swe
Na spragnioną, suchą ziemię
Wlej deszcz łaski swej
Wobec Twej wielkości Panie
Zadrży świat, uniży się
A Twoja miłość ocali nas
W Swej obecności skryjesz mnie
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196. „Wspaniałe jest zwycięstwo”
Wspaniałe jest zwycięstwo
W imieniu Jezusa
On podniósł, On wykupił mnie
Najświętszą Swoją krwią
Odnalazł mnie i zbawił
Choć byłem tak daleko
Swym Słowem oczyszcza mnie
Prowadzi drogą swą

197. „Wspaniałym Panem Tyś”
Wspaniałym Panem Tyś
Twej twarzy szukam wciąż
gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym
Łaska Twa dotyka mnie
O Panie rozpal ogień,
który tak jasno palił się
i przywróć mojej lampie pierwszą miłość
chcę mocniej kochać Cię
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198. „Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg”
Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg
Tyś jedyny Pan, pokoju Pan
Wywyższam Cię
Zawsze Ciebie chwalić chcę
Chcę wielbić Cię
Tyś sprawiedliwością mą
Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg
Tyś jedyny Pan

199. „Wznieś głowę wzwyż”
Wznieś głowę wzwyż
Spójrz na tronie Król
Skłoń się przed Nim w uwielbieniu
I zaśpiewaj chwały pieśń
W majestacie Swym
Godzien wszelkiej czci
Czysty, Święty
Pan wszechświata
Królem królów jest
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200. „Zeszliśmy się znów”
Zeszliśmy się znów, by Pana dziś czcić
Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć
Coś cennego wziąć od Boga
Przyjąć każde Jego Słowo
Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć
201. „Zgromadzamy się”
/ Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz /x2
By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć
I społeczność z Tobą, Panie Jezu mieć
202. „Zmieniłeś w taniec”
/ Zmieniłeś w taniec moją skargę i płacz
Nie mogę już milczeć
Będę Ci śpiewać
Wypełniony radością Twą /x2
Twa uzdrawiająca moc, ukojenie dała mi
Kiedy czułem wielki ból, Ty otarłeś moje łzy
Me przygnębienie znika gdy czuję Twą bliskość
Blask Twej miłości sprawia, że teraz widzę
Wszystko w nowym świetle
Twój święty gniew tylko przez chwilę trwa
Lecz twa łaska od dziś
Będzie trwać do końca moich dni
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