
SPIS PIEŚNI

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem
2. Boże Twa łaska
3. Boży Duch
4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas
5. Całym moim sercem, całą moją duszą
6. Chlebie najcichszy
7. Ciebie pragnie dusza moja
8. Dotknij Panie moich oczu
9. Duchu Święty (o przyjdź!)
10.Dzisiaj jest dzień
11. Godzien godzien
12.Jak dobrze jest dziękować Ci Panie
13.Jedynie Ty jesteś moim źródłem
14.Jestem wolny
15.Jesteś Królem
16.Jesteś powietrzem mym
17.Jezus Chrystus moim Panem jest 
18.Jezus /x5
19.Jezus Królem naszym jest
20.Jezus jest z nami tu
21.Któż jest tak jak Ty
22.Łaską jesteśmy zbawieni
23.Łaskawość Twoja Panie
24.Memu Bogu Królowi
25.Mąż cierpienia
26.Mój Bóg jest miłością kocha mnie
27.Niech chwalą Pana oddają mu cześć
28.Niech przyjmie chwałę i cześć
29.Niechaj miłość Twa
30.Niechaj zstąpi Duch Twój
31.Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi
32.Ofiaruję Tobie Panie mój
33.Ogłaszamy Królestwo Boże w nas
34.Oto stoję u drzwi i kołaczę
35.Otwórz me oczy o Panie
36.O wychwalajcie Go wszystkie narody 
37.Pan czuwa
38.Pan jest pasterzem moim
39.Panie mym pragnieniem
40.Przed obliczem Pana uniżmy się
41.Przed tronem Twym



42.Przed Twój krzyż przychodzę dziś
43.Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
44.Przyjaciela mam
45.Przyjdźmy pokłońmy przed nim się
46.Świętego Ducha swego ześlij na nas dziś
47.Święte Imię Jezus
48.Tak dobry jesteś Panie
49.To Bóg, wywyższajmy Go
50.To mój Pan, wiele mi uczynił
51.Tobie chór aniołów
52.Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
53.Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
54.Wprowadź mnie za zasłony 
55.Wszystko mogę w tym 
56.Wykrzykujcie Bogu
57.Wysłuchajcie mego głosu
58.Ześlij deszcz
59.Zmartwychwstał Pan
60.Zobaczcie jak wielką miłość

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem

1. Ziemia, którą mi dajesz                                  G C D G C D
Nie jest fikcją ani bajką.
Wolność, którą mam w Tobie
Jest prawdziwa

Wszystkie góry na drodze
Muszą, muszą ustąpić
Bo wiara góry przenosi
A ja wierzę Tobie

Ref. Będę tańczyć przed Twoim tronem   G D e C e D
I oddam Tobie chwałę
I nic już nie zamknie mi ust
Żaden mur i żadna ściana
Największa nawet tama
Już nie, nie zatrzyma mnie już.

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



Żaden goliat nie może
Z nim równać się x2

2. Boże Twa łaska

Boże, Twa łaska nad nami jest                          
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas,
przenikasz serca, gładzisz grzech.

My chcemy więcej Ciebie,
więcej łaski Twej,
pragniemy więcej Ciebie,
więcej miłości Twojej. 

3. Boży Duch

Boży Duch wspaniały jest
Boży Duch jak potężny wiatr wieje dziś z nieba

4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas

Bóg nasz Pan jest dobry cały czas /x2
Więc uwielbij Go /x4

5. Całym moim sercem, całą moją duszą

Całym moim sercem, całą moją duszą
Uwielbiam Ciebie i wywyższam Imię Twoje /x2

Ref. Bóg, Bóg mocny jest, Pokonał śmierć
Dlatego jestem wolny
On, On Królem jest, prowadzi mnie
Pójdę za Jego słowem

Bridge: To ty podniosłeś mnie otarłeś oczy me
Obmyłeś mnie jestem wolny



6. Chlebie najcichszy

Ref.: Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem 
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. 

1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem 
Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom 

2. A ułomki chleba, które zostaną 
A ułomki chleba, które zostaną 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód 
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód

7. Ciebie pragnie dusza moja

Ciebie pragnie dusza moja
W suchej ziemi pragnę Cię

Przyjdź i zajmij miejsce swe
Na tronie naszych serc

8. Dotknij Panie moich oczu

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

9. Duchu Święty (o przyjdź!)

Duchu Święty! 
Duchu Święty! 



O przyjdź i rozpal nas
i ulecz nas
miłość nam daj!

O przyjdź, napełnij nas
rozraduj nas
miłość nam daj!

O przyjdź i utul nas
rozkochaj nas
miłość nam daj!

10.Dzisiaj jest dzień

Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan
Będę radosny i szczęśliwy w nim

Dzisiaj sam Bóg i ja sam Bóg i ja sam Bóg i ja

11.Godzien godzien

1) Godzien godzien jest baranek
Święty święty jest On
Śpiewaj Temu, który w niebie
Ma swój miłosierdzia tron.

Ref. Święty, święty, święty
Jest Pan Bóg wszechmogący
On był i jest i przyjdzie znów
Śpiewam z całym stworzeniem,
Królowi królów pieśń Tyś wszystkim dla mnie jest
Uwielbiam, wysławiam Cię.

2) Zachwyceni Twą mądrością,
Widząc wielkie dzieła Twe,
Jezu Twe imię jest mocą,
Zbawieniem żywą wodą
Jak wspaniałe cuda skrywasz Ty!

12.Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

Jak dobrze jest dziękować Ci Panie



I śpiewać psalm Twojemu imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie
A w nocy wierność Twoją 
Przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze

13.Jedynie Ty jesteś moim źródłem

Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Napełnij napełnij mnie Duchem swym / x2
Duchem swym 
Napełnij mnie Duchem swym 
Napełnij mnie Duchem swym 

Albowiem Twa łaska Twa łaska na wieki trwa /x4

Jedynie Ty jesteś moim źródłem
Napełnij napełnij mnie słowem swym / x2

14.Jestem wolny

Jestem wolny - wybawiony. Jestem wolny - odkupiony./x2
Zbawił mnie Pan!
Dla mnie wziąłeś krzyż
Dla mnie umarłeś
Dla mnie przelałeś krew
Dla mnie, dla mnie!

15.Jesteś Królem

Jesteś Królem /x2
Królem jest Bóg

Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Boga wielbiąc Go

16.Jesteś powietrzem mym

Zwr. Powietrzem dla mnie jest
Powietrzem dla mnie jest
Obecność Twoja, święta, w sercu mym
Powszednim chlebem mym, 



powszednim chlebem mym
Twe żywe słowo dane mi dziś

Ref. Bez Ciebie nie mogę już żyć,
dla Ciebie, me serce chce bić

17.Jezus Chrystus moim Panem jest 

Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja
On kocha mnie On kocha mnie Alleluja

18.Jezus /x5

19.Jezus Królem naszym jest

Jezus Królem naszym jest
Jezus nasz umiłowany /x2
O wstań święty Boże nasz
O wstań i zajaśniej nad nami

20. Jezus jest z nami tu

Jezus jest z nami tu / x3 
A Jego moc działa dziś, by zbawić Cię, 
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię, 
A Jego moc działa dziś, by uwolnić Cię. 
Jezus jest z nami tu. 

21.Któż jest tak jak Ty

Któż jest tak jak Ty
Nikt nie porusza mego serca jak Ty
I choćbym szukał wiecznie zobaczyłbym
Że nikt nie dorówna Ci

Chwała, chwała Ci
Za Twą miłość za golgoty krzyż
Chwała, chwała Ci
Jesteś Bogiem mym

Dzięki, dzięki Ci
Za Twą miłość za golgoty krzyż



Dzięki, dzięki Ci
Jesteś Bogiem mym

22.Łaską jesteśmy zbawieni

Łaską 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

23.Łaskawość Twoja Panie

Łaskawość Twoja Panie sięga nieba
A Twoja wierność samych obłoków

24.Memu Bogu Królowi

Memu Bogu Królowi będę śpiewał tę pieśń
Teraz zawsze na wieki amen
Alleluja alleluja alleluja amen

25.Mąż cierpienia

1. Mąż cierpienia Boży syn
Lud odrzucił cię
Ludzki grzech i boski sąd
Na barki przyjął swe.

2. W posłuszeństwie woli Twej
koronę z cierni wziął
milczał, gdy oskarżeń głos
Niewinnie skazał Go.

Ref. Tam na krzyżu moje zbawienie
Zmarłeś abym ja mógł życ
Jak odwdzięczę się za Twą miłość



Jezu cześć i chwała Ci

3. Zesłany z nieba Boży syn
odkupił każdy grzech
wyzwolił mnie i śmierci moc
przez krew złamana jest

Ref Tam na krzyżu...

Bridge: Każdą niemoc i każdą moją łzę
twoja święta krew odkupiła
dług spłacony jest wolność przyniósł mi
Jezus Chrystus Boży syn!

26.Mój Bóg jest miłością kocha mnie

Mój Bóg jest miłością kocha mnie
Prowadzi mądrością swą
On i tylko On
Mój Bóg jest miłością mą

27.Niech chwalą Pana oddają mu cześć

Niech chwalą Pana oddają mu cześć 
Przez psalmy i hymny i pieśni duchowe
Śpiewając i grając co w sercu swoim Panu

28.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

29.Niechaj miłość Twa

Niechaj miłość Twa jak potężna fala



Spłynie tu przez łaski Twej zdrój, Chryste dotknij mnie.

30.Niechaj zstąpi Duch Twój

Zwr.
Niechaj zstąpi Duch Twój
I odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń.

Ref.
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest!

31.Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi

Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi
Oddajmy chwałę Bogu

32.Ofiaruję Tobie Panie mój

Ofiaruję Tobie Panie mój całe życie me, 
Cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz, 
Tyś miłością mą jedyną jest.

33.Ogłaszamy Królestwo Boże w nas

Ogłaszamy Królestwo Boże w nas /2x
Wśród nas jest!
Wśród nas jest!

Głusi znów słyszą, niewidomi widzą,
Zmarli powstają by żyć,
Ubogim głosimy tę Dobrą Nowinę,



Jezus jest Królem, Amen.

34.Oto stoję u drzwi i kołaczę

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał       
A on ze mną.

35.Otwórz me oczy o Panie

Otwórz me oczy, o Panie,
otwórz me oczy i serce.
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie

Wywyższonego widzieć chcę,
ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc,
gdy śpiewam święty, święty, święty
Święty, święty, święty! /x2
Chcę widzieć Ciebie.

36.O wychwalajcie Go wszystkie narody 

O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O alleluja, alleluja

37.Pan czuwa



Pan czuwa nad tchnieniem człowieka /x2
I bada wszystkie tajniki jego wnętrza

38.Pan jest pasterzem moim

Pan jest pasterzem moim
Niczego mi nie braknie
Na niwach zielonych pasie mnie
Nad wody spokojne prowadzi mnie

39.Panie mym pragnieniem

Panie, mym pragnieniem 
Wywyższać Cię 
Całym sercem swym uwielbiam Cię  
Wszystkim co jest we mnie  
Wysławiam Cię 
Wszystko co jest cenne 
W Tobie mam 

Serce oddaję Ci i duszę 
Panie mój 
Dla Ciebie pragnę żyć 
Każdy dzień w każdą noc 
I chwilę daną mi 
Czyń ze mną to, co chcesz 

40.Przed obliczem Pana uniżmy się

Przed obliczem Pana uniżmy się / 2x 

Ref.
Pan Sam wywyższył nas / 2x  
Jego jest ziemia i czas, Pan Sam wywyższył nas 

Wszystkie swoje troski oddajmy Mu /x2



41.Przed tronem Twym

Przed tronem Twym stoimy
Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc Twą twarz
 
Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie, wiem
Jesteś tu
 
Chwała, cześć
Mądrość, moc, błogosławieństwo
Na wieki, na wieki

42.Przed Twój krzyż przychodzę dziś

1. Ty mnie wybrałeś, znasz drogę mą
Nawet gdy upadam, wiem że mnie kochasz, oo wiem że mnie kochasz

Twoja obecność otacza mnie każdego dnia, wiem że mnie kochasz

Ref. Przed Twój krzyż przychodzę dziś, gdzie Twa krew wylała się 
Któż może bardziej kochać mnie
To Ty zwyciężyłeś grzech niebiosa pełne chwały są
I nic już nie rozdzieli nas.

2. Idziesz przede mną, osłaniasz mnie
Twoja ręka trzyma mnie, wiem że mnie kochasz

Ref…

Bridge: Otworzyłeś drzwi, abym mógł żyć, mówiąc wykonało się!

43.Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezu zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie



44.Przyjaciela mam

Przyjaciela mam, co pociesza mnie 
Gdy o Jego ramie oprę się
W Nim nadzieje mam, uleciał strach
On najbliżej jest, zawsze troszczy się

Królów Król, z nami Bóg x2

Jezus, Jezus x2

45.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

46.Świętego Ducha swego ześlij na nas dziś

47.Święte Imię Jezus

Święte Imię Jezus /2x
Jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwielbiam Cię.
Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom,
Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

48.Tak dobry jesteś Panie

Tak dobry jesteś Panie /x2
Tak dobry jesteś Panie nasz

Uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci
Za Twoją łaskę, za Twoją moc



49.To Bóg, wywyższajmy Go

To Bóg, wywyższajmy Go /2x
U stóp Jego złóżmy hołd /2x
Gdyż On /2x jest święty.
Bo nasz Pan, nasz Bóg jest święty. /2x

50.To mój Pan, wiele mi uczynił

To mój Pan wiele mi uczynił
On moim Bogiem

To mój Pan wiele mi uczynił 
On mnie uzdrowił

51.Tobie chór aniołów

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
Alleluja alleluja alleluja
Chwała i cześć

52.Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
1.
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie /D G D h
Wszystko co mam od Ciebie przecież jest /e A
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję /D G D h
Dziś tymi słowy wyrazić tylko chcę /e A7 D

Ref.
/:Za każdy dzień, za nocy mrok /D A
Za radość mą, szczęśliwy rok /A A
Nawet za chmurne deszczowe dni /G D
Za wszystko Panie dziękuję Ci /e A D D7
Nawet za chmurne deszczowe dni /G D
Za wszystko Panie dziękuję Ci:/ 2x /A D

2.
Gdy mi mówiono, że jesteś Boże w niebie
Gdy poznawałem, co dobre a co złe



W dziecinnych słowach mówiłem: Kocham Ciebie
I powtarzałem modlitwy słowa te

3.
Więc przyjm, o Boże, mych modlitw dziękczynienie
Bo jakże często wdzięczności jest w nich brak
Mądrości życia jest widzieć sens cierpienia
Dlatego Boże śpiewam Tobie tak
 

53. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Bogu śpiewajmy pieśń!
Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Raduj się w Nim, Światłości twej!
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.
Alleluja /x4

54.Wprowadź mnie za zasłony 

Wprowadź mnie za zasłony
Przed święte miejsce weź
Za ofiar ołtarze
Wiedzieć Twoją twarz chcę  
Zabierz mnie od tłumów ludzi 
Od śpiewających pieśń
Jestem głodny i spragniony Ciebie 
I jednego tylko chcę

Więc weź mnie w święte świętych miejsce
Okryj mnie baranka krwią
Więc weź mnie w święte świętych miejsce
Ogień weź, dotknij ust, jestem tu.

55.Wszystko mogę w tym 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia/ x4
Jezus on mnie umacnia/ x4



56.Wykrzykujcie Bogu

 Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,
    Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /2x

Pan Najwyższy, straszliwy,- jest Królem całej ziemi,
On poddaje nam narody,- jest Królem całej ziemi,
Ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi,
                            Bóg Abrahama.

Wybrał dla nas dziedzictwo...
Bo nas bardzo miłuje...
Śpiewajcie Mu, śpiewajcie...

On zasiada na tronie...
Możni świata hołd mu złożą...
Bo do Niego należą...

57.Wysłuchajcie mego głosu

1. Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to, co nakazuję,
A będziecie ludem moim przez cały czas.
Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was,
Wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas.

Ref. Jeśli nie wysłuchacie mnie w ukryciu płakać będę.
Do niewoli poślę was, trzodo ma.

2. Słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej,
Brak wam w nich upodobania, brak też czci.
Jeśli szczerze naprawicie swoje drogi, czyny złe,
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.

3. Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych,
Zawróć do mnie, Izraelu, mówi Pan.
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokory,
Ugodziły w serce moje, ludu mój.

2.

58.Ześlij deszcz

Ześlij deszcz, ześlij deszcz



Otwórz niebiosa nad nami

59.  Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
Ref.:
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś
blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć

1. Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto
Już nie będę się bał – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń

60.Zobaczcie jak wielką miłość

 Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam /x2
Byśmy dziećmi Boga mogli być /x2


