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Ja, Pan,  
a takie jest Moje Imię,  

nie oddam Mojej czci nikomu  
ani Mojej chwały bałwanom. 

 

Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały,  
a to, co ma nastać, zwiastuję;  

zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. 
 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
pieśń ku Jego czci od krańców ziemi;  

niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest,  
wyspy i ich mieszkańcy. 

 

Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną,  
osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy;  

niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór,  
niech radośnie wołają ze szczytów górskich!  

Niech oddają Panu cześć  
i niech zwiastują Jego chwałę na wyspach! 

 

Pan wyrusza jak bohater,  
jak wojownik budzi zapał do walki,  

rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk,  
nad Swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. 

 
(Księga Izajasza 42;8-13) 
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INFORMACJA: 

Niektóre fragmenty pieśni, tzw. przejścia, oznaczone są kursywą ze względu  
na inną melodię w stosunku do pozostałych części tekstu (zwrotek, refrenu). 
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1. NIE LĘKAJ SIĘ, NIE (C) 

1. Nie lękaj się, nie! Za ciebie Pan 
zmarł i z grobu też wstał, a tak 
moc śmierci starł. On ma wszelką 
moc, na Niebie i tu. On wszystko 
ci da, tylko wciąż ufaj Mu. 

Ref.: [:Tylko Mu wierz, tylko Mu 
wierz. Wszystko możliwym jest, 
tylko Mu wierz!:] 

2. Nie lękaj się, nie! Bo On idzie 
wprzód. Ten Pasterz cię wciąż 
do  Swych pasz będzie wiódł. On z 
Żywych ci Wód naczerpać da sił, 
wszak z łaski wśród mąk twoich 
win kielich pił. 

3. Nie lękaj się, nie! Cokolwiek ci 
śle, On wspiera cię wciąż, drzwi 
otwiera ci Swe. On wierny jest 
Wódz, w Nim mocną masz broń. 
Czy w nocy, czy w dzień, ty uciekaj 
się Doń. 

Ref. 2: [:Już wierzę ja, już wierzę 
ja. Wszystko możliwym jest, już 
wierzę ja!:] 

Ref. 3: [:Jezus jest tu, Jezus jest tu. 
Wszystko możliwym jest, Jezus 
jest tu!:] 

 
2. NARODY SIĘ KRUSZĄ (E) 

1. Narody się kruszą, Izrael się  
budzi, jak prorocy mówili nam.  
Dni pogan zliczone, strachem 
obciążone, to wieczność już stoi 
u  bram. 

Ref.: Odkupienia dzień zbliża się, 
drży całej ludzkości serce. Bądźcie 
pełni Ducha, miejcie lampy czyste. 
Spójrz w górę, twój dzień zbliża się. 

2. Fałszywi prorocy powstają i kła-
mią. Zapierają się Bożych prawd, 
że Pan Jezus Chrystus jest jedynym 
Bogiem, a my tam, gdzie apostołów 
ślad. 

3. Rośnie drzewo figowe, Jeruzalem 
w odnowie, bez życia narodu od 
lat. Lecz dziś On nas wzywa, Swój 
późny deszcz zsyła. Powróćcie 
wygnańcy w swój Kraj. 

4. Moce Niebios ruszone i wielu 
zwiedzionych, nie wiedzą, co po-
wiedział Znak. Zbór Boży jest siłą, 
wstrząsa tą godziną. Odkupienia 
bliski to czas. 

 

3. NIECH PIERZCHNIE Z SERCA (C) 

1. Niech pierzchnie z serca świat 
i jego brud. Zbawionym jest przez 
Krew od wszelkich złud. Przed 
Krzyżem Zbawcy z serca korzę się, 
a Krwią Jezusa z grzechu całkiem 
obmyj mnie. 

Ref.: Miłuję Go, miłuję Go, bo On 
wpierw umiłował mnie i wykupił 
zbawienie me na Golgocie. 

2. Zgubiony nędznie w grzechu 
żyłem ja, w ciężkiej niewoli, waśni 
dusza ma. Przed Bogiem strach 
ogarniał duszę mą, lecz teraz 
czystym z wszelkich plam Jezusa 
Krwią.  
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3. Związany byłem, teraz wolnym 
ja. Mój ślepy wzrok mógł ujrzeć 
Światła blask. Choć martwym był, 
w Chrystusiem zmartwychwstał. 
Śmiem głosić światu pokój, który 
On mi dał. 
 

4. TAK SZUKAŁEM (A) 

1. Tak szukałem czegoś wciąż jak 
niewiasta u studni, gdy z nią mówił 
Pan. Aż raz głos Jego usłyszałem: 
„Pij z Wody Mej, naczerpię ci ją 
sam”. 

Ref.: O, napełnij mój kubek, Panie. 
Ugaś sam pragnienie duszy mej. 
Chlebem z Nieba nasyć, bym nie 
łaknął już. Duchem Swym serce 
me napełnić chciej. 

2. Woda, którą dał mi Pan, ugasiła 
na zawsze już pragnienie me.  
A  wy, co jeszcze wciąż szukacie, 
przychodźcie Doń, was też na-
pełnić chce. 

3. Bracie, siostro, wiedz, że świat 
nie ugasi przenigdy pragnień duszy 
twej. Jedynie Jezus zaspokoi głód 
duszy twej, gdy Doń pomodlisz się. 
 

5. BY BYĆ JAK JEZUS (E) 

1. [:By być jak Jezus :], tego 
pragnę, by być jak On. Przez życia 
troski, z ziemi do Chwały, tego 
pragnę, być tak jak On. 

2. [:By być tu Słowem:], tego  
pragnę – być Słowem Twym. Przez 
doświadczenia, z Chwały do Chwa-
ły, tego pragnę – być Słowem tu. 

6. OTO LUDZIE NIEMAL  
WSZĘDZIE (G) 

1. Oto ludzie niemal wszędzie,  
których serca palą się Ogniem, 
który w dzień Zielonych Świąt 
spadł i oczyścił ich. On się pali teraz 
w sercu mym, o chwała Jemu,  
cześć! Cieszę się, bo mówić śmiem, 
żem jeden z nich. 

Ref.: [:Jeden z nich, jeden z nich! 
Cieszę się, bo mówić śmiem, żem 
jeden z nich:]. 

2. Choć nie mieli wykształcenia 
ni chluby świeckiej sławy, przyjęli 
Ducha Świętego i w Imię Jezusa 
chrzest. Teraz głoszą wzdłuż i  
wszerz, że Jego moc ta sama jest. 
Cieszę się, bo mówić śmiem, żem 
jeden z nich. 

3. Zeszli się w górnym pokoju , 
wzywając Imię Jego,  a Duch 
Święty ochrzcił ich i dał im do  
usługi moc. Co uczynił dla nich  
tego dnia, dla ciebie zrobi też. 
Cieszę się, bo mówić śmiem, żem 
jeden z nich. 

4. Bracie, szukaj daru Boga, co 
obmyje serca grzech, a dzwony 
radości zabrzmią, płomień będzie 
w duszy twej. On się pali teraz w 
sercu mym, o chwała Jemu, cześć! 
Cieszę się, bo mówić śmiem, żem 
jeden z nich. 

 



 

     7 

7. PROWADŹ MNIE, PANIE MÓJ (E) 

1. Prowadź mnie, Panie mój, 
prowadź mnie w każdy dzień.  
Prowadź mnie, Panie mój, bym 
nie zbłądził wśród mgieł. Prowadź 
mnie na wyżyny, co giną w mgle. 
Prowadź mnie, prowadź mnie,  
prowadź mnie. 

Ref.: [:Obecność Twoja niech  
wciąż krzepi mnie. Miłości Twej 
blaskiem rozjaśniaj me dnie. Niech 
nie milknie piosnka na ustach 
mych. Prowadź mnie, prowadź  
mnie, prowadź mnie:]. 

2. Prowadź mnie, Panie mój, pro-
wadź mnie w każdy dzień. W Słowie 
Twym na ten dzień daj mi wzrost 
w łasce Swej. Prowadź mnie na 
wyżyny Światłości Twej. Zmieniaj 
mnie, w obraz Swój przemień  
mnie.  
Ref. 2: [:Obecność Twoja niech 
wciąż krzepi mnie. Przez Słowo i 
Ducha rozjaśniaj me dnie. Dos-
konałość Twoja dziś moją jest. 
W obraz Swój, Panie mój, przemień 
mnie:]. 
 

8. ODKĄD UJRZAŁEM (G) 

1. Odkąd ujrzałem w Księdze 
Odkupienia zapisane tam imię me, 
jestem tak szczęśliwy w moim 
Zbawcy, odkąd tam ujrzałem imię 
me! 

2. Odkąd ujrzałem siebie w Jego 
Słowie, które posłał On na ten 
dzień, jestem tak szczęśliwy w 
moim Zbawcy, odkąd zobaczyłem 
siebie w Nim! 

9. PRZYCHODZĄ ZE WSZYSTKICH  
STRON (D) 

1. Przychodzą ze wszystkich stron, 
przychodzą ze wszystkich ziem, 
by  wraz z Królem siąść do stołu 
jak  gość, a wszyscy szczęśliwi są. 
Móc spojrzeć w tą świętą Twarz, 
zwieńczoną Bożą czcią. Uczestnicy 
Jego łask jak perły w koronie lśnią. 

Ref.: Wszak Jezus wyzwolił mnie, 
radością me serce tchnie.  Nie 
muszę już, nie, ciężarów swych 
nieść, jarzmo Jego lekkie jest. 
Choć duszę mą okrył mrok, lecz 
ciemność pierzchła precz. Głos 
zwycięstwa z serca brzmi, wszak 
Jezus dał wolność mi. 

2. Gdzie Biały Sędziowski Tron, 
zbawionych zbór nuci ton, tam nie 
ma już łez ni smutku, ni burz, ni 
śmierci okropnej gróźb. Zbawiciel 
sam odszedł wpierw zgotować 
drogę nam. Wkrótce znów spot-
kamy się, rozłąki nie będzie tam. 

3. A bramy w tym Mieście lśnią, 
dniem, nocą otwarte są. Wszak 
sprawił to On z miłości i łask, by w 
Ojca wprowadzić Dom. Jest miejsca 
dla wszystkich dość, by każdy gość 
mógł siąść za weselnym stołem 
tam, gdzie z łaski go wezwał Pan. 

4. Z Chrystusem odejdę wnet, me 
próby zakończą się. Och, żeby mój 
Pan już dziś zabrał nas – tych, 
którzy bezgrzeszni są. Nie mogę 
doczekać się radości tego dnia. Już 
niedługo weźmie nas. Będzie to 
szczęśliwy czas! 
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10. JA WIEM, TO BYŁA KREW (E) 

1. [:Ja wiem, to była Krew:], ja 
wiem, to była Krew dla mnie.  
Gdym był zgubiony tu, On zmarł 
tam na Krzyżu. Ja wiem, to była 
Krew dla mnie. 

2. [:Nasz Pan dziś przyszedł znów:], 
nasz Pan dziś przyszedł znów po 
mnie. Gdym był zgubiony tu, On 
zmarł tam na Krzyżu. Nasz Pan 
dziś przyszedł znów po mnie. 
 

11. BÓG DOBRY JEST (E) 

1. [:Bóg dobry jest:], Bóg dobry 
jest, dobry dla mnie jest. 

2. [:Czyni cuda wciąż:], czyni cuda 
wciąż, dobry dla mnie jest. 

3. [:Dał Słowo Swe:], dał Słowo 
Swe, bo dobry dla mnie jest. 

4. [:Miłuję Go:], miłuję Go, bo 
dobry dla mnie jest. 
 

12. JUŻ ZA NAMI JEST TEN  
DZIEŃ (F) 

1. Już za nami jest ten dzień, kiedy 
Chrystus zjawił się po obrany 
sobie lud, aby wziąć go w Górny 
Gród. [:Wielkiej to radości czas, 
wkrótce On zabierze nas. Co za 
dzień, sławny dzień to będzie:]. 

2. Pragnie Zbawca dziś od nas, 
byśmy wierni byli wraz. Posłał 
nam też Słowo Swe w serce twe 
i  w serce me. [:Ludu, czuwaj, 
mocno stój, wroga dusz swych się 
nie bój, bom Ja Pan, strzegę was, 
dzieci Swe:]. 

3. Bracia, siostry, wszyscy wraz 
poświęcajmy serca wczas  na 
odejścia  wielki dzień, który 
wkrótce zjawi się. [:Bo próżnego 
sługi Pan pewnie też nie przyjmie 
tam. Wierz Mu dziś póki czas, 
błogi czas:]. 

4. Twoja Krew zgładziła nam każdy 
grzech i wszelki kłam. Nowe życie 
dała dziś, nowym życiem pragnę 
żyć. [:Moc Twych Słów przemienia 
nas. Dla nas śpiewu nadszedł czas. 
Owszem weź, Panie mnie, zabierz 
mnie:]. 

 

13. WIEM, NIE ZAWIEDZIE (F) 

1. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, 
Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawie-
dzie mnie Pan, zawsze wesprze 
mnie. Chociaż grozi burza, chmur 
zwał, wicher zrywa się, ja w Bogu 
ufność wciąż mam, nie zawiedzie 
mnie. 

Ref.: [:On Przyjaciel mój wierny 
aż po zgon. Zawieść może świat, 
ale nigdy On. Chociaż grozi burza, 
chmur zwał, wicher zrywa się, ja 
w Bogu ufność wciąż mam, nie 
zawiedzie mnie:]. 

2. Wiem, że zabierze mnie Pan, 
Jemu wierzyć chcę. Wiem, że  
zabierze mnie Pan z marnej ziemi 
tej. Sąd za sądem spada na świat, 
wszystko kończy się. Ja w sercu 
pewność tę mam: On zabierze 
mnie. 
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Ref. 2: [:Oblubieniec mój dał mi 
Słowo Swe, że nim zgładzi świat, 
to zabierze mnie. Ziemi kres tak 
bliski już jest, wszystko kończy się. 
Ja w sercu pewność tę mam: On 
zabierze mnie:]. 
 

14. ZECHCIEJ TERAZ NA MNIE 
TCHNĄĆ (D) 

[:Zechciej teraz na mnie tchnąć:], 
Duchu Święty zechciej na mnie 
tchnąć. [:Zechciej teraz na mnie 
tchnąć:], Duchu Święty zechciej na 
mnie tchnąć. 
 

15. JEZUS TO PRZYJACIEL (E) 

1. Jezus to Przyjaciel lepszy nad 
wszech na ziemi tej. Wśród tysięcy 
najpiękniejszy duszy mej. Bowiem 
Lilię z Doliny w Nim tylko ujrzeć 
śmiem. On oczyści i uzdrowi  
całkiem mnie. Pociesza mnie, gdym 
smutny. W potrzebie wspiera mnie: 
„Złóż na Mnie wszystkie troski, 
wesprę cię”. Alleluja! 

Ref.: Pan nasz Lilią jest z Doliny, 
Poranną Gwiazdą sam, najpiękniej-
szy wśród tysięcy, których znam. 

2. O, On odjął moje troski, cierpie-
nia moje wziął. W pokuszeniach 
ducha siłę we mnie tchnął. Dlań 
wszystkiego się wyrzekłem, czym 
zniewolonym był. W sercu moim 
władnie teraz Duchem Swym. 
Choć cały świat drwi ze mnie, śle 
szatan pokus rój, przez Jezusa 
pewnie cel osiągnę swój. Alleluja! 

3. On mnie nigdy nie opuści, nie 
puszczę się Go ja. By żyć w wierze 
w Jego Słowo, siłę da. Chociaż 
ogień chce mnie strawić, nie boję 
się już, nie. Mannę z Nieba hojnie 
głodnej duszy śle.  A potem w 
wiecznej Chwale śmiem spojrzeć 
w Jego Twarz, gdzie nad rzeką 
Wody Żywej spocząć da. Alleluja! 

 

16. CUDOWNA BOŻA ŁASKA (F)  

1. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z 
grzechów mnie. Zgubiony, nędzny 
byłem ja, lecz teraz cieszę się. 

2. Ta łaska wlała Boży strach w 
kamienne serce me. I wtedy zoba-
czyłem w łzach, żem na przepaści 
dnie. 

3. Lecz łaska podźwignęła mnie 
i  naprzód wiedzie wciąż przez 
ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie 
Ojcowski Dom. 

4. O Boże, dzięki, dzięki Ci za  
cudną łaskę Twą. Do nóg Twych 
padam w kornej czci. Niebiosa 
chwałą brzmią. 

 

17. BÓG TROSZCZY SIĘ (G) 

1. Bóg troszczy się o ciebie i  
mnie. Przez ciemność i mroki On 
troszczy się. 

2. Bóg objawił się, zdjął Pieczęcie 
te. Bym mógł to zobaczyć , On 
zatroszczył się. 
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18. PANIE, ZACZĄŁEM W TWYM 
ŚWIETLE (E) 

1. Panie, zacząłem w Twym  
Świetle swój marsz, co świeci z 
Nieba na mnie jasno tak. Świat, 
jego głupstwa, pożegnałem rad. 
Zacząłem w Jezusie i przejdę ten 
szlak. 

Ref.: Przejdę ten szlak, tak, cały ten 
szlak. Nieważna cena i co mówi 
świat. Z garstką wzgardzonych, lecz 
Pańskich tam ja. Ja przejdę, o Jezu, 
tak, przejdę ten szlak. 

2. Wielu zaczyna w wyścigu tym, 
lecz nie dotrzymują Światłu kroku 
gdzieś. Inni przyjmują to, bo nowe 
dla nich jest, lecz bardzo niewielu, 
by szlakiem tym przejść. 

3. Wolałbym raczej iść z Tobą, 
Jezu, sam, mieć za poduszkę jak 
Jakub gdzieś głaz,  żyjąc z Twą  
Twarzą widoczną cały czas,  niż 
cofnąć się z drogi i nie przejść 
przez szlak. 
4. Bracie, ten krzyż, czy ty weź-
miesz teraz go? Porzuć ten świat, 
za śmiecie uznaj to. Sprzedaj, 
co masz, byś bogatym mógł być. 
I odtąd z Jezusem już szlakiem 
tym idź.  
 

19. NADZIEJA MOJA MOCNO 
TKWI (E) 

1. Nadzieja moja mocno tkwi w 
Jezusa dziele, w Jego Krwi. Gdy 
nie chcesz w niepewności żyć, 
Jezusa się Imienia chwyć. 

Ref.: Sam Chrystus Gruntem, Skałą 
mą [:a inne sypkim piaskiem są:].  

2. Gdy ciemność Jego Twarz chce 
skryć, w niezmiennej łasce mogę 
żyć. Choć fale groźne piętrzą się, 
kotwica duszy trzyma mnie. 

3. On przysiągł przez przymierze 
Krwi w wzburzonych falach pomóc 
mi. Gdy wszystko wkoło zda się 
chwiać, On mą nadzieją, w Nim 
śmiem stać. 

4. A gdy odejścia przyjdzie dzień, 
niech z Nim spojonym znajdzie 
mnie. Chcę sprawiedliwość Jego 
wdziać i tak przed Tronem Bożym 
stać. 
 

20. GODZIEN JESTEŚ (A) 

1. [:Godzien jesteś:], Panie i Boże 
nasz. Godzien jesteś przyjąć 
chwałę, chwałę, cześć i moc.  
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś 
w Swej mocy, wszystko stworzyłeś 
Ty sam i z woli Twojej zostało 
stworzone. Godzien jesteś wziąć 
cześć. 

2. [:Godzien jesteś:], Panie i Boże 
nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, 
chwałę, cześć i moc. Ponieważ 
zostałeś zabity za lud Twój, wszy-
stkich zbawiłeś Ty sam. I przez 
Krew Twoją nabyłeś nas Bogu. 
Godzien jesteś wziąć cześć. 

3. [:Godzien jesteś:], Panie i Boże 
nasz. Godzien jesteś, godzien  
jesteś Zbawco, Baranku nasz,  
odebrać dziś chwałę i mądrość, 
i wdzięczność, błogosławieństwo 
i moc. Bóg nasz niech przyjmie 
potęgę na wieki, amen, amen, 
amen. 
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21. W KRĄG PRZEZ CAŁY  
ŚWIAT (C) 

1. W krąg przez cały świat Duch 
mocą Swą wieje. W krąg przez 
cały świat jak rzekł Prorok, tak 
dzieje się. W krąg przez cały świat 
potężne działa objawienie, Boża 
łaska wznosi się tak jak szum  
potężnych wód. 

2. I w sercu mym też Duch mocą 
Swą wieje. I w sercu mym też jak 
rzekł Prorok, tak dzieje się. I w 
sercu mym też potężne działa 
objawienie, Boża Chwała wznosi 
się tak jak szum potężnych wód. 

3. Czy w sercu twym też Duch 
mocą Swą wieje? Czy w sercu 
twym też jak rzekł Prorok, tak 
dzieje się? Czy w sercu twym też 
potężne działa objawienie, Boża 
Chwała wznosi się tak jak szum 
potężnych wód? 
 

22. JAK MORSKA FALA (G) 

Jak morska fala, kiedy wicher dmie, 
miłość Jezusowa ogarnęła mnie. 
Przez wody mórz, spienionych 
mórz, Jezu, prowadź mą łódź  
wśród burz. Przez wody mórz, gdy 
wicher dmie, Jezu, prowadź mnie. 

 

23. CZY TY WIESZ, JAK TO JEST (G) 

1. Czy ty wiesz, jak to jest czuć 
zupełnie się bezgrzesznym? Nie 
bać śmierci się już wcale – czy ty 
wiesz? Przeszłość nie potępia cię, 
nie obawiasz się przyszłości swojej 
już – czy chcesz ten pokój mieć? 

Więc już dziś zanurz się w Wodzie 
Słowa tej godziny. Uchwyć wiarą 
się Poselstwa na ten dzień. Bo 
tylko Ono ma moc zmyć dziś 
grzech z duszy twej. A więc chodź, 
w Wodzie Słowa zanurz się. 

Ref.: [:Czyś ty jest już obmyty? 
Wodą Słowa czyś obmyty już?:] 

2. Gdy ze Słowa zrodzisz się, 
zaczniesz całkiem nowe życie. 
To, kim byłeś, wcale już nie liczy 
się. Chrystus Panem duszy twej. 
Ty zajmujesz swą pozycję jako 
syn, bo rozpoznałeś ją. Uniewinnił 
całkiem cię. W Jego oczach jesteś 
święty. Grzechy twoje są tak białe 
jako śnieg. I nie ma w tym zasług 
twych – sam Pan obmył cię w Swej 
Krwi. Z łaski Swej w szatę Słowa 
odział cię. 

Ref. 2: [:Czyś ty jest już obmyty? 
Wodą Słowa czyś obmyty już?:] 

Ref. 3: [:Tak, jam jest dziś obmyty. 
Wodą Słowa jam obmyty już!:] 
 

24. KIEDYŚ RANKIEM (F) 

1. Kiedyś rankiem, kiedy dojdzie 
życia kres, polecę stąd. Tam do 
Domu na Niebiański brzeg polecę 
stąd. 
Ref.: Polecę, o chwała, polecę stąd. 
Pan mnie woła, alleluja, wkrótce już 
polecę stąd. 

2. Gdy przeminie życie tak jak sen, 
polecę stąd. Tak jak ptak wyfrunę 
z klatki swej, polecę stąd. 
3. Jeszcze parę żmudnych życia 
dni, polecę stąd. Do Kraju bezkre-
snej radości polecę stąd. 
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25. JESTEM ZWOLNIONY (G) 

1. Jestem zwolniony, śmiało wprzód 
kroczę, świata nie zwodzi mnie 
kłam. Zwabił mnie Klejnot cudny, 
najdroższy, który tam w Górze 
mam. 

Ref.: Prędko śpieszę za Nim, 
szczęścia wolnością tchnę. Jezus 
moim Panem, więc kroczyć za Nim 
chcę. 

2. Jestem zwolniony, idę za Zbawcą, 
zszedłem już z drogi zła. On Prawdą 
żywą, Prawdą jedyną. On Słowa 
Życia ma. 

3. Jestem zwolniony, za Zbawcą 
kroczę wiernie każdego dnia.  
Strzegę Słów Jego, z drogi nie  
zboczę. On żywa Droga ma. 

4. Jestem zwolniony, Królestwo 
posiąść chcę, złud świata rzucę 
kłam. Choć przeszkadzają mi, choć 
sprzeciwiają się, na pewno wejdę 
tam. 

5. Jestem zwolniony. Pójdź, póki 
jeszcze czas. Nie zwlekaj, prędko 
wejdź. Dróg świętych prawdy  
Duch z Biblii nauczy nas, by nikt 
nas nie mógł zwieść. 
 

26. NA ZEW ZBAWCY (E) 

1. [:Na zew Zbawcy się ozwałem:], 
na zew Zbawcy się ozwałem, się 
ozwałem, bo On wołał mnie. [:Tak 
słuchałem pilnie:], aż zawołał także 
imię me. [:Tak słuchałem pilnie:], 
aż zawołał także imię me. 

2. [:Z wdzięcznym sercem odpo-
wiadam:], z wdzięcznym sercem 
odpowiadam, kiedy słyszę, że On 
woła mnie. [:Muszę pilnie słuchać:] 
zawsze wtedy, kiedy woła mnie. 
[:Muszę pilnie słuchać:] zawsze 
wtedy, kiedy woła mnie. 

3. [:Na zew Zbawcy czy odpo-
wiesz?:] Na zew Zbawcy czy 
odpowiesz? Czy ty słyszysz, jak 
On woła cię?  [:Musisz pilnie 
słuchać:], aż usłyszysz także imię 
twe! [:Musisz pilnie słuchać:], aż 
usłyszysz także imię twe! 
 

27. JEZUS SWÓJ ROZPOSTARŁ 
STÓŁ (A) 

1. Jezus Swój rozpostarł stół, gdzie 
chce lud nakarmić Swój, i zaprasza 
Swych wybranych: „Proszę przyjść”. 
Mannę z Nieba daje nam, wszystko 
zaspokoi sam. Wraz z Jezusem 
siąść do stołu możesz tam. 

Ref.: „Proszę przyjść  – woła 
Zbawca – Proszę przyjść”. Ten, 
kto pragnie jeść z Jezusem, może 
wejść. Kto nasycił ludzi tłum, 
wodę w wino zmienić mógł,  
wszystkich głodnych wzywa teraz: 
„Proszę przyjść”. 

2. Raz uczniowie poszli w świat, 
chcąc Chrystusa słuchać rad.  
Potem Mistrz zawołał na nich: 
„Proszę przyjść”. Wnet pragnienie 
ziścił ich, sztuka chleba, kilka ryb, 
tak Swych wiernych zaspokaja 
jeszcze dziś. 
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3. Wkrótce Pan Wybraną Swą 
obok Siebie da na Tron i zastępy 
Nieba tam zgromadzi On. Śliczny 
widok olśni nas. To szat świętych 
bije blask. Tam Jezusa zaproszeni 
wiecznie są. 

 
28. KIEDY ZBAWCA NAS  

PRZYWITA (A) 

1. Kiedy Zbawca nas przywita, od-
kupionych Swoją Krwią, a tysiące 
wdzięcznych głosów będzie brzmieć 
i radośnie będą chwalić wspania-
łego Boga tam, to będzie najsłodsze 
alleluja, które znam. [:Alleluja, 
alleluja, alleluja, alleluja!:] 

2. Tam jest wielka radość w Górze, 
gdy zbłąkany wróci Doń i gdy 
wszystkich już przywita Zbawca 
nasz. Wtedy razem się spotkamy 
wkoło Tronu Boga tam, to będzie 
najsłodsze alleluja, które znam. 
[:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:] 

3. My czujemy bliskość Nieba, gdy 
zgromadzasz dzieci Swe. I wzno-
simy głos ku górze, chwaląc Cię. 
Gdy połączysz Swą Wybraną, 
która Ci zaśpiewa hymn, to będzie 
najsłodsze alleluja, które znam. 
[:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:] 

 

29. NIE DLA MYCH ZASŁUG (D) 

Nie dla mych zasług, moich cnót, 
znalazłem się u Niebios wrót. To 
łaska Boża dana mi otwarła dla 
mnie Nieba drzwi. 

30. CHRYSTUS ZBAWICIEL (A) 

1. Chrystus Zbawiciel na Krzyżu 
zmarł. Zmarł za twe grzechy, byś 
Żywot miał. „Duszę skropioną 
Baranka Krwią nie dotknę plagą, 
ominę ją”. 

Ref.: [:„Kiedy znak ujrzę Krwi:], 
kiedy znak ujrzę Krwi, minę cię, 
przejdę obok twych drzwi”. 

2. Choć toniesz w grzechu, On 
zbawi cię. To co obiecał, dotrzymać 
chce: „W Krwawej Krynicy zmyj 
grzechy swe. Nie dotknę plagą, 
ominę cię”. 

3. Sąd już nadchodzi na ziemię tą, 
każdy otrzyma należność swą. „W 
zbawiennej z grzechu Krwi ukryj 
się. Nie dotknę plagą, ominę cię”. 

4. Oblubienica bezgrzeszna jest i 
żadna plaga nie dotknie jej. Wciąż 
dźwięk ten słodki w sercu jej brzmi: 
„Ja cię ominę, niewinnaś ty”. 
 

31. W MOIM SERCU (F) 

1. W moim sercu jasne Światło 
ciągle świeci. [:To jest Jezus!:] Tej 
jasności, którą w sercu On rozniecił, 
nie zagasi ani zaćmi świata mrok.  

Ref.: [:To jest Jezus!:] Świecić 
będzie poprzez wieki, w każdy czas. 
Chociaż słońce, księżyc, gwiazdy 
dawno zgasną, w Górnym Kraju 
będzie jaśniał Jego blask. 

2. On prowadzi przez doliny, doś-
wiadczenia. [:To jest Jezus!:] Jego 
Światłość moją ścieżkę opromienia. 
Nawet w ciemnej nocy bliskim mi 
mój Pan. 
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3. Do wieczności mnie wprowadza 
Swoim Światłem. [:To jest Jezus!:] 
Tam do Domu, do Górnego Jeruza-
lem, gdzie w Światłości tej panować 
będę z Nim. 

 

32. KIM JEST TA (G) 

1. Kim jest ta, która cicho, z 
miłością, sprawiedliwie na drodze 
trwa wzwyż, gardzi grzechem i 
świata marnością, pragnie wiernie, 
wytrwale nieść krzyż? 

Ref.: Oblubienica w drodze do 
Pana. Serce, zmysł jej wypełnia On 
sam. Oblubieńca ujrzała Wybrana. 
Będą razem na wieki żyć tam. 

2. Kim jest ta, która żyje w miłości, 
Słowo Boże wypełnia i czci, swoje 
oczy kieruje z niskości, tam, gdzie 
w Górze Dom wieczny jej lśni? 

3. Kim jest ta, którą wszyscy wzgar-
dzili, bo jest wierna, w czystości 
żyć chce, nie zadaje się z światem 
ni chwili, aby białe mieć szaty tu 
swe? 

4. Kim jest ta, która w próbach 
się cieszy, gdyż raduje przyszłością 
się swą, wzywać innych z powagą 
się śpieszy, aby wiernie za Panem 
szli z nią? 

5. Ona piękna, jak lilia wspaniała, 
pośród cierni wydaje swą woń. W 
woli Bożej spełnianiu jej chwała, 
a jej szczęściem na wieki iść Doń. 
 

33. JESTEM BIEDNYM TU 
PIELGRZYMEM (D) 

1. Jestem biednym tu pielgrzymem, 
zdążam do Niebieskich bram. 
Pielgrzymuję, aby zdążyć, kiedy 
święci wejdą tam. 

Ref.: [:Kiedy święci wejdą tam:], 
Panie, pragnę być w tej liczbie, 
kiedy święci wejdą tam. 

2. Moi bliscy tam czekają. Szaty 
białe ich, bez plam. Wkrótce z nimi 
się zobaczę, kiedy święci wejdą 
tam. 
3. Tam mojego Zbawcę ujrzę, Jego 
miłość dobrze znam. Czeka On, by 
mnie powitać, kiedy święci wejdą 
tam. 
 

34. KTO PRZYSTANIĄ DUSZY  
MEJ (F) 

1. Kto przystanią duszy mej, gdy 
wiatr silny wkoło dmie?  Kto 
dodaje mi wciąż sił, bym nie cofał 
się już w tył? Kto w burzliwe noce 
złe łaską Swą obdarza mnie, ciągle 
trzyma mnie, mocno trzyma? 

Ref.: Jezus, tylko Jezus, On mnie 
wspiera co dnia. Na Golgotę za 
mnie poszedł, aby cierpieć za mnie. 
Życie Swe darował, abym wiecznie 
z Nim żył. Biczowany i wyśmiany, 
odrzucony Król Chwał. 

2. Czyja dłoń wybawia mnie, gdy 
wróg ciemność na mnie śle? W 
czyją moc oblekłem się, której 
szatan boi się? Co oświetla drogę 
mą, cóż za Światło świeci w krąg 
na mej drodze wzwyż, zawsze 
świeci? 
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3. Moim celem życia jest, mym 
pragnieniem w każdy dzień: Jego 
dłoni trzymać się, co wybawia z 
złego mnie. Mieć gorącą miłość 
też, prostą drogą kroczyć wzwyż, 
tam gdzie czeka mnie, ciągle czeka. 
 

35. SŁUCHAJ, JAK PAN ŻNIWA  
SŁODKO WOŁA (F) 

1. Słuchaj, jak Pan żniwa słodko 
woła: „Kto pracować dla Mnie 
zechce dziś? Kto zapraszać chce 
na wąską drogę, do ginących z 
dobrą wieścią iść?”. 

Ref.: [:Panie, mów:], a odpowiem 
wnet na Słowo Twe. [:Panie, mów:], 
a ja powiem: „Zbawco, poślij  
mnie”. 

2. Chociaż prorok miał nieczyste 
wargi, żarem ognia Bóg oczyścił je. 
Gdy głos Boży spytał: „Kto tam 
pójdzie?”, odrzekł: „Oto jestem, 
poślij mnie”. 

3. W hańbie grzechu giną dziś 
miliony. Gorzki głos rozpaczy z ust 
ich brzmi. Pośpiesz bracie szybko 
na ratunek. Powiedz: „Mistrzu, 
pragnę służyć Ci”. 

4. Wkrótce Pan zgromadzi nas u 
Siebie. Wkrótce się zakończy żniwa 
znój, aby Pan mógł przyjąć nas 
łaskawie i powiedzieć: „Dobrze, 
sługo Mój”. 
 

36. O PANIE MÓJ (E) 

1. O Panie mój, w blasku gwiazd 
wspaniały Twój jaśnieje Tron, a 
wieki dzwonią w tarczę słońc na 
chwałę Twą. Ucicha na Twe Słowo 

wiatr i giną grzmoty gniewnych 
burz, a z Twojej woli niebios łan 
zakwita już. 

Ref.: O Panie mój, chcę wielbić 
Ciebie. O Panie mój, za dobroć 
Twą. Ja nie mam nic, aleś Ty Bóg 
mój. Panie mój, chcę wielbić Cię, 
chcę być Twój. 

2. Na rozkaz Twój aniołów śpiew, 
a czas kolana zgina swe, a dzień 
się rodzi, gaśnie noc na Słowo 
Twe. Tyś stworzył świat, nam 
życie dał, nie dla nas, lecz dla 
Swoich chwał. I niechaj pieśń, 
pochwalny hymn popłynie wzwyż. 

3. Niech cała ziemia psalm Ci gra, 
a z nią niech serce śpiewa me. 
O  Boże mój, uwielbiać pragnę 
Imię Twe. Rozśpiewaj się więc 
serce me, i rozdzwoń dźwięk jak 
dzwonów spiż. I niechaj pieśń, 
pochwalny hymn, popłynie wzwyż. 
 

37. ŚWIAT NIE JEST DOMEM  
MYM (E) 

1. 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. Gdzie pójdę, jeśli 
Ty przede mną zamkniesz drzwi? 
Świat nie jest domem mym, blask 
Nieba wabi mnie. Chciałbym stąd 
wyrwać się, obcym tu czuję się. 
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2. Już tylu bliskich mych na drugi 
przeszło brzeg, czekają na mnie 
tam, gdzie ziemski skończę bieg. 
Już uchylili drzwi, wołają także 
mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, 
obcym tu czuję się. 

3. W chwalebnym Kraju tym 
będziemy wiecznie żyć, z Żywota 
Drzewa jeść, ze Źródła Życia pić. 
Tam uwielbienia pieśń z ust wszy-
stkich wzniesie się. Chciałbym stąd 
wyrwać się, obcym tu czuję się. 

 

38. W TOBIE, PANIE (D) 

1. W Tobie, Panie, odnalazłem 
pełnię szczęścia i radości w życiu 
mym, kiedy z Nieba mi zajaśniał 
żywym Światłem Swej miłości 
Chrystus Pan. Teraz cieszę się 
niezmiernie z błogosławieństw 
otrzymanych z ręki Twej. Ufam 
Tobie nieustannie, żeś okazał mi 
cudowną łaskę Swą. 

Ref.: [:Drogi Jezu:], pragnę wszy-
stkim śpiewać o miłości Twej. 
[:Drogi Jezu:], bo Twa łaska lepsza 
jest niż życie me. 

2. Jak wspaniałe są Twe dzieła, 
które czynisz w moim życiu cały 
czas. Rozweselasz moje serce 
i  wzbogacasz w obfitości mocą 
Swą. Przypominasz mi codziennie 
przez Twe Słowo, że Ty jesteś 
Bogiem mym. Za to chwalić Ciebie 
pragnę i z radością błogosławić 
Imię Twe. 

39. RAZ, GDY ZAŚWITA (E) 

1. Raz, gdy zaświta, ustanie żal. 
Raz, gdy zaświta, mrok pierzchnie 
w dal. Bóle ustaną, prób nie ma 
tam. Niebo otwarte, przyszedł mój 
Pan. 

Ref.: Raz, gdy zaświta, odejdę 
tam, zwycięstwa wieniec splecie-
my z palm. Okrzyk zwycięstwa 
z  Niebieskich stron. W złotym 
poranku wita nas On. 

2. Smutek się w radość zamieni 
tam. Po nocy ciemnej dzień 
nowych łask. Wszak w jednej 
chwili przemieni nas. Spotkam 
Jezusa, gdy weźmie nas. 

3. Tam na obłokach spotkamy się, 
wszystkich łez płaczu uleci cień. 
Spotkamy wszystkich, co bliscy 
nam. O, co za ranek nastanie tam! 
 

40. ON PANEM JEST (F) 

[:On Panem jest:], z martwych 
powstał, żyje wiecznie, Panem 
jest! Ugnie się wszelkie kolano, 
każdy język wyzna to, że Jezus 
Chrystus Panem jest. 
 

41. WIELKI ŚWIAT (E) 

1. Wielki świat pełen zdrad otacza 
nas. W drodze potrzebny jest Bóg. 
Jezus, Stróż, Zbawca dusz, idzie ze 
mną. Zawsze idziemy we dwóch. 

Ref.: Kto wśród życia bram drogi 
szuka sam, ślad łatwo zgubi  
wśród mgły. Przyjaciela dłoń nas 
prowadzi. Chodź razem z nami i ty. 
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2. Kiedy wzrok trafia w mrok, 
opadam z sił, Bóg nowej siły mi 
da. W szczęściu mi płyną dni, gdy 
On ze mną. Serce me kompas w 
Nim ma. 
3. Kiedy kres bliski jest drogi przez 
świat, przy Nim nie zaznam już 
trwóg. Jego moc krzepi mnie na tej 
drodze. Dojdę w ojczysty z Nim 
Gród. 
 

42. BÓG MOJŻESZOWI (E) 
1. Bóg Mojżeszowi przekazał raz 
wieść, by Izraela dzieciom tam w 
Goszen ją nieść: „Krew baranka 
nanieście na swe drzwi! – wołał w 
głos. – W Egipcie wszem zadam w 
tę noc pierworodnym śmierć cios”. 

Ref.: Możesz aniele przejść. 
Śmierć straciła swą moc. Oblu-
bienica ma bezpieczeństwa już 
Znak. O chwała Bogu, o alleluja, 
bo naniosła Krew i Duch Jego w 
niej. Możesz aniele przejść. 

2. Ten słodki Duch Święty dziś 
Znakiem nam jest. I wszystkich, co 
pod Nim, nie sięgnie już śmierć. 
Lecz poza tym Znakiem jest zguba 
i kłam. Gdy zbawienia bliskich 
chcesz, szybko wprowadź ich tam. 
 

43. KAŻDY CZŁOWIEK (G) 
Każdy człowiek niech Go chwali. 
Każdy człowiek, ty i ja.  Każdy 
człowiek, w każdym kraju. On 
usuwa wszelki strach. Jezus 
źródłem jest zbawienia, za nas 
grzechu karę zniósł. Chwalmy Go 
za te cierpienia. Każdy z nas niech 
śpiewa Mu. 

44. WEJRZYJ, O JEZU (D) 

1. Wejrzyj, o Jezu, na prośby moje. 
Nie mogę nieść tych ciężarów 
sam. W rozpaczy Ty mi dopomóc 
możesz. Miłość i troskę okażesz 
nam. 

Ref.: [:Usłysz, o Jezu:], nie mogę 
nieść tych ciężarów sam. [:Usłysz, 
o Jezu:]. Pomóż, bo w Tobie swą 
pomoc mam. 

2. Wejrzyj, o Jezu, na utrapienia, 
wszak Tyś krynicą współczucia 
nam. Gdy w prośbach błagam, Ty 
mnie wyzwalasz. Utrapień bóle 
uciszasz sam. 

3. Gdym w pokuszeniu, Tyś mój 
Zbawiciel, Ten kto pomaga brze-
miona nieść. Usłysz, o Jezu, usłysz, 
o Jezu, nie daj, by żale mnie miały 
zgnieść. 
 

45. SŁOWO TWE OD STRACHU  
CHRONI (E) 

1. Słowo Twe od strachu chroni 
mnie. Czytam Je, śmierć nie  
pochłonie mnie. Słowo Twe to 
powodzenie me. Wierzę w Nie, 
uzdrawia dzisiaj mnie. Słowo Twe 
zwycięża to, co złe. Słowo Twe 
uwalnia mnie. 

2. Imię Twe od strachu chroni 
mnie. Wzywam Je, śmierć nie  
pochłonie mnie.  Imię Twe to 
powodzenie me. Wierzę w Nie, 
uzdrawia dzisiaj mnie. Imię Twe 
zwycięża to, co złe. Imię Twe 
uwalnia mnie. 
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3. Twoja Krew od strachu chroni 
mnie, zmywa grzech, śmierć nie 
pochłonie mnie. Twoja Krew to 
powodzenie me. Wierzę w nią, 
uzdrawia dzisiaj mnie. Twoja Krew 
zwycięża to, co złe. Twoja Krew 
uwalnia mnie. 
 

46. PRZEZ DUSZĘ MĄ PŁYŃ (G) 

[:Przez duszę mą płyń:], Duchu 
Boży, przez duszę mą płyń. Twój 
pokój pełny, wszystkim jesteś mi. 
Duchu Boży, przez duszę mą płyń. 
 

47. ZBAWIONY – JAK CUDNE  
TO SŁOWO (G) 

1. Zbawiony – jak cudne to słowo. 
Baranek wykupił mnie Krwią. On 
dla mnie śmierć poniósł krzyżową. 
Na wieczną mnie własność wziął 
Swą. 

Ref.: [:Zbawiony:], Baranka zbawiła 
mnie Krew! [:Zbawiony:], na wieki 
Go wielbi mój śpiew! 

2. Jam wolny, w Jezusie szczęśliwy. 
O jakże opisać ten cud?  Mój 
Zbawca, Przyjaciel prawdziwy, na 
wieki już będzie mnie wiódł. 

3. W Nim cicho me serce spoczywa. 
On wspiera mnie, krzepi co dzień. 
Me serce z wdzięczności Mu 
śpiewa. On treścią najmilszą mych 
pień. 

4. Ja widzę już  mą teofanię. 
Ma  dusza do Nieba się rwie – 
porzucić ten oddział zakaźny, to 
ciało tak wątłe i mdłe. 

48. TO JEST POWRÓT  
DO ORYGINAŁU (G) 

Ref.: To jest powrót do oryginału, 
pełnia Słowa objawiona jest. 
A  więc wejdź w obietnicę, ta  
Ziemia dobra jest. Okrzyk łaski 
rozbrzmiewa dziś się. 

1. Kiedy widzę cud tej łaski w 
moim życiu, jak  On wyrwał z  
niewoli mnie i odkupił przez Swą 
Krew, tam na Golgocie. Raz na 
zawsze wykonało się. 

2. Te wspaniałe obietnice są 
mi  dane, więc podnoszę się na 
skrzydłach swych. Powiew Słowa, 
wiara w Nie podnosi mnie, tam w 
nieznane, do Niebiańskich miejsc. 

 

49. OTOM JA, PANIE (D) 

Otom ja, Panie, otom ja. Wszystko, 
co mam, daję Ci. Otom ja. Otom 
ja, Panie, otom ja. Ducha Swego 
na mnie tchnij. Otom ja. 

 

50. DROGIE IMIĘ JEZUS (F) 

1. Drogie Imię Jezus mieszka w 
sercu moim. Ono droższe mi nad 
cały świat. I ty słuchaj Jego, niech 
On będzie twoim. On na Krzyż za 
ciebie poszedł raz. 

Ref.: Drogie Imię Jezus w moim 
sercu noszę, bo On świętą Krwią 
wykupił mnie.  Aby z Panem 
wytrwać, zawsze o to proszę. 
O nic więcej już nie troszczę się. 
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2. Drogie Imię Jezus niesie  
wybawienie, daje pokój, radość 
dzieciom Swym. Przez Swój Krzyż 
i  mękę przyniósł odkupienie. 
Wszędzie chcę przebywać tylko 
w Nim. 
 

51. CZY TY CHCESZ PÓJŚĆ  
ZA NIM (F) 

1. Czy ty chcesz pójść za Nim tam 
do Niebios bram? Czy ty chcesz 
być cząstką szczęśliwości tam? Czy 
chcesz być z Jezusem w tym 
wspaniałym dniu? Dla Jego chwały 
uwielbiaj Go. 

Ref.: Wielbij Go i wzywaj w każdy 
czas. Wielbij Go, bo On wyzwolił 
nas. Nasz Pan już przyszedł, by 
zabrać nas w Swój Dom. Jeśli 
chcesz pójść za Nim, uwielbiaj Go! 

2. Proś o wybaczenie wszystkich 
twoich win. W mocy Jego Ducha 
krocz w ślad za Nim.  W Bożej 
miłości dnia każdego chodź. Aż do 
dnia odejścia uwielbiaj Go. 
 

52.  NA WESELE  
POŚPIESZAJCIE (G) 

1. Na wesele pośpieszajcie! Jeszcze 
jest miejsca dość. Bóg zgotował 
stół obfity, każdy śmie tu siąść. 

Ref.: Czyś weselną przywdział 
szatę? Czyś już przyjął łaski zew? 
Czy gotowe, czyste już twe serce 
przez Baranka świętą Krew? 

2. Gdy wezwania weselnego przy-
jąć nie będziesz chciał, miejsce 
twoje zajmie inny. Ty zaś będziesz 
łkał! 

3. Już niewiele czasu zbywa, 
zamknie Król łaski drzwi, więc nie 
zwlekaj, wejdź już śmiało, póki 
zew ten brzmi! 

 

53. PRAWDYM SZUKAŁ (A) 

1. Prawdym szukał wciąż na drodze 
mej, lecz pustki serca mego nie 
zagasi życie te. Żadnej pociechy z 
filozofii ludzkich słów. Wiedziałem 
jednak, że ma więcej Słowa dla 
mnie Bóg. 

Ref.: Wtem jakiś Orła głos: „Wyjdź 
z niego, dziecię Me. W ramiona 
Moje chodź, do Słowa wiodę cię. 
Nauczę latać cię, tylko skrzydła 
rozłóż ty”. Szczęściem napełnił 
mnie Bożego Orła krzyk. 

2. Kiedyś tam w niewiary 
gnieździem żył. Nic tylko pustka, 
choć szukałem, ile miałem sił.  
Tylko świeżego coś zagasi duszy 
głód. Niechbym cudownej łaski 
Jego więcej poznać mógł! 

 

54. WZROK WIARY (D) 

1. Wzrok wiary wznoszę wzwyż, 
Baranku, na Twój Krzyż, o Zbawco 
cny. Wysłuchaj prośby me i obmyj 
grzechy złe. Chcę, aby żywot mój 
był cały Twój. 

2. Udziel mi łaski Swej, w serce Twą 
siłę wlej, gorliwość stwórz. Tyś 
Panie, zmarł za mnie, więc z serca 
kocham Cię. Wznieć czystość w 
sercu mym płomieniem Swym. 
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3. Choć życie skryje mrok, niepe-
wny stawiam krok, bądź Wodzem 
mi. Niech noc się zmieni w dzień, 
z  lic spędzi smutku cień. Spraw, 
abym nie zszedł już precz z Twoich 
dróg. 
 

55. JAK POTĘŻNY JEST NASZ  
BÓG (F) 

1. Jak potężny jest nasz Bóg! 
Jak  potężny jest nasz Bóg! Jak 
potężny, jak potężny, jak potężny 
jest nasz Bóg! 
2. Wznieśmy Panu chwały śpiew! 
Wznieśmy Panu chwały śpiew! 
Wznieśmy śpiew, wznieśmy śpiew, 
wznieśmy Panu chwały śpiew! 

3. Głośmy Słowo Boże wciąż! 
Głośmy Słowo Boże wciąż! Głośmy 
wciąż, głośmy wciąż, głośmy Słowo 
Boże wciąż! 
 

56. STARODAWNE DUCHA  
TCHNIENIE (G) 

1. Starodawne Ducha tchnienie 
powoduje diabła drżenie. Grze-
sznym ludziom przerażenie. Dla 
mnie wystarczalne jest. 

Ref.: Starodawna religia, staro-
dawna religia, starodawna religia 
dla mnie wystarczalna jest. 

2. Wyrwie cię spod kłamstwa 
mocy. Zbawi z śmierci ciemnej 
nocy. Przeciw diabłu da pomocy. 
Wystarczalna jest dla mnie. 

3. Wystarczalna, innej nie chcę. 
Brata kochać śmiem goręcej.  
Przykryć zła nie muszę więcej. 
Wystarczalna jest dla mnie. 

57. CIĄGLE SPOTYKAM LUDZI (G) 

1. Ciągle 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: 
„Bóg wczoraj Bogiem cudów był, 
tym samym jest i dziś”. 

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. 

2. Próbowałeś znaleźć wyjście z 
tarapatów swych, lecz widzisz, że 
jedynie Bóg może pomóc ci. On 
dzisiaj jest gotowy w twym życiu 
sprawić cud. Zaufaj Jego mocy i 
tylko uwierz Mu. 
 

58. JEZUS UZDROWIŁ (E) 

1. Jezus uzdrowił ślepego męża. 
Wzbudził z martwych córkę Jaira. 
Nakarmił głodnych, posilił słabych. 
Lecz teraz więcej potrzebujemy 
Jego. 

Ref.: Jezu, teraz potrzebujemy 
Ciebie, gdy Swoje dzieci zgro-
madzasz razem. Gdy żeglujemy 
burzliwym morzem, wtedy więcej 
potrzebujemy Ciebie. 

2. Na Jego Słowo powstali chromi, 
a język niemych mógł chwalić 
Boga. Lecz On jest ciągle tym 
samym Bogiem, którego teraz 
potrzebujemy więcej. 
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3. On Swoim Słowem stworzył 
wiewiórki. Uciszył burzę gór 
Kolorado. Bo On jest ciągle tym 
samym Bogiem, który dziś zstąpił, 
by zabrać nas do Siebie. 

Ref. 2: Jezu, teraz potrzebujemy 
Ciebie, gdy Swoje dzieci wołasz 
do  Domu. Objawiaj Słowo nam 
coraz bardziej, bo co dzień więcej 
potrzebujemy Ciebie. 
 

59. PRZEMIERZAM PRZEZ KRAJ  
KANAAN (F) 

1. Przemierzam przez Kraj Kanaan. 
Przemierzam przez Kraj Kanaan. 
Przemierzam przez Kraj Kanaan. 
Jestem w drodze, chwała Mu, 
jestem w drodze. 

2. A jeśli chcesz, to chodź ze mną. 
A jeśli chcesz, to chodź ze mną. 
A jeśli chcesz, to chodź ze mną. 
Jestem w drodze, chwała Mu,  
jestem w drodze. 

3. Jeśli nie chcesz, nie wstrzymuj 
mnie. Jeśli nie chcesz, nie wstrzy-
muj mnie. Jeśli nie chcesz, nie 
wstrzymuj mnie. Jestem w drodze, 
chwała Mu, jestem w drodze. 
 

60. WIERZĘ BOGU (A) 

1. Wierzę Bogu. Wierzę Bogu. 
Proś, o co chcesz, a to stanie się. 
Posłusznym bądź, ufaj, by rzec: „Ja 
wierzę, ja wierzę też”. 

Ref.: A jeśli dziś zbawienia  
chcesz  albo Ducha mocy, wierz 
i  posłusznym bądź, ufaj, by rzec: 
„Ja wierzę, ja wierzę też”. 

2. Wierzę Bogu, wierzę Bogu. To, 
co obiecał, wypełni się. Posłusznym 
bądź, ufaj, by rzec: „Ja wierzę, ja 
wierzę też”. 
 

61. DZIŚ ROZRYWA BÓG  
KAJDANY (G) 

1. [:Dziś rozrywa Bóg kajdany:], 
dziś rozrywa Bóg kajdany i wolno-
ścią darzy nas. 

Ref.: My nie możemy dzisiaj bez 
Jezusa żyć. On fundamentem i 
nadzieją naszą jest. On nas wyz-
wala z więzów grzechu, śmierci, 
piekła. My nie możemy dzisiaj bez 
Jezusa żyć. 

2. [:Bóg uzdrawia dziś z choroby:], 
Bóg uzdrawia dziś z choroby i 
wolnością darzy nas. 
 

62. O, DOTKNĄĆ PANA (A) 

O, dotknąć Pana jedyne ma 
znaczenie. Wtedy życie twe ulegnie 
zmianie. W jaki sposób dotkniesz 
Jezusa? Gdy z wiarą wezwiesz 
Imię  Jego. 
 

63. SŁOWEM SWYM (A) 

1. Słowem Swym Święty Duch 
odkrył grzeszny mój stan. Posłał mi 
błogą wieść: Za mnie też umarł sam.  

Ref.: Dziś Chrystus życiem mym. 
Grzechy me w grób złożone na 
najgłębszym morza dnie. Zgładzo-
ne, zakryte, na wieki zmyte. Krew 
Jezusa wciąż chroni mnie. 
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2. Przeszłość mą trzyma On, 
przyszłość też w mocy ma.  
Wszystko mam teraz w Nim. 
Moim On, Jegom ja. 

3. Jego Słowem na ten czas teraz 
chcę tylko żyć, abym Nim z dnia 
na dzień coraz bardziej mógł być.  

Ref. 2: Dziś już nie żyję ja, Chrys-
tus sam żyje we mnie. Panią Jezus 
nazwał mnie! Swą łaską dla świata 
mój Bóg mnie czyni. Samym sercem 
Boga staję się! 
 

64. WRZUĆ SWE BRZEMIĘ (D) 

[:Wrzuć swe brzemię na Jezusa, 
On o ciebie troszczy się:]. Wyżej, 
wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, 
wyżej, Jezusa podnieś wyżej. Niżej, 
niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, niżej, 
szatana zepchnij niżej. 
 

65. JA KOCHAM ZBAWCĘ (E) 

1. Ja kocham Zbawcę, drogiego  
Zbawcę. On na Golgocie za mnie 
zmarł. Lecz z martwych powstał, 
wzniósł się do Nieba. A teraz 
przyszedł po mnie sam! 

2. Zaufaj Zbawcy, drogiemu 
Zbawcy. On i za ciebie także zmarł. 
On strzec cię będzie i błogosławić. 
I w Niebie pragnie dać ci dział. 
 

66. PAN DOBRY JEST (E) 

1. [:Pan dobry jest, Pan dobry 
jest:]. Pan dobry jest, Pan dobry 
jest. On dał nam Swego Ducha, Pan 
dobry jest. 

2. [:Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci:]. 
Dziękuję Ci Panie, dziękuję Ci. Tyś 
dał nam to Poselstwo, dziękuję Ci. 
 

67. ALLELUJA ZAWSZE MÓW (C) 

Alleluja zawsze mów. Diabła złych 
nie słuchaj słów. Gdy cię żądz 
ogarnia rój, głowę wznieś, na 
Słowie stój. Alleluja zawsze mów! 
 

68. CIESZĘ SIĘ (G) 

1. [:Cieszę się, Jezus zbawił mnie:], 
cieszę się, Jezus zbawił mnie. 
Śpiewam: „Chwała, alleluja, Jezus 
zbawił mnie!”. 

2. [:Kiedy byłem grzeszny, Jezus 
zbawił mnie:], kiedy byłem grze-
szny, Jezus zbawił mnie. Śpiewam: 
„Chwała, alleluja, Jezus zbawił 
mnie!”. 

3. [:Chcę powiedzieć wszystkim: 
Jezus zbawił mnie:], chcę powie-
dzieć wszystkim: Jezus zbawił 
mnie. Śpiewam: „Chwała, alleluja, 
Jezus zbawił mnie!”. 

4. [:Będę Go uwielbiać, Jezus 
zbawił mnie:], będę Go uwielbiać, 
Jezus zbawił mnie.  Śpiewam: 
„Chwała, alleluja, Jezus zbawił 
mnie!”. 
 

69. KTÓRZY OCZEKUJĄ PANA (E) 

1. Którzy oczekują Pana, nabywają 
nowych sił, podnoszą swe skrzydła 
jak orły. Będą biec, nie zmęczą się. 
Pójdą i nie stracą sił. Naucz mnie, 
naucz mnie czekać Cię. 
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2. Naucz mnie, naucz mnie, Panie 
mój, czekać Cię, zanim pójdę w 
doliny życia. Również gdy mnie 
w  górę wiódł będzie szlak Twych 
krwawych stóp, naucz mnie, naucz 
mnie czekać Cię. 

3. Naucz mnie czekać Cię, kiedy 
nie wiem, jak mam żyć i nie widzę 
już drogi przed sobą. Tyś jest Bóg, 
nie zmieniasz się, przyjdziesz wnet, 
pouczysz mnie. Naucz mnie, naucz 
mnie czekać Cię. 
 

70. CZY SŁYSZAŁEŚ  
O MOJŻESZU (A) 

1. Czy słyszałeś o Mojżeszu raz w 
sitowiu? O Dawidzie, co się procą 
dzielnie bił? O Józefie, jego snach 
tak pełnych proroctw? O Jonaszu, 
który w brzuchu ryby był? W Biblii 
bohaterów mamy jeszcze wielu, 
których pragnę także spotkać, 
mówię wam. Pan pozwoli zejść się 
z nimi na weselu, w tym spotkaniu 
w Niebie tam. 

Ref.: Szybko zbliża się spotkanie 
na powietrzu w błogim połączeniu 
się. Z wami spotkam się po tamtej 
stronie, w Domu tym, gdzie 
mieszka Bóg. Usłyszycie cudny 
śpiew, jak jeszcze nigdy przedtem. 
Wspaniałe będzie to, mówię wam. 
A sam Boży Syn będzie przewodził 
w tym spotkaniu w Niebie tam. 
 

71. ZMARTWYCHWSTAŁ PAN (F) 

1. Zmartwychwstał Pan, przeminęła 
trwoga. Zmartwychwstał Pan,  

zwyciężył zło. I wiem, że On zna 
moją przyszłość. Więc życie me 
ma teraz sens, bo żyje Pan. 

2. Zmartwychwstał Pan, przeminęła 
trwoga. Zmartwychwstał Pan, 
zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał 
Pan, otworzył drogę. Więc życie me 
ma teraz sens, bo żyje Pan. 

3. Wiem, żyje Pan, i mam pewność 
jutra. Wiem, żyje Pan, znikł wszelki 
strach. I wiem, że On zna moją 
przyszłość. Więc warto żyć, bo 
pewność mam, że żyje Pan. 

4. Wiem, żyje Pan, On jest tu 
obecny. Wiem, już jest czas, by w 
Górę iść. I wiem, że On wzbudził 
mnie z martwych. Za zmartwych-
wstania czas ja dziś dziękuję Mu. 

 

72. W DÓŁ ZE SWEJ CHWAŁY (E) 

1. W dół ze Swej Chwały, to 
wiecznie żywe dla nas, nasz Bóg 
i  Zbawca zszedł, Jezus nazywał 
się. W żłobie zrodzony, Swoim 
własnym obcy, cierpienia Mąż i 
łez, śmiertelnych mąk. 

Ref.: Jak Go miłuję, jak Go  
uwielbiam! Słońce me, tchnienie 
i wszystko me! Wielki Stworzyciel 
stał się mym Zbawcą. I Boża pełnia 
przebywa w Nim. 

2. Co za uniżenie: Niosąc nam 
zbawienie, gdy w nocy śmierci już 
nie miał nadziei nikt, czule, łaskawie 
złożył koronę na bok. Uniżył się, by 
zbawić duszę mą. 
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3. Sam dobrowolnie przyszedł, 
tak pokornie, w mężczyzny postać 
wdzian, ukryty zjawił plan. Zmarł 
na Golgocie, odkrył tajemnicę. 
Teraz już wiem, Tyś wielki Bóg 
„Jam Jest”. 

4. W dół ze Swej Chwały zstąpił 
dziś w Obłoku. Prorok objawił Go: 
To Oblubieniec mój, nierozpozna-
ne Słowo tej godziny. Zstąpił sam 
Sędzia, aby sądzić świat. 

Ref. 2: Jak Go miłuję, jak Go  
uwielbiam! Za Jego łaskę, że  
wybrał mnie! Ten Wielki Sędzia 
jest mym Obrońcą. Sąd mnie 
ominie, bo jestem w Nim! 
 

73. KIEDYŚ SERCE ME (G)  

1. Kiedyś serce me i dusza, całym 
w więzach grzechu żył. Lecz ten 
wielki Odkupiciel zwolnił mnie, 
bym Jego czcił. 

Ref.: Chwała, chwała, alleluja! Dla 
Imienia Jego cześć, że On wielki 
Odkupiciel – to zbawionych Jego 
śpiew. 

2. Byłem jak zgub iona owca, 
zagrożony z wszystkich stron. 
Lecz  odnalazł mnie mój Pasterz 
i wprowadził w Ojca Dom. 
 

74. PRZEZ WIELE LAT (G) 

1. Przez wiele lat szatan chciał nas 
zatrzymać, ale zbór Jezusa ciągle 
żywy jest. Jak potężna armia my 
kroczymy naprzód, każdy krok 
z  Jezusem, w zwycięstwie każdy 
dzień. 

Ref.: My mamy ciągle moc w tym 
Imieniu Jezusa. My mamy ciągle 
moc w tym Imieniu Pana. Szatan 
jest kłamcą, on mnie już nie  
zatrzyma. My mamy ciągle moc 
w tym Imieniu Pana. 

2. Dziś w Jego mocy ciągle  
kroczymy naprzód, w Duchu Jego 
Przyjścia, by odejść z Nim. I na 
zawsze wielbić Jego święte Imię 
za cudowną łaskę, którą obdarzył 
nas. 
 

75. ŻYJ CHRZEŚCIJANINIE (E) 

1. Żyj chrześcijaninie, żyj, poświę-
conym życiem żyj. Żyj chrześcija-
ninie, żyj, poświęconym życiem 
żyj. Jeśli świadczyć nie możesz, żyj. 
Jeśli głosić nie możesz, żyj. Bo 
przed wzrokiem Pana nie skryjesz 
się. Więc żyj chrześcijaninie, żyj. 

2. Żyj siostro, żyj, poświęconym 
życiem żyj. Żyj siostro, żyj, poświę-
conym życiem żyj. Jeśli świadczyć 
nie możesz, żyj. Jeśli głosić nie 
możesz, żyj. Bo przed wzrokiem 
Pana nie skryjesz się.  Więc żyj 
siostro, żyj. 

3. Żyj bracie, żyj, poświęconym 
życiem żyj. Żyj bracie, żyj, poświę-
conym życiem żyj. Jeśli świadczyć 
nie możesz, żyj. Jeśli głosić nie  
możesz, żyj. Bo przed wzrokiem 
Pana nie skryjesz się. Więc żyj 
bracie, żyj. 
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76. DOTKNIJ PANIE JESZCZE  
RAZ (E) 

Dotknij Panie jeszcze raz świętą 
ręką wszystkich nas, proszę.  
Niechaj Twe Królestwo na ziemi 
przez Oblubienicę lśni.  Moc i 
autorytet Twój są dostępne dla 
nas znów w pełni. Niech Twój 
mocny wicher tchnie na nas. 
Dotknij lud Swój jeszcze raz. 

 

77. PRZYKRYJ MNIE (C) 

1. Przykryj mnie, przykryj mnie, 
rozciągnij podołek Swojej szaty na 
mnie. Ty jesteś moim Najbliższym 
Krewnym. Przykryj mnie, przykryj 
mnie, przykryj mnie. 

2. Tyś jest mój Boaz, a jam Rut 
Twoja. Zasłoną Słowa Ty przykryłeś 
dzisiaj mnie. Jesteś tą  Siódmą 
miarą jęczmienia, o której świat 
ten już nie dowie nigdy się. 

 

78. ON MOŻE (G) 

[:On może:], ja wiem, że On może. 
Ja wiem, że Jezus może dopomóc 
i  mnie. [:On może:], ja wiem, że 
On może. Ja wiem, że Jezus może 
dopomóc i mnie. On leczył chore 
serca, utwierdzał chromych krok. 
On karmił głodnych, leczył trąd, 
przywracał ślepym wzrok. [:On 
może:], ja wiem, że On może. Ja 
wiem, że Jezus może dopomóc 
i mnie. 
 

79. OGIEŃ DAJ LAMPIE MEJ (D) 

1. Ogień daj lampie mej, niechaj 
płonie. Ogień daj lampie mej w 
każdy dzień. Ogień daj lampie mej, 
niechaj płonie. Niechaj płonie, aż 
zabierzesz mnie. 

Ref.: [:Śpiewaj: „Hosanna”:], śpie-
waj Panu, który Królem jest! 
[:Śpiewaj: „Hosanna”:], śpiewaj 
Panu cały dzień! 

2. Wiary żar sercu daj, niechaj 
płonie. Wiary żar sercu daj w 
każdy dzień. Wiary żar sercu daj, 
niechaj płonie. Niechaj płonie, aż 
zabierzesz mnie. 

3. Radość tchnij w serce me, bym 
Cię chwalił. Radość tchnij, proszę, 
w serce me. Radość tchnij w serce 
me, bym Cię chwalił. Bym Cię 
chwalił, że zabierzesz mnie. 

 

80. DUCH ŚWIĘTY WIEJE  
ZNÓW (G) 

1. [:Duch Święty wieje znów:]. Tak 
jak w dzień Zielonych Świąt Duch 
Święty wieje znów.  

2. [:Jego moc jest tutaj już:]. Tak 
jak w dzień Zielonych Świąt Jego 
moc jest tutaj już. 

3. [:Jego Ogień przepala znów:]. 
Tak jak w dzień Zielonych Świąt 
Jego Ogień przepala znów. 

4. [:Aniołowie śpiewają znów:]. 
Tak jak w dzień Zielonych Świąt 
aniołowie śpiewają znów. 
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81. PRZEZ KREW JAM  
ZBAWIONY (E) 

[:Przez Krew jam zbawiony, przez 
Krew oczyszczony, przez Krew 
odkupiony, przez Krew Baranka:]. 
[:Amen, alleluja:], amen, alleluja, 
przez Krew Baranka. 
 

82. MYM PRAGNIENIEM (C) 

Mym pragnieniem: Być takim jak 
Jezus. Mym pragnieniem: Być 
takim jak On. W słowie i w czynie, 
w każdej godzinie, po wszystkie 
dni być takim jak On. 
 

83. DO GÓRY TAM (G) 

Do Góry tam, do Góry tam polecę 
ja w pierwszym już zmartwych-
wstaniu. Do Góry tam polecę ja, 
tam gdzie mój Pan, by spotkać 
Go.  I ze wschodu będą tam, i z 
zachodu będą tam, i z północy 
będą tam, i z południa będą także. 
Do Góry tam polecę ja, tam gdzie 
mój Pan, by spotkać Go. 
 

84. JAK WIELKI JEST BÓG (E) 

1. Jak wielki jest Bóg, cudowny 
nasz Pan! W miłości bez miar 
objawił się nam.  Przez Morze 
Czerwone przeprowadził Swój lud. 
Przyrzekł nie opuścić ciebie, więc 
zaufaj Mu. 

2. Jak wielki jest Bóg, wszech-
mocny nasz Pan! Na nowo w 
tych dniach objawił się nam. Dziś 
znowu z Egiptu wywiódł On dzieci 
Swe, wprost do Kraju Obietnicy, 
gdzie dziedzictwo me. 

85. BŁOGOSŁAW NAS (F) 

1. Błogosław nas, błogosław nas, 
Ojcze Niebieski, błogosław nas. 

2. Zstąp pomiędzy nas, zstąp po-
między nas, zstąp, Duchu Święty, 
zstąp pomiędzy nas. 

3. Dotknij się nas, dotknij się nas, 
Jehowa Rafa, dotknij się nas. 
 

86. O, JAK PRAGNĘ CIĘ  
MIŁOWAĆ (C) 

O, jak pragnę Cię miłować, bo 
odczuwam miłość Twoją. Jezus 
spłacił odkupienie me na Golgoty 
Krzyżu tam. Niech Cię serce moje 
chwali, wszak nie jestem taki sam. 
O, jak pragnę Cię miłować, święte 
Imię Twe. 
 

87. BOŻA OBECNOŚĆ (D) 

1. 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. 

2. Boża obecność dziś wypełnia 
miejsce to. Jego Słowo daje 
wiarę,  miłość, moc. Słychać głos 
Poselstwa Znaku znów, który 
ociosuje nas, by w zachwyceniu 
Swym wybranym miejsce dać. 
 

88. TAM PŁYNIE RZEKA (F) 

Ref.: Tam płynie Rzeka przejrzysta 
jak kryształ, Wody Żywota od 
Tronu Baranka. Chodź pić tę 
Wodę, bezpłatnie do syta. Chodź 
do Źródła Życia, co leczy i zbawia. 
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1. Do studni raz przybyła, by 
czerpać wodę z niej, niewiasta, 
której życie i duszę zniszczył grzech. 
Spotkała wtedy Mistrza, On grzech 
objawił jej: „Spragniona już nie 
będziesz, gdy dam ci Wody Mej”. 

2. W dół raz zstąpił z Nieba, jak 
wiatr, gwałtowny szum. Wypełnił 
serca śpiewem i wlał w nie pokój 
Swój. Jak Prorok nam obiecał, ten 
Duch tu zstąpił znów, a z naszych 
wnętrz wypływa ten strumień 
Bożych Wód. 

Ref. 2: Dziś płynie Rzeka przejrzy-
sta jak kryształ, Wody Żywota od 
Tronu Baranka. Chodź pić tę 
Wodę, bezpłatnie, do syta. Chodź 
do Źródła Życia, co leczy i zbawia. 
 

89. JEŚLI TEN SAM DUCH (C) 

[:Jeśli ten sam Duch, co Chrystusa 
wzbudził tam, w tobie znajdzie 
miejsce Swe:], [:wtedy ożywi 
śmiertelne ciało, jeśli znajdzie  
miejsce Swe:]. 
 

90. W IMIENIU JEZUSA (E) 

[:W Imieniu Jezusa:] zwycięstwo 
dane nam. [:W Imieniu Jezusa:] 
diabeł ucieka sam. Kiedy przy-
chodzimy w Imieniu Jezusa, czy 
się może ostać wróg? W tym 
kosztownym Imieniu Jezusa 
zwycięstwo dał nam Bóg. 
 

91. JAK WSPANIAŁĄ RZECZĄ (G) 

Jak wspaniałą rzeczą jest, wspa-
niałą rzeczą jest mieć w zbawieniu 
dział, w sercu pokój, raj.  Być 

dziedzicem Bożych spraw, z Jezu-
sem łączność mieć, jak wspaniała 
i cudna to rzecz! 
 

92. POKÓJ JAK RZEKA (A) 

Pokój jak rzeka, miłość jak góra. 
Obecność Twego Ducha jest 
wszędzie wkoło nas. Radość jak 
źródło, strumień nowych sił. [:Zstąp 
Duchu Święty, zapal Ogniem 
nas:]. 
 

93. DZISIAJ JEST DZIEŃ (E) 

1. [:Dzisiaj jest dzień:], [:który 
dał  nam Pan:]. [:Weselmy się:] 
[:i radujmy się nim:]. Dzisiaj jest 
dzień, który dał nam Pan. Wesel-
my się i radujmy się nim. [:Dzisiaj 
jest dzień:], który dał nam Pan. 

2. [:Dzisiaj jest dzień:], [:w którym 
zstąpił Pan:]. [:Weselmy się:]  
[:i radujmy się nim:]. Dzisiaj jest 
dzień, w którym zstąpił Pan.  
Weselmy się i radujmy się nim. 
[:Dzisiaj jest dzień:], w którym 
zstąpił Pan. 
 

94. JAM JEST TWÓJ BÓG (D) 

1. Jam jest twój Bóg, uzdrawiam 
cię. Jam jest twój Pan, twój Lekarz. 
Przez Słowo Swe Ja uleczyłem cię. 
Jam jest twój Bóg, twój Lekarz. 

2. Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz 
mnie. Tyś jest mój Pan, mój Lekarz. 
Przez Słowo Twe Ty uleczyłeś mnie. 
Tyś jest mój Bóg, mój Lekarz. 
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95. OŚWIEĆ MNIE (F) 

1. [:Oświeć mnie, Panie, oświeć 
mnie. Niechaj Światło Twej latarni 
oświeci mnie:]. 

2. [:Obudź mnie, Panie, obudź  
mnie. Niechaj Słowo tej godziny 
obudzi mnie:]. 

3. [:Oddziel mnie, Panie, oddziel 
mnie. Niechaj łuska już od ziarna 
odzieli się:]. 
 

96. TAM GDZIE NA KRZYŻU (G) 

1. Tam gdzie na Krzyżu mój  
Zbawca zmarł, tam gdzie płynęła 
najświętsza Krew, tam On zbawie-
nie każdemu dał. Chwała Panu, 
cześć! 

Ref.: [:Chwała Panu, cześć!:] 
Grzechy me zmyła Jezusa Krew. 
Chwała Panu, cześć! 

2. Cudnie od grzechów On zbawił 
mnie. Teraz w mym sercu dziś 
mieszkać chce.  Przyjął mnie  
chętnie za dziecię Swe. Chwała 
Panu, cześć! 

3. O Zdroju święty przeczystych 
Wód, w nim ja obmyłem mych 
grzechów brud. Tam doświadczy-
łem miłości cud. Chwała Panu, 
cześć! 

4. Przyjdź też i ty do tych świętych 
Wód, rzuć swoje grzechy do  
Zbawcy nóg.  Z wiarą na Krzyż 
spójrz, a będziesz zdrów. Chwała 
Panu, cześć! 

97. POKÓJ MAM (D) 

1. Pokój mam, pokój mam!  
Usłyszałem poselstwo: „Szalom!” 
i  pokój mam. Oblubienica tam za 
Zasłoną swe odpocznienie ma. 
A więc wejdź w odpocznienie i żyj 
pokojem tym. 

2. Pokój mam, pokój mam! Chrys-
tus Pan jest moim „Szalom”, w Nim 
pokój mam. Ukryty w Słowie, 
tam za Zasłoną, w Poselstwie na 
ten dzień – tylko tam odpocznienie 
swe mam i pokój swój. 

 

98. WSPANIAŁY (E) 

Wspaniały, wspaniały jest mi Jezus 
mój.  Bóg rady i mocy, Książę 
Pokoju. Zbawia mnie, chroni mnie 
od hańby grzechu. Wspaniały jest 
mój Zbawiciel, chwała Mu! 

 

99. DAWNO TEMU (E) 

1. Dawno temu w żłobie gdzieś 
narodził Chłopczyk się, by świat 
uwolnić z grzechów, w tym i mnie. 
Dał Janowi poznać się Baranek 
Chrystus ten, co na Krzyżu za nas 
oddał życie Swe. 

Ref.: Tak, to On, ten Galilejski Mąż, 
sprawił to, że tak miłuję Go. Bo 
przebaczył mi mój grzech, z Ducha 
Swego zrodził mnie. Spójrz, co ten 
uczynił dla nas Mąż. 
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2. Celnik do świątyni wszedł,  
gorliwie modlił się: „O Panie, okaż 
miłosierdzie Swe”. Pan przebaczył 
mu ten grzech. W pokoju potem 
rzekł: „Chodźcie, bo musicie wy 
Go poznać też”. 

3. Chromemu wracał krok, ślepemu 
dawał wzrok. Uciszył wielką burzę 
Słowem Swym. Niemowie wracał 
głos – jak bardzo kocha On, ten 
miłosierny Galilejski Mąż. 

4. A Nikodem raz Doń rzekł: „To 
sam Bóg posłał Cię. Tych rzeczy 
nie potrafi czynić nikt”. „By w 
Królestwo wejść – Pan rzekł – 
znów narodzić musisz się, lecz tym 
razem z Ducha Męża z Galilei”. 

5. A niewieście biednej tej objawił 
cały grzech, że pięciu mężów 
miała w czasie tym. Pan odpuścił 
jej ten grzech. W pokoju mogła 
rzec: „Chodźcie, bo musicie wy Go 
poznać też”. 

 

100. CZY GO MIŁUJESZ (E) 

1. Czy Go miłujesz? – Amen. Czy Go 
uwielbiasz? – Amen. Czy chwalisz 
Go? – Amen, amen, amen. 

Ref.: Amen, amen, amen, amen, 
amen. 

2. Czy Go miłujesz? – Amen. 
Będziesz Mu służyć? – Amen. Czy 
wierzysz Mu? – Amen, amen, amen. 
 

101. WZBURZONY JUŻ JORDANU 
BRZEG (D) 

1. Wzburzony już Jordanu brzeg. 
Tęsknoty wzrok swój ślę,  gdzie 
piękno Kanaanu jest, posiadłość, 
szczęście me. 

Ref.: [:Celem mym Obiecany 
Kraj:]. O, kto z was pójdzie ze mną 
tam? Celem mym Obiecany Kraj. 

2. Rozległe lśnią równiny te. To 
jeden wieczny dzień. Bóg Syn spra-
wuje rządy Swe i noc przepędził 
zeń. 

3. Nie sięgnie diabeł Ziemi tej 
trującą, mroźną mgłą. Choroby, 
troski, ból czy śmierć nieznane już 
tam są. 

4. W tym szczęsnym Kraju chcę już 
być, w Twą, Ojcze, spojrzeć Twarz. 
Spoczynek, wieczną błogość mi na 
łonie Swym tam dasz. 

 

102. MÓWMY O JEZUSIE (G) 

1. Mówmy o Jezusie. Królem 
królów jest On. Potężny panów 
Pan poprzez całą wieczność. Ta 
wielka Droga, Prawda, Życie i  
Drzwi. Mówmy o Jezusie wciąż 
i wciąż. 

2. Mówmy o Jezusie. Chlebem 
Życia jest On. Zbawiciel świata, 
Człowiek z Galilei. Prorok, Kapłan, 
Książę. Potężnym Bogiem On. 
Źródło wytryskujących wód. 
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3. Mówmy o Jezusie.  Skałą 
Wieków jest On, Barankiem, który 
zmarł za nas na Golgocie. Wielki 
Emanuel, Lilia z Doliny, Pasterzem, 
który wiedzie nas. 

 
103. RADUJĘ SIĘ DZIŚ (D) 

Raduję się dziś, ja raduję się dziś. 
Z Jezusem, mym Zbawcą, raduję 
się dziś. Bo On zgładził wszystkie 
grzechy me, dlatego raduję się dziś. 

 
104. OBIETNICA KAŻDA  

DLA MNIE JEST (E) 

1. Obietnica każda dla mnie jest, 
każdy rozdział w Biblii, każdy 
wiersz. Dla mnie są błogosławień-
stwa też. Obietnica każda dla  
mnie jest. 

2. Obietnica każda dla mnie jest, 
każde Słowo łaski, wiary też. Dla 
mnie są błogosławieństwa Twe. 
Twoje Słowo, Ojcze, dla mnie jest! 

3. Obietnica wypełniła się. To co 
miało przyjść, historią jest. Zstąpił 
Pan, objawił Słowo Swe, każdy 
rozdział w Biblii, każdy wiersz. 

 

105. ANIOŁ PAŃSKI (E) 

1. Anioł Pański raz niewieście, 
Marią zwanej, coś obiecał, na co 
ona rzekła, że: „Niechaj według 
słowa twego mi się stanie” .  
Właściwy zwrot, a wszystko w niej 
spełniło się. 

Ref.: Właściwe słowo i właściwie 
powiedziane, a stanie ci się, 
choćbyś trudną prośbę miał . 
Hattie Wright rzekła: „To prawda, 
bracie Branham”. Właściwy zwrot 
jej synom wieczny Żywot dał. 

2. Denominacji tysiąc twierdzi, że 
są z Boga, że gdy powróci, to 
zabierze właśnie je. Lecz wkrótce 
się okaże Jego własność owa, 
właściwe Słowo ją zachwyci z 
ziemi tej. 
 

106. JEZUS ŁAMIE KAJDANY (A) 

1. Jezus łamie kajdany wyznań. 
Jezus łamie kajdany grzechu. Jezus 
łamie kajdany tradycji, kiedy On 
uwalnia cię. 

Ref.: Jezus łamie wszystkie kajdany. 
Jezus łamie wszystkie kajdany. Jezus 
łamie wszystkie kajdany, kiedy On 
uwalnia cię. 

2. Tam po drugiej stronie Jordanu, 
w tym słodkim ogrodzie Edenie, 
tam, gdzie kwitnie Drzewo Życia – 
tam jest odpocznienie dla mnie. 

3. Ja pragnę ciągle, ciągle chwalić 
Go. Ja pragnę ciągle, ciągle chwalić 
Go. Ja pragnę ciągle, ciągle chwalić 
Go, za to, że On uwolnił mnie. 
 

107. BÓG MOŻE UCZYNIĆ (F) 

1. Bóg może uczynić, uczynić, 
uczynić, Bóg może uczynić  
wszystko. On jest Alfa i Omega, 
Początek i Koniec.  Bóg może 
uczynić wszystko. 
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2. Bóg dzisiaj wypełnił, wypełnił, 
wypełnił, Bóg dzisiaj wypełnił 
Słowo. On jest Alfa i Omega, 
Początek i Koniec. Bóg dzisiaj 
wypełnił Słowo. 
 

108. TO JEST JEZUS W SERCU  
MYM (C) 

[:To jest Jezus:], to jest Jezus w 
sercu mym. Odkąd dotknąłem 
brzegu Jego szaty, Jego Krew 
zbawiła mnie. 
 

109. HEN, ZA CHMURAMI (F) 

Hen, za chmurami tam, chciałbym 
bardzo już być. Hen, za chmurami 
tam, z moim Zbawcą już żyć. 
Wiem, że szykuje On prześliczny 
dla mnie Dom hen, za chmurami 
tam, wśród gwiazd! 
 

110. WSPINAMY SIĘ (C) 

1. Wspinamy się po drabinie  
wyżej [:po drabinie Jakubowej 
wyżej:], Pańscy żołnierze. 

2. Każdy szczebel wiedzie trochę 
wyżej [:każdy szczebel wiedzie 
trochę wyżej:], Pańscy żołnierze. 

3. Wstańcie, świećcie, dajcie chwałę 
Bogu [:wstańcie, świećcie, dajcie 
chwałę Bogu:], Pańscy żołnierze. 
 

111. JEŚLI ZGINĘ (E) 

[:Jeśli zginę, niechaj zginę, ja  
pójdę do Króla:]. Bez brata, bez 
siostry, bez matki, bez ojca – ja 
pójdę do Króla. Jeśli zginę, niechaj 
zginę, ja pójdę do Króla. 

112. BOŻEJ DŁONI (F) 

Bożej dłoni trzymaj się. Bożej dłoni 

trzymaj się. Ufaj temu, co jest 

wieczne. Jego dłoń niezmienna 

jest. 

 
113. O, JAK SŁODKO (G) 

1. O, jak słodko  brzmi nauka 

w  Słowie Bożym nam: Wczoraj, 

dzisiaj i na wieki Jezus jest ten 

sam! Wciąż On zbawia grzesznych 
ludzi, leczy chorych też. Cieszy 

smutnych i strapionych. Jemu 

chwała, cześć! 

Ref.: Wczoraj, dzisiaj i na wieki 

Jezus jest ten sam. Świat się 

zmienia, góry, rzeki, tylko nie nasz 

Pan! Jemu chwała, cześć! Jemu 

chwała, cześć! Świat się zmienia, 

góry, rzeki, tylko nie nasz Pan! 

2. Przyjacielem dla grzeszników 

Jezus zawsze jest. Przyjdźcie teraz 

do nóg Jego, dajcie Jemu cześć. 

Jezus mówi: „Nie potępiam, nie 

grzesz więcej już. Przebaczenie 

daję tobie, chętnie wiarą bierz”. 

3. Pan uzdrawia wszystkich chorych 

mocną ręką Swą. Dzisiaj też na 

Jego rozkaz znika ból i zło. Ten, 

kto zdrowie dał niewieście, gdy 

dotknęła Go, ciebie też uleczyć 

może, jeśli wierzysz w to! 
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4. Jak z uczniami do Emaus Jezus 
razem szedł, tak i dziś chce nas 
prowadzić poprzez życia bieg.  
Teraz w Chwale Go ujrzałem na 
Obłoku tam. Ten sam Jezus, co stąd 
odszedł, przyszedł znów ten sam! 

 

114. POSTANOWIŁEM IŚĆ  
ZA JEZUSEM (C) 

1. [:Postanowiłem iść za Jezusem:]. 
Postanowiłem iść za Jezusem. Nie 
patrzę wstecz, nie patrzę wstecz. 

2. [:Chociaż samotny tą drogą 
idę:], chociaż samotny tą drogą 
idę, nie patrzę wstecz, nie patrzę 
wstecz. 

3. [:Ten świat jest za mną, a Krzyż 
przede mną:]. Ten świat jest za 
mną, a Krzyż przede mną. Już 
nigdy wstecz, już nigdy wstecz. 

4. [:Ach, zabierz świat ten, lecz daj 
mi Zbawcę:]. Ach, zabierz świat 
ten, lecz daj mi Zbawcę. Nie pójdę 
wstecz, nie pójdę wstecz. 

 

115. NIEGDYŚ W GRZECHACH (E) 

1. Niegdyś w grzechach jam żył. 

Obojętnym wciąż był względem 

Bożej miłości i łask.  Lecz gdym 

wzrok podniósł wzwyż na Gol-

goty ten Krzyż, duszę mą olśnił 

Niebiański blask. 

Ref.: Tam na Krzyż, tam na Krzyż, 
grzechy me zaniósł Pan. Światła 
zdrój w me serce On z Krzyża 
zlał. Znikła zwątpień noc, wierzę 
w Krzyża moc i szczęściem mym 
Jezus się stał. 

2. Ślepo w zgubę jam szedł, 
myśląc w nędzy, wśród bied, że 
zgubiony na wieki mój stan. Jednak 
stał się ten cud, pierzchła noc 
pełna złud, gdy w me serce Swe 
Światło wniósł Pan. 

3. Wszelki żal zniknął gdzieś. W 
każdy dzień chwały pieśń w moim 
sercu zbawionym tu brzmi, gdyż 
mym Wodzem się stał Ten, kto 
życie Swe dał i dla mnie przelał 
strumień Swej Krwi. 
 

116. ZIEMIA ŚWIĘTA (D) 

Ref.: Ziemia święta jest wokół nas. 
Wiem, że aniołowie są wraz z nami 
cały czas. Chwalmy Go, chwalmy 
Go! W obecności Jego, stojąc tutaj, 
wielbijmy Go! 

1. Wszedłem tu, gdzie obecność 
czuję Twoją. Miejsce to wypełniła 
miłość Twa. To świątynia, gdzie 
przebywasz teraz, Boże. My stoimy 
w obecności Twojej tu. 

2. U Twych stóp jest radości ponad 
miarę. Dusza ma tu znajduje pokój 
swój. Mam odpowiedź na wołanie 
moje, Boże. My stoimy w obecności 
Twojej tu. 
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117. CHCĘ WIELBIĆ IMIĘ  
JEZUSA (A) 

Chcę wielbić Imię Jezusa i świad-
czyć w krąg chcę, że kocha On 
mnie. Chcę wielbić Imię Jezusa, 
o Jego miłości wszem rzec. 

 

118. ON TRZYMA MNIE (D) 

1. [:On trzyma mnie w ręku 
Swym:]. I z każdej sytuacji wypro-
wadza mnie. On trzyma mnie w 
ręku Swym. 

2. [:Powierzam Ci życie swe:].  
Więc weź je w Swoje ręce i użyj 
mnie jak chcesz. Powierzam Ci 
życie swe. 

3. [:Wybrana jest ukryta w Nim:]. 
Ukryta w Skale Wieków, bez-
piecznie czuje się. Wybrana jest 
ukryta w Nim. 

 

119. KTÓŻ Z NAS (E) 

1. [:Któż z nas wstąpić by śmiał, 
wstąpić śmiał w Miejsce Najświę-
tsze, w Przybytek Chwał?:] [:Kto 
ma czyste ręce i niewinne serce, 
nie mówi obłudnie, rzucił grzech 
i świat:]. 

2. [:Tyś dał mi, Panie mój, Panie 
mój, wstąpić w Najświętszy Przy-
bytek Twój:]. [:Obmywasz me ręce, 
oczyszczasz me serce. W białą 
szatę Słowa Ty ubierasz mnie:].  

3. [:Twa Krew sprawiła to, Jezu 
mój, że w sercu moim Ty masz 
Tron Swój:]. [:Twa Krew mnie 
obmyła, usprawiedliwiła, miłość 
w  serce moje Duch Twój Święty 
wlał:]. 
 

120. ZWYCIĘSTWO JEST ME (F) 

1. [:Zwycięstwo jest me:]. Zwycię-
stwo jest dzisiaj me. Rzekłem: 
„Szatanie, idź precz ode mnie, 
zwycięstwo jest dzisiaj me”. 

2. [:Radość jest ma:]. Radość jest 
dzisiaj ma. Rzekłem: „Szatanie, idź 
precz ode mnie, radość jest dzisiaj 
ma”. 

3. [:Miłość jest ma:]. Miłość jest 
dzisiaj ma. Rzekłem: „Szatanie, idź 
precz ode mnie, miłość jest dzisiaj 
ma”. 

4. [:Zdrowie jest me:]. Zdrowie 
jest dzisiaj me. Rzekłem: „Szatanie, 
idź precz ode mnie, zdrowie jest 
dzisiaj me”. 

5. [:Słowo jest me:]. Słowo jest 
dzisiaj me. Rzekłem: „Szatanie, idź 
precz ode mnie, Słowo jest dzisiaj 
me”. 

6. [:Zachwycenie jest me:]. Zach-
wycenie jest dzisiaj me. Rzekłem: 
„Szatanie, idź precz ode mnie, 
Zachwycenie jest dzisiaj me”. 
 

121. ZWYCIĘSTWO KRZYŻA (G) 

1. Zwycięstwo Krzyża przemogło 
świat. Zaśpiewaj chwalebny psalm. 
Szatan swej władzy utracił moc. W 
dzień każdy Jezusa chwal. Pokonał 
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wszelką słabość i grzech. Do piekła 
głębiny ochotnie zszedł. Wieczne 
zwycięstwo w Nim dane nam. 
W dzień każdy Jezusa chwal. 

2. Wszystko, co mamy, darował 
Pan. Zaśpiewaj chwalebny psalm. 
Szatan już szkodzić nie może nam. 
W dzień każdy Jezusa chwal.  
Troski  i grzechu przeminął czas. 
Cudownym Imieniem obdarzył  
nas. Radosne życie, Niebo nam dał. 
W dzień każdy Jezusa chwal. 

3. Prorockie Słowo łączy nas z 
Nim. Zaśpiewaj chwalebny psalm. 
Duchowym Mieczem uzbrojeni. W 
dzień każdy Jezusa chwal. Obroną 
pewną Chrystusa Krew. Żyje z Nim 
wiecznie, kto umarł z Nim też. Już 
nie jest słaby, opuszczony. W dzień 
każdy Jezusa chwal. 

4. Jezus Zwycięzca, dał nam ten 
dział. Zaśpiewaj chwalebny psalm. 
Pokonał wszelkie potęgi zła . 
W dzień każdy Jezusa chwal. Nikt 
nam tej pieśni nie może brać. 
W Chrystusa wolności będziemy 
stać. Pokonał diabła, usunął grzech. 
W dzień każdy Jezusa chwal. 

5. Gdy zakończymy swej wiary 
bój, zaśpiewaj chwalebny psalm, 
Zanuci wdzięczny zbawionych zbór. 
W dzień każdy Jezusa chwal. On 
nas ubierze w przepiękny strój. 
Z  rąk Jego dziedzictwo pójdziemy 
wziąć. Będziemy mieszkać, gdzie 
mieszka On. W dzień każdy Jezusa 
chwal. 

6. Wierni i wdzięczni niesiemy 
wieść; zaśpiewaj chwalebny psalm. 
Zbawiciel przyszedł do nas już 
dziś. W dzień każdy Jezusa chwal. 
Zapalcie lampy, bo przyszedł Pan. 
Olśnieni wchodzimy do Niebios 
bram. Niewiastę czeka niebiański 
pląs. W dzień każdy Jezusa chwal. 

 

122. JESTEM W TEJ LICZBIE (G) 

1. Jestem w tej liczbie. Jestem 
w  tej liczbie. Jestem w tej liczbie 
obmytych Krwią. Tych w biel 
odzianych, Słowem porwanych. 
Jestem w tej liczbie obmytych 
Krwią. 

Ref.: [:Krew mnie obmyła:]. Jestem 
w tej liczbie odzianych w biel. 
[:Krew mnie obmyła:]. Ja jestem w 
liczbie odzianych w biel. 

2. Jan widział liczbę Krwią oczysz-
czonych, tych, których winy obmyte 
są. Jan nas tam widział w Słowo 
odzianych, bo nasze szaty dziś bielą 
lśnią. 
 

123. PRZY TWYM KRZYŻU (E) 

1. Przy Twym Krzyżu pragnę być, 
tam Zdrój żywy płynie. Kto te 
Wody będzie pić, nigdy ten nie 
zginie. 

Ref.: [:W Krzyżu tam:] moje jest 
zbawienie. Na Golgocie dał mi Pan 
grzechów odpuszczenie. 

2. Przy Twym Krzyżu miłość Twa 
duszę mą znalazła. Z bagna grzechu, 
nędzy zła drogę mi wskazała. 
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3. Przy Twym Krzyżu noc i dzień, 
aż dokonam biegu. Niech mnie 
wiedzie Krzyża cień do tamtego 
brzegu. 
 

124. RADUJCIE SIĘ W PANU (E) 

1. [:Radujcie się w Panu zawsze, 
mówię wam, radujcie się:].  
Radujcie się, mówię wam, radujcie 
się. Radujcie się, mówię wam, 
radujcie się. 

2. [:Radujcie się w Słowie zawsze, 
mówię wam, radujcie się:].  
Radujcie się, mówię wam, radujcie 
się. Radujcie się, mówię wam, 
radujcie się. 
 

125. JEST STRUMIEŃ (A) 

1. Jest strumień pełen świętej  
Krwi z Jezusa krwawych ran. Kto z 
wiarą w nim pogrąży się, oczyści 
duszę z plam. [:Oczyści duszę z 
plam:]. Kto z wiarą w nim pogrąży 
się, oczyści duszę z plam. 

2. Złoczyńca, co na krzyżu zmarł, 
w tym Zdroju grzech swój zmył. 
Dla wszystkich dana łaska ta, Bóg 
chce, by każdy żył. [:Bóg chce, by 
każdy żył:]. Dla wszystkich dana 
łaska ta, Bóg chce, by każdy żył. 

3. Baranku Boży, Twoja Krew nie 
traci mocy swej, obficie płynie na 
ten świat, zbawienie tylko w niej. 
[:Zbawienie tylko w niej:]. Obficie 
płynie na ten świat, zbawienie 
tylko w niej. 

4. Gdym wiarą ujrzał strumień 
ten, gdym poznał moc tej Krwi, od 
chwili tej mój wdzięczny śpiew na 
chwałę Zbawcy brzmi. [:Na chwałę 
Zbawcy brzmi:]. Od chwili tej mój 
wdzięczny śpiew na chwałę Zbawcy 
brzmi. 

 

126. NIM WYSZEDŁEŚ (E) 

1. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu, 
czyś pomodlił się? Czyś poprosił 
Zbawcę twego, by cię chronić 
chciał od złego, dzisiaj, cały dzień? 

Ref.: Jakaż siła jest w modlitwie! 
Ona zmienia noc na dzień! Gdy 
więc słabniesz w życia bitwie , 
klęknij, pomódl się! 

2. Gdy twe serce złość napełnia, 
czy ty modlisz się? Czy o łaskę pro-
sisz z Nieba, byś przebaczyć mógł, 
gdy trzeba, gdy ktoś skrzywdził 
cię? 

3. W doświadczenia chwilę ciężką, 
czy ty modlisz się? Kiedy w 
smutku dusza płacze, czy do Nieba 
wznosisz oczy, skąd Bóg balsam 
śle? 
 

127. IDĄC Z PIEŚNIĄ (G) 

1. Idąc z pieśnią przez ten świat, 
dążąc ciągle wzwyż, chcę ukazać 
bliźnim mym na Jezusa Krzyż. 
Świat poranił duszę mą, gardzi 
słowem mym.  Lecz mój Pan 
wiedzie sam, przezwyciężę z Nim! 
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Ref.: Jezu, chcę  Cię widzieć,  
patrzeć w Twoją Twarz, wiecznie 
Ciebie chwalić, Zbawicielu nasz! 
Na ulicach Nieba wznieść z rado-
ścią głos: „Koniec burz, w Domu 
już! Jaki szczęsny los!”. 

2. W służbie Zbawcy nieraz noc 
ciemna straszy mnie. Wtedy ja do 
Zbawcy nóg coraz bliżej lgnę. On 
mym Światłem, Życiem mym. Co 
mi zrobi wróg, gdy mój Pan wiedzie 
sam pośród ciemnych dróg? 

3. Gdy z doliny wznoszę wzrok 
tam na góry szczyt, widzę, Pan 
prowadzi mnie poprzez walki 
zgrzyt. Gdy kieruje bitwą Pan, 
pierzcha strach dni złych,  gdyż 
mój Wódz może zmóc wszystkich 
wrogów mych! 

4. Kiedy kruchej łodzi mej grozi 
morski wał, ja nie lękam się, o nie, 
gdyż w mej łodzi Pan. Poprzez 
życie wiedzie mnie pewną ręką 
Swą. Wciąż ten sam wierny Pan. 
Bardzo kocham Go! 
 

128. DZIEŃ PO DNIU, DLA KAŻDEJ  
NOWEJ CHWILI (D) 

1. Dzień po dniu, dla każdej nowej 
chwili, nowych sił udziela mi mój 
Bóg. Wiem, że Ojciec dziecię Swe 
posili, żyję więc bez obaw i bez 
trwóg. Ten, którego miłość nie ma 
granic, wie najlepiej, co ma komu 
dać. Ból zmieszany jest z radości 
łzami, znój i trud spoczynek błogi 
ma. 

2. Dzień po dniu mój Pan jest 
zawsze ze mną, gotów wciąż 
udzielać nowych łask. On rozjaśnia 
moją dolę ciemną, w burzy czas 
posyła słońca blask. Bóg obiecał 
nad Swym dzieckiem czuwać,  
wiernie też zadanie spełnia Swe. 
Obietnica Jego strach usuwa: 
„Z każdym dniem posilę siły twe”. 

3. Pomóż mi w doświadczeń  
ciężką chwilę obietnicom, Panie, 
ufać Twym. Daj zachować w sercu 
wiary tyle, by nie zachwiać się w 
tym świecie złym. Spraw, bym mógł 
pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą 
z przeznaczonych dróg. Dzień po 
dniu, przez radość, trud i znoje, aż 
osiągnę wreszcie Niebios próg. 

 

129. DOKĄD TAK ŚPIESZYSZ (D) 

1. Dokąd tak śpieszysz? Gdzie miej-
sce twe? Boga odrzucasz, grzech 
twój cię rwie. Cudna jest droga, 
obyś ją znał: Jezus za ciebie życie 
Swe dał! 

Ref.: „O, pójdźcie do Mnie, pójdźcie 
dziś wraz” – Jezus zaprasza, łaski 
jest czas. Wzywa i ciebie, zbawić 
cię chce. Dziś Mu bez zwłoki serce 
daj swe! 

2. Krew Jezusowa zmyje twój  
brud. Szkoda, że nie wiesz, jaki to 
cud! Lecz jeszcze pora, przyjmij 
ten zew, a twoje winy zmyje ta 
Krew. 
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3. Miejsce dla ciebie w Górze On 
ma, grzechy odpuści, pomoc ci da. 
Twierdzą ratunku Jego jest Krzyż. 
On poprowadzi w Niebo cię wzwyż. 

4. Jezus wciąż woła, ozwij się już. 
Duszę znękaną w dłoń Jego złóż! 
Pełen miłości wzywa cię głos . 
Z Nim żyć na wieki błogi to los! 

 

130. Z WYŻYŃ NIEBIAŃSKICH (E) 

1. Z wyżyn Niebiańskich na ziemię 
tu zszedł Jezus, wszechświata Pan. 
Przyszedł na Siebie wziąć wszystek 
nasz grzech, Boży wykonać plan. 

Ref.: Za mnie Zeń drwiła rzymska 
straż. Za mnie Go biła, pluła w 
Twarz. Za mnie On cierpiał, Zbawca 
nasz, hańbę, sromotę i znój. Dla 
mnie zostawił w Niebie Tron. Za 
mnie Krzyż ciężki dźwigał On. Za 
mnie męczeński poniósł zgon, 
Jezus, Zbawiciel mój! 

2. Jakże niewinny Zbawiciel nasz 
mógł rzucić Niebiański Dom, 
cierpieć na ziemi ubóstwo i chłód, 
żąć grzechów naszych plon? 

3. Pójdźże do Zbawcy z ciężarem 
twych win, złóż przed Nim grzechy 
swe. Przecież za ciebie zmarł też 
Boży Syn. On przyjmie także cię! 

 

131. DZIĘKI JEZU (D) 

1. Dzięki Jezu, za to wszystko, coś 
darował nam. Choć nie spłacę Ci 
miłości Twej danej mi, dziękuję Ci. 

2. Dzięki Jezu, za Poselstwo, które 
dałeś nam. Choć nie spłacę Ci  
miłości Twej danej mi, dziękuję Ci. 

3. Dzięki Jezu, że otwarłeś dla mnie 
Nieba drzwi. Choć nie spłacę Ci 
miłości Twej danej mi, dziękuję Ci. 
 

132. CÓŻ CUDNIEJSZEGO (G) 

1. Cóż cudniejszego może być od 
szczęścia, które dał mi Pan,  że 
mogę teraz wciąż z Nim żyć, bo 
Jego pokój w sercu mam? 

Ref.: [:On duszę mą wyleczył z ran 
i z serca mego wyjął ból, a nad 
przepaścią dłoń mi dał, bym się 
nie stoczył w dół:]. 

2. Podniósł mnie i postawił znów 
na wąskiej życia mojej drodze, bym 
jako żywy człowiek mógł wraz z 
Nim pracować dziś w ogrodzie. 
 

133. GDY NOE DRYFOWAŁ (D) 

1. Gdy Noe dryfował po wodach 
potopu, wyglądał ziemi ze wszys-
tkich stron. Choć już się smucił, 
Bóg o nim pamiętał i zesłał Swą 
miłość na skrzydłach gołębia. 

Ref.: [:Gołębich skrzydeł szum 
zwiastuje miłość Twą. To Boży jest 
znak na skrzydłach gołębia:].  

2. Gdy ciebie otoczą ciemności 
i  mrok, gdy będziesz samotny, 
osłabnie twój wzrok, Bóg wzmocni 
twą wiarę, On będzie pamiętał 
i  ześle Swą miłość na skrzydłach 
gołębia. 
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134. DUCHEM MODLITWY (E) 

1. Duchem modlitwy dziś wypełnij 
mnie, bym za ginący lud chciał 
wciąż wstawiać się. O Panie mój, 
trwoży się duch. Otwórz oczy i 
otwórz mój słuch, by obojętny mi 
nie był ich los. O, usłysz mój głos! 

2. Zrób mnie, o Boże mój, narzę-
dziem Twym. Duchem napełnij 
Swym w tym świecie tak złym. 
O, użyj dziś, Panie, i mnie! Z bagna 
grzechu, z kłębiących się fal dusze 
ginące ratować ja chcę. O, użyj 
i mnie! 
 

135. ŚWIAT TEN JUŻ (G) 

[:Świat ten już mnie nie zatrzyma, 
lada moment pójdę stąd. Panu 
życie poświęciłem, a weselną szatę 
dał mi On:]. 
 

136. PRZYJDŹ DO JEZUSA (E) 

Ref.: [:Przyjdź do Jezusa, oddaj Mu 
dziś życie swe. Przyjdź do Jezusa, 
On poprowadzi cię:].  

1. Nie myśl już jak ogromny jest 
grzech, który przytłacza cię. Do  
Pana przyjdź, On przebaczy ci i 
powie ci, jak żyć. 

2. Już nie zwlekaj dłużej, nie. To 
jest właściwy dzień. Skorzystaj z 
szansy tej, bo możesz spóźnić się. 

Ref. 2: [:Przyjdź do Jezusa, bo 
możesz spóźnić się. Przyjdź do  
Jezusa, On poprowadzi cię:].  

137. KAŻDY MOŻE DZIŚ (D) 

[:Każdy może dziś do Jezusa 
przyjść:]. Każdy może dziś do 
Jezusa przyjść. On nie odrzuci cię! 
[:Jezus, Jezus, Jezus, Jezus leczy 
chore serca:]. Jezus, Jezus, Jezus, 
Jezus leczy chore serca. On 
pomoże ci! 
 

138. BOŻY POKÓJ (G) 

1. [:Boży pokój jak rzeka. Boży 
pokój jak rzeka.  Boży pokój 
wypełnia duszę mą:]. 

2. [:Boża radość jak rzeka. Boża 
radość jak rzeka. Boża radość 
wypełnia duszę mą:]. 

3. [:Boża miłość jak rzeka. Boża 
miłość jak rzeka. Boża miłość 
wypełnia duszę mą:]. 

4. [:Boże Słowo jak rzeka. Boże 
Słowo jak rzeka. Boże Słowo  
wypełnia duszę mą:]. 
 

139. TWOJA KREW OCZYSZCZA  
MNIE (A) 

[:Twoja Krew oczyszcza mnie, nowe 
Życie znajduję w Twojej Krwi. Twoja 
Krew przelana jest, by wykupić z 
grzechów mnie. Obmywa tak, abym 
bielszym był niż śnieg, niż śnieg. 
Mój Jezu, zmazujesz winy me:]. 
 

140. PAN JEZUS MA TĘ MOC (E) 
1. Pan Jezus ma tę moc nas 
wyrwać z grzechu zła. Każdemu 
On, kto przyjdzie Doń, zbawienie 
Swoje da. Pan Jezus ma tę moc. 
O, głoście prawdę tę! Do stóp Mu 
połóż życie swe, a On uwolni cię. 
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Ref.: Pan Jezus ma tę moc, On 
zawsze jest ten sam. Pan Jezus ma 
tę moc, ratunek daje nam. Pan 
Jezus ma tę moc, co zetrze wszel-
kie zło. Pan Jezus ma tę moc, więc 
wiarą czcijmy Go! 

2. Pan Jezus ma tę moc odnowić 
duszę twą. Ma moc zupełnie serce 
twe oczyścić Swoją Krwią. Pan Jezus 
ma tę moc zachować w każdy 
czas, że z Jego dłoni żaden wróg 
nie może wyrwać nas. 

3. Pan Jezus ma tę moc pociechę 
Swą ci dać. Ma moc napełnić serce 
twe i siłą twą się stać. Pan Jezus 
ma tę moc do zwycięstw ciebie 
wieść, więc za Nim mężnie z wiarą 
krocz i oddaj Jemu cześć. 

 

141. IZAJASZ SŁYSZAŁ (D) 

Izajasz słyszał raz Boży głos, przeto 
rzekł: „Otom ja, poślij mnie!”. On 
z Bożą wolą swój złączył los, przeto 
rzekł: „Otom ja, poślij mnie!”. 
Otom ja, poślij mnie, gdzie sam 
chcesz, w Imię Twe. Gdy serca 
mego Twój sięgnie głos, powiem 
też: „Otom ja, poślij mnie!”. 

 

142. WNET NADEJDZIE DZIEŃ (E) 

1. [:Wnet nadejdzie dzień, gdy 
ujrzymy Króla Chwał:]. Wnet 
nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla 
Chwał, alleluja, alleluja, gdy 
ujrzymy Króla Chwał! 

2. [:Chorób nie będzie tam, gdy 
ujrzymy Króla Chwał:]. Chorób nie 
będzie tam, gdy ujrzymy Króla 
Chwał, alleluja, alleluja, gdy ujrzy-
my Króla Chwał! 

3. [:Smutku nie będzie tam, gdy 
ujrzymy Króla Chwał:]. Smutku nie 
będzie tam, gdy ujrzymy Króla 
Chwał, alleluja, alleluja, gdy ujrzy-
my Króla Chwał! 

4. [:Radość będzie tam, gdy  
ujrzymy Króla Chwał:]. Radość 
będzie tam, gdy ujrzymy Króla 
Chwał, alleluja, alleluja, gdy ujrzy-
my Króla Chwał! 
 

143. DŹWIĘK TWYCH SŁÓW (G) 

1. Dźwięk Twych Słów zawsze 
słyszeć chcę, Jezu mój. Wszystkie 
też w sercu zachować chcę. Do 
mnie mów, niech Twe Słowa 
przekształcą mnie, byś Swój obraz, 
mój Jezu, znalazł w sercu mym. 

Ref.: Wyryj na sercu mym wolę 
Swą. Jezu mój, wypisz wyroki Twe. 
W tej walce z siłą ciemności złą 
podobnym Tobie być chcę. 

2. Zawsze z Tobą spojony w  
modlitwie trwać, łaskę tę chcę 
wciąż od Ciebie brać. W każdy 
dzień chwalić, czcić Cię, o Panie 
mój. Każdy krok, każdą myśl ze 
Sobą mocno spój. 

3. Cicho mówisz mi: „Dziecię nie 
lękaj się”, gdy ciemność wkrada 
się w serce me. Przypominasz, że 
sam zwyciężyłeś zło: „Więc ty też 
walcz i nie bój się, zwyciężysz zło!”. 
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Ref. 2: Aby zwycięstwo nad grze-

chem mieć, Panie, chcę z Tobą 

przez życie iść. Mów do mnie 

zawsze i w dzień, i w noc. Słowo 

Twe wielką ma moc. 

 

144. JAM DO JEZUSA (G) 

1. Jam do Jezusa zgubion, nędzny 

szedł. On zgładził grzechy me, 

On  zgładził grzechy me. Oczyścił 

mnie, wyzwolił z wszelkich bied. 

On zgładził grzechy me. 

Ref.: On zgładził grzechy me, On 

zgładził grzechy me. On co dzień 

w szczęściu wiedzie mnie.  Do 

Jezusa serce moje lgnie.  On 

zgładził grzechy me. 

2. Już potępienie, sąd nie trwożą 

mnie. On zgładził grzechy me, On 

zgładził grzechy me. Swój cudny 

pokój w serce moje śle. On zgła-

dził grzechy me. 

3. Gdy dziś i ty dasz Jemu życie 

swe, On zgładzi grzechy twe. On 

zgładzi grzechy twe.  Z miłości 

Swej ci błogość w serce tchnie. On 

zgładzi grzechy twe. 

Ref. 2: On zgładzi grzechy twe, On 

zgładzi grzechy twe. On co dzień 

w szczęściu wieść cię chce. Jemu 

wierz i otwórz serce swe.  On 

zgładzi grzechy twe. 

 

145. MÓJ PAN DROGĘ ZNA (F) 

[:Mój Pan drogę zna przez  
największy gąszcz, ja zaś tylko za 
Nim kroczę:]. Siły na dziś On daje 
mi, o jutro już się nie troszczę. Mój 
Pan drogę zna przez największy 
gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. 

 

146. PROŚ, Z WIARĄ PROŚ (G) 

1. Proś, z wiarą proś, a będzie  
dane ci. Szukaj, a znajdziesz wnet. 
Pukaj, a będzie otworzone ci. Więc 
pukaj, szukaj, proś! 

2. Wierz, że Pan Jezus może zbawić 
cię. Wierz, że za ciebie zmarł. Dar 
łaski wiarą z rąk Jezusa bierz. Żyć 
będziesz, tylko wierz! 
 

147. TCHNIJ NA MNIE (D) 

1. Tchnij na mnie tchnieniem 
Swym. Życiem napełnij znów, bym 
kochał to, co kochasz Ty i Twych 
się słuchał Słów. 

2. Tchnij na mnie tchnieniem 
Swym. Sprawdź, oczyść serce me, 
aby ma wola z wolą Twą na zawsze 
zlały się. 

3. Tchnij na mnie tchnieniem 
Swym, bym całkiem Twoim był, by 
ta skorupa ziemska ma jaśniała 
Ogniem Twym. 

4. Tchnij na mnie tchnieniem 
Swym. Swą nieśmiertelność daj, 
bym w Tobie czystym życiem żył, 
byś przyjął mnie w Swój Raj. 
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148. NA PASZE ZIELONE (C) 

1. Na pasze zielone, gdzie cichych 
wód zdrój, Bóg wiernie prowadzi 
Swój lud. Gdzie pielgrzym zmę-
czony ochłodzi swój znój, Bóg 
wiernie prowadzi Swój lud. 

Ref.: Czasem przez wody, stepy 
bez drzew, czasem przez ogień, 
lecz zawsze przez Krew. Czasem 
przez troski, lecz Bóg daje pieśń. 
Daje też siły, by wszelki ból znieść. 

2. Czasami na szczyty, gdzie 
gwiazd sięga wzrok, Bóg wiernie 
prowadzi Swój lud. Czasami w 
doliny, gdzie ciemność i mrok, Bóg 
wiernie prowadzi Swój lud. 

3. Od bagien i gliny do Góry, do 
gwiazd, Bóg wiernie prowadzi 
Swój lud. Do złotych pałaców, w 
Niebiański Swój blask, Bóg wiernie 
prowadzi Swój lud. 
 

149. ON JEST TU (C) 

On jest tu, alleluja. On jest tu, 
amen. On jest tu, Święty, Święty. 
Święte Imię wielbić chcę. On jest 
tu, wytęż ucho, wszak On woła cię. 
On jest tu, dotknij się Go, a nie 
będziesz taki sam. 
 

150. NOWE STWORZENIE (F) 

Nowe stworzenie – to jestem ja. 
Stare przeminęło, nowe Życie mam. 
Więcej niż zwycięzcą odtąd jestem 
ja. Nowe stworzenie, nowe Życie 
mam. 

151. PAN JEST PASTERZEM (a-moll) 

[:Pan jest Pasterzem moim, nicze-
go 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. Laska 
Twoja i kij Twój mnie pocieszają:]. 
 

152. ZNIŻ SIĘ, POWOZIE MÓJ (E) 

Ref.: [:Zniż się, powozie mój! 
Jedziesz, aby zabrać mnie stąd:]. 

1. Spojrzałem nad Jordan i widzę 
hen, tam: Idą, aby zabrać mnie 
stąd anieli w bieli u Niebieskich 
bram; idą, aby zabrać mnie stąd. 

2. Gdy przyjdziesz tam, zanim 
dojdę ja, idą, aby zabrać mnie 
stąd, powiedz wszystkim moim 
bliskim, że dojdę tam i ja; idą, aby 
zabrać mnie stąd. 
 

153. CUDNY JEST (G) 

[:Cudny jest:], Jezus mój cudny 
jest. Prawda to, że mój Pan cudny 
jest. Widzi wzrok, słyszy słuch, w 
Biblii świadczy Święty Duch, że 
Zbawiciel, mój Pan, cudny jest! 
 

154. BOŻĄ RADOŚĆ (F) 

[:Bożą radość Pan daje dzieciom 
Swym, Boża radość jest w sercu 
mym:]. [:Nie pozwól, by ci skradł 
ją ktoś:]. Nie pozwól, by ci skradł 
ją ktoś – radość w sercu twym. 
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155. PANIE MÓJ, JA DZIĘKI CI  
ŚLĘ (G) 

1. Panie mój, ja dzięki Ci ślę za to, 
że zbawiłeś i mnie. Dzięki Ci, żeś w 
łasce Swej dał i mnie grzesznemu 
tam w Niebie dział. 

2. Panie mój, ja dzięki Ci ślę za to, 
że wybrałeś i mnie. Wielbię Cię, 
Tyś Słowem jest dziś i w Nim 
darujesz Swe Życie mi. 

3. Dzięki, że objawienia moc  
złamała ciemności tej moc. Dziś 
w Światłości mogę żyć Twej i do 
przemiany podążać swej. 

 

156. O, MIŁOŚĆ BOŻA (C) 

1. O, miłość Boża większa jest 
niż  język, pióro dociec śmie.  
Nad gwiazdy, niebo wyższa jest, 
przenika nawet piekła ćmę. Choć 
pełen win, choć troska gniecie, 
Syna dał Swego ci Bóg. Pojednał 
cię, zbłąkane dziecię, przebaczył 
grzeszny twój dług. 

Ref.: Miłości Boża, wielkaś Ty! 
Któż zbadać głębię Twą śmie? 
Aniołów pieśń i świętych Twych 
na wieki będzie Ci brzmieć. 

2. A kiedy minie świata wiek, 
królestwa, trony legną w gruz. Ci, 
co się modlić tu nie chcieli, wzywali 
będą skał i wzgórz. Dziś jednak 
miłość ciągle trwa, niezmienna w 
mocy tej. Wszystko, co niegdyś 
stracił Adam, wykupił Bóg w łasce 
Swej. 

3. Choćby ocean atramentem, 
nieboskłon pergaminu zwój, źdźbło 
trawy każde zwinnym piórem, 
pisarzem cały ludzki ród – aby 
opisać miłość Bożą, ocean  
wysechłby wnet, a zwój nie byłby 
w stanie objąć, choć krańców  
nieba by sięgł. 
 

157. ŻYJĄC W TYM ŚWIECIE (E) 

1. Żyjąc w tym świecie, pełnym 
grzechu zła, gdzie pocieszenie 
znaleźć mam? Wokół nieszczęścia, 
smutek, żal i gniew. Do Zbawcy 
mego udam się. 

Ref.: Gdzie udam się, o dokąd udać 
się? Kto da ratunek duszy mej? 
Tylko Pan Jezus szczęście wieczne 
ma. On może wyrwać z mocy zła. 

2. Z dobrym sąsiadem łatwo  
zgodzić się, czasem pomoże w 
chwili złej. Lecz Chleba Życia dusza 
moja chce. Do Zbawcy wtedy 
śpieszę się. 

3. Być z przyjaciółmi to wspaniała 
rzecz i Bożym Słowem karmić się. 
Lecz dnia pewnego życie skończy 
się. Wtedy z mym Zbawcą spot-
kam się. 
 

158. CHCĘ JEZUSA WIĘCEJ (E) 

1. Chcę Jezusa więcej, więcej z 
każdym dniem. Chcę Jezusa więcej, 
Jego Światłem świecić chcę. Z Jego 
wielkiej łaski żyć, co wolnością 
darzy mnie. Chcę Jezusa więcej, 
być tutaj więcej Nim. 
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2. Chcę być Jego Słowem bardziej 
z każdym dniem. W tych ciemno-
ściach świata pełnią Światła świecić 
chcę. Jego łaskę głosić wciąż, która 
wolność dała mi. Chcę żyć pełnią 
Słowa, być tu zupełnie Nim. 

 

159. KIEDY SIĘ MODLIŁEM (G) 

1. [:Kiedy się modliłem, Ktoś się 
mnie dotknął:]. Kiedy się modliłem, 
Ktoś się mnie dotknął. Była to 
ręka Boża. 

Ref.: [:Chwała, alleluja, Ktoś się 
mnie dotknął:]. Chwała, alleluja, 
Ktoś się mnie dotknął. Była to 
ręka Boża. 

2. [:Kiedy byłem chory, Ktoś się 
mnie dotknął:]. Kiedy byłem chory, 
Ktoś się mnie dotknął. Była to 
ręka Boża. 

3. [:Kiedy byłem grzeszny, Ktoś 
się  mnie dotknął:]. Kiedy byłem 
grzeszny, Ktoś się mnie dotknął. 
Była to ręka Boża. 

 

160. RADOŚĆ DAŁ MI PAN (D) 

1. [:Radość dał mi Pan, radość dał 
mi Pan. Wciąż cieszę się, bo radość 
dał mi Pan:]. Wejdę do Jego bram 
z dziękczynieniem w sercu mym. 
Pójdę przed Jego Tron z pieśnią 
chwał. Powiem dziś, że to jest 
dzień, który sprawił Pan. Wciąż 
cieszę się, bo radość dał mi Pan. 

2. [:Radość dał mi Pan, radość dał 
mi Pan. Wciąż cieszę się, bo w 
Niebie mam swój dział:]. Wejdę 
do Górnych bram i królować będę 
ja z Królem królów na wieki tam. 
I  zaśpiewam chwały psalm za to, 
co On mi dał. Wciąż cieszę się, bo 
w Niebie mam swój dział. 
 

161. JESTEŚ GODZIEN (E) 

1. Jesteś godzien, wielki Jehowo. 
Jesteś godzien, Zbawco nasz.  
Jesteś godzien, Abba Ojcze. Jesteś 
godzien chwały Swej. 

2. Jestem wolny przez Jego Słowo. 
Jego łaska ukryła mnie.  Jestem 
godny, czysty, bezgrzeszny. Swoim 
Synem On nazwał mnie! 
 

162. BŁĄDZĄC BEZ CELU (G) 

1. Błądząc bez celu, grzesznem 
życie wiódł. Serca nie chciałem 
otworzyć wrót. Lecz Jezus nocą, 
jak nieznajomy człek, cudne Światło 
zaświecił mi Swe. 

Ref.: Oświecił Światłem Swoim 
mnie Pan. Koniec, bym nocą błąkać 
się miał. Teraz szczęśliwym, mój 
smutek pierzchnął w dal,  gdyż 
Swym Światłem oświecił mnie Pan. 

2. Jak ślepy człowiek błądziłem 
sam. Chlebem mym troski, wodą 
był strach. Wtedy jak ślepca, 
któremu wzrok Pan dał, Swoim 
Światłem oświecił mnie Pan. 



 

44 

3. Tak nierozumny, żem błąkać 
się  chciał, gdy prosta droga, gdy 
wąski szlak. Teraz miast złego, co 
prawe, tym żyć chcę, bo Swym 
Światłem Pan oświecił mnie. 
 

163. NIEBIESKI OJCZE (G) 

1. [:Niebieski Ojcze, chcę wywyż-
szać Cię dziś:]. Jam Twoim jest 
dziełem, co złe we mnie, przemień. 
Niebieski Ojcze, chcę wywyższać 
Cię dziś. 

2. [:Duchu Święty, racz wypełniać 
i  mnie:]. Bądź ze mną i kieruj, 
doprowadź do celu. Duchu Święty, 
racz wypełnić dziś mnie. 
 

164. WIELE LAT  
WĘDROWAŁEM (G) 

1. Wiele lat wędrowałem bez-
drożami mój szlak, a grzech w 
moim sercu przygniatał mnie tak. 
O Jezusiem usłyszał, co za cudowna 
chwila. Jaka radość, gdy wiesz, 
że  dowiedzie On cię. On Zbawcą 
twym jest. 

Ref.: Dzięki Bogu jam wolny dziś 
od złych grzechu dróg . Jezusa 
Krwią obmyty, zrodzony znów. 
Alleluja! Zbawionym przez Jego 
łaski ten cud. Jaka radość, gdy 
wiesz, że dowiedzie On cię i  
wskaże ci kurs. 

2. Niczym ptak, który z klatki raz 
wyrwał się w lot, niczym ślepiec, 
któremu Bóg wrócił wzrok. Choć 

z rynsztoku żebrakiem, dziś mam 
godność i skarb. Jaka radość, gdy 
wiesz, że dowiedzie On cię, bo On 
Świętym jest. 
 

165. WEŹ SWÓJ KRZYŻ (E) 

1. Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa, 
weź swój krzyż każdego dnia. I nie 
wstydź się powiedzieć: „Ja znam 
Go”. Weź swój krzyż, koszty zlicz 
i naśladuj Go. 

2. Weź Słowo dziś i naśladuj Jezusa. 
Chciej Słowem żyć każdego dnia. 
Mów ludziom, że nasz Jezus 
powrócił. Wyznawaj Go, świadcz 
o Nim w krąg i Słowem żyj. 
 

166. DLA NAS NIE MA  
RADOŚCI (F) 

[:Dla nas nie ma radości poza 
zbawieniem, Z – B – A – W – I – E 
– N – I – E – M:]. [:Zakrzycz ty, jeśli 
chcesz: Z – B – A – W – I – E – N – 
I – E:]. 
 

167. PANIE MÓJ, TAK DOBRYM  
BYŁEŚ MI (C) 

1. [:Panie mój, tak dobrym byłeś 
mi:]. Panie mój, tak dobrym byłeś 
mi. Podniosłeś mnie, gdy nikt nie 
pomógł mi. 

2. [:Zbawiłeś mnie, gdym zgubiony 
był. Tak dobrym byłeś mi:].  
Zbawiłeś mnie, gdym zgubiony był. 
Tak dobrym byłeś mi. Podniosłeś 
mnie, gdy nikt nie pomógł mi. 
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3. [:Ochrzciłeś Swoim Duchem 
mnie. Tak dobrym byłeś mi:] . 

Ochrzciłeś Swoim Duchem mnie. 

Tak dobrym byłeś mi. Podniosłeś 

mnie, gdy nikt nie pomógł mi. 

4. [:Uzdrowiłeś mnie, gdym chory 

był. Tak dobrym byłeś mi:]. 

Uzdrowiłeś mnie, gdym chory był. 

Tak dobrym byłeś mi. Podniosłeś 

mnie, gdy nikt nie pomógł mi. 

 

168. W OBECNYCH DNIACH (G) 

1. W obecnych dniach mieć musisz 
Zbawcę. Co dzisiaj jest kotwicą 
twą? Upewnij się, upewnij się, że 
nogi twe na pewnej Skale są. 

Ref.: Tą Skałą Jezus, tak tylko  
On. Tą Skałą Jezus, jedynie On. 
Upewnij się, upewnij się, że nogi 
twe na pewnej Skale są. 

2. W obecnych dniach mieć musisz 
Biblię. Co dzisiaj jest opoką twą? 
Upewnij się, upewnij się, że nogi 
twe na pewnej Skale są. 

3. W obecnych dniach ja mam 
Poselstwo. To dzisiaj jest kotwicą 
mą. Jam pewny jest, jam pewny 
jest, że nogi me na pewnej Skale 
są. 

Ref. 2: Tą Skałą Chrystus, tak tylko 
On. Tą Skałą Chrystus, jedynie On. 
Jam pewny jest, jam pewny jest, 
że nogi me na pewnej Skale są. 

169. CO ZA CUDNE IMIĘ (D) 

Co za cudne imię: Imię Jezus! 
Zaćmi nawet blask najjaśniejszej 
z gwiazd. Droższe nad najsłodsze 
pieśni Niebios. Święci, głoście w 
krąg cudne Imię to. Gdy w Obłoku 
przyszedł w Chwale, ten kto w 
Słowie trwa, ujrzał Jego Twarz. 
Gdy do Domu z Nim odejdę, będę 
wielbić wciąż cudne Imię to. 
 

170. JEDNĄ KSIĘGĘ (G) 

1. Jedną Księgę starą mam, Bóg 
z  niej do mnie mówi sam. Do dni 
dawnych myśl mą zwraca treść jej 
stron. Matka mi czytała z niej, nie 
zapomnę chwili tej, gdy radosna 
brzmiała wieść jak słodki ton. 

Ref.: Księga święta, niepojęta.  
O, jak jasne zsyła Światło dla mych 
nóg. Jest mi droższa z każdym 
dniem. Prostą drogą wiedzie mnie 
do Ojczyzny cudnej, gdzie mnie 
czeka Bóg. 

2. Matka z niej czytała mi o Chrys-
tusie, Jego Krwi, jak On kochał, 
cierpiał i na Krzyżu zmarł. W moich 
oczach lśniły łzy, gdy mówiła: 
„Pójdź i ty. To dla ciebie ten 
przecudny Jego dar!”. 

3. Już minęły chwile te, lecz to 
Słowo wiedzie mnie. Z Księgi tej 
w me serce promień jasny wpadł. 
Mnóstwo nowych, cudnych kras 
w  niej odkrywam raz po raz. W 
Świetle tym chcę dążyć wciąż za 
Zbawcą w ślad. 
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171. KIEDY MYŚLĘ O DOBROCI  
JEZUSA (E) 

Kiedy myślę o dobroci Jezusa i o 

tym, co uczynił dla mnie, z mojej 

duszy wołam: „Alleluja! Chwała 

Mu, że On zbawił mnie”. 
 

172. O, TA KREW JEZUSA (F) 

1. O, ta Krew Jezusa, droga Krew 

Jezusa. O, ta Krew Jezusa nad śnieg 

oczyszcza mnie! 

2. O, ta Krew Jezusa, droga Krew 

Jezusa. O, ta Krew Jezusa ukryła w 

sobie mnie! 

 

173. JA KOCHAM CIĘ, JEZU,  
MÓJ PANIE (D) 

1. Ja kocham Cię, Jezu, mój Panie, 

Tyś w smutku pomocą mi był. Ja 

kocham Cię, Jezu, i w zamian swe 

życie oddaję dziś Ci! 

2. Ja kocham Cię, Jezu, mój Panie, 

Tyś Niebo otworzył mi Swe. Ja 

kochać Cię już nie przestanę. Twe 

Słowo najdroższe mi jest! 

 

174. SKAŁĄ I ZBAWIENIEM JEST  
MÓJ JEZUS (E) 

1. [:Skałą i zbawieniem jest mój 

Jezus, nade mną Jego miłość  

trwa:]. Skałą i zbawieniem jest mój 

Jezus, nade mną Jego miłość trwa. 

Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan. 

2. [:Jedna tylko droga do pokoju: 
przez Zbawcy Krew i Krzyża moc:]. 
Jedna tylko droga do pokoju, 
przez Zbawcy Krew i Krzyża moc. 
On chroni, prowadzi mnie sam. 

3. [:Kocham Go więcej z każdym 
dniem, chcę w Jego Słowie zawsze 
trwać:]. Kocham Go więcej z każ-
dym dniem, chcę w Jego Słowie 
zawsze trwać. On tobie Swą miłość 
chce dać. 

 

175. CZY NIE WIECIE (C) 

1. [:Czy nie wiecie, że jesteście 
świątynią?:] Czy nie wiecie, że 
jesteście świątynią, świątynią, w 
której mieszka Święty Duch? 

2. [:Pełni mocy, wdzięczności i 
chwały:], pełni mocy, wdzięcz-
ności i chwały, świątynią, w której 
mieszka Święty Duch. 

3. [:Czy wy wiecie, że jesteście 
świątynią?:] Czy wy wiecie, że  
jesteście świątynią, świątynią, w 
której Chrystus ma Swój Tron? 

4. [:Tak, my wiemy, że jesteśmy 
świątynią:]. Tak, my wiemy, że 
jesteśmy świątynią, świątynią, w 
której Chrystus ma Swój Tron. 
 

176. NIE ŻAŁUJĘ (A) 

Nie żałuję, nie żałuję, żem poszedł, 
gdy Pan wołał mnie. On mnie 
obmył z wszystkich win, teraz 
mogę kroczyć z Nim. Nie żałuję, 
o  nie! 
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177. CZUJĘ W SERCU SŁODYCZ (E) 

1. Czuję w sercu słodycz, mówiąc 
o cudnej Drodze tej. Czuję w sercu 
słodycz, świadcząc o Panu swym. 

Ref.: Naprzód idź, naprzód idź, 
mówiąc o cudnej Drodze tej. 
Naprzód idź, naprzód idź, świad-
cząc o Panu swym. 

2. Diabeł nie znosi, kiedy mówię o 
cudnej Drodze tej. Diabeł nie znosi, 
kiedy świadczę o Panu swym. 
 

178. POLICZ MNIE (C) 

Policz mnie z dziećmi Króla  
Niebiańskiego tam. Policz mnie ze 
sługami, których przyjął Pan. Policz 
mnie z tymi, co śpiewają chwały 
psalm. Policz mnie, policz mnie! 
 

179. JUŻ MINĄŁ DZIEŃ (C) 

1. Już minął dzień i ciemna noc 
nadchodzi, a Egipt śpi, nieświadom 
losów swych. Izrael wie, że Bóg 
go  wyswobodzi. Baranka krwią 
pokrapia swoje drzwi. 

Ref.: Tak, Ja ominę was, gdy zoba-
czę Krew! Tak, Ja ominę was. Będę 
w życiu strzegł. Tak, Ja ominę was, 
gdy zobaczę Krew, najświętszą 
Krew Jezusa! 

2. Zabity już Baranek na ofiarę. 
On za nas zmarł, niewinną przelał 
Krew. Za grzechy me straszliwą 
poniósł karę  i śmiercią Swą 
przebłagał Boży gniew. 

3. Czyś przyjął już ofiarę tę  
najświętszą i duszę swą czyś obmył 
w świętej Krwi? W tej Krwi jest 
moc, co zmaże winę wszelką i anioł 
z mieczem minie twoje drzwi. 

 

180. FILTRUJ MNIE (C) 

1. [:Filtruj mnie, Duchu Święty, 
filtruj mnie:]. Gdy podnoszę w górę 
ręce, by wielbić Imię Twe, filtruj 
mnie, Duchu Święty, filtruj mnie. 

2. [:Ciągnij mnie, Panie Jezu, ciągnij 
mnie:]. Gdy podnoszę w górę ręce, 
by wielbić Imię Twe, ciągnij mnie, 
Panie Jezu, ciągnij mnie. 

3. [:Ukryj mnie, Słowo Boże, ukryj 
mnie:]. Gdy podnoszę w górę ręce, 
by wielbić Imię Twe, ukryj mnie, 
Słowo Boże, ukryj mnie. 
 

181. JEZUS JEST MYM  
ZBAWCĄ (G) 

1. Jezus jest mym Zbawcą, nie 
zachwieję się. Żyję Jego łaską, nie 
zachwieję się. Tak jak to drzewo 
wsadzone nad wodą, nie zachwieję 
się. 

Ref.: Nie zachwieję, nie zachwieję 
się. Nie zachwieję, nie zachwieję 
się. Tak jak to drzewo wsadzone 
nad wodą, nie zachwieję się. 

2. Kiedy Jemu wierzę, nie zachwieję 
się. On mnie nie zawiedzie, nie 
zachwieję się. Tak jak to drzewo 
wsadzone nad wodą, nie zachwieję 
się. 
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3. Gdy On mnie prowadzi, nie 
zachwieję się.  Swoim Słowem  
karmi, nie zachwieję się. Tak jak 
to drzewo wsadzone nad wodą, 
nie zachwieję się. 
 

182. MÓJ NIEBIAŃSKI DOM (F) 

1. Mój Niebiański Dom jasnością 
lśni. Pragnę pielgrzymować z Nim. 
Tam ból i śmierć nie grożą mi. 
Pragnę pielgrzymować z Nim. 

Ref.: [:Pragnę pielgrzymować z 
Nim:]. Mój Niebiański Dom jasno-
ścią lśni. Pragnę pielgrzymować 
z  Nim. 

2. Ulice tam ze złota są. Pragnę 
pielgrzymować z Nim. Niebiański 
Dom własnością mą. Pragnę piel-
grzymować z Nim. 

3. O ziemski dom nie troszczę 
się. Pragnę pielgrzymować z Nim. 
On wkrótce w ogniu znajdzie się. 
Pragnę pielgrzymować z Nim. 

4. Mój Pan tak dobrym jest dla 
mnie. Pragnę pielgrzymować z Nim, 
aż w Chwale z Nim zobaczę się. 
Pragnę pielgrzymować z Nim. 
 

183. MEGO OJCA DOM (F) 

1. Mego Ojca Dom już gotowy jest 
[:już gotowy jest:]. Mego Ojca Dom 
już gotowy jest. Z tego cieszę się. 

2. Jezus Drogą jest w mego Ojca 
Dom [:w mego Ojca Dom:]. Jezus 
drogą jest w mego Ojca Dom. 
Z tego cieszę się. 

3. Pójdźcie ze mną wraz w mego 
Ojca Dom [:w mego Ojca Dom:]. 
Pójdźcie ze mną wraz w mego 
Ojca Dom. Będę cieszył się. 

4. Czy spotkamy się u Niebieskich 
bram [:u Niebieskich bram?:] Czy 
spotkamy się u Niebieskich bram? 
Będę cieszył się. 
 

184. POZWÓL MI, PANIE, IŚĆ (E) 

1. Pozwól mi, Panie, iść drogą do 
Kraju wzwyż, którą utorowałeś Ty. 
Daj, bym cieszyć mógł w krąg 
wszystkich, co smutni są. Miłością 
napełń drogę mą. 

Ref.: Miłością napełń drogę mą, 
Gołębicą mnie prowadź Swą.  
Pomóż mi w każdy czas z pieśnią 
iść przez ten świat. Miłością napełń 
drogę mą. 

2. Daj przy boku Twym stać,  
Wodzu i Zbawco nasz. Nie chcę już 
w mroku błąkać się. Oddal gniew z 
drogi mej, pokój w duszę mą wlej. 
Miłością napełń drogę mą. 

3. Wkrótce bieg skończy się, drogi 
cel widzieć śmiem. Z Tobą tam w 
Górnym Domu być chcę. Z pieśnią, 
o Królu mój, dojść na tamten hen 
brzeg. Miłością napełń drogę mą. 
 

185. OGLĄDAM Z DALA (E) 

1. Oglądam z dala te tłumy ludzkie, 
świeckich marności i nędzy pełne, 
rąk ludzkich trudów dla żądz i 
wygód. I znowu patrzę, jak dojrzały 
łany pól. 
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Ref.: [:Czas żniwa już, czas żniwa 
już. Zbawca nas wzywa, zboże  
dojrzewa. Nie zwlekaj wciąż, do 
pracy dąż. Patrz, łany białe są. 
Czas żniwa już:]. 
 

186. KAŻDY WIEDZIEĆ  
MUSI TO (F) 

1. [:Każdy wiedzieć musi to, każdy 
wiedzieć musi to, każdy wiedzieć 
musi to: Kim Jezus jest:]. On Lilią 
jest z Doliny, On Poranną Gwiazdą 
sam, On Zbawiciel nasz jedyny. 
Każdy wiedzieć musi to. 

2. [:Każdy wiedzieć musi to, każdy 
wiedzieć musi to, każdy wiedzieć 
musi to: Kim Jezus jest:]. On jest 
Słowem tej godziny, Oblubieńcem 
naszym też, Królem tej Jerozolimy, 
która Wiecznym Miastem jest. 
 

187. BYŁEM BIEDNY (E) 

1. Byłem biedny, odziany w  
łachman grzechu i zła. Żyłem jak 
nędzarz, zostawiony gdzieś sam. 
Wtedy przyszedł On do mnie, sam 
wielki nasz Pan. W Swej miłości i 
łasce pod Swe skrzydła mnie wziął. 

Ref.: Alleluja, chwała, cześć!  
Dzieckiem Króla jam jest. W żyłach 
mych płynie Jego Królewska Krew. 
Chociaż byłem zgubiony, dziś  
wznoszę mój śpiew.  Alleluja, 
chwała, cześć! Dzieckiem Króla 
jam jest! 

2. Teraz jestem dziedzicem, w 
Niebie wieczny mam dział. Ojciec 
Niebieski na własność mnie wziął. 
Przebaczenie mych grzechów i 
wolność mi dał. Więc dziękować 
Mu chcę za to, że zbawił mnie. 
 

188. PIERWSZY, KTO UMARŁ (E)  

1. Pierwszy, kto umarł za Boży ten 
plan, a umarł mężnie, to Chrzciciel 
Jan. A potem Pan Jezus, przybity 
na Krzyż, by nas wszystkich z 
grzechu mógł pociągnąć wzwyż. 

Ref.: Skropiona jest krwią, tak, skro-
piona jest krwią, ewangelia Ducha 
skropiona jest krwią, krwią uczniów, 
co zmarli, głosząc prawdę tą. Ewan-
gelia Ducha skropiona jest krwią. 

2. A potem Piotr z Pawłem, za nimi 
zaś Jan, umarli za łaski zbawienny 
ten plan. Jak dawni prorocy przelali 
swą krew, by Słowa Bożego  
wzmocnić mogli siew. 

3. Kamieniem Szczepana zagłuszyli 
głos, z wściekłości nie pomni na 
własny swój los. Mocą Jego Ducha 
tchnął ostatni raz, wszedł w szeregi 
innych jak przykład dla nas. 

4. Wielu z nich wołało: „Panie 
Jezu, przyjdź i pomnij krwi naszej, 
nie pozwól im żyć”. Swoją krew 
przelali, broniąc Prawdy tej, byśmy 
teraz mogli przystęp do niej mieć. 
 

189. CUDOWNE BOŻE SŁOWO (G) 

1. Cudowne Boże Słowo ożywia 
mnie na nowo, cudowne Boże 
Słowo, Boże Słowo. 
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2. Pan Jezus Je darował, więc będę 
Je szanował, z miłością wiernie 
chował, Boże Słowo. 

3. Wszak mówi o zbawieniu, o 
naszym wykupieniu, o wiecznym 
odpocznieniu, Boże Słowo. 
 

190. JEST IMIĘ, KTÓRE W SERCU  
MYM (G) 

1. Jest Imię, które w sercu mym jak 
słońce świeci wciąż. I tylko o nim 
śpiewać chcę, bo kocham Imię to. 

Ref.: [:Sercem kocham Jezusa:]. 
Zawsze będę Go kochać, bo Jezus 
kocha mnie. 

2. To Imię zawsze mówi mi, że 
Jezus za mnie zmarł, na Krzyżu w 
Swej niewinnej Krwi me serce 
obmył Pan. 

3. To Imię zawsze mówi mi: „Nie 
lękaj się wśród burz, gdyż dzięki 
Jezusowej Krwi twym Ojcem jest 
sam Bóg”. 

4. To Imię dało radość mi, w nim 
pokój, szczęście mam. Bo wszystkie 
bóle, troski, łzy na Siebie wziął 
mój Pan. 

5. To Imię dało wolność mi, jest 
także pieśnią mą. Wciąż słyszę, 
jak w mym sercu brzmi najdroższe 
Imię to. 

Ref.: [:Jezus jest mą radością:]. 
W Nim się zawsze weselę, bo Jezus 
kocha mnie. 

191. JA KOCHAM CIĘ, JEZU,  
NAD CAŁY TEN ŚWIAT (D) 

1. Ja kocham Cię, Jezu, nad cały 
ten świat. Dla Ciebie wszystkiego 
wyrzekam się rad. Wszak w Tobie 
jedynie ratunek mi dan. Ja kocham 
Cię, Jezu. Tyś Bóg mój i Pan. 

2. Ja kocham, bo pierwszy ukocha-
łeś mnie. Twa śmierć na Golgocie 
ratunek mi śle. Ja kocham Cię, 
Jezu, dla krwawych Twych ran. Ja 
kocham Cię, Jezu. Tyś Bóg mój i 
Pan. 

3. Ja kocham Cię teraz, gdy jasny 
lśni dzień, a także, gdy śmierci 
przybliży się cień. A w Niebie ma 
dusza uwielbi Cię tam. Ja kocham 
Cię, Jezu. Tyś Bóg mój i Pan. 
 

192. JEZUS, JEZUS, JEZUS (D) 

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! 
 

193. PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY (G) 

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja  
pragnę! O to dziś błagam Cię! 
Przyjdź w Swojej mocy i sile,  
radością wypełnij mnie. 

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci. 
Przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź 
jako moc w mej słabości. Weź 
wszystko, co moje jest! 
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3. Przyjdź jako źródło pustyni. 
Przyjdź wprost do naszych serc. 
O,  niech Twa moc uzdrowienia 
dotknie, uleczy mnie już. 
 

194. KTO UCZYŁ SŁOŃCE (G) 

1. Kto uczył słońce, w którym 
miejscu rankiem wstać? Skąd wie 
ocean, gdzie zaczynać ma się  
brzeg? Kto sprawia, że księżyc 
zna swój czas? Kto Słowem Swym 
kieruje drogą gwiazd? 

Ref.: Tak jak Job dziś zawołać chcę, 
tak jak Job pragnę szerzyć wieść: 
„Mój Odkupiciel żyje wciąż”.  
Zechciej ze mną wyznać też: „Tak 
ja wiem, że On żywy jest!”. 

2. Niezmienny Bóg zna krańce  
nieba i ziemi. Z pomocą śpieszy, 
kiedy braknie mi sił. On objął mnie 
czule rękami Swymi. Pokonał 
śmierć, bym ja zwycięsko żył. 

Ref. 2: Tak jak Job dziś zawołać 
chcę, tak jak Job pragnę szerzyć 
wieść: „Mój Odkupiciel żyje wciąż”. 
Zechciej ze mną wyznać też: „Tak 
ja wiem, że On żyje”. Żyje wciąż 
i mi objawia się. Żyje wciąż. Niech 
cały świat to wie, że zapłacił za 
mój grzech, oddał za mnie życie 
Swe. On z martwych wstał i grób 
opuścił sam.  

Ref. 3: Tak jak Job dziś zawołać 
chcę, tak jak Job pragnę szerzyć 
wieść: „Mój Odkupiciel żyje wciąż”. 
Zechciej ze mną wyznać też: „Tak 
ja wiem, że On żywy jest!”. 

195. WIELKIE BYŁY GRZECHY  
MOJE (E) 

1. Wielkie były grzechy moje, nie 
wiedziałem, co to wstyd. Odrzu-
całem miłość Bożą i nie potrafił mi 
pomóc nikt. 

Ref.: To Jezus, tak, to Jezus przy-
bliżył się i dotknął mnie.  Nagle 
wszystko zmieniło się. Zbawiciel 
sam dotknął mnie. 

2. Teraz kiedy mam Jezusa, wiem, 
jak bardzo kocha mnie. Wspomi-
nając tamte chwile, z wdzięczności 
chcę zaśpiewać tę pieśń. 

 

196. BYŁ TAKI DZIEŃ (E) 

1. Był taki dzień w mym życiu, gdy 
Jezus przy mnie stanął i zrozu-
miałem, że On kocha mnie! Więc 
z całej mojej duszy, ze wszystkich 
sił i myśli, chcę mocniej kochać 
Zbawcę z dnia na dzień. 

Ref.: Chcę mocniej kochać Zbawcę 
z dnia na dzień, miłością przezwy-
ciężać to, co złe. Choć zdaję sobie 
sprawę, że siły me są słabe, chcę 
mocniej kochać Zbawcę z dnia na 
dzień. 

2. Codziennie wciąż na nowo  
odkrywam miłość Bożą i widzę, 
jak mnie chroni Jego dłoń! Więc 
z  całej mojej duszy, ze wszystkich 
sił i myśli chcę mocniej kochać 
Zbawcę z dnia na dzień. 
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197. TAK DŁUGO WCIĄŻ  
SZUKAŁEM (G) 

1. Tak długo wciąż  szukałem 
szczęścia w życiu mym. O Bogu 
i Golgocie nie wiedziałem nic. Tak 
marnowałem życie, wciąż błąkając 
się, aż Bóg mnie znalazł i jak 
dziecię powiódł Swe. 

Ref.: [:Dzień to był najpiękniejszy, 
który Bóg mi dał, gdy moim Zbawi-
cielem Chrystus Pan się stał:]. 

2. Radości złudne i rozkosze w  
świecie tym, cześć, sława – te 
pokoju nie przyniosły mi. Szukałem 
szczęścia dniem i nocą w życiu 
mym, aż Pana raz poznałem. 
Z Nim chcę wieść me dni. 

3. Już życie pełne szczęścia i  
radości mam. Pan pokój Swój w 
me niespokojne serce wlał. Gdy 
spojrzę wstecz na wszystko, co 
przeżyłem tam, to wiem, że Jezus 
mi prawdziwe szczęście dał. 
 

198. O, UCZYŃ MNIE, PANIE (G) 

1. [:O, uczyń mnie, Panie, narzę-
dziem Twej Chwały! Podnoszę swe 
ręce i głos:]. 

2. [:O, obudź w nas, Panie,  
symfonię Twej Chwały! Wznosimy 
swe ręce i głos:]. 

3. [:Cześć, chwała Ci, Jezu, niech 
będzie na wieki! Wznosimy swe 
ręce i głos:]. 

4. [:Więc śpiewam Ci pieśni  
miłości i chwały! Podnoszę swe 
ręce i głos:]. 

199. ZESZLIŚMY SIĘ ZNÓW (G) 

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. 
 

200. PAN JEZUS SAM (E) 

1. [:Pan Jezus sam toruje drogę 
mą:]. Czemu więc mam troszczyć 
się, choć się plączą ścieżki me? 
Wszak Jezus sam toruje drogę mą! 

2. [:Pan Jezus sam przez życie 
wiedzie mnie:]. Czemu więc mam 
troszczyć się, że wybiorę drogi 
złe? Wszak Jezus sam przez życie 
wiedzie mnie! 

3. [:Pan Jezus sam pomaga w życiu 
mi:]. Czemu więc mam troszczyć 
się? On poniesie brzemię me.  
Wszak Jezus sam pomaga w życiu 
mi! 

4. [:Pan Jezus sam do Nieba wiedzie 
mnie:]. Czemu więc mam troszczyć 
się? Przecież dał Poselstwo Swe. 
Wszak Jezus sam do Nieba wiedzie 
mnie. 
 

201. SPRAWDŹ SERCE ME (F) 

1. Sprawdź serce me, o Panie, 
proszę Cię. Sprawdź i przeniknij 
wszystkie myśli me. Nic nie chcę 
skryć przed świętym wzrokiem 
Twym. Znajdź każdy grzech w mym 
sercu słabym, mdłym. 
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2. Oczyść mnie sam Swą przenaj-
świętszą Krwią. Oczyść me serce, 
myśli, duszę mą. Wypal i zgładź 
w  mym sercu każdy grzech, bym 
zawsze czystym był tak jako śnieg.  

3. Weź życie me, chcę Tobie  
oddać je. Weź moją wolę, dumę, 
chęci me. Wszystko, co mam, do 
Twoich składam nóg. Rządź całym 
życiem mym, boś Ty mój Bóg. 
 

202. TO JEST STARY STATEK (F) 

1. [:To jest stary statek Syjon:]. To 
jest stary statek Syjon. Wsiadaj 
dziś, wsiadaj dziś! 

2. [:To dziedzictwo mego Ojca:]. 
To dziedzictwo mego Ojca. Wsiadaj 
dziś, wsiadaj dziś! 

3. [:Brzmi Poselstwo czasu końca:]. 
Brzmi Poselstwo czasu końca. 
Wsiadaj dziś, wsiadaj dziś! 
 

203. WIĘKSZY JEST TEN (E) 

[:Większy jest Ten, który jest we 
mnie:]. Większy jest Ten, który 
jest we mnie, niż ten, który na 
świecie jest. Szatan chodzi jako 
lew, patrząc, kogo by pożreć. Ale 
Jezus, wierny Stróż, ochroni mnie 
od złego. 
 

204. CHCĘ CZYNIĆ, PANIE, WOLĘ  
TWĄ (D) 

[:Chcę czynić, Panie, wolę Twą:]. 
Weź mnie, skrusz mnie, kształtuj 
mnie sam. Chcę czynić, Panie, 
wolę Twą. 

205. O GRZESZNIKU (E) 

1. O grzeszniku, pójdź do Zdroju, 
co oczyszcza serca grzech. On 
wybieli serce twoje. Będziesz 
bielszym niźli śnieg. 

Ref.: [:O, ja wiem, tak, ja wiem: 
Jezusa Krew oczyszcza z grzechów 
mnie:]. 

2. Zmęczonemu daje siłę, słaby 
w Nim znajduje moc. On choroby 
nasze nosił i pokonał śmierci noc. 

3. W pokuszeniach stoi przy 
mnie,  trzyma wszystko w ręku  
Swym. Wiedzie mnie bezpiecznym 
szlakiem. Z Nim nie mogę zgubić 
się. 
 

206. IMIĘ PANA JEST MOCNĄ  
WIEŻĄ (F) 

[:Imię Pana jest mocną wieżą. 
Sprawiedliwy się chroni w Nim, 
bezpieczny jest:]. [:Wywyższajmy 
Imię Jego, wywyższajmy Imię Jego, 
wywyższajmy Imię Jego! Panów 
Pan!:] 
 

207. NIE BYŁO NIGDY DNIA (E) 

Ref.: Nie było nigdy dnia takiego 
jak ten. Nie było nigdy czasu 
takiego jak dziś. Nie było nigdy 
Światła, co świeci tak jasno, jak 
w tych dniach, w tych wspaniałych 
dniach. 

1. To sam Jezus Chrystus objawił 
się mi, a ślepych mych oczu  
otworzył On drzwi. I Słowo realne 
zaczyna już być, więc dzisiaj ma 
chwała Mu brzmi. 
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2. Siedem gwiazd w Bożej ręce to 
siedmiu posłańców. Świecili oni 
Światłem na swój wiek kościoła. 
Ale Bóg zstąpił dzisiaj w formie  
Swojego Słowa, właśnie w tych 
dniach, w tych wspaniałych dniach. 
 

208. ŚWIĘTY, ŚWIĘTY (C) 

[:Święty, święty, święty jest nasz 
Pan:]. [:Godzien, godzien, godzien 
jest nasz Pan:]. [:Święty, święty, 
święty jest nasz Pan:]. 
 

209. OTWÓRZ ME OCZY (D) 

Otwórz me oczy, chcę widzieć  
Jezusa, dotknąć się Jego, powie-
dzieć, że kocham. Otwórz me uszy, 
bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me 
oczy, chcę widzieć Jezusa. 
 

210. TAK JAK JELEŃ (D) 

1. Tak jak jeleń do źródła wody, 
dusza ma do Ciebie lgnie.  Tyś 
pragnieniem mojego serca. Panie, 
Ciebie wielbić chcę. 

Ref.: Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest, 
na Tobie tylko polegać chcę. Tyś 
pragnieniem mojego serca. Panie, 
Ciebie wielbić chcę. 

2. Jesteś mi jak mój Brat i jak 
Przyjaciel, choć Tyś królów Król. 
I miłuję Cię, Jezu, ponad wszystko, 
z całej duszy mej. 

3. Jesteś droższy mi ponad skarby 
świata! Wszystko w Tobie mam! 
Tylko Ty dajesz mi prawdziwą 
radość, wszystkim jesteś mi! 

211. KAŻDY DZIEŃ Z JEZUSEM (E) 

Każdy dzień z Jezusem jest słodszy 
niż miniony dzień. Każdy dzień 
z Jezusem rozprasza smutku cień. 
Jezus mój mnie zbawił, oczyścił 
serce z grzesznych drgnień. Każdy 
dzień z Jezusem jest słodszy niż 
miniony dzień. 

 

212. GDY NOCĄ (G) 

1. Gdy nocą tuż przed snem w 
modlitwie wzywam Cię, żadne  
słowa nie opiszą, co w sercu mam. 
Obecność Twa ogarnia mnie i tak 
jak w Niebie czuję się. Głębina 
Twa mą głębię zwie do Siebie tam. 

Ref.: Ty wołasz mnie przez Słowo 
Swe. I wiem, Panie, że chcesz, bym 
Ci poddał się. Więc pragnę być 
posłusznym Ci. W doskonałej woli 
Twej chcę tylko żyć. 

2. Chcę głębiej w Słowo wejść, byś 
mógł objawić mi jeszcze więcej, 
Panie mój , Twych wiecznych 
prawd. Zawsze, gdy już zobaczę je, 
coś tak jak magnes ciągnie mnie. 
Wiem, że to Ty, Boże, Ty sam  
odsłaniasz się. 
 

213. PEWNEGO DNIA (G) 

1. Pewnego dnia Sylas w więzieniu 
z Pawłem był i nie mógł tam im w 
żaden sposób pomóc nikt. Modlili 
się, wiedząc, że Bóg za nimi stał; 
drzwi celi wnet otwarły się. 
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Ref.: Więc tylko wierz, a stanie się. 
Bóg z chorób, trosk, doświadczeń 
zawsze wyrwie cię. Bo On jest 
ciągle taki sam, więc Mu ufaj i w 
modlitwie trwaj. Tylko Mu wierz! 

2. Raz Daniel stał przed stadem 
wygłodniałych lwów, lecz wiedział, 
że nawet w jaskini był z nim Bóg. 
Choć prorok miał pożarty być 
przez wściekłe lwy, nie tknęły go. 
Bóg sprawił to. 

3. Gdy Dawid miał z Goliatem 
walczyć procą swą, olbrzym się 
śmiał, że włócznią swą pokona go. 
We wierze swej nie zachwiał  
jednak Dawid się. Zwycięstwo mu 
darował Bóg. 

4. Nasz Prorok dziś Siedem Pieczęci 
odkrył nam, prawdziwy chrzest, 
nasienie węża głosił sam. Wczoraj 
i dziś, na wieki Bóg jest taki sam – 
ja w sercu to wyznanie mam. 
 

214. ON WSZYSTKIM JEST (E) 

[:On wszystkim jest, On wszystkim 
jest dla mnie:]. On jest mym Ojcem, 
mą Matką, mym Bratem i mą 
Siostrą. On wszystkim jest dla 
mnie! 
 

215. W MIEŚCIE TYM (G) 

W Mieście tym, gdzie Baranek 
Światłem jest, w Mieście tym, 
gdzie nocy nie ma już – tam 
mieszkanie moje mam, z trudów, 
trosk zwolnionym ja. Idę tam, 
gdzie Baranek Światłem jest! 

216. GDY BOŻY DUCH (e-moll) 

1. [:Gdy Boży Duch napełnia mnie, 
jak Dawid śpiewać chcę:].  [:Jak 
Dawid, jak Dawid, jak Dawid 
śpiewać chcę:]. 

2. [:Gdy Boży Duch napełnia mnie, 
jak Dawid klaskać chcę:]. [:Jak 
Dawid, jak Dawid, jak Dawid 
klaskać chcę:]. 

3. [:Gdy Boży Duch napełnia mnie, 
jak Dawid wielbić chcę:].  [:Jak 
Dawid, jak Dawid, jak Dawid 
wielbić chcę:]. 

 

217. EMANUEL (C) 

Emanuel, Emanuel, to Imię brzmi: 
Emanuel. Z nami Bóg, On żyje w 
nas. To Imię brzmi: Emanuel! 
 

218. W CZASIE SWYM (D) 

Ref.: W czasie Swym, w czasie 
Swym, czynisz wszystko doskonale 
w czasie Swym. 

1. Panie, pragnę widzieć to, jak 
wciąż działa Twoja moc, jak wype-
łniasz Słowo Swe w czasie Swym. 

2. Panie, zobaczyłem dziś te 
otwarte Nieba drzwi, kiedy zawo-
łałeś mnie: „Wyżej wstąp!”. 
 

219. SŁOŃCE JASNO DZIŚ LŚNI (G) 

1. Słońce jasno dziś lśni, chmury 
rozwiał wiatr. Jam taki szczęśliwy 
dziś! Pierzchły rozpacz, strach, bo 
mój Zbawca rzekł: „Kto pragnie, 
może przyjść”. 
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Ref.: Każdy, kto zapragnie, może 
przyjść. Każdy może przyjść, tak, 
każdy może przyjść. Jezus rzekł, że 
każdy może przyjść. Mogę przyjść 
więc także ja. 

2. Błoga pewność wypełnia dziś 
serce me, że mnie nie odrzucił 
Pan. Podniósł z błota sam, obmył 
w świętej Krwi płynącej z Jego ran. 

3. „A kto pragnie, niech przyjdzie 
– tak woła Pan. – Kto chce Wodę 
Życia brać”. Darmo daje On cenny 
Życia dar. I tobie chce go dać. 

 

220. BÓG JEST MOJĄ OAZĄ (D) 

Bóg jest moją Oazą. W suchej 
ziemi zakwita świeży kwiat. Bóg 
jest moją Oazą. Gdzie Jego łaska, 
tam Żywe Wody są. 

 

221. TERAZ ŻYCIEM DLA MEJ  
DUSZY (D) 

1. Teraz Życiem dla mej duszy jest 
Jezus, mój Jezus. Teraz Życiem dla 
mej duszy jest Zbawiciel, drogi 
Pan. Jezus, Jezus, Jezus, Jezus! 
Teraz Życiem dla mej duszy jest 
Zbawiciel, drogi Pan. 

2. Odpocznieniem dla mej duszy 
jest Jezus, mój Jezus. Odpocznie-
niem dla mej duszy jest Zbawiciel, 
drogi Pan. Jezus, Jezus, Jezus, 
Jezus! Odpocznieniem dla mej 
duszy jest Zbawiciel, drogi Pan. 

222. JEZUS ŻYCIE WIECZNE  
PRZYGOTOWAŁ CI (E) 

1. Jezus Życie wieczne przygotował 
ci, tylko wierz, tylko wierz, gdy 
na  Krzyżu wołał: „Wykonało się”. 
Tylko wierz, tylko wierz. 

Ref.: Wiarą Krzyża Jego uchwyć 
się, z Krzyża płynie Boża moc. Na 
wyżyny wiary wiedzie cię i w kraj 
światła zmienia noc. 

2. Jego ręki zbawczej tylko uchwyć 
się. Mocno wierz, mocno wierz, a 
przez wszystkie próby przeprowa-
dzi cię. Mocno wierz, mocno wierz. 

3. Obietnice Pan wspaniałe wierze 
dał. A więc wierz, a więc wierz. 
Boża Chwała tam, gdzie wiary cud 
się stał. A więc wierz, a więc wierz. 

4. Jak niewiasta kananejska 
śmiałym bądź. Tylko wierz, tylko 
wierz. Pychę diabła wiarą mocno 
w przepaść trąć. Tylko wierz, tylko 
wierz. 

5. Choć jak ziarnko jest gorczyczne 
wiara twa, śmiało wierz, śmiało 
wierz. Góry przeszkód w morze 
wrzuci wiara twa. Śmiało wierz, 
śmiało wierz. 
 

223. JA NIE NARZEKAM (A) 

1. Ja nie narzekam, chociaż wiele tu 
nie mam: izdebkę małą i więcej nic. 
Ale w wieczności, w mej Ojczyźnie 
Niebiańskiej, będę mieć pałac, co 
złotem lśni. 
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Ref.: Tak, ja mam pałac tam poza 
górami, w tym jasnym Kraju, gdzie 
młodość wciąż trwa. Gdzie łzy nie 
płyną, wszystkie troski przeminą, 
tam mi mój Zbawca koronę da. 

2. Choć tutaj często zmęczony, 
znękany i tak jak prorok pod głową 
mam głaz, ja się nie martwię, bo 
w Niebie dostanę swój własny 
pałac na wieczny czas. 

3. Więc mi nie współczuj, choć 
wydaję się biedny. Ja pielgrzymuję 
do Górnych stron.  Ja szukam 
Miasta ze złotymi drogami. Tam 
ja dostanę koronę i dom. 
 

224. KIEDYŚ ŻYŁEM  
W GRZECHU (G) 

1. Kiedyś żyłem w grzechu, pełen 
brzemion i trosk. Lecz oddałem 
swe serce Panu, a On wyzwolił 
mnie.  

Ref.: On mnie zbawił, zbawił, z 
grzechu uwolnił mnie! On mnie 
zbawił, Odkupiciel. Jezus miłuje 
mnie! 

2. Nigdy nie myślałem, czym pokój 
Chrystusa jest, póki z grzechu 
mnie nie uwolnił On i duszy nie 
zbawił mej. 

3. Powiem ci, co robić, gdy troski 
twe gniotą cię: Tylko ufaj zupełnie 
Panu. On ciebie wyzwoli też. 

Ref. 2: On cię zbawi, zbawi, z  
grzechu uwolni cię. On cię zbawi, 
Odkupiciel, bo Jezus miłuje cię! 

225. DOTKNIJ Z WIARĄ SIĘ  
JEZUSA (G) 

Dotknij z wiarą się Jezusa, On 
przechodzi tu dziś. Słyszy krzyk 
twojego serca, więc do Niego się 
zbliż. On przechodzi, by rozwiązać 
każdy problem w sercu twym. 
Więc się dotknij Jego z wiarą. On 
przechodzi tu dziś. 

 

226. JEŚLI JUŻ NA ZIEMI TEJ (D) 

1. Jeśli już na ziemi tej nie spot-
kamy więcej się, jeśli wiernie w 
Bogu trwasz, uwolniony z grzechu 
zła, wtedy tam się przywitamy, 
gdy nadejdzie to spotkanie. W 
zachwyceniu cię zobaczę, co za 
dzień! 

Ref.: W zachwyceniu cię zobaczę, 
na obłokach, drogi bracie.  Na 
powietrzu się spotkamy, w Górze 
tam. Razem z naszym Zbawicie-
lem żyć, królować z Nim będziemy. 
W zachwyceniu cię zobaczę, co za 
dzień! 

2. Chcę powiedzieć bliskim mym, 
że dziś nastał taki dzień, gdy 
nasz  Pan tu zstąpił sam Swych 
wybranych zabrać tam. Gotuj się 
więc, by Go spotkać z „alleluja” na 
swych ustach. W zachwyceniu cię 
zobaczę, co za dzień! 
 

227. JESTEM DZIŚ ZWYCIĘZCĄ (F) 

1. Jestem dziś zwycięzcą. Zwycię-
żyłem w wieku tym. Nie z mojej 
zasługi, lecz to Bóg darował mi. 
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2. Jak Jozue i Kaleb zwyciężyli w 
czasie swym, wierząc obietnicy, 
którą Bóg darował im. 

 

228. DZIŚ PRZYCHODZĘ (D) 

1. [:Dziś przychodzę Panie mój, 
tak jak wzywasz mnie, by wielbić 
Cię!:] Dziś przychodzę Panie mój, 
tak jak wzywasz mnie, by wielbić 
Imię Twe! Chwalę Cię, wielbię 
Imię Twe! 

2. [:Rzuć w niepamięć przeszłość 
swą, Jezus jest wśród nas, więc 
chwalmy Go!:] Rzuć w niepamięć 
przeszłość swą, Jezus jest wśród 
nas, więc uwielbiajmy Go! Chwalmy 
Go, uwielbiajmy Go! 

3. [:Do Jezusa zbliżmy się, wznieśmy 
ręce swe i chwalmy Go!:] Do Jezusa 
zbliżmy się, wznieśmy ręce swe 
i  uwielbiajmy Go! Chwalmy Go, 
uwielbiajmy Go! 
 

229. JAK DWOJE PRZYJACIÓŁ (G) 

1. Jak dwoje przyjaciół, tak z moim 
Panem przez życie idę, mój Pan 
i  ja. On mnie rozumie, zna troski 
moje. Dziś z pełni Swojej obdarza 
mnie. 

Ref.: I wiem, że ta przyjaźń wciąż 
będzie trwać, bo Bóg miłością 
jest,  co nie przemija. Z Nim życie 
jest piękne, pokoju pełne, On o 
wszystkim wie, więc nie martwię 
się. 

2. Gdy ludzie zawiodą mnie, to 
wiem, że Ojca mam. On wielką Swą 
mocą ochrania mnie. Gdy Jego 
dziecko zasmuci, zlęknie się, On 
sprawia, że mija strach, nastaje 
dzień. 
 

230. ŁASKA ZNALAZŁA MNIE (G) 

Łaska znalazła mnie, zmieniła  
stare życie me. Byłem zgubiony, 
ma dusza na dnie. Dziś z łaski 
zbawionym jest. 
 

231. ABBA OJCZE (G) 

Abba Ojcze, pragnę być  tylko 
Twoim już, by Twa wola w życiu 
mym wypełniała się! Nie daj, bym 
oziębnąć mógł, nie pozwól odejść 
mi. Abba Ojcze, pragnę być tylko 
Twoim już. 
 

232. ROZCIĄGNIJ SWE  
SKRZYDŁA (D) 

1. Rozciągnij swe skrzydła, mały 
orle, i leć. Tu w dolinie nie twe 
miejsce, lecz w przestworza masz 
wzbijać się. Gdy wróg przysłoni 
ci  słońca blask, wiedz, że dwoje 
skrzydeł masz.  Rozciągnij swe 
skrzydła, mały orle, i leć. 

2. Rozciągnij swe skrzydła, mały 
orle, i leć do Niebiańskich miejsc 
w Chrystusie, by społeczność ze 
Stwórcą swym mieć. Skrzydłami 
wiary codziennie wyżej z Chwały 
w Chwałę wzbijaj się. Rozciągnij 
swe skrzydła, mały orle, i leć. 
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233. ALLELUJA, ALLELUJA, 
ŁAŃCUCH GRZECHU PĘKŁ (G) 

1. [:Alleluja:], łańcuch grzechu pękł, 
nastał w duszy mej błogi stan. 
[:Alleluja:], dzień wolności lśni. 
Koniec walk, już zwyciężył mój Pan. 

Ref.: Gdzież, o śmierci, gdzież jest 
straszny bodziec twój? Gdzież, 
o  piekło, zwycięstwo jest twe? 
Z Krwi Chrystusa do zwycięstwa 
tryska mocy zdrój. Z Bożych rąk 
nikt nie wyrwie już mnie! 

2. [:Alleluja:], już niewoli kres, 
odtąd wolność w Nim będę miał. 
Dla mnie cudny Dom Ojcowski już 
otwarty jest. Bóg w Jezusie Swą 
łaskę mi dał. 

3. [:Alleluja:], już spłacony dług 
przez Baranka męczeński zgon. 
[:Alleluja:], pojednany Bóg. Z duszy 
mej wziął przekleństwo już On. 

4. [:Alleluja:], już nie idę sam, 
Jezus, Wódz mój, wciąż wiedzie 
mnie. Kiedy zawsze tylko w Nim 
swą mocną ufność mam, w radość 
On zmienia mi chwile złe. 

5. [:Alleluja:], Bóg jest Ojcem mym, 
choćbym w świecie sam tylko stał. 
Z Nim w modlitwie śmiem ja 
wszystkim zawsze dzielić się. Pokój 
mam, czegóż więc bym się bał? 
 

234. ON PRZYSZEDŁ DO MNIE (G) 

[:On przyszedł do mnie:]. Kiedy 
nie mogłem pójść, tam gdzie był 
On, On przyszedł do mnie. Za 
mnie On zmarł na Golgocie. Kiedy 
nie mogłem pójść, tam gdzie był 
On, On przyszedł do mnie. 

235. PANIE, DZIĘKUJĘ CI (D) 

1. Panie, dziękuję Ci za to, że 
bardzo kochasz mnie. Słyszysz 
modlitwy me, gdy modlę się. Gdy 
wszystko chwieje się, kotw ica 
Słowa trzyma mnie. Panie, dziękuję 
Ci, dziękuję Ci. 

2. Panie dziękuję Ci za obietnice 
dane mi, że mogę pewnie stać 
na  Słowie Twym. Gdy wszystko 
chwieje się, kotwica Słowa trzyma 
mnie. Panie, dziękuję Ci, dziękuję 
Ci. 
 

236. CHCĘ BYĆ ŚWIĄTYNIĄ (E) 

1. Chcę być świątynią Twoją, Panie, 
poświęconym, czystym, świętym. 
Pełnym chwały i  wdzięczności, 
wypełnionym przez Ciebie być chcę. 

2. W Twej świątyni dzisiaj, Panie, 
za Zasłoną miejsce me. Tam, gdzie 
Chwała Twa zstąpiła, gdzie Tron 
Łaski, tam serce mam swe! 
 

237. GDY ŻEGLUJĘ MORZEM  
ŻYCIA (E) 

1. Gdy żegluję morzem życia, fale 
zagrażają  mi, ciemne chmury 
zakrywają słońca blask, wtedy 
słyszę cichy zew: „Dziecię, nie bój 
się, lecz wierz. Z wiarą naprzód 
krocz, choć burza sroży się”. 

Ref.: Tak wiele gór i dolin muszę 
przejść. Czasami wróg zastraszyć 
pragnie mnie. Lecz pamiętam, 
że mój Bóg mego wroga dawno 
zmógł. A więc kroczę z wiarą  
wprzód przez życia trud. 
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2. Gdy żegluję morzem życia, w 
różnych nurtach znajdę się. Moja 
barka jest miotana, chwieje się. 
Lecz kapitan to mój Bóg, wnet 
wyrywa z wszystkich trwóg. Uciszy 
burzę Słowem Swym, więc naprzód 
rusz. 
 

238. WIELE LAT BŁĄDZIŁEM (A) 

1. Wiele lat błądziłem w świecie 
sam, nic nie dbając, że na Krzyżu 
Pan za me grzechy Swoje życie 
dał, na Golgocie! 

Ref.: Tam za grzechy moje Chrystus 
zmarł, tam dostałem darmo Życia 
dar. Tam miłości mnie owionął żar, 
na Golgocie! 

2. Biblia mi odkryła grzechy me, 
kiedym był już na przepaści dnie. 
Wtedy w skruchy łzach udałem się 
na Golgotę! 

3. Teraz wiem, że Jezus zbawił 
mnie. Królem swoim Go nazywać 
śmiem. Dusza moja ciągle śpiewać 
chce o Golgocie! 
 

239. JAM TONĄŁ W GRZECHU (D) 

1. Jam tonął w grzechu, bólu, 
rozpaczy, w duszy mej ciemność 
i strach. Wtedy Zbawiciel dotknął 
me serce, oczyścił Krwią Swą, bym 
czystym był. 

Ref.: Oto Zbawiciel, Najbliższy  
Krewny, Wieczornym Światłem 
oświecił mnie. Zapłacił cenę mego 
zbawienia, więc dzisiaj radość 
w duszy mej brzmi. 

2. Słyszę krzyk Orła: „Idź w przód 
Me dziecię, niech Moje Słowo 
prowadzi cię. Wieczornym Świa-
tłem oświecę drogę, więc stawiaj 
krok swój na pewny grunt”. 
 

240. JESTEM W NIM (G) 

[:Jestem w Nim:], w każdy dzień 
jestem w Nim. Kiedy wstaję o 
poranku i gdy kładę się do snu 
[:jestem w Nim:]. 
 

241. DZIĘKUJMY JEZUSOWI (E) 

Dziękujmy Jezusowi za wszystko, 
co nam dał. Za Jego śmierć na 
Krzyżu, przez którą zbawił nas. Za 
to, że wśród nas przebywa, jak 
obiecał w Słowie Swym. Wznieśmy 
wszyscy nasze ręce i chwalmy Go! 
[:Uwielbiajmy Go! Chwalmy Go! 
Wznieśmy ręce w stronę Nieba 
i chwalmy Go!:] 
 

242. ŻYCIE ZIEMSKIE (E) 

1. Życie ziemskie pełne jest trosk, 
serce płacze i drży. 

Ref.: Tam na Golgocie pozbędziesz 
się wszystkich ciężarów swych. 
Tam na Golgocie pozbędziesz się 
grzechów swych, brzemion swych. 
Tam na Golgocie pozbędziesz się 
wszystkich ciężarów swych. 

2. Złóż na Pana troski i ból, cały 
ciężar i łzy.  

3. Jezus dobrze troski twe zna, 
przyjdź do Niego pod Krzyż. 
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243. JAK WIELKI DOWÓD (D) 

[:Jak wielki dowód miłości Ojciec 
okazał w Synu nam:], że ci, którzy 
w Nim ukryci są, Jego dziećmi 
zawsze już się zwą! 
 

244. JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ (D) 

1. Jezus, najwyższe Imię, nasz  
Zbawiciel, Książę Pokoju. Emanuel 
– Bóg jest z nami, Odkupiciel, 
Słowo Żywota. Święty Bóg, Mesjasz 
Prawdziwy, ten Pierworodny Syn 
umiłowany. Zgładził grzech Baranek 
na wieki, królów Król, panów Pan!  

2. Jezus, najwyższe Imię, Najbliższy 
Krewny, Lilia z Doliny. Święty Duch, 
Róża Sarońska, Drzewo Żywota, 
Świecąca Światłość. Mądrości Duch 
i Objawienia, nasz Nauczyciel, 
Niezmienny Wielki Pan. Wieczny 
Skarb, Źródło wciąż Żywe, ma 
Sprawiedliwość, Melchisedek.  

3. Jezus, najwyższe Imię, Kamień 
Szczytowy, Skała Zbawienia . 
Potężny Wódz, Zwycięzca w boju, 
Miasto Schronienia, Zastępów Pan. 
Troszczący się, Pasterz Jedyny – 
przez życie wiedzie mnie, Przewo-
dnik mój. Otwarte Drzwi, Jedyna 
Droga, Ojciec Odwieczny, Adonai.  
 

245. PRAGNĘ MU SŁUŻYĆ (D) 

Pragnę Mu służyć z wdzięcznością 
w sercu. On darował Życie mi. 
Gdym tonął w grzechu, On mnie 
odkupił i darował Życie mi. [:Więc 
za Nim tęskni ma dusza. Panie, 
pragnę służyć Ci:]. 

246. POTĘŻNA MIŁOŚĆ BOŻA (E) 

Potężna miłość Boża nie ma 
końca, a Jego łaska na wieki trwa 
i codziennie jest nowa. Twa wier-
ność wielka jest. Potężna miłość 
Boża nie ma końca. 
 

247. MIŁUJĘ CIĘ (F) 

1. Miłuję Cię, wznoszę ręce swe. 
Z serca wołam: „Kocham Cię, Jezu, 
Królu mój!”. Wyznanie me niech 
raduje Cię. Niechaj słodkim dźwię-
kiem brzmi w uszach Twych. 

2. Tyś Panem mym, a ja dzieckiem 
Twym. Wszystkim, co jest we mnie, 
chcę zawsze chwalić Cię. Alleluja! 
Bóg – Przyjaciel mój. Kiedy Ciebie 
Jezu znam, wiem, co mam. 

3. Tyś wszystkim mi. Tobie śpiewam 
dziś. Głos swój w górę wznoszę 
i wielbiąc, składam hołd. Ty poisz 
mnie, gdy pragnienie mam. W Tobie 
pokój, radość i szczęście mam. 

248. KROCZYMY NA SYJON (E) 

Kroczymy na Syjon, cudowny, 
cudowny Syjon. Kroczymy na górę 
Syjon, w to cudowne Miasto Boże! 

249. JA MOGĘ (E) 

1. [:Ja mogę, ja będę, ja wierzę 
teraz:]. Ja mogę, ja będę, ja wierzę 
teraz, że Jezus uzdrowił mnie.  

2. [:Ja mogę, ja będę, ja wierzę 
teraz:]. Ja mogę, ja będę, ja wierzę 
teraz, że Jezus zbawił mnie. 
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250. STOJĘ ZA CHRYSTUSEM (D) 

Ref.: Stoję za Chrystusem, niech 
przeminie ten świat. W Jego obie-
tnicach pragnę ciągle trwać. Więc 
kroczymy razem, mój Pan i  ja. Stoję 
za Chrystusem, niech przeminie 
ten świat. 

1. Tyle trosk w świecie tym, pokoju 
w sercu brak. Jednak ten świat 
nie  da ci go, choćbyś wszystko tu 
miał. Jedyne, co wiecznie trwa, to 
Chrystus Pan. Stoję za Chrystusem, 
niech przeminie ten świat. 

2. Kiedy nadejdzie czas, by opuścić 
ten świat, niech żadna rzecz nie 
trzyma tu mnie. Ja wolnym być 
chcę.  Jedno pragnienie mam: 
W zachwyceniu mieć dział. Kroczę 
więc z Chrystusem, niech przemi-
nie ten świat. 
 

251. PRAGNĘ CIĘ (C) 
[:Pragnę Cię!:] I mocniej wciąż 
odczuwam, że pragnę Cię! Nie 
zaspokaja świat pragnienia w sercu 
mym. Więc usłysz mnie, o Panie 
mój, wypełniaj mnie! 
 

252. JA POWSTANĘ ZNÓW (E) 

[:Ja powstanę znów, żądło śmierci 
pokonane już. Ja powstanę znów. 
Słowo Zmartwychwstania działa 
już:]. 
 

253. W JEZUSOWEJ ŚWIĘTEJ  
KRWI (F) 

[:W Jezusowej świętej Krwi:], w 
Jezusowej świętej Krwi zwycięstwo 
dane mi. 

254. POZWÓL IŚĆ Z TOBĄ (G) 

1. Pozwól iść z Tobą, Jezu. Ja Pragnę 
na zawsze być Twym, bowiem 
Niebo nigdy bez Ciebie nie stało-
by się Domem mym. 

2. Pozwól mi, Panie Jezu, przez 
wieczność Cię wielbić i czcić , 
bowiem łaska to uczyniła, że 
Niebo jest dziś Domem mym. 
 

255. JEST PÓŹNIEJ NIŻ MYŚLISZ (D) 

1. Jest później niż myślisz sam, 
wieczorny nastał czas. Wybrana 
gotuje się na spotkanie z Nim. 

2. Wszystko gotowe jest, Oblubień-
ca głos brzmi. Niech słucha, kto 
ucho ma: Wieczorny nastał czas. 

256. WODZEM PAN JEZUS (D) 

Wodzem Pan Jezus, Wodzem 
Emanuel. Królów Król, panów 
Pan,  Poranna Gwiazda ma! Całą 
wieczność ja będę Go chwalić 
i królować na zawsze będę z Nim. 

257. W WIĘZIENIU TAM (C) 

1. W więzieniu tam, cierpiąc od 
ran, Paweł i Sylas modlili się. Wtem 
pęta ich skruszyły się. Wolności 
drzwi otworzył Pan im.  

Ref.: [:Wielbimy Cię:], oddając 
chwałę Ci i cześć! Tyś Drogą, 
Prawdą, Życiem jest! [:Wielbimy 
Cię!:] 

2. Gdy przyjdzie czas i poznasz, że 
kajdany grzechu skuły cię, w Imię 
Jezusa pomódl się. Zupełnie On 
uwolni cię. 



 

     63 

258. TWOJE ŻYCIE (D) 

1. Twoje życie jest łatwe, kiedy 
jesteś na szczycie. Serce radość 
wypełnia, pokój w duszy swej 
masz. Ale wszystko się zmienia, 
gdy przechodzisz dolinę. Nie trać 
swej wiary, przecież nie jesteś sam. 

Ref.: Bóg jest z tobą na szczycie. 
Bóg jest z tobą w dolinie. Z wszy-
stkich doświadczeń wyprowadza 
cię sam. Bóg jest z tobą w 
radości. On jest z tobą w złych 
chwilach. W nocy cię nie opuszcza, 
tak jak z tobą jest w dzień. 

2. Łatwo mówić o wierze, kiedy 
jesteś na szczycie, kiedy wszystko 
się dzieje, tak jak ty tego chcesz. 
Jednak to w dolinach, w próbach i 
doświadczeniach, tam twoją wiarę 
przetestować chce Bóg. 

 

259. JAK STATEK DUSZY LUDZKIEJ  
ŁÓDŹ (F) 

1. Jak statek duszy ludzkiej łódź 
przepływa morzem czas. Niejeden 
sztorm kołysze mną, niejeden 
powiał wiatr. Lecz płynę wciąż i 
żaden wir zatopić nie mógł mnie. 
Kompasem Słowo Boże mi. To 
Jezus trzyma mój ster. 

Ref.: Nie przekona nikt i nigdy 
mnie, bym ruszył w morską toń, 
gdzie niknie już Jezusa zew,  
nie wiedzie Jego dłoń. Bezpieczny 
brzeg osiągnę, gdyż obrałem wąski 
kurs, i każdy, kto żegluje wzwyż, 
bo Jezus wiedzie mnie już. 

2. W bezpieczny łodzi duszy mej 
wpłynąłem wreszcie port , gdy 
wdzierał wodą grzech się przez 
rozbite serca dno. Już dość mam 
fal, już dość mam bied, burzliwych 
dosyć dni. Gdym wołał, przyszła 
pomoc wnet. Mój wzrok w Jezusie 
dziś tkwi. 

 
260. NAD WSZELKĄ WŁADZĘ (G) 

1. Nad wszelką władzę na ziemi tej, 
ponad stworzenie i to, co tchnienie 
ma, nad wszelką mądrość i każdą z 
ludzkich dróg; zanim powstał świat, 
istniałeś Ty! Ponad królestwa, 
potęgę ich, nad wszystkie cuda, o 
których słyszał świat, nad wszelki 
skarb, bogactwa ziemi tej; z czym 
porównać miałbym wartość Twą? 

Ref.: Na Krzyżu tam złożyłeś życie 
Swe. Żyłeś, by umrzeć za mój 
grzech. Byłeś jak zdeptany róży 
kwiat. Za winy me zmarłeś, by 
ocalić mnie. 

 

261. PANIE, WIEM, ŻE NIKT (G) 

Ref.: [:Panie, wiem, że nikt nie 
potrafi dotknąć serca jak Ty. 
Choćbym cały wszechświat prze-
mierzyć miał, to  wiem – nie 
dorówna Ci nikt:]. 

1. Twa miłość jest jak wielkiej  
rzeki nurt, a uzdrowienie z Twych 
rąk. Twoje ramiona ukoją mój ból, 
Panie nikt jak Ty. 
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262. WEJDŹ PRZEZ KREW (E) 

Wejdź przez Krew, świętą Krew, 
wprost do Jego obecności, wejdź 
przez Krew. Jezus już zapłacił 
cenę. Wejdź do Jego obecności, 
wejdź przez Krew. 

 

263. DRZWI NIEBA (C) 

Drzwi Nieba zostały otwarte,  
Oblubieniec już woła nas. Więc 
radość w sercu swym mam, gdyż 
Jezus odkupił mnie. Oddałem Mu 
swą starą szatę, a On przyodział 
mnie w biel. Spożywam też Mannę 
z Nieba, dlatego ucztuję dziś z Nim. 

 
264. SŁOWO TWE OCHRONĄ  

JEST (F) 

1. Słowo Twe ochroną jest  w 
każdym dniu wędrówki mej. To 
Serca jest Bożego głos. On działa 
wciąż na duszę mą. 

Ref.: Boże Słowo prawdą jest; 
zmienia ciebie, zmienia mnie.  
Z otwartym sercem stoję tu. Niech 
święte Słowo działa znów! 

2. W Słowie Życia ufność mam. 
W  boju swym nie jestem sam. 
Kroczę przez świat drogą Twą, 
Ty mnie wiedziesz w Ojca Dom. 

3. Pełnię Słowa na ten dzień posłał 
Bóg Wybranej Swej, by zażądać 
dzisiaj tych, których obmył w 
świętej Krwi.  

265. ŁÓDŹ MEGO ŻYCIA (C) 

1. Łódź mego życia wzburzonym 
morzem mknie. Wiatr rozwiewa 
ciągle żagle jej. Lecz mój Przyjaciel 
Bóg zawsze wesprze mnie, gdy 
lekki wiatr w sztorm obróci się. 

Ref.: Ja wiem, kto Mistrzem wiatru 
jest. Wiem też, kto zsyła nam w dół 
deszcz. On ucisza burzę, by słońce 
wzeszło znów. Tak, Pan mój 
Mistrzem wiatru jest. 

2. Czasem niczym orzeł ku niebu 
wzbijam się.  Dusza ma wśród 
szczytów wciąż być chce.  Nie-
spodziewane burze ze wzgórz 
spychają mnie, bym potem znów 
ku szczytom mógł wzbić się. 

 

266. JESTEM DZIŚ TAK  
SZCZĘŚLIWY (C) 

Ref.: Jestem dziś tak szczęśliwy, 
bo przyjąłem Poselstwo na ten 
dzień, objawione Słowo przez 
Proroka, Posłańca przed Drugim 
Przyjściem. 

1. Wyzwolony z ruchu człowieka, w 
namaszczeniu orła dzisiaj leć. Tam, 
gdzie pokarm jest zgromadzony, 
wszystkie orły zlatują się. 

2. Podejdź dziś do tej Skały.  
Możesz teraz ukryć się w niej. 
Droga do jej wnętrza jest otwarta. 
To Światło i Głos są tam też. 
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3. Choć niewielu będzie poch-
wyconych, Oblubieńca jednak 
Głos wciąż brzmi. Złóż na Niego 
wszystkie swoje troski. Zwycięstwa 
otworzy ci drzwi. 
 

267. ODKUPIŁ MNIE (F) 
[:Odkupił mnie:], Jezus zapłacił 
cenę. Jeśli ktoś cię zapyta, co z tobą 
jest, powiedz: „Jezus odkupił mnie”. 
 

268. WIELE LAT BYŁEM  
ZWIĄZANY (C) 

1. Wiele lat byłem związany. Nie 
wiedziałem już, jak mam żyć. 
Zagubiony w obcym świecie i nikt 
nie mógł pomóc mi. Lecz Jezus na 
mej drodze wyciągnął do mnie 
dłoń i pokazał mi na Golgotę, 
gdzie On wykupił mnie. 

Ref.: [:Ktoś się mnie dotknął:], bo 
byłem ślepy, lecz chwała Mu, teraz 
widzę. Byłem w ciemnościach, 
lecz On mnie znalazł. Odkąd mnie 
znalazł, jam wolny jest. 

2. Dziś już wiem, co znaczy 
wolność i jak dobrze jest służyć 
Mu, oddać Bogu swoje życie 
i  dążyć do Chwały z Nim. I ty 
możesz poznać Pana i powierzyć 
dziś się Mu. On nie może nigdy 
zawieść cię, jak nie zawiódł mnie. 
 

269. CUDOWNA ŁASKA (C) 

1. Cudowna łaska zawsze będzie 
pieśnią mą, bo łaska ta obmyła 
z  grzechów mnie. Nie wiem, 
dlaczego Bóg tak umiłował mnie, 
zapłacił i przebaczył winy me. 

Ref.: Kieruję wzrok swój dziś tam 
na Golgotę, by ujrzeć Krzyż, gdzie 
Jezus zmarł za mnie. Cudowna 
łaska wyciągnęła z bagna mnie, 
zbawiła i obmyła z grzechów mnie. 
 

270. DUCH ŚWIĘTY WOŁA (d-moll) 

1. Duch Święty woła do Kraju, gdzie 
wieczny dzień i Zbawiciel czeka 
nas. Mam Dom tam wspaniały, bo 
Pan przygotował go, aby zabrać 
tam Swój lud. 

Ref.: Woda ze Skały posila mą 
duszę. Krew Barankowa zbawia 
mnie. Słowo Żywota to droga do 
Chwały, Prawda, co daje wolność 
nam. 

2. Dziś idę za Tobą i szczęście w me 
serce tchnie, bo zdążam w Górny 
Kraj. Zły świat zostawiłem, nie  
może dosięgnąć mnie już żadna 
grzechu moc. 

3. Wkrótce Twe Słowo uwolni  
mnie z ciała i moją duszę weźmie 
wzwyż do Kraju Światła, gdzie wnet 
z moim Królem tam ja panować 
wiecznie mam. 
 

271. DZIŚ WYPEŁNIŁO SIĘ (G) 

1. Dziś wypełniło się Pismo – sam 
Eliasz tu był pośród nas, by  
sprawiedliwość przywrócić. I oto 
jest właśnie ten czas. Choć  
ciemność okrywa narody i ucisk 
się zbliża co dnia „Prostujcie swe 
ścieżki dla Pana” – tak Prorok nasz 
wołał jak Jan. 
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Ref.: Dziś zstąpił Pan na Obłoku 
sam. W promieniach słońca lśni. 
Dźwięk trąby jasno brzmi. Ogłośmy 
więc, że Jubileusz trwa, zbawienie 
idzie już z Syjonu wzgórz! 

2. „Ożyją znów kości na Słowo” – 
tak widział Ezechiel nasz czas. 
I  to  za czym Dawid tak tęsknił: 
Świątynię odnawia Bóg w nas. Czas 
żniwa dobiega do końca, pszenica 
dojrzała już jest. Więc słudzy  
Pańscy na roli wciąż jasno  
ogłaszają, że: 
 

272. WIELE NOCY  
PRZEPŁAKAŁEM (D) 

1. Wiele nocy przepłakałem, nie 
wiedziałem, co robić mam. Ogrom 
grzechów swych widziałem wciąż, 
ukrywałem przed Bogiem się. 
Lecz    głęboko na dnie duszy  
czułem skruchę i wielki żal. Więc 
zawołałem tak: „O, przebacz mi, 
przebacz mi, Boże mój”.  

Ref.: [:Niewinnym ja, niewinnym 
ja! Nie uczyniłem tego wcale,  
niewinnym ja!:] 

2. Zniechęcałem się tak często, 
gdy widziałem upadki swe. Choć 
On nazwał mnie zwycięzcą, jednak 
wcale nie czułem się nim. Wtem 
krzyk Orła usłyszałem, drogie 
słowa dla duszy mej: „Mój synu, 
grzechów twych nie widzę już. 
Dziś uniewinniam cię”. 

3. Bóg patrzy na moje zdjęcie, 
które mi zrobił, nim powstał świat. 
Nie zważa na to, że upadam wciąż, 

bo patrzy przez Swoją Krew! On 
wie, że jestem w pułapce ciała, że 
teofanię minąłem swą. I wciąż 
powtarza mi, żem czysty jak łza, 
bo uniewinnił mnie! 
 

273. WSPANIAŁE JEST  
ZWYCIĘSTWO (E) 

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. 
 

274. ŚWIĘTEMU BOGU ODDAJ  
CZEŚĆ (F) 

[:Świętemu Bogu oddaj cześć, 
dziękczynną z serca śpiewaj pieśń. 
Jezusa, Syna Swego Bóg darował 
nam:]. [:W Nim słaby mocnym 
staje się. Biedny niechaj wyzna, że 
bogaty jest, gdyż wszystko dał 
nam Bóg:] – nasz Bóg. 
 

275. CHWALMY GO (G) 

Chwalmy Go, Pan w majestacie 
Swym, Jezus godzien wszelkiej 
chwały, mocy i czci! Chwalmy 
Go,  że zstąpił teraz tu. Pan ma 
Swój Tron wprost w sercu mym, 
dziękuję Mu! Bowiem Bóg wywyż-
szył sam Imię Jezusa. Każdy z nas 
niech wyzna więc, że Chrystus 
to   Pan! Chwalmy Go, Pan w 
majestacie Swym, Jezus, co zmarł, 
teraz wśród nas – to królów Król. 
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276. NIE MA TAKIEGO JAK  
JEZUS (G) 

[:Nie ma takiego jak Jezus, nie ma 
takiego jak On:]. Wciąż szukałem 
dookoła i patrzyłem w górę, w dół. 
Szukałem wszędzie i stwierdziłem, 
że nie ma takiego jak On. 
 

277. TY JESTEŚ CELEM MYM (C) 

1. Ty jesteś celem mym. Ty jesteś 
Bogiem mym. Ty jesteś ze mną w 
każdy dzień. Swą siłę dajesz mi. 
Ufam Ci, Boże mój. Ty jesteś dla 
mnie wszystkim, Panie mój. 

2. Ja jestem dzieckiem Twym. Ty 
jesteś Stwórcą mym. Przed Tobą 
jestem tak jak Ty. Dajesz mi Swoją 
dłoń, wzbogacasz życie me. Ty 
jesteś dla mnie wszystkim, Panie 
mój. 

3. Mój Boże, chwalę Cię. Boże, 
dziękuję Ci. Chcę Cię uwielbiać w 
każdy dzień. Przed Tobą skłaniam 
się. Oddaję Tobie cześć. Ty jesteś 
dla mnie wszystkim, Panie mój. 

 

278. WSZYSTKIE MOJE ŻALE (E) 

1. Wszystkie moje żale, gorycz, 
troski, spory Panu memu dziś  
powierzam tu. Nie mają znaczenia 
bóle i zmartwienia. Jezus pewną 
Skałą jest. 

Ref.: Stoję więc na Wieków Skale, 
pewnie, choć się piętrzą fale. Pan 
obdarzył mnie wspaniale, stoję 
więc na pewnej Skale tej. 

2. Przecież On nie odszedł, nie 
zostałem sam.  Pocieszenie w 
Duchu Pańskim mam. Dotyk Jego 
dłoni od pokus mnie chroni. Jezus 
pewną Skałą jest. 

3. Biegnąc ciągle naprzód, zbliżam 
się do Domu. Zbawcy więcej ufam 
też co dnia. Z Panem w społecz-
ności nie mam wątpliwości. Jezus 
pewną Skałą jest. 
 

279. EL ELAH ELOHIM (C) 

Ref.: El Elah Elohim! Panie, pragnę 
wielbić Cię! El Elah Elohim! Panie, 
pragnę wielbić Cię!  

1. Ojcze, idę dziś do Ciebie. Nie-
ważne, jaka droga jest. Nieważne, 
co się dzieje wokół. Będę stale 
wielbić Cię.  

2. Dzisiaj szatan w swym Edenie 
chce przygniatać ciągle mnie. Lecz 
przez moc Bożego Ducha on już 
pokonany jest. 
 

280. WYZNAJĘ KREW (G) 
Wyznaję Krew przelaną na  
Golgocie. Ta droga Krew tam 
lała  się za mnie – za każdy ból, 
choroby, grzechy me. Gdy szatan 
dręczy mnie, wyznaję Bożą Krew! 
 

281. SĄ CHWILE JAK TA (C) 

Są chwile jak ta, gdy śpiewam mą 
pieśń, mą miłości pieśń do Jezusa. 
Są chwile jak ta, gdy wznoszę swój 
wzrok, mój głos, ręce do Pana 
Chwał. Śpiewam: „Kocham Cię! 
Panie, kocham Cię!”. Śpiewam: 
„Kocham Cię! Tyś mój Bóg i Pan”. 
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282. ŚPIEWAJ O MIŁOŚCI  
BOŻEJ (A) 

1. Śpiewaj o miłości Bożej, jak 
łaskawy, dobry On. W Swych 
przybytkach cudnych w Niebie 
przygotował dla nas Dom. 

Ref.: Gdy będziemy już w Niebie, 
ile szczęścia, radości będzie tam! 
Gdy ujrzymy Zbawcę, zwycięstwa 
zabrzmi głośny psalm! 

2. Gdy kroczymy życia drogą , 
nieraz chmury mroczą dzień. 
Lecz gdy skończy się pielgrzymka, 
minie wszelki smutku cień! 

3. Służmy zatem Panu wiernie, 
dążąc do Niebieskich wrót. Jeden 
przebłysk Jego Chwały wynagrodzi 
życia trud. 

4. Naprzód więc, nagroda czeka. 
Wnet ujrzymy Jego Twarz. Bramy 
z pereł się otworzą.  Tam nas 
spotka Zbawca nasz. 

 

283. DZIŚ STOJĘ PRZED MYM  
PANEM (G) 

1. Dziś stoję przed mym Panem w 
uwielbieniu, czci, przed Bogiem, 
który stworzył cały świat. On  
uspokaja szalejące wody mórz.  
Pan oddał życie Swe, bym dzisiaj 
ja mógł żyć. 

Ref.: Mój Pan mą siłą jest na każdy 
dzień na ziemi tej. Tak, mój Pan 
jest Skałą mą na wieki już. 

2. Pan daje łaskę ziemi tej, gdy 
wstaje dzień, a grzesznik znajdzie 
ukojenie w Nim, bo On uzdrowi 
i przebaczy grzechy mu. Kto ufa w 
Bogu swym, nie będzie cierpiał już. 

 
284. BÓG OBJAWIŁ SWEJ  

WYBRANEJ (G) 

1. Bóg objawił Swej Wybranej 
Słowo Życia na ten dzień. Przez 
Proroka uchwyciłem objawienie 
dane mi. Jestem w Nim – dziś to 
wiem. Wiem, że Bóg przeznaczył 
mnie, bym Słowem żył, bym Życie 
w Nim miał. 

Ref.: Objawienia Głos to Prawdy 
jest siew. Dziś z łaski to wiem, że 
Życie w nim jest. Człowieczy Syn 
objawił się, Siedem Pieczęci otwarł 
nam. Objawienia Głos to Prawdy 
jest siew. 

2. Biblia mówi, że wybrani Żywym 
Słowem dzisiaj są.  Doskonali i 
bezgrzeszni, szaty białe ich, bez 
plam. Tak, Bóg mnie predesty-
nował i z miliona wybrał mnie, 
bym Słowem żył, bym Życie w Nim 
miał. 

3. Bóg otworzył moje oczy, bym 
zobaczyć Prawdę mógł. Z więzów 
grzechu mnie uwolnił, dał zwy-
cięstwo w Słowie Swym. Dźwięk 
radości w sercu brzmi, że Bóg z 
łaski daje mi, bym Słowem żył, 
bym Życie w Nim miał. 
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4. Powołany do adopcji, Bożym 
synem jestem dziś. Wkrótce święci 
wszystkich wieków odejdziemy w 
Górę stąd. Czasy pogan kończą się. 
Już za chwilę pójdę stąd, bo Życie 
w Nim mam. On zabierze mnie. 
 

285. PAN JEZUS NAM DZIŚ  
OTWARŁ (d-moll) 

1. Pan Jezus nam dziś otwarł 
Siedem Pieczęci. Przemówił Swoim 
głosem, byśmy byli wzięci. Niech 
każdy jest radosny, słysząc o tych 
sprawach. Było to objawienie Syna 
Człowieczego. Wiem, że to był On 
sam. 
Ref.: Jezus Chrystus, chwała Mu! 
On odsłonił Swoją Twarz. Ułaskawił 
dzisiaj mnie. Było to objawienie 
Syna Człowieczego. Wiem, że to 
był On sam. 
2. Wybrane dzisiaj orły szybują w 
nieznane, podnoszą swoje skrzydła, 
jak było obiecane. Burza Słowem 
uciszona w górach Kolorado. Było 
to objawienie Syna Człowieczego. 
Wiem, że to był On sam. 
3. Tych siedmiu aniołów zstąpiło 
na ziemię, wlewając w nasze serca 
jasne zrozumienie. Choć świat się 
dziś rozpada, jasno to widzimy. 
Było to objawienie Syna Człowie-
czego. Wiem, że to był On sam. 
 

286. MIEJSCE CICHE MAM (C) 
Miejsce ciche mam w moim Panu, 
tam gdzie w Duchu przebywam 
z  Nim sam na sam. Tam gdzie 
siły nowej udziela mi Pan, w tej 
kryjówce chcę zostać z Nim sam. 

287. O, ZBUDŹ SIĘ WRESZCIE  
(d-moll) 

1. O, zbudź się wreszcie i ze snu 
powstań, a uwolni Prawda cię! 
Bo z góry Syjon twój idzie Zbawca 
i rok łaski zaczął się.  

Ref.: O, alleluja! O, alleluja! Alleluja, 
Panu cześć! O, alleluja! O, alleluja! 
Alleluja, Panu cześć!  

2. Dziś przez żar pieca wielkich 
utrapień Ja prowadzę ciebie, spójrz! 
Lecz dam ci srebro zamiast żelaza, 
zamiast miedzi – złota skarb.  

3. Tyś mym wybranym, Jam cię 
odkupił. Na Swej dłoni noszę 
cię!  Znów zbiorę wszystek lud 
rozproszony. Do swej Ziemi wejdą 
wnet! 
 

288. PANIE, TYŚ CENNIEJSZYM (D) 

Panie, Tyś cenniejszym jest od 
srebra. Panie, Tyś od złota droż-
szym mi. Panie, Tyś piękniejszym 
od diamentów i nic na świecie nie 
dorówna Ci! 

 

289. NIECH MÓWI SŁABY:  
„MAM MOC” (D) 

1. Niech mówi słaby: „Mam moc”. 
Niech mówi biedny: „Wszystko 
mam”. Niech mówi ślepy: „Widzę 
znów, we mnie to uczynił Bóg”. 

Ref.: Hosanna! Hosanna Barankowi, 
co Siebie dał! Hosanna, hosanna, 
Jezus zmarł i zmartwychwstał! 
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2. Wchodzę w Rzekę, gdzie grzechy 
me zmywasz, Zbawco, Swoją 
Krwią. Z Niebios miłość wylewa 
się. Łaską Swą ogarniasz mnie. 

3. Z wód głębokich podniosę się 
wprost w ramiona, Panie, Twe. 
I  zaśpiewam nową pieśń: „Jezus 
Król uwolnił mnie”. 
 

290. WIARA W TOBIE SIĘ  
RWIE (D) 

1. Wiara w tobie się rwie, serce 
ciszy tak chce, więc w gorących 
modlitwach wciąż trwasz.  Ale 
wiedz, duszo ma, próżna prośba 
jest twa, zanim wszystko na ołtarz 
ty dasz. 

Ref.: Czyś już wszystko na ołtarz 
położył, co masz, a w twym sercu 
Duch Święty ma straż? Tylko 
wtedy i ty możesz pokój mieć cny, 
gdy Mu ciało i duszę swą dasz. 

2. Chciałbyś z Panem tu żyć, w 
Jego Świetle wciąż być? Jego 
pokój tak błogi czy znasz? Wiele 
skarbów On ma, które chętnie ci da, 
jeśli wszystko na ołtarz Mu dasz. 

3. Nie wie tego nikt z nas, co nasz 
Pan może dać, ile łask, błogosła-
wieństw On ma, ile szczęścia już 
tu spłynie temu, co Mu wszystko 
gotów na ołtarz jest dać. 
 

291. WIARĄ W OBIETNICE (A) 

1. Wiarą w obietnice Boże żyję ja. 
Tylko Jemu ufam, On mi pomoc 
da. Wiem, że nigdy nie zawiedzie 
mnie mój Bóg. Żyję więc bez obaw 
i bez trwóg. 

Ref.: Wiarą, wiarą, żyję wiarą w 
obietnice mego Zbawcy. Wiarą, 
wiarą, chcę wiarą w obietnice 
Boże żyć. 

2. Wiarą w obietnice Boże zawsze 
żyć. Podczas burz, nawałnic o wie-
czności śnić. W chwili zwątpień, 
pokus, błogą pewność mam:  
Słowo Boże nam zwycięstwo da. 

3. Wiarą w obietnice Boże będę 
żyć. Z nią złączony mogę się nad 
ziemię wzbić. Miłość Jego mnie 
posila z dnia na dzień. Śmiało idę 
z Nim przez nocy cień. 

4. Wiarą w obietnice Boże żyj i ty. 
Radość, pokój wnet wypełnią twoje 
dni. Zechciej Mu zaufać, serce 
Jemu dać, wiarą w obietnicach 
Bożych trwać. 

 

292. SŁOWO TWE ŚWIATŁEM (G) 

Ref.: [:Słowo Twe Światłem jest dla 
moich stóp i pochodnią ścieżek 
mych:]. 

1. Kiedy boję się, wiem, że zbaczam 
z drogi Twej, Tyś wiernym jest, 
podtrzymujesz mnie. Cóż mi strach, 
gdy wiem, że Ty jesteś przy mnie? 
Więc, tak proszę, bądź po życia 
kres.  

2. Przyjmij, proszę, więc wdzięczne 
serce, które chce w miłości Twej 
tak wiernie trwać. Ty  prowadzisz 
mnie, pokazujesz drogi Swe. Więc 
śladem Twym podążać chcę.  
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293. SŁYSZĘ KRZYK I WOŁANIE (G) 

1. Słyszę krzyk i wołanie zakutych 
w kajdany, bez nadziei, porażonych 
na śmierć. Widzę łzy niewolników 
wołających tak: „Czy jest ktoś  
godzien odkupić nas?”. 

2. Nagle płacz wszystkich ustał, 
głos rozbrzmiewa się: „Nie płacz 
Janie, On stał godnym się. Sam 
Baranek jest twym Krewnym, On 
zapłacił twój dług. Stał się godny, 
by odkupić cię!”. 

Ref.: [:Godzien, godzien, godzien 
jest Baranek wziąć cześć!:] 

3. Cały zastęp odkupionych z  
wszystkich wieków dziś brzmi. 
Nowa pieśń z ust ich wznosi się. 
Dla Baranka, który zgładził cały 
dług i grzech niechaj chwały  
rozbrzmiewa się pieśń. 

 

294. SĄ DWIE DROGI (D) 

1. Są dwie drogi – ty wybierz sam, 
którą pójdziesz przez życie swe. 
Słowo Boże weź, nie to, co daje 
świat. To, w co wierzysz, stanie się. 

Ref.: Rozłóż skrzydła swe na wiary 
wiatr. Możesz wzlecieć do wyższych 
miejsc. I nie miotaj się, to łaska jest. 
Rozłóż skrzydła swe na wiary wiatr. 

2. O co wołasz? Co pragniesz  
mieć? Co dla ciebie zbyt trudne 
jest? Słowo wiary weź, a stanie się 
to, o co wołasz, co pragniesz mieć. 

3. Spójrz na orła lecącego w dal. 
On nie miota się, nie wysila sam. 
Na prądach wiatru unosi się. Tak 
samo wiary wiatr podniesie cię. 

 

295. KROCZMY W ŚWIETLE (E) 

Kroczmy w Świetle, cudnym  
Świetle, gdzie krople rosy miło-
sierdziem lśnią. Świeć wkoło nas, 
Panie, jak w noc tak i w dzień. 
Jezus, Światłość świata. 

 

296. RUSZAMY W PRZÓD (A) 

Ruszamy w przód, Panie, ruszamy 
w przód. Ruszamy w przód, Panie, 
ruszamy w przód. Mogę słyszeć 
szum wśród morwowych drzew. 
I  ja wiem, ja wiem, ja wiem, że 
ruszam w przód. Idź dalej bracie, 
idź dalej siostro, to jest wymarszu 
dzień. Podejdź trochę bliżej, gdzie 
płyną strumienie. Ruszaj bracie 
naprzód. 

 

297. OD CHWAŁY DO CHWAŁY (A) 

Od Chwały do Chwały Pan zmienia 
mnie, zmienia mnie, zmienia mnie, 
bym Jemu podobnym przez Słowo 
już był, bo miłość Bóg zesłał na 
świat. Bo On zmienia, zmienia mnie 
od ziemskich spraw do Niebieskich 
Chwał. Swój obraz i kształt w 
sercu mym wyryć chce, bo miłość 
Bóg zesłał na świat. 
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298. W CZASIE TYM, GDY PIEKŁA  
TAK SROŻY SIĘ GNIEW (A) 

1. W czasie tym, gdy piekła tak 
sroży się gniew i  gdy grzech 
zastawia mi sieć, niech w tym 
świecie Twoja ochrania mnie Krew. 
Ty przeze mnie Światłem Swym 
świeć. 

Ref.: O nowe z Tobą , Panie, 
przeżycie proszę Cię. Zwycięzcą 
tylko w Tobie śmiem być. Więc daj 
mi nowych sił, mi na nowo objaw 
się. Racz w mocy Swej łaski mnie 
skryć. 

2. O, Ty widzisz wszystkie upadki tu 
me. Muszę zawstydzony dziś stać. 
Daję więc na nowo dziś życie Ci 
swe. Racz w nie nową siłę Swą wlać. 

3. Do miłości pierwszej zwróć, 
Panie, mój krok i skruszone serce 
mi daj. Od doczesnych złud  
wszelkich odwróć mój wzrok. 
Prowadź drogą mnie w Niebios 
Kraj. 

 

299. W WIĘZACH GRZECHU (A) 

1 W więzach grzechu pojmany 
leżałem, życie smutne jam ciągle 
wiódł. Ale teraz Jezusa poznałem, 
Jego pokój to łaski cud. 

Ref.: Tak naprawdę jest to wielki 
cud, że Jezus wyratował mnie. 
Jednak On jest jeszcze wciąż ten 
sam. Dziś i tobie pomóc chce. 

2. Wszelki grzech, co mi ranił 
sumienie, jest wrzucony w 
głębokość mórz. Jezus pełne mi 
dał wyzwolenie. Twarde jarzmo 
połamał już. 

3. Jeśli ty dotąd grzechem zwią-
zany, bez Jezusa w zwątpieniu 
brniesz, w Nim ratunek zupełny ci 
dany. Tylko przyjdź, tylko spójrz 
i wierz. 

 

300. BEZ NIEGO JA NIC  
NIE ZROBIĘ (E) 

1. Bez Niego ja nic nie zrobię. Bez 
Niego nie znaczę nic. Bez Niego 
leciałbym z wiatrem jak opadły 
uschły liść. 

Ref.: Jezu, o Jezu, Tyś jest szczę-
ściem mych dni. Wszystkim, wszy-
stkim Tyś mi! O Jezu, o Jezu, bez 
Ciebie zginąłbym i ja. 

2. Bez Niego pusto i ciemno. 
I serce w rozpaczy łka. Bez Niego 
zginąłbym marnie, lecz z Jezusem 
zbawionym ja. 

 
301. TYŚ JEST SCHRONIENIEM  

MYM (h-moll) 

Tyś jest schronieniem mym. Napeł-
niasz serce me wonnością Swych 
pieśni, kiedy strach ogarnia duszę 
mą. Będę ufać Ci, będę ufać Ci. 
Słaby niechaj wyzna: „Mocą i siłą 
mą Bóg. Będę ufać Ci”. 
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302. JEST TO BOŻEJ CUD  
MIŁOŚCI (D) 

1. Jest to Bożej cud miłości, że ja 
mogę kroczyć wzwyż. Pielgrzymuję 
już do włości, tam gdzie róże  
kwitną wciąż. Przyjdę pewnie ja 
do Kraju, tam gdzie róże kwitną 
wciąż. Kiedy wschodzi ranna zorza, 
w jej promieniach w Górę dąż. 

2. W rannej zorzy dzień przy-
chodzi, z mego serca znika cień. 
Radość, pokój, żywot błogi daje 
Zbawca w każdy dzień. Wichry, 
burze tak działają, niszczą piękno 
kwiatów róż. Lecz ja pielgrzymuję 
śmiało, tam gdzie róże kwitną 
wciąż. 

3. Chcę ja uciec światu temu, 
serce moje z Tobą zwiąż, w tym 
nowym przebywać Kraju, gdzie już 
róże kwitną wciąż. Drogi Jezu mój 
kochany, gdy mnie weźmiesz w 
Górę wzwyż, uwielbiać Cię tam 
będziemy, żeś nas zbawił przez 
Swój Krzyż. 
 

303. PUSTY, ZŁAMANY (E) 

1. Pusty, złamany stałem przed 
Nim – naczynie niegodne, pełne 
grzechu i win. Ale On mnie nie 
odrzucił, rozpoczął dzieło na nowo. 
Dziś wspominam ten dzień, gdy 
nie odrzucił gliny precz. 

Ref.: Znowu i znowu mnie kruszy, 
kształtuje. Formuje glinę wciąż na 
obraz Swój. Naczyniem ku czci ja 
jestem dziś, dlatego że Jezus nie 
odrzucił gliny tej. 

2. Ja jestem gliną, Pan garncarzem 

mym. On chce, bym Jego obrazem 

był. Gdy to naczynie upadnie, 

rozbite zostanie, On pozbiera 

kawałki i nie odrzuci gliny Swej. 

3. O mój Garncarzu, dziś chcę 

służyć Ci, być Twoim naczyniem, 

tylko dla Ciebie żyć. A zatem chcę 

tak ponad wszystko Jemu oddać 

się. Tylko być Jego gliną. Niech On 

formuje mnie jak chce. 

 

304. WYKONAŁO SIĘ (G) 

1. Wykonało się, alleluja! Wykonało 

się, chwała Panu! Bój zakończył się, 

zwycięstwo jest me, wykonało się. 

2. Zwycięstwo jest me, alleluja! 

Zwycięstwo jest me, chwała Panu! 

Bój zakończył się, zwycięstwo jest 

me, wykonało się. 

3. Uzdrowienie mam, alleluja! 

Uzdrowienie mam, chwała Panu! 

Bój zakończył się, zwycięstwo jest 

me, wykonało się. 

4. Bóg objawił się w Swoim Słowie. 

Bóg objawił się, chwała Panu! Bój 

zakończył się, zwycięstwo jest me, 

wykonało się. 

5. Pieczęć Bożą mam, alleluja! 

Pieczęć Bożą mam, chwała Panu! 

Bój zakończył się, zwycięstwo jest 

me, wykonało się. 
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305. DZIEŃ PO DNIU  
JA ZBLIŻAM SIĘ (D) 

Na nutę: „Dzień po dniu, dla każdej 
nowej chwili” 

1. Dzień po dniu ja zbliżam się do 
Chwały. Jezus Chrystus zszedł, by 
karmić mnie. On tym Drzewem jest 
Żywota z Raju, a ja owoc z niego 
pragnę jeść. Ojciec posłał dla mnie 
tu Proroka, a on szedł, bym za nim 
też mógł przejść. Ślady stóp ja 
widzę dziś w tym Słowie; Nauczyciel 
w Biblii wskazał mi. 

2. Jak Symeon raz u bram świątyni 
czekał, by zbawienie ujrzeć swe. 
Dzieci Boże też tak zobaczyły, gdy 
ten Anioł znów na ziemię zszedł. 
Doskonałą wiarę miał nasz Prorok, 
on też do niej przyprowadził mnie. 
Całym sercem wierzę, że to Eliasz. 
Obietnica wypełniona jest. 

3. Odpoczywa dzisiaj moja wiara 
w wypełnionym Słowie na ten czas. 
Ojciec mnie wspaniale tak odżywia, 
krok za krokiem w Słowie idę sam. 
To co Bóg powiedział, już się stało. 
Wiarę w zachwycenie dał mi też. 
Ja już wiem i to jest w moim sercu: 
Dalszy krok to zmartwychwstanie 
jest. 
 

306. TEN KRZYŻ, NA KTÓRYM  
JEZUS ZMARŁ (F) 

1. Ten Krzyż, na którym Jezus zmarł, 
jest schronieniem od strachu i kar. 
Tam za grzech twój i mój płynie 
łask wieczny zdrój. To Bożej miłości 
przedziwny jest dar. 

Ref.: [:Przy Krzyżu jest miejsca 
dość:]. Choć wielu już tam przy-
garnął nasz Pan i dla ciebie jest 
miejsca dość! 

2. Niejeden już przyjął Go rad, 
zostawiając za sobą ten świat. Lecz 
On czeka, bo chce zbawić także 
i  cię. Więc pośpiesz do Niego, nie 
marnuj swych lat. 

3. Przemożna i silna to dłoń, 
przeogromnej miłości to toń, co 
wybawia i dziś przez skrwawiony 
ten Krzyż. Więc duszo, co w grze-
chach wciąż trwasz, pośpiesz Doń. 
 

307. ŁASKĄ JESTEŚMY  
ZBAWIENI (C) 

[:Łaską jesteśmy zbawieni. Z łaski 
możemy tu stać. Łaską usprawie-
dliwieni. I przez Baranka Krew 
dałeś nam przystęp do Siebie , 
przed Twój Łaski Tron. Tą łaską 
obdarzeni, Tobie składamy hołd, 
Tobie składamy hołd:]. Któż Panie 
mógł nas oczyścić z naszych win? 
Nikt, tylko Ty w łasce Swej, przez 
Baranka Krew. Tą łaską obdarzeni 
[:Tobie składamy hołd:]. 
 

308. PRZEMIEŃ SERCE ME (D) 

Przemień serce me, uczyń szczerym 
je. Przemień serce me, pragnę być 
jak Ty. Tyś jest garncarzem, jam 
gliną Twą. Skrusz mnie, ukształtuj, 
o to modlę się. Przemień serce me, 
uczyń szczerym je. Przemień serce 
me, pragnę być jak Ty. 
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309. CHWALĘ CIEBIE, PANIE (A) 

1. [:Chwalę Ciebie, Panie, i uwiel-
biam. Wznoszę w górę swoje ręce, 
wywyższając Imię Twe:]. 

Ref.: [:Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła 
czynisz dziś. Nie dorówna Tobie 
nikt. Nie dorówna Tobie nikt!:] 

2. [:Jesteś mą nadzieją, wiarą, 
życiem. Daj mi poznać Swoje drogi, 
bym nie zbłądził nigdy już:]. 

3. [:Jesteś moim Panem i Opoką. 
Tobie składam swoje troski, Tobie 
daję serce swe:]. 
 

310. KTOŚ ZAPUKAŁ TU (A) 
Na nutę: „Chwalę Ciebie, Panie” 

1. Ktoś zapukał tu, w mego serca 
drzwi. Zobaczyłem, jak samotny, 
odrzucony stałeś Ty. Twój proroczy 
Głos łaską mi się stał. Otworzyłeś 
mi Twą drogę, razem z Tobą idę ja.  

Ref.: To byłeś Ty, który Słowem 
stworzył świat i do ciała zniżył 
się  Swą świętą przelać Krew, 
skosztować ból, przez cierpienia 
tutaj iść. Odrzucony królów Król 
rozumie dobrze mnie. 

2. Twoja silna dłoń mocno trzyma 
mnie i prowadzi w życia boju, bym 
zwycięsko skończył bieg. Kiedy 
brak mi sił, blisko Ciebie mam. 
W mych słabościach dajesz mocy. 
Potrzebuję Ciebie, tak. 
 

311. ŁASKA CUDOWNA (G) 

1. Łaska cudowna moim udziałem 
jest. Zasługą Zbawcy to, że wolność 
mam ja. Łaska cudowna zmienia 

codziennie mnie, każdy obmywa 
brud, co splamić mnie chce.  
I wszystko, co mam, ja kładę u 
stóp wspaniałego Wybawcy, co 
kocha mnie. 

2. Miłość cudowna z śmiercią 
toczyła bój do ostatniego tchu, 
by  zetrzeć mój grzech. Miłość 
cudowna mocą swą pęta rwie, 
daje nam wolność swą i Życie 
w nas tchnie. I wszystko, co mam, 
ja kładę u stóp wspaniałego  
Wybawcy, wielkiego Wybawcy, 
wielkiego Wybawcy, co kocha 
mnie.  
 

312. PASTERZU MÓJ (D) 

Pasterzu mój, widziałeś, zgubiłem 
się. Pasterzu mój, w miłości 
szukałeś mnie. Szukałeś i znalazłeś 
mnie, na rękach zaniosłeś mnie 
Swych. Wróg nic nie zdziałał, boś 
Ty ze mną. Nie chcę już samotnie 
iść. Pasterzu mój, Zbawco i Panie 
mój, Pasterzu mój, chcę zawsze 
przy boku Twym być. 
 

313. KORONY ZŁOTEJ (D) 

1. Korony złotej tu na ziemi nie 
miał On, lecz wieniec z cierni 
zdobił Jego skroń. Grzesznika dłoń 
tym wieńcem uwieńczyła Go. W 
nim miast rubinów krwawe krople 
lśnią. 

Ref.: Drewniany Krzyż to Jego Tron. 
W królestwie serc panował On. 
Rubinów blask nie zdobił Go, a 
miłość Swą wypisał Krwią. 
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2. Nie zdobił Tronu Jego marmur 
ani spiż, bo Tronem Jego był  
drewniany Krzyż. Na Krzyżu tym za 
grzechy świata umarł On. I zamiast 
fanfar w mroku zagrzmiał grom.  

3. W królewski strój nie przyozdobił 
Go ten świat, lecz w krwawe 
rany miast szkarłatnych szat. Z tych 
ran popłynął zdrój niewinnej, 
świętej Krwi. W Nim przebaczenie 
grzechów dane mi. 
 

314. KRÓLESTWA BOŻEGO (D) 

Królestwa Bożego szukajcie wpierw 
i jego sprawiedliwości, a wszystko 
inne przydane będzie wam, alleluja, 
amen. Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, amen. 
 

315. JEST JEDEN KRAJ (G) 

1. Jest jeden Kraj, gdzie pokój 
wieczny, gdzie trosk i bólu nie ma 
już. W tym Kraju będę ja bezpie-
czny, nie zaznam tam już strachu 
ani burz.  

Ref.: O, wspaniały Kraj, tam ja 

zobaczę, gdzie Boża Światłość 

świeci wciąż, w tym nowym Kraju 

kiedyś stanę i spotkam tam  

wybrany Boży lud. 

2. Gdy kroczę tu przez przeszkód 

roje, które mi w drodze kładzie 

wróg, do Nieba wznoszę oczy  

moje, gdzie mój Zbawiciel, gdzie 

mój Pan i Bóg.  

3. Czy chciałbyś iść do tego Kraju, 
gdzie Jezus mieszka w Chwale 
Swej? Oddaj więc życie swemu 
Panu i Jego woli całkiem poddaj się. 
 

316. O TWÓJ POKÓJ DZIŚ  
PROSZĘ CIĘ (F) 

1. O Twój pokój dziś proszę Cię, 
niech on wypełni i mnie. Obiecu-
jesz to w Słowie Swym, dać pokój 
proszącym Cię. 

Ref.: [:Świat coraz bardziej pogrąża 
się w grzech, lecz ja, o mój Panie, 
chcę wciąż bardziej kochać Cię:]. 

2. O Twą miłość dziś proszę Cię, 
niech ona wypełni mnie. Obiecu-
jesz to w Słowie Swym, wysłuchać 
modlących się. 

3. O Twą mądrość dziś proszę Cię, 
niech ona wypełni mnie. Obiecujesz 
to w Słowie Swym, dać mądrość 
proszącym Cię. 
 

317. KIEDY STAWIAM WIARY  
KROK (C) 

1. Kiedy stawiam wiary krok, 
obietnicom wierzę wciąż, Pan mnie 
zmienia w obraz Swój przez świętej 
łaski zdrój. Pokonując góry trosk, 
wzbijam się na wyżyn moc. Błogo-
sławieństw promień zlał cudowny 
Król i Pan. 

Ref.: Tylko Twa łaskawa dłoń 
wyrwała mnie ze świata szpon. 
Miłość Twa ogarnia mnie. Chcę 
wielbić Cię! Chcę wielbić Cię! 
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2. Słowo Twe pokrzepia mnie. 
Pokój Twój wypełnia mnie. Moc 
zwycięstwa – Imię Twe. Chcę 
Panie wielbić Cię. Tyś z miliona 
wybrał mnie, zwiesz Oblubienicą 
mnie. Na kolanach sadzasz Swych, 
uczysz tajemnic Twych. 

 

318. PODRÓŻ PAWŁA  
JUŻ ZNUŻYŁA (h-moll) 

1. Podróż Pawła już znużyła, jego 
ciało słabło wciąż. Czas odejścia 
szybko zbliżał się, sięgnął więc po 
pióro swe. W liście pisał: Synu mój, 
ja stoczywszy wiary bój, dzieło ci 
powierzam swe, a modlitwą moją 
jest: 

Ref.: Słowo głoś! O Krzyżu świadcz! 
Odkupienie niechaj pozna grzeszny 
świat. Nie wstydź się, głos swój 
wznieś, ewangelię Jego szerz. Niech 
świat pozna Go przez twój głos. 

2. Tymoteusz jest u Pana, ale list 
pozostał tu. Misja dawno w nim 
spisana już, wywołuje synów znów. 
Wywyższajcie Imię Pana! Niech 
usłyszy każdy, że łaska dziś nam 
dana jest. O nadziei głoście też. 
 

319. CZEMU ROZPACZASZ (C) 

1. Czemu rozpaczasz we mnie, 
o  duszo moja, czemu drżysz we 
mnie wciąż? Ufaj Bogu, gdyż Go 
jeszcze sławić będę. On jest mym 
zbawieniem i Bogiem mym! 

Ref.: Pan posyła łaskę Swoją już z 
poranku, a w nocy śpiewam Jemu 
pieśń. Wołam do Boga mego życia, 
do Boga mego życia. O duszo moja, 
zaufaj Mu! 

2. Zesłałeś Światło, Panie, i Prawdę 
Twoją. Niech prowadzą mnie wciąż 
do mego Boga, Boga mej radości. 
Zawsze będę Ciebie wysławiać, 
o Boże mój! 
 

320. GDY DOTYKASZ MEGO  
ŻYCIA (D) 

1. Gdy dotykasz mego życia się 
ręką Swą, to budzi w sercu moim 
pieśń: „Panie, kocham Cię!”.  

2. Z głębi duszy ślę wyznanie to 
miłe Ci: „Tyś jest mój Król, Tyś jest 
mój Bóg. Panie, kocham Cię!”. 

 

321. SYNA MARNOTRAWNEGO (G) 

1. Syna marnotrawnego do domu 
wzywa Bóg: „Wróć, zbłąkany synu. 
Wróć do domu już!”. Chociaż  
dawno rzuciłeś bezpieczny Ojca 
próg, Bóg z miłością woła cię wciąż.  

Ref.: Jezus woła cię. Zbłąkany 
synu pójdź Doń! Jezus woła cię. 
Zbłąkany synu pójdź Doń!  

2. Bóg wciąż czeka, byś wreszcie 
powierzył Mu swój los. Wciąż 
cierpliwie woła. Wróć, wciąż woła 
cię. Będzie źle, gdy zagłuszysz 
Świętego Ducha głos. Wróć, dopóki 
Bóg jeszcze zwie. 
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3. Wróć, tam w domu Ojcowskim 
jest Chleba zawsze dość. Ojciec 
ciebie woła: „Wróć do domu, 
wróć!”. Spójrz, już stół zastawiony. 
Tyś więcej niźli gość. Wróć, łach-
many swe wreszcie zrzuć. 
 

322. PAN BUDUJE SWE  
NOWE JERUZALEM (C) 

Na nutę: „Tak jak jeleń” 

1. Pan buduje swe Nowe Jeruzalem, 
zbiera wybranych Swych. Wzywa 
tych, których szaty są wyprane 
w  świętej Jego Krwi. Leczy rany, 
uciszy krzyk, wszystko nowe On 
czyni w nim. Pan zamieszka w tym 
Nowym Jeruzalem, my będziemy 
z Nim. 

2. Nowe ciała ma Pan tam dla 
tych, którym nowe imiona dał.  
W  Jego Mieście będziemy wciąż 
przebywać, w Świetle Króla Chwał. 
Jezus, Boży Baranek, Bóg, na Nim 
Ojciec zbudować mógł całą ziemię 
i Nowe Jeruzalem. Wieczna chwała 
Mu! 
 

323. WIELKI SĘDZIA (G) 
Na nutę: „Podnieś głowę wzwyż, spójrz, 
na Tronie Król” 

1. Wielki Sędzia, Król zstąpił z 
Nieba dziś świat osądzić, a nam 
świętym wiecznej łaski zdroje zlać. 
Do świątyni Swej zstąpił dzisiaj 
Pan. Chwała Jego Tron okrywa, 
Logos jest wśród nas! 

2. Z Ojca Tronu zszedł, własny 
zajął Tron. Bóg Wszechmocny, Pan 
wszechświata mieszka dzisiaj w 
dzieciach Swych! Odsłonięty Bóg to 
objawił, że tylko dziś Oblubienica 
łaską Jego jest! 

3. Pośrednika czas już zakończył 
się, tajemnica odkupienia odpieczę-
towana jest! Pan objawia mi Księgę 
Swoich praw: To ja za zgubionym 
światem orędować mam. 
 

324. ZDUMIEWAJĄCA ŁASKA (F) 
Na nutę: „Cudowna Boża łaska” 

1. Zdumiewająca łaska Twa zbawiła 
z grzechu mnie. Zgubiony, ślepy 
byłem ja, lecz teraz widzę Cię. 

2. Ta łaska uczy w sercu mnie, jak 
wielbić Ciebie, czcić. O, jak ja cenię 
łaskę tę. Twą łaską pragnę żyć. 

3. Przez wiele trudów, sideł, łez 
przeszedłem z łaski tej. Bezpiecz-
nie dotąd wiodła mnie, w Dom 
zaprowadzi też. 

4. Gdy w przemienionych ciałach 
tam będziemy światłem lśnić, to 
nie zabraknie czasu nam naszego 
Boga czcić. 
 

325. ŚWIATŁOŚCIĄ SWĄ (D) 

1. Światłością Swą Ty rozjaśniasz 
ciemności. Dotknij mój wzrok,  
widzieć chcę. Serce me jest prze-
pełnione nadzieją. Z Tobą na wieki 
chcę żyć. 
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Ref.: Jestem, by Cię wielbić.  
Jestem, by Cię chwalić. Jestem, by 
ogłaszać: „Tyś mój Bóg!”. Jesteś 
tak cudowny. Jesteś tak wspaniały. 
Jesteś godzien przyjąć chwałę, 
cześć. 

2. Król mój i Pan wywyższony na 
wieki! Tobie należy się cześć. W 
pokorze Swej Ty przyszedłeś na 
ziemię zanieść me grzechy na 
Krzyż. 
 

326. CUDNY KRAJ (E) 

Ref.: Cudny Kraj, o jak tęsknię za 
nim, gdzie wkrótce już kroczyć 
będę z Nim.  Tam mój wieczny  
Dom posiadam. Ten cudny Kraj, 
wspaniały Kraj! 

1. Ja tęsknię dziś za Krajem tym, 
gdzie me dziedzictwo i mój Dom. 
Pożegnań tam nie będzie więcej 
i troska o czas zakończy się. 

2. Gdy patrzę tam, poza tę Rzekę, 
to wiary mej oglądam cel. Tam 
spotkam wszystkich moich bliskich 
i ujrzę Króla twarzą w twarz. 

 
327. ŚPIEWAJ PANU DZIŚ  

NOWĄ PIEŚŃ (C) 

[:Śpiewaj Panu dziś nową pieśń, 
Chwała niech wypełni to miejsce. 
On Królem królów jest, On – panów 
Pan, więc hołd Mu oddajmy:]. 
[:Alleluja, wielbimy Cię! Alleluja, 
Panu daj cześć:]. 

328. MÓJ JEZU, MÓJ ZBAWCO (A) 

1. Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest 
tak wielki jak Ty?! Przez wszystkie 
dni wysławiać chcę wspaniałe 
dzieła Twoich rąk. Mój Panie,  
Obrońco, Źródło mych natchnień 
i sił, niech cały świat, wszystko, co 
jest, zawsze wielbi Imię Twe.  

Ref.: Żyj na cześć Pana, rozraduj 
się w Nim. Ogłaszaj wszędzie, że 
On Panem jest. Góry ustąpią na 
dźwięk Jego słów, gdy przemówi 
Stwórca ziemi. Patrzę z podziwem 
na dzieła Twych rąk. Zawsze chcę 
kochać Cię, przy Tobie być. Co  
może równać się z tym, co  u 
Ciebie mam? 

 

329. KIM JEST TEN,  
KTÓRY ZSTĄPIŁ (G) 

Na nutę: „Kim jest ta” 

1. Kim jest Ten, który zstąpił dziś 
z  Nieba, bez początku i końca 
Swych dni? Jemu ojca ni matki nie 
trzeba, bo to wieczny jest sam 
Elohim. 

Ref.: Melchisedek, Król miasta  
Salemu! Sprawiedliwość i pokój 
są  w Nim. On też Królem jest 
Jeruzalemu, które w Górze, nad 
nami już lśni. 

2. Gdy Abraham w zwycięstwie 
powracał, Melchisedek błogosławił 
mu, chleb i wino podając dla znaku, 
co Syn Boży uczynił dziś znów. 
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3. Melchisedek jest dzisiaj na sce-
nie, służąc chlebem i winem Swym 
nam. Kiedy bój swój zwycięsko 
stoczymy, do komunii wprowadza 
nas sam. 
 

330. JEZUSA, KTÓREGO  
KOCHAM (G) 

1. Jezusa, którego kocham,  
oczekuję w każdy dzień. Obiecał, że 
mnie zabierze wkrótce, nocą albo 
w dzień. Lecz teraz, dopóki zwleka, 
całym życiem Jemu służyć chcę. 
Obietnic Jego trzymam się, bo one 
krzepią mnie. 

Ref.: Jeszcze jeden dzień, jeszcze 
jedna noc, może jedna łza i kropla 
potu. Jedno wzgórze przejść i w 
dolinę zejść, jedną krzywdę znieść, 
nim zabierze mnie. 

2. Wciąż słyszę o wojnach, głodzie, 
o trzęsieniach ziemi tej. To wszy-
stko Pan przepowiedział, gdy na 
ziemi kiedyś żył. Podnoszę swe 
oczy w górę. Wiem, że przetrwać 
pomoże mi. I w każdy dzień na 
ziemi tej chcę Jego śladem iść. 

 

331. PRZED TOBĄ STAJĘ DZIŚ (G) 

1. Przed Tobą staję dziś. Panie, 
zmień i odnów mnie, dzięki łasce 
Twej, którą dałeś mi. Słabości, 
które mam, oddaję Tobie dziś, bo 
wiem: Jak pył rozpierzchną się  
mocą miłości Twej. 

Ref.: Okryj mnie i otocz Swą  
miłością. Prowadź mnie, chcę 
blisko Ciebie być. W chwili złej 
nową siłę we mnie wlej, a wzniosę 
w górę się, jak orzeł wzbija się, 
mocą miłości Twej. 

2. Chciałbym w Niebie już wkrótce, 
Panie, spotkać Cię. A dzisiaj 
Duchem Swym w pełni we mnie 
żyj. Odnów umysł mój, bym mógł 
czynić wolę Twą, żyjąc w każdy 
dzień mocą miłości Twej. 
 

332. DAŁEŚ MI TWOJE IMIĘ (G) 

1. Dałeś mi Twoje Imię i Twój 
zmysł. Chciałeś, bym wiedział, co 
uczynić z nim.  

Ref.: W Tobie byłem ja zanim 
powstał świat, w Tobie byłem ja, 
Panie mój. 

2. Dla mnie dziś odsłoniłeś Słowo 
Swe. Więcej nic nie rozłączy z Tobą 
mnie. 

3. Miejsce mam, którego nikt nie 
zajmie mi. Na nim chcę całą  
wieczność służyć Ci.  

4. Pieśnią mą pragnę, Jezu, chwalić 
Cię. Niech jej ton hen daleko niesie 
się. 
 

333. W WYOBRAŹNI SWEJ (C) 

1. W wyobraźni swej zgubiony 
brnąłem tak i nie wiedziałem, żeś 
Ty zstąpił dla mnie sam. W całej 
pełni objawiłeś dzisiaj się, abym 
zobaczyć mógł, że Ty miłujesz mnie. 
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Ref.: Wtem Twoje Światło stanęło 
w drodze mej i zobaczyłem, że 
wybrałeś właśnie mnie. Tyś dał mi 
Słowo, że stąd zabierzesz mnie. 
O, jak cudnym dniem, cudnym 
dniem dla mnie jest Pański dzień. 

2. Całe swoje życie ja oddałem Ci, 
a Ty weselną szatę Słowa dałeś mi. 
Nie dla moich zasług otrzymałem 
ją, ale szczególna łaska Twa  
sprawiła to. 

3. Na weselnej uczcie, gdy zasiądę 
z Nim, to każdą smutku łzę mój 
Pan obetrze mi. Bóg wymaże z 
mej pamięci chwile złe i wspomnę 
sobie na przelaną za mnie Krew. 
 

334. JAHWE SHALOM (d-moll) 

Ref.: Jahwe Shalom, Jahwe Shalom, 
Tyś jest Bóg Święty, Odkupiciel 
mój. Jahwe Shalom, Jahwe Shalom, 
pokój Twym wybranym przed  
Obliczem Twym. 

1. Ty w Chrystusie wybrałeś mnie 
zanim założyłeś świat, abym przed 
Obliczem Twym ja był święty  
w miłości Twej. Przeznaczyłeś dla 
Syna mnie w upodobaniu woli Swej, 
dla uwielbienia łaski tej, którą w 
Chrystusie dałeś mi. 

2. W Nim odkupienie pełne mam 
przez Jego nieskalaną Krew, według 
bogactwa łaski tej, w zrozumieniu 
i mądrości Twej. Tajemnicę oznaj-
miłeś, że w Chrystusie połączyć 
chcesz w jedną całość, co na 
Niebie jest i na ziemi jest także w 
Nim. 

Ref. 2: Jahwe Shalom, Jezus 
Chrystus – Bóg, Tyś jest Odkupiciel, 
Oblubieniec mój. W obecności 
Twej odpocznienie me, gdy do 
dojrzałości dziś prowadzisz mnie. 

Ref. 3: Jahwe Shalom, Jezus 
Chrystus – Pan, Tyś jest Bóg Święty, 
Oblubieniec mój. Przez przymierze 
Twe jam Ci wierny jest. Wolę Ojca 
mego pełnić dzisiaj chcę. 

 

335. ON SZCZĘŚCIEM MYM (F) 

Ref.: On szczęściem mym i mą 
pieśnią. On Panem i Bogiem mym 
jest. Jezu, do końca życia ja pragnę 
pozostać Twym! 

1. Gdy w ciemnościach bez Pana 
błądziłem, usłyszałem Jego Głos. 
Gdy bez Niego przez życie  
chodziłem, Zbawca lepszy obiecał 
mi los. 

2. Kiedy nadszedł mój Zbawca 
w  Obłoku, z wielką czcią, wśród 
anielskich pień, wtedy przyjął mnie 
chętnie do Siebie. Jak cudowny był 
to dzień! 

 

336. ZOBACZYŁEM W TYM  
DNIU (F) 

1. Zobaczyłem w tym dniu, że Pan 
z Nieba zszedł w dół przygotować 
i zabrać Swój lud, wzbudzić tych, 
co zasnęli – zobaczę ich tu. Moje 
ciało przemieni mi Pan! 
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Ref.: Co za dzień, dzień, odejścia 
dzień! Pan w Okrzyku objawił się 
nam. Na Twój Głos mnie przemie-
niasz, bym odejść mógł stąd w 
Tysiącletni cudowny nasz Kraj. 

2. Każdy z wybranych Twych  
oczekiwał w swój czas, by 
zobaczyć, jak Ty zjawisz się, jak 
otwierasz Pieczęcie, objawiasz się 
nam. A Ty dziś wypełniłeś to sam! 

3. Wiem, wprowadza mnie Pan 
osobiście w ten Raj. Nic nie może 
zatrzymać tu mnie. Razem z Nim 
chcę panować, podziwiać Go tam. 
Jak wspaniały przed nami jest czas! 

 

337. CZY SŁYSZYSZ TEN SŁODKI  
GŁOS (A) 

1. Czy słyszysz ten słodki Głos? Czy 
słyszysz, jak Bóg woła cię? Pan 
Jezus, On zna twój los, w opiece 
ma życie twe. 

Ref.: Choćbym znał innych głosów 
tysiące, choćbym mógł poznać 
każdy ich dźwięk, lecz wołanie w 
mojej duszy kojące, odpocznienie 
w tym Głosie jest me. Wiem, to 
Głos Ducha Świętego, słodki Głos – 
działa wciąż w sercu mym. Tarcza, 
ochrona od złego, pomoc w 
ciemnym świecie tym. 

2. On mówi mi, jak bardzo mnie 
kocha. Tak cierpiał, bym Życie 
dziś miał. Chce zbawić każdego 
człowieka, z nim mieszkać w  
Przybytku Chwał. 

3. Chcę słyszeć Twój Głos, drogi 
Panie, Poselstwo w Wieczorny 
czas. Gotowym być na wołanie, 
gdyż Orła Głos wciąż woła nas. 
 

338. JEZUS, NASZ 
WSZECHMOCNY BÓG (F) 

1. Jezus, nasz wszechmocny Bóg, 
miłosierny, dobry Pan, zstąpił 
znów, by zakończyć już z Wybraną 
z pogan tu Swój plan. W Swoim 
Proroku potwierdził się, że Jezus 
Chrystus ten sam tu jest. On 
nieśmiertelność obiecał mi. Ja 
bezgranicznie chcę wierzyć Mu dziś. 

2. Jezus, nasz potężny Bóg, 
sprawiedliwy, święty Pan, zjawił 
się, aby zabrać stąd gotowy,  
święty, czysty lud. Cały ten świat 
Go odrzucił znów, nie rozpoznali 
dziś swego dnia. Każdy mógł ujrzeć 
Twe dzieła tu, lecz nie przyjęli 
znów Bożych Twych dróg. 

3. Jezus, Oblubieniec nasz, suwe-
renny, wierny Pan, miłość Swą mi 
objawił sam, bym Jego w  moim 
sercu miał. Daleko w myślach  
wybrałeś mnie, nim zaczął się tu 
poruszać czas. Tam gdzie Ty jesteś, 
chcę być i ja, i przyjąć wszystko, co 
Ty dla mnie masz. 

 
339. KIEDY PATRZĘ NA SIEBIE  

(a-moll) 

1. Kiedy patrzę na siebie, Panie mój, 
widzę tylko pożądliwości rój. Lecz 
gdy spojrzę na Ciebie, Boże mój, to 
zobaczę Twej wspaniałości strój. 
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Ref.: Moje błaganie: Ukryj mnie, 
Panie, ukryj mnie, Panie, ukryj 
mnie, Panie! W Swoim Namiocie, 
na zboża łanie, ukryj mnie, Panie, 
ukryj mnie, Panie! 

2. Tyś w Obłoku aniołów zstąpił 
sam. Oznajmiłeś drogę powrotu 
nam. Gdym to ujrzał, upadłem do 
Twych nóg. Rzekłem: „Niech będzie 
według Twoich słów”. 

3. Świat pogrąża się cały do swych 
spraw. Ze wszech stron go napawa 
wielki strach. Jezu, miejsce ukrycia 
dałeś mi. Za to całe swe życie 
składam Ci. 

Ref. 2: Okrzyk jest tutaj, wyjdź na 
spotkanie. Jezus cię wzywa, usłysz 
wołanie. Jaka to radość mieć z 
Nim społeczność, żyć pełnią Życia, 
dziedziczyć wieczność! 

 

340. KIEDYM STAŁ NA ROZDROŻU  
(h-moll) 

1. Kiedym stał na rozdrożu pełen 
grzechów i win, nędzny, splamiony, 
marnotrawny syn, Ktoś mi podał 
Swą rękę, zwrócił oczy na Krzyż, 
zdjął brzemiona me wszelkie,  
podniósł wzwyż.  

Ref.: Będę stać za Jezusem, kiedy 
sroży się wróg.  Będę stać za  
Jezusem wśród utrapień i trwóg. 
Będę stać za Jezusem w ciemną 
noc. Tak, bo wiem, że mnie strzeże 
Boża moc.  

2. Kiedy droga jest trudna i 
prowadzi przez bój, cichy głos 
Zbawcy słyszę: „Jam Bóg twój”. 
Padam na swe kolana, w górę ślę 
modły swe. On pokojem napełnia 
serce me.  

Ref. 2: Będę stać za Jezusem czy 
choroba, czy chłód. Będę stać za 
Jezusem, choć dokuczałby głód. 
Będę stać za Jezusem w każdy 
dzień. Wiem, że raz się zakończy 
nocy cień.  

3. Tak jak Eliasz nad morzem ujrzał 
obłok jak dłoń. „Deszcz potężny 
nadchodzi!” – wołał on. Tak w tym 
czasie w Obłoku posłał Słowo Swe 
Pan: „Noc się kończy, dzień świta. 
Pokój wam!”.  

Ref. 3: Będę stać za Jezusem , 
kiedy sroży się wróg. Będę stać za 
Jezusem wśród utrapień i trwóg. 
Będę stać za Jezusem w ciemną 
noc. Tak, bo wiem, że mnie strzeże 
Boża moc.  
 

341. LUDU PAŃSKI (c-mol) 

1. Ludu Pański czuwaj, bądź 
gotowy, Oblubieniec twój jest tu, 
objawione Słowo tej godziny, gdyż 
Pan zstąpił z Nieba w dół. 

Ref.: Bądź gotowy, Pan zawołał 
tak donośnie jak ryk lwa. Więc 
Boża Oblubienica Jemu dziś pier-
wszeństwo da. 

2. Syn Człowieczy dziś się nam 
objawił, Prorok był na ziemi tu. 
Dokonana tajemnica Boża. Czas 
się kończy, kres jest tuż. 
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3. Stan Sodomy dzisiaj jest na ziemi, 
ale Sędzia też jest tu – z aniołami 
mocy ognistymi nieprawości spalić 
już. 

4. Idź wciąż naprzód w objawieniu 
Słowa, doskonałość twa to Bóg. 
Przeminęło wszystko, co cząstkowe. 
Pan jest tutaj, chwała Mu! 

5. Zaproszenie na wesele przyszło, 
w szatę Słowa ubierz się. I oczekuj 
swego stąd odejścia, gdyż Pan  
przyszedł zabrać cię. 
 

342. TO JEST TA RZEKA (F) 
Na nutę: „Tam płynie Rzeka” 

1. To jest ta Rzeka, przejrzysta jak 
kryształ, Wody Żywota od Tronu 
Baranka. Chodź pić tę Wodę 
bezpłatnie, do syta. Chodź do 
Źródła Życia, co leczy i zbawia. 

2. Obmyj w tej Wodzie brud 
grzechu, winy, zła i białe szaty na 
siebie ubierz tam. To szaty Słowa, 
Pan daje ci je sam i do Wieczerzy 
zaprasza, byś z Nim jadł. 

3. On stół zastawia pokarmem 
z  Siedmiu Dań i z Drzewa Życia 
spożywać daje sam, abyś na  
wieczność nie ujrzał śmierci już, 
lecz żył dla Niego z całego serca tu. 
 

343. BYŁEM JAKO MŁODY  
ORZEŁ (E)  

Na nutę: „Wielka, święta Boża miłość” 

1. Byłem jako młody orzeł na  
kurzym placu świata. Przez Jezusa 
uchwycony w Jego Słowie jestem 
dziś. 

Ref.: Jego Słowo to mój pokarm. 
Daje wiarę, pokój, moc. Jego Słowo 
daje radość, bo tym Słowem jest 
On sam. 

2. Logos przyszło na tę ziemię jak 
za Abrahama dni, by w Poselstwie 
się objawić. Tylko Ono wartość ma. 

Ref. 2: Słucha Go Oblubienica. 
Usiądź ty i słuchaj też. Ono sprawi 
w sercu pokój, bo to jest Absolut 
nasz. 

Ref. 3: Jego Słowo to mój pokarm. 
Daje wiarę, pokój, moc. Jego Słowo 
daje radość, bo tym Słowem jest 
On sam. 
 

344. CZY TY WIESZ, CO TO BOŻE  
NASIENIE (D) 

1. Czy ty wiesz, co to Boże 
nasienie? Czy ty pragniesz Imię to 
mieć? Czy ty wierzysz, że Bóg się 
nie zmienia? On i Słowo to jedno 
jest. Jeśli Duch Boży zamieszka 
w  tobie i w Słowie zostaniesz ty, 
wtedy jesteś Bożym nasieniem. 
Oblubienica to ty. 

Ref.: I rodzaj ten On znów  
przyniesie w tych dniach, który 
miał w myślach, nim stworzył ten 
świat. Oni w pokorze chcą być 
nazwani jak On. Oni nasieniem 
tym są. 

2. Przez siedem wieków kościoła 
zawsze nasienia są dwa. Dogma-
tem karmiony był Kain w swym 
dniu, nasienie wężowe wciąż trwa. 
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Lecz Bóg ma też Swoje orlęta, 
Swym Słowem karmi je sam.  
I Malachiasz 4 pokazał im to, skąd 
wyszli, gdzie teraz są. 
 

345. TAK RADUJĘ DZISIAJ SIĘ (A) 
Na nutę: „O, napełnij mój kubek, Panie” 

1. Tak raduję dzisiaj się z tego 
Słowa, że Pan obecny tutaj jest. 
I wszelki strach z mej duszy pryska, 
bo Jego Słowo mym pokojem jest. 

Ref.: O, uwielbiam Ciebie, Ojcze! 
Dziś wysławiam święte Imię Twe, 
że w tym boju ja Cię widzę z 
przodu, że zwycięstwo pewne z 
Tobą jest. 

2. Już nie lękam więcej się złego 
wroga. Mój Bóg ogrodził Słowem 
mnie. I to ochroną mą najlepszą, 
bo po to On na ziemię znowu 
zszedł. 
3. Nie mów znowu dzisiaj mi , 
przyjacielu, że On od zawsze tutaj 
był, bo On jest dzisiaj w całej pełni, 
by zmartwychwstanie mogło odbyć 
się. 
 

346. JEST OBJAWIENIEM (C) 
Na nutę: „Tak, to nie sekret” 

1. Jest objawieniem, co uczynił 
Bóg, co uczynił dla mnie – bo 
byłem w Nim. Darował Syna,  
usprawiedliwił mnie, bym żył dla 
Niego na każdy dzień. 

2. Jest objawieniem, co czyni Bóg: 
W tym czasie zstąpił ze Słowem 
Swym. Zerwał Pieczęcie i odsłonił 
się, bym patrząc na Niego, prze-
mieniony był. 

3. Jest objawieniem, co czyni Bóg: 
doskonali nas w Słowie przez 
służbę Swą. W Swej obecności 
prowadzi nas do Swego Królestwa 
na wieczny czas. 

 

347. Z NIEBA PAN ZSTĄPIŁ (D) 
Na nutę: „Pokój mam” 

1. Z Nieba Pan zstąpił w dół, nad 
Ohio, w zasłonie Ognia i jest dziś 
tu, by w Słowie Swym dziś wieść 
Swój lud do Drzewa Życia znów. 
Idzie naprzód wciąż Boży lud, bo 
On zszedł w dół. 

2. Pan jest tu pośród nas, 
objawiając dziś w Swoim Słowie, 
że to On sam, jak Prorok głosił 
wzdłuż i wszerz, że Bóg jest dzisiaj 
tu. Syn Człowieczy objawił się już, 
wierzymy Mu. 

3. Dobrze być razem z Nim. 
Usłyszałem Poselstwo „Szalom” i 
wiem to, że On pokój Swój i miłość 
Swą chce dać przez Słowo Swe. 
Odpoczywa więc Boży lud, bo Pan 
jest tu. 
 

348. SKAŁĄ I ZBAWIENIEM  
JEST PAN JEZUS (E) 

Na nutę: „Skałą i zbawieniem jest mój 
Jezus” 

1. Skałą i Zbawieniem jest Pan 
Jezus, w Swym Słowie objawiony 
dziś. Nieporuszoną Skałą jest Pan 
Jezus. Duch Święty o Nim świadczy 
mi. Nieporuszoną Skałą jest Pan 
Jezus. Nade mną Jego miłość lśni. 
Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan! 
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2. Skałą moją jest Pan Jezus 
Chrystus, to Eliasz Go objawił mi. 
Skałą moją jest Pan Jezus Chrystus, 
przez to Poselstwo znam Go dziś. 
Skałą moją jest Pan Jezus Chrystus 
– ten sam na wieki, wczoraj, dziś; 
Bóg w Niebie, na ziemi i w nas! 
 

349. JEZUS TO NIEBIESKI  
OJCIEC (E) 

Na nutę: „Jezus to Przyjaciel lepszy” 

1. Jezus to Niebieski Ojciec. On 
zstąpił dzisiaj w dół zgodnie z  
Objawieniem 10:1 tu. I z otwartą 
Księgą w dłoni zawołał głośno, że 
Siedem Gromów odezwało wtedy 
się. W tym czasie był Posłaniec na 
ziemi pośród nas, by te wszystkie 
tajemnice dać nam znać. Alleluja! 

Ref.: On jest dzisiaj między nami. 
Słup Ognia tutaj jest, by dokończyć 
doskonałe dzieło Swe. 

2. Doskonałość dziś jest tutaj, a nią 
jest Chrystus sam, który w Słowie 
wciąż objawia Siebie nam. On, 
ten Wielki między nami, ta Głowa 
tutaj jest, bo gotowe Ciało Słowa 
zastał Swe. Dziś ta Oblubienica, 
wybrana spośród mas , Olej w 
lampie w obfitości stale ma. 
Alleluja! 

3. Duch mądrości, objawienia z 
Efezjan tutaj jest. Pośród zboru On 
manifestuje się. Gdy możemy Jego 
widzieć już dzisiaj twarzą w twarz, 
On przemienia na Swój obraz 
wszystkich nas. Oblubienica Słowa 
dojrzewa w Słońcu tak, by na swe 
odejście być gotową wraz. Alleluja! 

350. ZNOWUZRODZONY (E) 
Na nutę: „W mojej pamięci” 

Znowuzrodzony do życia wśród 
Chwał, z Ducha, przez Słowo i Krzyż, 
z żywą nadzieją – w Chrystusie 
mam dział, zdążam do Kraju tam 
wzwyż. Pod tym Poselstwem, co 
sam Pan Nim jest i poznać daje się 
nam, że On wszechmocny nasz 
Bóg i Zbawiciel w Swym Słowie 
objawia się sam. Niebiański blask 
wypełnia duszę mą, bo Chrystus 
Pan mnie obmył Swoją Krwią. 
Wybraną nazwał mnie, czystą,  
świętą jak On jest. Jezusa blask 
wypełnia duszę mą. 
 

351. WESELI SIĘ PANNA (c-moll) 

Weseli się Panna, Oblubienica 
Słowa, że Oblubieniec, jej Umiło-
wany, jest tutaj. Zszedł w Słupie 
Ognia, by jej objawić Siebie i dać 
jej białe szaty na wesele. [:O, jaki 
wspaniały nastał czas! O, jaki 
wspaniały nastał czas! Jak nadzwy-
czajna jest wielkość mocy Jego 
względem nas, którzy wierzymy 
dzięki działaniu przemożnej siły 
Jego, którą okazał w Chrystusie:]. 
 

352. O, JAKŻE CIESZĘ SIĘ (e-moll) 
Na nutę: „O, jakże kocham Twój” 

1. O, jakże cieszę się, że jesteś 
Panie tu [:z Obłokiem wokół Twarzy 
Twej i z Księgą w ręce Swej:]. 

2. To tajemnica jest Twej obecności 
tu [:gdy świętym Swym objawiasz 
się, Znak końca dając im:]. 
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3. Na ziemi Prorok stał, Poselstwo 
głosząc to [:że sam Pan zstąpił z 
Nieba w dół z Okrzykiem jak ryk 
lwa:].  

4. Poselstwo na ten dzień dziś 
wyprowadza tych [:co częścią  
Twoich myśli są i Słowem stają 
się:]. 

5. Oblubienica Twa pierwszeństwo 
daje Ci [:by doskonałą całkiem być 
przez tajemnice Twe:]. 

6. A gdy ostatni z Twych do środka 
wejdzie już [:to zamkniesz drzwi i 
Święty Duch podniesie z ziemi ich:]. 
 

353. JEŚLI STĄD PRAGNIESZ (G) 
Na nutę: „Pragniesz-li przekleństw 
swych grzechów się zbyć” 

1. Jeśli stąd pragniesz w pochwy-
ceniu iść, potrzebna jest moc, 
objawienia moc, którą Poselstwo 
Wieczorne dziś jest, że Pan z Nieba 
sam tutaj jest. 

Ref.: To jest moc, moc, objawienia 
moc: Kim On jest – Słowem jest! 
Siódma Pieczęć – tajemnicza moc 
Jego Przyjścia do wybranych Swych. 

2. W tym objawieniu przemiany 
mej cud, bym Słowem się stał, jak 
On Słowem jest. Z Chwały do 
Chwały przemienia nas Pan, aż 
jedno z Nim staniemy się. 

Ref. 2: To jest moc, moc, obja-
wienia moc: Kim On jest – Logos 
jest! To jest moc, moc, objawienia 
moc Jego Przyjścia do wybranych 
Swych. 

354. NIEBIAŃSKĄ RADOŚĆ  
(d-moll) 

Na nutę: „Niebiańską radość w sercu 
mym przeżywać daje Pan. Wyrywa 
z bied, uśmierza ból” 

1. Niebiańską radość w sercu mym 
przeżywać daje Pan. On wyrwał 
mnie z ciemności zła, z Światłości 
zrodził sam. 

Ref.: To jest Kraj, Ducha Kraj, w nim 
żyje dusza ma, gdzie Drzewa Życia 
owoc mam: Poselstwo – Chrystus 
Pan. 

2. Więc proszę, Panie, pomóż mi 
przez Kraj ten z Tobą iść, by w 
objawieniu poznać Cię, przemiany 
doznać dziś. 

Ref. 2: To jest Kraj, Słowa Kraj, w 
nim żyje dusza ma, gdzie Drzewa 
Życia owoc mam: Poselstwo – 
Chrystus Pan. 

3. Tak z Chwały w Chwałę pro-
wadź nas, Chrystusa obraz stwórz. 
Mieszkanie Swoje buduj w nas, 
odbieraj w nim cześć już. 

Ref. 3: To jest Kraj, Chwały Kraj, w 
nim żyje dusza ma, gdzie Drzewa 
Życia owoc mam: Poselstwo – 
Chrystus Pan. 
 

355. ROZWINĄĆ SKRZYDŁA  
(c-moll) 

1. Rozwinąć skrzydła – to jest dziś 
wezwanie do wszystkich, których 
dotarł Orła krzyk [:i podnieść się 
ponad marne wyznania. W Świa-
tłość szybować, gdzie przebywa 
Bóg:]. 
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2. To synów Bożych woła Okrzyk z 
Góry, by zostawili padół ziemskich 
dróg [:i wznieśli się wysoko, ponad 
chmury, w Niebiańskie miejsca, 
tam gdzie orłów tron:]. 

3. Na Słowo Twe rozkładam 
skrzydła moje. Niech wiatr od 
Ciebie niesie w górę mnie. [:Ja 
rozpoznałem dziś Poselstwo Twoje 
i mówię „amen” wciąż ku chwale 
Twej:]. 
 

356. CÓŻ WSPANIALSZEGO (F) 
Na nutę: „Cóż cudniejszego może być” 

1. Cóż wspanialszego może być od 
Słowa, które dał mi Pan? Że przed 
początkiem wybrał mnie, bo byłem 
w Nim i On mnie znał.  

Ref.: [:Przy Nim spoczywa dusza 
ma, bo z Nieba dziś objawił się w 
tym Słowie, które Prorok dał, bym 
poznał, Kim On jest:]. 

2. W Księgę Baranka wpisał  
mnie, w szereg Oblubienicy Swej. 
Zapieczętował Słowem Swym .  
Jam pewny jest przyszłości mej. 

Ref. 2: [:Dlatego wielbię Jego dziś. 
On Oblubieńcem mym się stał. 
Wiecznie zbawiony jestem w Nim. 
Gen Boży w sercu mam:]. 
 

357. JEDEN JEST TYLKO BÓG  
(c-moll) 

1. Jeden jest tylko Bóg i On dziś 
zstąpił w dół z Księgą Baranka 
odpieczętowaną, więc za to  
chwalmy Go. 

Ref.: Zbawienie biegnie wprzód, 
łaska wprowadza nas. Obejmujemy 
dziś nasze dziedzictwo w Poselstwie 
dane nam. 

2. To jest mądrości Duch, który 
jest dzisiaj tu. On daje poznać 
nam samego Siebie, więc za to 
chwalmy Go. 

Ref. 2: Miejsce to wybrał Pan, aby 
pouczyć nas. Uciszmy się więc  
przed Jego Obliczem i posłuchajmy 
Go.  

Ref. 3: Zbawienie biegnie wprzód, 
łaska wprowadza nas. Obejmu-
jemy dziś nasze dziedzictwo w 
Chrystusie dane nam. 
 

358. Z NIEBA ZSTĄPIŁ DZISIAJ  
PAN (A) 

Na nutę: „Jezus Swój rozpostarł stół” 

1. Z Nieba zstąpił dzisiaj Pan i 
objawia Siebie nam. Do porządku 
Słowa przyprowadza nas. Dziś 
mnie czyni godnym On i obdarza 
łaską Swą, dając odpocznienie 
w obecności Swej. 

Ref.: „Możesz wejść – Okrzyk 
zabrzmiał. – Możesz wejść za 
Zasłonę, tam do obecności Mej”. 
Gdzie ukryta Manna jest, Słowo 
Boże na ten dzień, ten kto pragnie 
przez Jezusa może wejść. 

2. Do Edenu wiedzie też, mówi: 
„Z Drzewa Życia bierz. To niesfał-
szowane Słowo możesz jeść”. Co 
utracił Adam tam, to co zabrał 
szatan nam, dziś znów w Słowie 
Swym przywrócił wszystko Pan! 
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359. NIECH ALLELUJA BOGU  
BRZMI (h-moll) 

1. [:Niech alleluja Bogu brzmi:]. 
Niech alleluja, niech alleluja, niech 
alleluja Bogu brzmi! 

2. [:Jezus zmartwychwstał, chwała 
Mu:]. Jezus zmartwychwstał, Jezus 
zmartwychwstał, Jezus zmartwych-
wstał, chwała Mu. 

3. [:Chrystus objawił dzisiaj się:]. 
Chrystus objawił, Chrystus objawił, 
Chrystus objawił dzisiaj się! 

4. [:Jezus wciąż żyje w sercu mym:]. 
Jezus wciąż żyje, Jezus wciąż żyje, 
Jezus wciąż żyje w sercu mym. 
 

360. NIE ZAPOMNIJ MODLIĆ SIĘ (F) 

1. Nie zapomnij modlić się, Jezus 
pragnie spotkać cię. Gdy w  
komórce modlisz się, On zdejmuje 
troski twe. 

2. Nie zapomnij modlić się, On cię 
błogosławić chce. Gdy potrzeby 
powiesz swe, On Swym Duchem 
wzmocni cię. 

3. W domu razem módlmy się, 
Jezus nas napełnić chce. Gdy  
rodzina modli się, On wysłucha 
prośby te. 
 

361. TAK DŁUGO  
NIE WIEDZIAŁEM (G) 

Na nutę: „Tak długo wciąż szukałem” 

1. Tak długo nie wiedziałem, czym 
Poselstwo jest, choć Prorok mój 
już dawno odszedł z ziemi tej. „To 
kiedyś przyjdzie” – szatan tak tym 
zwodził mnie, aż Bóg mi otwarł 
oczy w wielkiej łasce Swej. 

Ref.: Dzień to był najpiękniejszy, 
kiedy zstąpił Pan i gdy Swe Słowo 
mi otworzył Chrystus sam. On 
zerwał te Pieczęcie, by objawić, że 
me imię w Barankowej Księdze 
Życia jest! 

2. Dziś moja Biblia nową Księgą 
stała się, widzę Chrystusa teraz w 
każdym wersie jej. Oglądam Boga, 
ten otwarty Słowa zwój i mogę 
widzieć siebie w Tobie, Jezu mój! 

3. Teraz, gdy tajemnice wszystkie 
jawne są, dla tego świata nie 
ma  łaski, tylko sąd.  Lecz dla 
wybranych są otwarte w Niebie 
drzwi. Bez pośrednika dziś mam 
przystęp do Twej Krwi! 
 

362. MAM STWÓRCĘ (E) 

1. Mam Stwórcę, który me serce 
mi dał. Nim powstał świat i czas, 
me życie w ręku miał. 

Ref.: On zna me imię, zna wszystkie 
myśli me i widzi każdą łzę, i słyszy 
prośby me. 

2. Mam Ojca w Niebie, co kocha 
mnie. On mnie nie opuści, choć 
się plączą ścieżki me. 
 

363. MÓJ PRZYJACIELU (A) 

1. Mój przyjacielu, powiedz mi, 
proszę, kto rządzi tobą, kto panem 
twym jest? Może próbujesz sam 
rządzić sobą? A może Jezus już 
Królem twym jest? 
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Ref.: Czy znasz już pełnię życia w 
Bogu, gdy Jezus centrum, gdy 
On  Panem jest? Chrystus ma w 
centrum być, Chrystus i tylko On. 
Na pierwszym miejscu On musi 
być. 

2. Ty albo Jezus – oto pytanie. Dziś 
jeszcze poddać swą wolę Mu 
chciej. Bo kiedy Jezus Panem twym 
będzie, cel znajdziesz życia i chęć, 
by żyć. 
 

364. CHWAL PANA, DUSZO MA,  
STALE (E) 

Ref.: Chwal Pana, duszo ma, stale i 
Imię Jezus wspaniałe. Nie zapomnij 
o tym nigdy, co On uczynił dla 
ciebie. [:Wielbij, wielbij Pana. 
Uwielbiaj duszo ma Pana!:] 

1. Przebaczył wszystkie me grzechy 
Pan, uzdrowił z chorób i cierpień 
ran. Jego chcę chwalić wciąż  
hymnem i pieśnią mą, z serca na 
wieki Mu śpiewać. 

2. A dzisiaj zstąpił po własność 
Swą, którą odkupił najświętszą  
Krwią. Więc w ten poranek, gdy 
sięgnę bram Nieba, to wtedy 
pieśń chwały zaśpiewam. 
 

365. NIEŁATWO ZROBIĆ  
PIERWSZY KROK (C) 

1. Niełatwo zrobić pierwszy krok, 
gdy drogi nie zna się. Niepewny 
każdy zakręt jej, przez wiarę idę 
więc. Lecz Ty mi obiecałeś, że nie 
opuścisz mnie. Wskażesz drogę, 
będziesz wiódł. Zaufać Tobie chcę. 

Ref.: Prowadź mnie, chcę za Tobą 
iść. Śladem Twym będę szedł. Na 
wołanie Twe odpowiem. Śladem 
Twym pragnę iść. 

2. Twe plany doskonałe są, więc 
nie obawiam się. Choć czasem 
myślę: „Jestem sam”, Ty nie 
opuszczasz mnie. Z głębi serca 
pragnę posłusznym Tobie być.  
Uchwyć Panie moją dłoń, chcę z 
Tobą zawsze iść. 

3. A kiedy czasem brak mi sił, na 
rękach niesiesz mnie. Kotwica 
mocno trzyma wciąż – Twe Słowo 
na ten dzień. Głębina mojej duszy 
usłyszy Głębię Twą, znów podno-
sisz Panie mnie, bym kroczył 
drogą tą. 
 

366. KIEDY MYŚLĘ O NIEBIE  
(f-moll) 

1. Kiedy myślę o Niebie, chcę 
znaleźć się tam, gdzie w Chwale 
przebywa nasz Pan. Złote ulice 
lśnią pięknym blaskiem tym. Ja 
pragnę być już z Nim. 

Ref.: Jeruzalemie, Górny Kraju 
mój, twój blask przyświeca duszy 
mej. Jeruzalemie, Górny Kraju  
mój, ja pragnę w Chwale być twej. 

2. Tam smutku nie będzie  ni 
płaczu, bólu, łez, gdzie nasz Pan 
przebywa w Chwale Swej. Tam 
wieczną radość i szczęście nam 
Bóg da. Tego pragnie dusza ma. 
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367. POTĘŻNY ANIOŁ (A) 
Na nutę: „Gdy na ten świat spoglądam” 

1. Potężny Anioł zstąpił dzisiaj 
z  Chwały. Ten biały Obłok – to 
sędziowski strój. Niczym ryk lwa 
Gromy się odezwały. Na ziemię 
zstąpił Oblubieniec mój! [:Me 
serce w uwielbieniu śpiewa Ci: „Jak 
wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!”:]. 

2. Tak jak nam sam obiecał w 
Swoim Słowie, Pieczęcie zdjął, 
zupełnie odkrył się.  Choć cały 
świat się o tym nic nie dowie,  
Oblubienica jasno widzi Cię. [:Me 
serce w uwielbieniu śpiewa Ci: „Jak 
wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!”:]. 

3. Ta Tajemnica mnie podnosi 
w  Górę. Karmię się wciąż ukrytą 
Manną Twą. Choć inni w tym 
widzieli tylko chmurę, Ja zobaczy-
łem teofanię swą. [:Więc już nie 
mogę przestać śpiewać Ci: „Jak 
wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!”:]. 
 

368. NIE NAZYWAM CIĘ  
KOŚCIOŁEM (F) 

Na nutę: „Nie omijaj mnie, o Zbawco”  

1. Nie nazywam cię kościołem, 
tyś Wybraną Mą! Białą, czystą, 
nieskalaną widzę szatę twą. Uwierz, 
uwierz, uwierz w Prawdę tą. Dzień 
dobry Oblubienico. Mówię ci: 
„Szalom!”. 

2. To ja sam cię odkupiłem Swoją 
świętą Krwią, zawsze przecież byłaś 
we Mnie. Dzisiaj jesteś Mną.  
Uwierz, uwierz, uwierz w Prawdę 
tą. Dzień dobry Oblubienico. 
Mówię ci: „Szalom!”. 

3. Ty z miliona mnie wybrałeś, 
bym zobaczyć mógł mą pozycję 
w Twoim Słowie, kim mnie czyni 
Bóg. Wierzę, wierzę, wierzę w 
Prawdę tą! Dzień dobry mój 
Oblubieńcze. Jesteś mój. Szalom! 
 

369. Z WIĘZIENIA CIAŁ (C) 
Na nutę: „W więzieniu tam” 

1. Z więzienia ciał już wkrótce nas 
Słowem uwolni Chrystus Pan. By 
to oznajmić, dał nam Swój Znak: 
Nad górą Sunset zjawił się sam. 

Ref.: Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, 
żeś zstąpił, Panie, uwolnić mnie. 
Kajdany ciała porzucę wnet i w 
jednej chwili przemienisz mnie. 

2. W Obłoku tym Jezusa Twarz – 
tak Go przedstawił Prorok nasz. Tę 
błogą pewność mam w Słowie 
Twym: Sędzia się stał Obrońcą 
mym! 

3. Choć cały świat przed Sędzią 
drży, ja widzę Nieba otwarte  
drzwi. Coś z mojej duszy wyrywa 
się, widząc Go tu w peruce tej. 
 

370. PRZED WIEKAMI (d-moll) 

1. Przed wiekami Bóg pokazał, że 
gdy czas zakończy się, z Księgi, 
którą w Prawicy trzymał Swej, Ten 
kto godny jej Pieczęcie zdejmie 
i  okażą się tajemnice od wieków 
skryte w niej. Z Judy Lew, tylko On 
przezwyciężył, Pieczęcie zerwać 
mógł. Baranek przez Swą śmierć, 
On dla Boga odkupił z ziemi lud. 
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2. Gdy potężny Anioł z Nieba dziś 
na ziemię zstąpił w dół, Księgę 
odpieczętowaną w ręce miał. Tu 
na ziemi stał Posłaniec, który wziął 
ją do swych ust, by Poselstwo 
ewangelii głosić znów, że Bóg 
zszedł, zjawił się, przed Swym 
Przyjściem Poselstwo zesłał Swe, 
by Swój lud wywieść znów  z 
Babilonu do obecności Swej. 

3. Mądra panna rozpoznała, że 
to  Oblubieniec jej. Na wołanie 
Poselstwa wyszła Doń . A On 
pierścień łaski dał jej i obiecał 
wkrótce wziąć na wesele Baranka 
w Chwale Swej. To jest On, wieczny 
Bóg, Oblubieniec, to Słowo,  
Chrystus Pan. I dziś On w mocy 
Swej w zachwycenie prowadzi 
wierny lud. 
 

371. IMIĘ PANA TO JAHWE (F) 
Na nutę: „Imię Pana jest mocną wieżą” 

1. Imię Pana to Jahwe Shammah. 
Pan jest Obecny dziś, On zstąpił 
w  dół. Sprawiedliwością jest i 
uświęceniem mym, gdy stoję w 
Słowie dziś i chodzę z Nim. 

Ref.: [:Uwielbiajmy Imię Jego. 
Tym  Imieniem jest Jezus nasz – 
uwielbiajmy Imię Jego – Chrystus 
Pan!:] 
2. Imię Pana to Jahwe Shalom. 
Pan jest Pokojem mym, radość 
mam w Nim. Pan Pasterzem mym, 
łaską Swą wiedzie mnie , na 
zielonych pastwiskach On karmi 
mnie. 

3. Imię Pana – Jehowa Jireh. On jest 
Troszczącym się, łaską darzy mnie. 
Jahwe Rafa – Lekarzem moim. 
Jego sinościami dziś uzdrowionym 
jest. 
 

372. CHCĘ POWIEDZIEĆ (C) 
Na nutę: „Chcę powiedzieć tobie, kim 
jest dla mnie Jezus, odkąd mocnym 
wiernym Zbawcą mym się stał” 

1. Chcę powiedzieć tobie, kim jest 
dla mnie Jezus, bo na nowo w tym 
Poselstwie widzę Go. On jest  
Słowem objawionym tej godziny, 
co zstąpiło dzisiaj tu na ziemię tą. 

Ref.: Tak jak Jan przedstawił tam 
Jezusa, tak brat Branham nam 
pokazał Go. Drugie Przyjście  
Pańskie właśnie miało miejsce. 
Czy uwierzysz dzisiaj w to? 

2. Dzisiaj Jezus znowu chodzi po 
tej ziemi, zasłonięty poza skórą 
ludzkich ciał. Dziś On żyje w ciele 
Swej Oblubienicy i potężne dzieła 
przez nią czyni sam. 
 

373. WSZECHMOCNY SĘDZIA (A) 

1. Wszechmocny Sędzia Sprawie-
dliwy, On w Słupie Ognia zjawił 
się. Powiedział do Oblubienicy, że 
czystą i bez winy jest. 

Ref.: Nasz Bóg w miłości nie-
skończonej prowadzi nas dziś w 
Świetle Swym. On karmi mnie 
Swym Żywym Słowem, bym mógł 
już zawsze chodzić z Nim. 
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2. Dziś szczęście, pokój mam w 
Jezusie. Nie muszę chodzić wzdłuż 
i wszerz. Mój Pan mnie nigdy nie 
zawiedzie. On zawsze chętnie  
wesprze mnie. 
 

374. OWCE ZNAJĄ MÓJ GŁOS (G) 

1. Owce znają Mój Głos, znają 
drogi Me też. Posłusznie zdążają 
w Mój ślad. Owce znają Mój Głos, 
biegną wnet na Mój zew, ale obcy 
nie zwabi ich głos. 

Ref.: Owce znają Mój Głos i dzień 
za dniem w Mej owczarni ich los, 
nie błądzą wśród kniej. Ja troszczę 
się sam o owieczek Mych los. 
Śpieszą wnet na Mój zew, bo już 
znają Mój Głos. 

2. Owce znają Mój Głos, znają 
zieleń Mych łąk, bo często pro-
wadzę je tam. Owce znają Mój 
Głos, znają chłód czystych wód, 
gdzie na pasze prowadzę je sam. 

3. Owce znają Mój Głos i nie 
straszną im jest ni śmierci dolina, ni 
mrok. Bo przez mrok i przez śmierć 
także będę je wieść, wzmocnię 
słaby i chwiejny ich krok. 
 

375. NIECH OBECNOŚĆ TWA (G) 

1. Niech obecność Twa wypełnia 
nasze domy. Tylko Ty wszelkiej 
chwały jesteś godny.  

Ref.: [:Będę ja i mój dom Panu 
służyć wciąż:]. Będę ja i mój dom 
Panu służyć wciąż, Panu służyć 
wciąż. 

2. Ślubujemy poświęcone życie 
wieść i przed Tobą, Panie, zawsze 
skłonić się.  

3. Iść ramię w ramię, wspólnie się 
modlić, stać na Twym Słowie, gdy 
przyjdzie wielki sztorm. Matki, 
ojcowie, siostry i bracia wesprą 
was zawsze, okażą miłość swą.  

 

376. NIEWAŻNE, CO (C) 

Ref.: Nieważne, co jest wokół 
mnie, jak wiatr przeciwieństw 
mocno dmie. Wiem, Kto mnie 
niesie, gdy ciężko mi – Pan Jezus 
Chrystus; w Nim wzrok mój tkwi. 

1. Rzekłeś mi, Jezu: „Nie lękaj się. 
Ja jestem z tobą, Ja wesprę cię. 
Zanurz się w błogim pokoju Mym. 
Jam Bogiem cudów, Jam Bogiem 
twym”. 

2. Port odpocznienia w Twym 
Słowie mam. Stale w modlitwie 
przed Tobą trwam. Ja nic nie 
mogę uczynić sam. Ty możesz  
wszystko, Wszechmocny Pan. 

 

377. KRÓLU MÓJ (E) 

1. Królu mój, Królu Chwały, Tyś 
mój cel, me pragnienie. Jestem 
Twój, jestem cały, Twoim każde 
me tchnienie! 

2. Tobie woń sieją róże, ptasząt 
wielbią Cię pienia. Niech i ja Tobie 
służę każdą chwilą istnienia. 
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3. Chcę się Słowem Twym żywić, 
Tobą żyć dniem i nocą, aż do krwi 
się sprzeciwić, walcząc z grzechu 
przemocą. 

4. Chcę się wyrzec wszystkiego, co 
do Ciebie nie zbliża. Chcę wśród 
ludu mojego głosić moc Twego 
Krzyża. 

5. Oto jestem, mój Królu, na Twe 
czekam rozkazy. Nie znam ofiar ni 
bólu. Chcę je pełnić bez zmazy. 

 

378. GDY POKÓJ NIEBIESKI (C) 

1. Gdy pokój Niebieski Bóg w duszę 
mi tchnie, choć burzy zagraża mi 
szał, to jednak we wierze pieśń 
chwały Mu ślę: Błogo mi, w Panu 
mam wieczny dział. 

Ref.: Błogo mi, błogo mi, błogo mi, 
w Panu mam wieczny dział! 

2. Gdy trwogą śmiertelną przej-
muje mnie wróg i grozi mi wciąż 
jego strzał, to wiem, że złośnika 
Zbawiciel już zmógł, że zupełne 
zwycięstwo mi dał. 

3. Baranek już zgładził grzechowy 
dług mój, gdy za mnie przekleń-
stwem się stał. I za mnie na Krzyżu 
On żywot dał Swój. Moja duszo, 
nie żałuj Mu chwał! 

4. Już żyję w Chrystusie, On  
Gwiazdą jest mą. W ciemnościach 
nie będę się bał. Ni męki, ni burze 
zaszkodzić mi śmią. W Nim pokoju 
wiecznego mam dział. 

379. WIEDZIESZ MNIE (D) 

[:Wiedziesz mnie, wiedziesz mnie, 
coraz wyżej i wyżej. Panie Jezu, 
Swoim Duchem wiedziesz mnie:]. 
Bo Ty przeprowadzasz dzieci Swe 
bezpiecznie do Niebios wrót. 
I  każdy może ufać Ci, i kroczyć 
Twą drogą bez trwóg. 

 

380. ZMIENIŁEŚ ME ŻYCIE (G) 

1. Zmieniłeś me życie. Obmyłeś 
mnie z grzechu. Pokój i radość 
dałeś mi. Wpisałeś me imię do  
Księgi Baranka. Miłością Swoją 
ogarniasz mnie. 

Ref.: Dlatego Cię wielbię, śpiewam: 
„Hosanna! Królowi królów chwała 
i cześć!”. Chcę zawsze Cię wielbić, 
śpiewać: „Hosanna! Królowi królów 
chwała i cześć!”. 

2. Ty dajesz mi siłę, by wytrwać 
przy próbach. Gdym w doświadcze-
niu, pomoc mi ślesz. Torujesz mi 
drogę przez ogień i wodę. Wciąż 
jesteś ze mną. Nie martwię się. 
 

381. CAŁYM SERCEM (E) 

Ref.: Całym sercem dziękuję Ci, 
że  posłałeś Poselstwo mi. Nie 
wiem, czym zasłużyłem, że Słowo 
pociągnęło mnie! Słup Ognisty 
objawił mi się, wyprowadził z  
ciemności mnie. Twarzą w twarz 
mogę widzieć Cię w Poselstwie na 
ten dzień. 
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1. Ty z miliona wybrałeś mnie. 
Otworzyłeś sam oczy me. Bym  
rozpoznać mógł ten dzień, w pro-
stocie objawiłeś się. Poselstwo łaski 
zesłałeś mi, bym w zwycięstwie 
mógł kroczyć dziś. Był to ten dzień 
na Golgocie, gdy wykonało się. 

2. Nawet w moich najśmielszych 
snach nie myślałem, że da mi Pan 
w Przyjściu Pańskim mieć swój 
dział, by odejść do Góry tam. Dziś 
to Pismo wypełniło się, a Głos 
Znaku prowadzi mnie. Co za łaska, 
że Mocny Bóg odsłonić mi się 
mógł! 
 

382. OPUŚCIŁ TRON (D) 

1. Opuścił Tron, dzieckiem był. Na 
ziemię zszedł, Swą chwałę skrył, 
ażeby tu Sługą być. Swe życie dał, 
bym ja mógł żyć. 

Ref.: To Pan nasz, Bóg, to Sługa – 
Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść 
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 krwawych ślad, 
gdzie gwoździe wbił okrutny  
grzech. Tak cierpiał Pan, Stwórca 
gwiazd. Ofiarą był za grzechy twe. 

4. Więc uczmy się służyć tak, by w 
życiu swym Tron Jemu dać, znać 
bliźnich ból, pomoc nieść,  ich 
sługą być jak Chrystus Pan. 

383. W OBECNOŚCI BOGA  
JAHWE (D) 

Ref.: [:W obecności Boga Jahwe, 
Księcia, który pokój śle, znikną 
troski i problemy, gdy przed 
Królem znajdziesz się:]. 

1. Wróg naciera z każdej strony, 
chce osłabić siły me. Szukam odpo-
wiedzi, zmagam się kolejny dzień. 
Ale w Bożej obecności wszystko 
prostym staje się, nie ma miejsca na 
zwątpienia. Jakże cenię chwile te! 

2. Pan ci przygotował miejsce, w 
którym możesz ukryć się. Miejsce 
odpocznienia, gdy problemy dręczą 
cię. Więc nie możesz się poddawać, 
walka już wygrana jest. Gdy  
wezwiesz Imię Pana, na spotkanie 
wyjdzie twe. 
 

384. CZY TWÓJ GRZECH JUŻ  
ZMYTY (G) 

1. Czy twój grzech już zmyty? Czyś 
ty czysty już? Czy cię Jezus już 
obmył Swą Krwią? Masz w swym 
sercu pokój, czy się lękasz burz? 
Czy cię Jezus już obmył Swą Krwią? 

Ref.: Czyś ty już świętą Krwią z 
wszystkich grzechów obmyty i win? 
Jest twa szata czysta, biała jako 
śnieg? Obmył ją świętą Krwią Boży 
Syn? 

2. A gdy Pan nasz przyjdzie, czyś 
gotowy iść? Czy cię Jezus już obmył 
Swą Krwią? Czyś Go przyjąć gotów 
i z Nim w Chwałę wnijść? Czy cię 
Jezus już obmył Swą Krwią? 
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3. A więc porzuć grzech swój.  
Porzuć ziemskie zło. Jezus ciebie 
obmyje Swą Krwią. On ci pomóc 
pragnie, nie odrzucaj Go. Jezus 
ciebie obmyje Swą Krwią. 
 

385. WEDŁUG WIZJI 
ZACHARIASZA (C) 

1. Według wizji Zachariasza ręce 
Zorobabela położyły fundament 
świątyni tej. Lecz obietnicą na ten 
dzień było wykończenie jej. Z łaski 
Jego ten dzień przybliżył się. 

Ref.: Bożej łaski dziś rozległ okrzyk 
się, gdy ten Kamień Szczytowy  
zbliżył się, by nakryć Swą świątynię, 
w celu połączenia się. „Łaska, 
łaska!” – dziś wznosi okrzyk się. 

2. W konstelacji tych aniołów  
zobaczyłem Kamień ten, który tam 
nad górą Sunset zjawił się. To, co 
tam Zachariasz widział,  dzisiaj 
wypełniło się. Pośród grzmiących 
Gromów Bóg objawił się. 
 

386 RZEKŁ ABRAHAM SWEMU 
SŁUDZE (E) 

1. Rzekł Abraham swemu słudze: 
„Wyrusz w drogę jeszcze dziś i po 
żonę dla mojego syna idź”. Tak 
Eliezer na wielbłądach dotarł aż 
do studni, gdzie chciał odpocząć, 
a z Rebeką spotkał się. 

Ref. 1: O, gotowa bądź Rebeko, 
czas już iść. Czy słyszysz jak Eliezer 
woła? Wnet nastanie czas zaślubin 
i wesele jest tuż-tuż. Wieczór 
nastał, czas wyruszyć w drogę już. 

2. Bliskich hojnie obdarował, a 
Rebekę zabrał sam w długą drogę, 
gdzie Izaak czekał nań. Tak Eliezer 
wciąż jej mówił, jak Izaak kocha ją, 
aż Rebeka pokochała szczerze go. 

3. Dzisiaj znowu Eliezera nam w 
Proroku posłał Bóg, aby Żonę dla 
Chrystusa znaleźć mógł. Nasz Izaak 
w Górnym Kraju  przygotował  
Namiot nam, gdzie przebywać chce 
ze Swą Wybraną sam. 

Ref. 2: O, gotowa już jest Pani 
Jezus iść. Usłyszała, jak Eliezer 
woła. To cudowny czas zaślubin i 
wesele jest tuż-tuż. Wieczór nastał, 
czas wyruszyć w drogę już. 

4. Przedsmak Nieba dziś odczu-
wam, nie obchodzi świat już mnie. 
Słowo całkiem przemieniło myśli 
me. Moja szata jak śnieg biała. 
Wiem, że blisko jest ten dzień, 
gdy do Siebie Oblubieniec weźmie 
mnie. 

Ref. 3: Jam gotowy jest już z Tobą, 
Jezu, iść. Eliezera słowa w sercu 
chowam. Zaślubiony z moim 
Panem, na wesele zdążam, cóż – 
wieczór nastał, ja do Domu idę już. 

 

387. POKOJEM MOIM BÓG (C) 

[:Pokojem moim Bóg. On skruszył 
wszelki mur. Pokojem Bóg, poko-
jem mym:]. [:Złóż na Niego ciężar 
swój, On ci pomoc Swą da. 
Pokojem Bóg, pokojem mym:]. 
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388. TAM SPOTKAJMY SIĘ (C) 

1. [:Tam spotkajmy się , tam 
spotkajmy się, gdzie Cheruby dwa 
mają skrzydła swe, tam spotkajmy 
się:]. 

2. [:Komunię ze  Mną miej, 
komunię ze Mną miej , gdzie 
Cheruby dwa mają skrzydła swe, 
komunię ze Mną miej:]. 

3. [:Tam ukryłem cię, tam ukryłem 
cię, gdzie Cheruby dwa mają  
skrzydła swe, tam ukryłem cię:]. 

4. [:Wielbię, Boże, Cię! Wielbię, 
Boże, Cię! Gdzie Cheruby dwa mają 
skrzydła swe, wielbię, Boże, Cię!:] 

 

389. W NAJTRUDNIEJSZYM 
         Z MYCH DOŚWIADCZEŃ (C) 

1. W najtrudniejszym z mych 
doświadczeń właśnie dziś zna-
lazłem się. Szukam drogi, drzwi 
ujrzałem, trudno tak otworzyć  
je.  Wierzę, że zobaczę słońce  
zwiastujące nowy dzień. Bóg mi 
miłość znów okaże, a ta próba 
wzmocni mnie. 

Ref.: Smutek w radość się zamieni, 
choć dziś jeszcze płyną łzy. Klęcząc 
na swoich kolanach, wiem, że  
pomoc ześlesz Ty. Nie ma mowy 
o porażce i zniechęcić nie dam się. 
Smutek w radość się zamieni, cały 
świat to ujrzy wnet. 

2. Będąc w doświadczeniach  
wielkich, przypominam sobie, że ja 
nie jestem przecież sam; inni też 
przechodzą je. Bóg cię pragnie 
ukształtować, doskonalszym czyni 
wciąż. Smutek w radość się zamieni. 
Bądź szczęśliwy, ujrzysz to. 

3. Gdy na szczycie góry stoję i mój 
wzrok kieruję wstecz, widzę jak 
z  najgłębszych dolin Jego dłoń 
wyrwała mnie. Mogę słońca blask 
podziwiać i zwycięstwa poczuć 
smak. Smutek w radość się  
zamienił, łaskę mi okazał Pan. 

Ref. 2: Smutek w radość się  
zamienił i uśmiecham się przez 
łzy. Klęcząc na swoich kolanach, 
wiem, że Pan dopomógł mi. Nie 
ma mowy o porażce i zniechęcić 
nie dam się. Smutek w radość się 
zamienił, cały świat to widzi dziś. 

 

390. BÓG STAŁ SIĘ MNĄ (D) 

[:Bóg stał się mną, bym ja z łaski 
mógł być tak jak On:]. Miejsce zajął 
On me, bym ja dzisiaj mógł stanąć 
przed Nim. Bóg stał się mną, bym 
ja z łaski mógł być tak jak On. 
 

391. GDY SŁABYM JA (F) 

1. Gdy słabym ja, Tyś siłą mą, 
Skarb najcenniejszy w świecie  
tym. Ty jesteś wszystkim w życiu 
mym. Jedyny Klejnot, który znam, 
cenniejszy mi nad cały świat. Panie, 
Tyś wszystkim mi. 
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Ref.: [:Jezus, Baranek nasz! Wielbię 
Imię Twe :]. 

2. Zabrałeś grzech mój, krzyż  
i  wstyd, umarłeś, abym ja mógł 
żyć. Ty jesteś wszystkim w życiu 
mym. Podnosisz mnie, gdy brak 
mi sił, napełniasz Świętym Duchem 
Swym. Panie, Tyś wszystkim mi. 
 

392. POPRZEZ KREW (G) 

1. Poprzez Krew, Krew przelaną 
tam za mnie, śmierć została  
pochłonięta w zwycięstwie – gdy w 
prostocie mój Zbawiciel zniżył się, 
by zbawić mnie, abym w Chwale 
mógł królować wiecznie z Nim. 

Ref.: Poprzez Krew, Krew przelaną 
tam za mnie, mogę kroczyć w 
każdy dzień, będąc więcej niż  
zwycięzcą w Nim. Łaskę tę chcę 
ogłaszać wokół mnie przez Posel-
stwo na ten dzień. Jestem wolny 
i bezgrzeszny poprzez Krew. 
 

393. CIĘŻAR ŚWIATA (G) 

1. Ciężar świata gniótł mnie coraz 
bardziej, nacisk z każdą chwilą 
wzmagał się. Nie znalazłem w 
sobie siły żadnej. Przyszła myśl: 
„Po prostu poddam się”. 

Ref.: Dzień po dniu trzyma mnie, 
dzień po dniu wiedzie mnie.  
Wierny Przyjaciel mój pomaga 
toczyć bój. Realny, żywy Bóg  
toruje drogę mi. Zwycięstwo moje 
w Nim. Trzyma mnie Jezus mój! 

2. Pokusy szatan rzuca wciąż  
przede mnie i z wiary okraść serce 
moje chce. W porę uchwyciłem 
Głos objawienia: Tylko w Jego  
łasce siła jest! 
 

394. MÓJ PANIE, PRAGNĘ (A) 

1. Mój Panie, pragnę czynić wolę 
Twą, przy boku Twym przejść całą 
drogę mą, z miłości służyć jako 
żona Twa, spoczynek mieć na 
piersi El Shaddai. 

2. Chcę, Boże mój, dla Ciebie tylko 
żyć, w modlitwie trwać, uwielbiać 
Cię i czcić, podnosić wzrok do 
Góry stale tam i karmić się wciąż 
z piersi El Shaddai. 

3. Wiem Jezu, że gdy będę w 
wierze trwać, na Słowie Bożym 
zawsze mocno stać, wtedy do ciała, 
które w Górze mam, wykarmię się 
wprost z piersi El Shaddai. 
 

395. ZBAWCO WSPANIAŁY (G) 

1. Zbawco wspaniały, cudowny 
Panie, nie wątpię, że zaplanowałeś 
i w ręce Swej że trzymasz Ty 
moje dni. O, jak łagodne jest Twe 
wołanie. Kierując mną Duchem 
Swym, Panie, pouczaj wciąż, jak 
miłym być w oczach Twych. Słysząc 
Twój Głos, odpowiedź daję: „Ciągnij 
mnie bliżej do Siebie, Panie. Dziś 
modlę się: Od świata oddziel mnie”. 

Ref.: Weź mnie, użyj, kształtuj i 
napełniaj. Garncarza dłoń niech 
formuje mnie. Wypal, kieruj, 
prowadź, przy mym boku stój. 
Garncarza dłoń niech formuje mnie. 
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396. BÓG NAS OD GRZECHU 
ZBAWIA (E) 

1. Bóg nas od grzechu zbawia i 

chroni w tarapatach, i w sprawie-

dliwość nas odziewa Swą, i własną 

Krwią obmywa, Swą wiarę nam 

posyła – tak do wieczności nas 

prowadzi On. 

2. Tyś jest nasz Wykupiciel i wielki 

Wyzwoliciel. I znane nam Twe Imię, 

Jehowa – Tyś nasz Pan, Chrystus 

objawiony, odkryty i realny. Ty 

poprzez Ciało się przejawiasz  

dziś. 

Ref.: I stanie przed Nim Oblu-

bienica Słowa. Jej szatą świętość 

oraz czystość Chrystusowa. Przez 

wieczność będzie ona chwalić  

swego Pana. Ich miłość czysta jest 

i wieczna, doskonała! 

3. Od zawsze istniejący i Życie 

nam dający, namaszczone Słowo, 

Drzewo Życia, Święty Bóg. Dziś  

znana tajemnica, że ta Oblu-

bienica powraca do Edenu – tam 

wieczny jest jej Dom. 

4. Bóg dał nam objawienie – to 

nasze przeznaczenie. Ta Ewa tylko 

Słowu wierzy, nie upadnie więc. 
Chrystusa my więźniami, swe życie 

Mu składamy, by złączyć się w 

miłości z Nim. On nas zabierze 

stąd. 

 

397. STRASZNY, LECZ PIĘKNY (G) 

1. Straszny, lecz piękny widok ten. 
Wszystko, co miał, Pan dał za mnie. 
Ujrzałem śmierć, okropną śmierć, 
i  jak przebaczył mi każdy grzech. 
Nigdy nie będę już taki sam. Serce 
me całkiem zmienił Pan. Jak Jezus 
żyć, miłować, dawać pragnę też. 

Ref.: Teraz daję Mu życie swe. 
Niech mnie używa, jak zechce. 
Teraz daję Mu życie swe, bo  
dłużej już zwlekać nie chcę. A co 
ty? Wstecz nie odwracaj się, oddaj 
Mu życie swe. 

2. Największa wartość, jaką znam: 
Boża ofiara, Jego plan. Nie muszę 
w potępieniu żyć, wolnym przez 
Niego już mogę być. Krew Jego 
zmyła winy me, Pan przyjął mnie 
w objęcia Swe. Każdemu świadczyć 
o miłości Bożej chcę. 
 

398. NIE CHCĘ PATRZEĆ WCIĄŻ 
NA SIEBIE (C) 

1. Nie chcę patrzeć wciąż na 
siebie, bo cóż oglądać mam? Nie 
znaczę nic, upadam wciąż, ciało 
i  kości stos. Ale Bóg umieścił we 
mnie coś – włożył nasienie Swe. 
A  gdy na Krzyżu był, w myślach 
Swych mnie miał. 

Ref.: On znał mnie, umiłował. 
Rozświecił Niebo Chwały Jego 
blask. Choć niegodnym takiej łaski, 
to gdy na Krzyżu był, w myślach 
Swych mnie miał. 
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2. Jego Twarz pełna miłości, na 
głowie ciernie tkwią, a Krew na 
szatę zlała się – ujrzałem widok 
ten. I choć oczy skierowane w  
tłum, w przyszłości był Jego wzrok, 
bo gdy na Krzyżu był, w myślach 
Swych mnie miał. 
 

399. NA KOLANA PADAM SWE (G) 

1. Na kolana padam swe i modlę 
się, bo wiem, że obiecałeś mi  
wysłuchać, Panie, zawsze mnie. 
Jest przede mną góra prób – jak 
na nią mam się wspiąć? Proszę, 
Boże, pomóż mi, bym ponownie  
zdobył szczyt. 

Ref.: Nie przesuwaj góry, daj siłę 
zdobyć ją! Bo każde doświadczenie 
umacnia zawsze wiarę mą. Tak 
jak Ty, mój Jezu, gdy na Golgotę 
niosłeś Krzyż, chcę się też tak 
wspinać, woli Twej poddanym być. 

2. Góry prób sprawiają, że gorliwiej 
modlę się i w doświadczeniu mym 
Ty ociosujesz, Boże, mnie. Lecz, 
ach, co za zwycięstwo, gdy już 
osiągnę szczyt! Dzięki Jezu, dzięki 
Ci, że pomogłeś wspiąć się mi. 

 

400. GDY STOISZ PRZED PANEM (C) 

1. Gdy stoisz przed Panem, ucisz 
się, bo Święty jest wśród nas. Przed 
Panem kolana skłoń z bojaźnią 
i  ze  czcią. Nie znajdziesz grzechu 
w  Nim, gdyż Bóg nasz Święty jest. 
Gdy stoisz przed Panem, ucisz się, 
bo Święty jest wśród nas. 

2. Gdy trwam w uwielbieniu, 
wtedy Pan jaśnieje w życiu mym. 
Zapala w nim święty żar, wypełnia 
pięknem Swym. Przejmuje lękiem 
mnie widok Światłości tej. Gdy 
trwam w uwielbieniu, wtedy Pan 
jaśnieje w życiu mym. 

3. Stoimy przed Panem, Jego moc 
wypełnia miejsce to. On przyszedł 
oczyszczać, leczyć nas, udzielać 
łaski Swej. Wszystko możliwe jest, 
jeśli wierzymy Mu. Stoimy przed 
Panem, Jego moc wypełnia miejsce 
to. 

 

401. JEST KTOŚ, KTO ZAWSZE (C) 

1. Jest Ktoś, kto zawsze idzie obok 
mnie, pomaga wstać, gdy nawet 
potknę się. Jest Ktoś, kto liczy 
łzy, pociesza też. To jest mój Pan, 
Bóg – On kocha mnie. 

Ref.: Kim jestem ja, że o mnie 
wciąż troszczysz się? I za co, Panie 
mój, kochasz mnie? Kim jestem ja, 
że musiałeś iść aż na Krzyż, by taki 
grzeszny człowiek jak ja zbawiony 
mógł być. 

2. Gdy na Golgotę wzrok kieruję 
swój, gdzie umierałeś za mnie, 
Panie mój, tam każda kropla  
Twojej świętej Krwi o doskonałej 
Twej miłości mówi mi. 

3. Ty, któryś był i jest, i wiecznie 
trwasz – Ty moje życie w Swoim 
ręku masz. Wiem, że Ty czuwasz 
i  ochraniasz mnie, i moje imię 
wypisałeś na dłoni Swej. 



 

     101 

402. BÓG PATRZY (D) 

1. Bóg patrzy na wróbelka, który 
w cierpieniu łka, troszczy się On 
co dnia i sprawia, że siłę, pokarm 
ma. Czyż nie bardziej On cię zna i 
przy tobie On trwa? A więc zaufaj 
Mu i już nie musisz walczyć sam. 

Ref.: Mogę Mu ufać, mogę Mu 
ufać. On nigdy nie zawiódł mnie, 
gdym w potrzebie był. W Nim siła 
moja, w słabości ostoja. Mogę Mu 
ufać i odpocząć w Nim. 

2. Gdy pogrążam się w modlitwie, 
w Jego woli chcę trwać. On zaś 
wysłucha mnie i da mi odpowiedź 
w czasie Swym. Mego życia celem 
jest na bok odsunąć się, mówiąc: 
„Panie, weź ster, przejmij kontrolę 
w sprawie tej”. 
 

403. PANIE, TWÓJ TRON (D) 

1. [:Panie, Twój Tron wznosi się 
nad wszystkie ziemie świata. Jesteś 
najwyższy, Panie mój, Królu mój:]. 

Ref.: [:Wywyższamy Cię, wywyż-
szamy Cię, wywyższamy Cię, Panie 
nasz!:] 
2. [:Chcę Cię wywyższać, Panie mój, 
i błogosławić Twe Imię. Każdego 
dnia, Panie mój, Królu mój:]. 
 

404. WIELKA JEST WIERNOŚĆ (C) 

1. Wielka jest wierność Twa, Ojcze 
mój, Boże. Pełnyś litości do dzieci 
jest Swych. Słów Twych obietnic 
nic zmienić nie może. Tyś jest 
niezmienny w dniach dobrych i 
złych. 

Ref.: [:Wielka jest wierność Twa:]. 
Wciąż na mnie spływa Twych łask 
czysty zdrój. Wszystkie potrzeby 
Twa dłoń zaspokaja. Wielka jest 
wierność Twa, o Boże mój! 

2. Lato i zima, i posiew, i żniwa, 
słońce i księżyc, i gwiazd wielki 
zbiór – świadczą, że miłość Twa 
wciąż wierna, żywa. Łaska i dobroć 
sięgają do chmur. 

3. Pokój dla duszy i grzechów 
zgładzenie, Twoja obecność i  
radość bez miar, siły na dzisiaj, na 
jutro nadzieja – wszystkie te łaski 
to, Boże, Twój dar. 
 

405. W OBECNOŚCI TWEJ (G) 

Ref.: W obecności Twej mocnym 
staję się, w obecności Twej, Panie 
mój. W obecności Twej – tam jest 
miejsce me. Będąc wprost tam, 
widzę Twą Twarz, wewnątrz Skały 
tej, w obecności Twej. 

1. Chcę zawsze być tam, gdzie 
wody nie dosięgną już mnie, gdzie 
na Skale mogę stać. Chcę ukryć się, 
gdzie płomienie ognia nie dotkną 
mnie, w obecności Twej! 

2. Chcę schronić się, gdzie zło 
świata nie ma mocy już swej, 
gdzie pod Krwią jest każdy grzech. 
Chcę stale żyć w tej Światłości, 
która usuwa noc, w obecności 
Twej!  

3. Tyś jest mą Skałą, Opoką i w 
Tobie kotwica jest ma. Jestem 
dziś Twoją własnością, a Tyś siłą 
i pieśnią mą, pieśnią mą. 
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406. KIEDY TROSKI GNIOTĄ CIĘ (E) 

1. Kiedy troski gniotą cię, kiedy 
smutek wlewa się, choć problemy 
wielkie są, Bóg wciąż widzi drogę 
twą. On doświadczyć ciebie chce, 
wypróbować siły twe. Nie pod-
dawaj nigdy się, Bóg ramieniem 
wesprze cię. 

Ref.: Tylko idź, tylko idź. Bracie, 
siostro, dalej idź. Sztandar wiary 
podnieś wzwyż i spoglądaj wciąż 
na Krzyż. Śmiało idź, śmiało idź, 
chociaż chmury ciemne są. Tylko 
idź, tylko idź, Bóg pomoże ręką 
Swą. 

2. Wytrwaj z wiarą próby te. Bóg 
uwielbi Imię Swe. On nagrodę  
wielką ma: Życie wieczne darmo 
da. I choć świat wyśmiewa cię, nie 
załamuj nigdy się, tylko z Bogiem 
zdążaj wzwyż przez Golgotę i przez 
Krzyż. 

3. Gdy to życie skończy się, za  
Jordanem spotkam cię. Ujrzę ciebie 
w bieli tam, u Niebieskich szczęścia 
bram. Bólu, łez nie będzie, nie. 
Jezus weźmie dzieci Swe. I po wieki 
wieczne tam Królem będzie Pan 
Bóg nam. 

Ref. 2: Dojdziesz tam, dojdziesz 
tam. Przyjacielu, dojdziesz tam. 
Tam u złotych w Niebie bram 
będzie czekał Pan Bóg sam.  
Dojdziesz tam, dojdziesz tam, do 
Niebieskich w Niebie bram. Gdy 
twe życie skończy bieg, dojdziesz 
tam na drugi brzeg. 

407. MIZERNĄ, LICHĄ STAJNIĘ (D) 

1. Mizerną, lichą stajnię, nie 
królewski próg, obrał sam Bóg 
i narodził się Król. By objawić Swój 
majestat, wybrał skromny żłób. 
Więc gdy Jemu w pełni oddam się, 
sam we mnie zrodzi się. 

Ref.: Niechaj Słowo Twe w moim 
sercu zrodzi się. Niechaj żyję Nim, 
niechaj jasno lśni. Jestem gliną 
w rękach Twych. Kształtuj, wypełń 
mnie. Niechaj Słowo Twe w moim 
sercu zrodzi się. 

2. Jestem tylko prochem, cóż więc 
mogę dać, by objawić się mógł 
Swoim Słowem we mnie Bóg? 
Jeśli wydam swe naczynie i oddam 
Jemu ster, od Chwały do Chwały 
będzie zmieniał mnie. 
 

408. TAK DŁUGO CELU W ŻYCIU  
SZUKAŁEM (E) 

1. Tak długo celu w życiu szukałem. 
Zniewolony byłem przez grzeszny 
świat. Lecz więzienia mego drzwi 
Bóg otworzył. On zapłacił cenę, 
bym wolność miał. 

Ref.: Jestem wolny od strachu przed 
jutrem. Jestem wolny od przeszłości 
mej. Zamieniłem kajdany na chwa-
lebną serca pieśń. Chwała Mu! 
Z łaski wolnym dziś jest. 

2. Jestem wolny od trosk, które 
niosłem. Wolny od pustych,  
straconych dni. Kiedy Jezus mnie 
spotkał, sam odmienił życie me – 
zmazał grzech, wolnym uczynił 
mnie. 
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409. CUDOWNY, WSPANIAŁY 
ZBAWCA (C) 

1. Cudowny, wspaniały Zbawca, 
Bóg, co człowiekiem się stał, zniżył 
się do mnie grzesznika, by zbawić 
duszę mą. O Jezu, któż pojmie  
miłość Twą? 

Ref.: Tylko Tyś godzien jest chwały. 
Tobie należy się cześć. Bo tylko 
Tyś źródłem łaski, która zbawiła 
mnie. O Jezu, jakże miłuję Cię! 

2. Stróżu mój, Pocieszycielu,  
czuwasz nade mną co dnia. Gdy 
serce zgubi Twą drogę, łaska znów 
szansę da. O Jezu, wielka jest 
miłość Twa! 

3. Wszechmocny, odwieczny Ojcze, 
wiernyś dla trzódki jest Swej.  
Troszczysz się, wzmacniasz me 
kroki. Przyjąć mą wdzięczność  
chciej, o Jezu, za moc miłości Twej. 

 

410. WIELE ŁEZ MUSIAŁEM 
WYLAĆ (E) 

1. Wiele łez musiałem wylać, nie 
wiedziałem, gdzie się podziać. Złych 
wyborów dokonałem często tak. 
Jednak każde doświadczenie niosło 
w sobie pocieszenie: Bóg je zesłał, 
bym mocniejszym mógł się stać. 

Ref.: Wszystko to uczy mnie, bym 
ufał Jezusowi, bym Bogu poddał 
się. Wszystko to uczy mnie, że Jego 
Słowo niezawodne jest. 

2. W wielu miejscach przebywa-
łem, różnych ludzi spotykałem. 
Czasem całkiem opuszczony czułem 
się. Choć samotny nieraz byłem, 
mogłem przeżyć cudne chwile, gdy 
ujrzałem, jak Pan bardzo kocha 
mnie. 

3. Boże, przyjmij dziękczynienie za 
cudowne prowadzenie, gdy przez 
góry i doliny trzeba przejść. Ty  
posyłasz doświadczenia, by nam 
dać do zrozumienia, jak potężną 
bronią wiara w Ciebie jest. 

 

411. TWÓJ ŚWIĘTY SYN (D) 

1. Twój Święty Syn, bezgrzeszny 
tak, posłałeś Go tu na ten świat, 
by zmazał grzech, mą winę zmył, 
by mógł się stać Barankiem Twym. 

Ref.: Baranku, Tyś najsłodszym  
jest. O, jak miłuję z serca Cię. 
Przyjdź, obmyj mnie w Swej świętej 
Krwi. Jezu, Tyś jest Barankiem  
tym. 

2. Miłości dar odrzucił świat.  
Wyśmiany, zbity za nas zmarł. 
Pokorny Król  zraniony był.  
Ofiarnym  On  Barankiem  tym. 

3. Jam zginąć miał, zgubionym był. 
Lecz Tyś mnie wziął do ramion 
Swych. Prowadzisz laską, Panie, 
mnie, barankiem swym nazywać 
chcesz. 
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412. DO TWOICH RĄK (E) 

1. Do Twoich rąk znów powierzam 
się. Zawładnij mną, o Panie.  
Trzymasz mój świat w dłoni Swej 
i jestem Twój na zawsze. 

Ref.: Wierzę Tobie, Jezu mój. Jezu, 
jestem cały Twój. Dla Ciebie pragnę 
żyć, o Tobie śpiewać dziś z całych 
mych sił. 

2. Skieruję wzrok tam, gdzie 
pójdziesz Ty. Przez radość i łzy  
zaufam Ci. I będę szedł tylko drogą 
Twą, i będę żył Twym Słowem. 

Ref. 2: Wierzę Tobie, Jezu mój. 
Jezu, jestem cały Twój. Dla Ciebie 
pragnę żyć, o Tobie śpiewać dziś 
z całych mych sił. [:Będę ufać Ci:], 
o Panie mój! 

 
413. WSZYSTKO, CO MAM (E) 

1. Wszystko, co mam, kim jestem 

ja, kładę przed Tobą, mój Panie. 

Wszystkie upadki, zwycięstwa me, 

radość i ból powierzyć Ci chcę. 

Ref.: Panie, weź życie me. Wszystko, 

co we mnie jest, użyj dla Swej 

chwały. Weź me plany, me dni. Tyś 

godzien wszelkiej czci. Pragnę miłą 

wonią być. Życie swe powierzam Ci. 

2. Minione dni, przyszłość mą też, 
wszystkie marzenia i plany weź me. 

To, czego pragnę, co chcę tu mieć, 

z serca przynoszę, oddając Ci się. 

414. STADKO ME MAŁE (C) 

Ref.: Stadko Me małe, nie lękaj się. 
Dziś dla ciebie z Nieba zstąpiłem. 
Ja żyję w tobie i do rąk twych całą 
Mą wszechmoc włożyłem. 

1. Ja nie przyszedłem, byś musiał 
się bać. Miłość, odwagę ci daję. 
Wszystko, czym Ja jestem, to teraz 
sam tobie w dziedzictwie oddaję. 

2. Przyszedłem po to, by zawrzeć 
tu dziś przymierze wieczne i pewne: 
Ty powiesz Słowo, a Ja – Pan, twój 
Bóg, sam Je dla ciebie wypełnię. 
 

415. CZAS PRZEMIJA WCIĄŻ (F) 

1. Czas przemija wciąż i gdy wspo-
minam lata wstecz, widzę dni 
radości, chwile gorzkich łez. Poprzez 
wszystkie dni dostrzegam, że nie 
byłem nigdy sam. Panie, Tyś uczył 
mnie, jak Tobie służyć mam. 

Ref.: Cały czas Twa dłoń prowa-
dziła mnie, formując życie me w 
cudowną pieśń. Zawsze Ty wiodłeś 
mnie wzwyż. I każdy Twój czyn 
umacnia mnie, gdyż Twoja ręka 
wciąż ze mną jest. 

2. Każda radość, ból w życiu powód 
miały swój. Uświadamiam sobie, 
że był ze mną Bóg. I każdy moment 
w czasie tym wciąż zmieniał życie 
me. Panie, wiem, działałeś, by  
wypełnić plany Twe. 

3. W przyszłości, gdy popatrzę 
wstecz, kiedy wspomnę na ten 
dzień, pojmę każdy jeden zdarzeń 
cel i zaśpiewam o tym, że: 
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SPIS  PIEŚNI 
(tłustym drukiem – wg tytułów pieśni, 
zwykłym drukiem – wg refrenów) 

 

A   jeśli dziś zbawienia chcesz (60) 

Abba Ojcze (231) 
Alleluja, alleluja, łańcuch grzechu pękł (233) 
Alleluja, chwała, cześć (187) 
Alleluja zawsze mów (67) 
Anioł Pański (105) 
Amen, amen, amen (100) 
 

Baranku, Tyś najsłodszym jest (411) 

Bądź gotowy (341) 
Bez Niego ja nic nie zrobię (300) 
Będę ja i mój dom (375) 
Będę stać za Jezusem (340) 
Błądząc bez celu (162) 
Błogo mi (378) 
Błogosław nas (85) 
Bo wielkiś Ty (309) 
Boża obecność (87) 
Bożą radość (154) 
Boże Słowo prawdą jest (264)  
Bożej dłoni (112) 
Bożej łaski (385) 
Boży pokój (138) 
Bóg dobry jest (11)  
Bóg jest dziś taki sam (57)  
Bóg jest moją Oazą (220) 
Bóg jest z tobą na szczycie (258)  
Bóg Mojżeszowi (42) 
Bóg może uczynić (107) 

A-B 
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B-C  

Bóg nas od grzechu zbawia (396) 
Bóg objawił Swej Wybranej (284) 
Bóg patrzy (402) 
Bóg stał się mną (390) 
Bóg troszczy się (17) 
By być jak Jezus (5) 
Był taki dzień (196) 
Byłem biedny (187) 
Byłem jako młody orzeł (343) 
 

Cały czas Twa dłoń prowadziła mnie (415) 

Całym sercem (381) 
Celem mym Obiecany Kraj (101) 
Chcę być świątynią (236) 
Chcę czynić, Panie, wolę Twą (204) 
Chcę Jezusa więcej (158) 
Chcę mocniej kochać Zbawcę (196) 
Chcę powiedzieć (372) 
Chcę wielbić Imię Jezusa (117) 
Choćbym znał (337) 
Chrystus Zbawiciel (30) 
Chwal Pana, duszo ma, stale (364)  
Chwalę Ciebie, Panie (309) 
Chwalmy Go (275) 
Chwała, alleluja, Ktoś się mnie dotknął (159) 
Chwała, chwała, alleluja (73) 
Chwała Panu, cześć (96)  
Ciągle spotykam ludzi (57) 
Cieszę się (68) 
Ciężar świata (393) 
Co za cudne imię (169)  
Co za dzień (336) 
Cóż cudniejszego (132) 
Cóż wspanialszego (356) 
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C-D  

Cudny jest (153) 
Cudny Kraj (326) 
Cudowna Boża łaska (16) 
Cudowna łaska (269) 
Cudowne Boże Słowo (189) 
Cudowny, wspaniały Zbawca (409) 
Czas przemija wciąż (415) 
Czas żniwa już (185) 
Czasem przez wody (148) 
Czemu rozpaczasz (319) 
Czuję w sercu słodycz (177) 
Czy Go miłujesz (100) 
Czy nie wiecie (175) 
Czy słyszałeś o Mojżeszu (70) 
Czy słyszysz ten słodki Głos (337) 
Czy twój grzech już zmyty (384) 
Czy ty chcesz pójść za Nim (51) 
Czy ty wiesz, co to Boże nasienie (344) 
Czy ty wiesz, jak to jest (23) 
Czy znasz już pełnię (363) 
Czyś już wszystko na ołtarz położył (290) 
Czyś ty jest już obmyty (23) 
Czyś ty już świętą Krwią (384) 
Czyś weselną przywdział szatę (52) 
 

Dałeś mi Twoje Imię (332) 

Dawno temu (99) 
Dla nas nie ma radości (166) 
Dlatego Cię wielbię (380) 
Do Góry tam (83)  
Do Twoich rąk (412)  
Dokąd tak śpieszysz (129)  
Dotknij, Panie, jeszcze raz (76)  
Dotknij z wiarą się Jezusa (225) 
Drewniany Krzyż (313) 
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D-G  

Drogi Jezu (38) 
Drogie Imię Jezus (50)  
Drzwi Nieba (263) 
Duch Święty wieje znów (80) 
Duch Święty woła (270) 
Duchem modlitwy (134) 
Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili (128) 
Dzień po dniu ja zbliżam się (305) 
Dzień po dniu trzyma mnie (393) 
Dzień to był najpiękniejszy, kiedy (361) 
Dzień to był najpiękniejszy, który (197) 
Dzięki Bogu jam wolny dziś (164) 
Dzięki, Jezu (131) 
Dziękujmy Jezusowi (241) 
Dzisiaj jest dzień (93) 
Dziś Chrystus życiem mym (63) 
Dziś przychodzę (228) 
Dziś rozrywa Bóg kajdany (61) 
Dziś stoję przed mym Panem (283) 
Dziś wypełniło się Pismo (271) 
Dziś zstąpił Pan (271) 
Dźwięk Twych Słów (143) 
 

E l  Elah Elohim (279) 

Emanuel (217) 
 

F i ltruj mnie (180) 
 

Gdy będziemy już w Niebie (282) 

Gdy Boży Duch (216) 
Gdy dotykasz mego życia (320)  
Gdy nocą (212) 
Gdy Noe dryfował (133) 
Gdy pokój Niebieski (378) 
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G-J  

Gdy słabym ja (391) 
Gdy stoisz przed Panem (400) 
Gdy żegluję morzem życia (237) 
Gdzie udam się (157) 
Gdzież, o śmierci (233) 
Godzien, godzien (293) 
Godzien jesteś (20) 
Gołębich skrzydeł szum (133) 
 

Hen, za chmurami (109) 

Hosanna! Hosanna Barankowi (289) 
 

I  rodzaj ten On znów przyniesie (344) 

I stanie przed Nim Oblubienica Słowa (396) 
I wiem, że ta przyjaźń (229) 
Idąc z pieśnią (127) 
Imię Pana jest mocną wieżą (206) 
Imię Pana to Jahwe (371) 
Izajasz słyszał (141) 
 

Ja kocham Cię, Jezu, nad cały ten świat (191) 

Ja kocham Cię, Jezu, mój Panie (173) 
Ja kocham Zbawcę (65) 
Ja mogę (249) 
Ja nie narzekam (223) 
Ja powstanę znów (252) 
Ja wiem, kto Mistrzem wiatru jest (265) 
Ja wiem, to była Krew (10) 
Jahwe Shalom (334) 
Jak dwoje przyjaciół (229) 
Jak Go miłuję (72) 
Jak morska fala (22) 
Jak potężny jest nasz Bóg (55) 
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J  

Jak statek duszy ludzkiej łódź (259) 
Jak wielki dowód (243) 
Jak wielki jest Bóg (84) 
Jak wspaniałą rzeczą (91) 
Jakaż siła jest w modlitwie (126) 
Jam do Jezusa (144) 
Jam jest twój Bóg (94) 
Jam tonął w grzechu (239) 
Jeden jest tylko Bóg (357) 
Jeden z nich (6) 
Jedną Księgę (170) 
Jego Słowo to mój pokarm (343) 
Jeruzalemie, Górny Kraju (366) 
Jest Imię, które w sercu mym (190) 
Jest jeden Kraj (315) 
Jest Ktoś, kto zawsze (401) 
Jest objawieniem (346) 
Jest później niż myślisz (255) 
Jest strumień (125) 
Jest to Bożej cud miłości (302) 
Jestem biednym tu pielgrzymem (33) 
Jestem, by Cię wielbić (325) 
Jestem dziś tak szczęśliwy (266) 
Jestem dziś zwycięzcą (227) 
Jestem w Nim (240) 
Jestem w tej liczbie (122) 
Jestem wolny od strachu przed jutrem (408) 
Jestem zwolniony (25)  
Jesteś godzien (161) 
Jeszcze jeden dzień (330) 
Jeśli już na ziemi tej (226) 
Jeśli stąd pragniesz (353) 
Jeśli ten sam Duch (89) 
Jeśli zginę (111) 
Jezu, chcę Cię widzieć (127) 



 

112 

J-K  

Jezu, o Jezu, Tyś jest szczęściem (300) 
Jezu, teraz potrzebujemy Ciebie (58) 
Jezus, Baranek nasz (391) 
Jezus Chrystus, chwała Mu (285) 
Jezus jest mym Zbawcą (181) 
Jezus, Jezus, Jezus (192) 
Jezus łamie kajdany (106) 
Jezus łamie wszystkie kajdany (106) 
Jezus, najwyższe Imię (244) 
Jezus, nasz wszechmocny Bóg (338) 
Jezus Swój rozpostarł stół (27) 
Jezus to Niebieski Ojciec (349) 
Jezus to Przyjaciel (15) 
Jezus, tylko Jezus (34) 
Jezus uzdrowił (58) 
Jezus woła cię (321) 
Jezus Życie wieczne przygotował ci (222) 
Jezusa, którego kocham (330) 
Już minął dzień (179) 
Już za nami jest ten dzień (12) 
 

Każdy człowiek (43) 

Każdy dzień z Jezusem (211) 
Każdy, kto zapragnie (219) 
Każdy może dziś (137) 
Każdy wiedzieć musi to (186) 
Kiedy myślę o dobroci Jezusa (171) 
Kiedy myślę o Niebie (366) 
Kiedy patrzę na siebie (339) 
Kiedy się modliłem (159) 
Kiedy stawiam wiary krok (317) 
Kiedy święci wejdą tam (33) 
Kiedy troski gniotą cię (406) 
Kiedy Zbawca nas przywita (28) 
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K-M  

Kiedy znak ujrzę Krwi (30) 
Kiedym stał na rozdrożu (340) 
Kiedyś rankiem (24) 
Kiedyś serce me (73) 
Kiedyś żyłem w grzechu (224) 
Kieruję wzrok swój dziś (269) 
Kim jest ta (32) 
Kim jest Ten, który zstąpił (329) 
Kim jestem ja (401) 
Korony złotej (313) 
Krew mnie obmyła (122) 
Kroczmy w Świetle (295) 
Kroczymy na Syjon (248) 
Królestwa Bożego (314) 
Królu mój (377) 
Księga święta (170) 
Kto przystanią duszy mej (34) 
Kto uczył słońce (194) 
Kto wśród życia bram (41) 
Ktoś się mnie dotknął (268) 
Ktoś zapukał tu (310) 
Którzy oczekują Pana (69) 
Któż z nas (119) 
 

Ludu Pański (341) 
 

Łaska cudowna (311) 

Łaska znalazła mnie (230) 
Łaską jesteśmy zbawieni (307) 
Łódź mego życia (265) 
 

Mam Stwórcę (362) 

Mego Ojca Dom (183) 
Melchisedek, Król miasta Salemu (329) 
Miejsce ciche mam (286) 
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M-N  

Miłości Boża, wielkaś Ty (156) 
Miłością napełń drogę mą (184) 
Miłuję Cię (247) 
Miłuję Go (3) 
Mizerną, lichą stajnię (407) 
Mogę Mu ufać (402) 
Moje błaganie (339) 
Możesz, aniele, przejść (42) 
Możesz wejść (358) 
Mój Jezu, mój Zbawco (328) 
Mój Niebiański Dom (182) 
Mój Pan drogę zna (145) 
Mój Pan mą siłą jest (283) 
Moj Panie, pragnę (394) 
Mój przyjacielu (363) 
Mówmy o Jezusie (102) 
My mamy ciągle moc (74) 
My nie możemy dzisiaj (61) 
Mym pragnieniem (82) 
 

Na kolana padam swe (399) 

Na Krzyżu tam (260) 
Na pasze zielone (148) 
Na wesele pośpieszajcie (52) 
Na zew Zbawcy (26) 
Nad wszelką władzę (260) 
Nadzieja moja mocno tkwi (19) 
Naprzód idź (177) 
Narody się kruszą (2) 
Nasz Bóg w miłości (373) 
Nie było nigdy dnia (207) 
Nie chcę patrzeć wciąż na siebie (398) 
Nie dla mych zasług (29) 
Nie lękaj się, nie (1) 
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N-O  

Nie ma takiego jak Jezus (276)  
Nie nazywam cię kościołem (368) 
Nie przekona nikt (259) 
Nie przesuwaj góry (399) 
Nie zachwieję (181) 
Nie zapomnij modlić się (360) 
Nie żałuję (176)  
Niebiańską radość (354) 
Niebieski Ojcze (163) 
Niech alleluja Bogu brzmi (359) 
Niech mówi słaby: „Mam moc” (289) 
Niech obecność Twa (375) 
Niech pierzchnie z serca (3) 
Niechaj Słowo Twe (407) 
Niegdyś w grzechach (115) 
Niełatwo zrobić pierwszy krok (365)  
Nieważne, co (376) 
Niewinnym ja (272) 
Nim wyszedłeś (126) 
Nowe stworzenie (150) 
 

O, alleluja (287) 

O, dotknąć Pana (62) 
O, gotowa bądź (386) 
O grzeszniku (205) 
O, jak pragnę Cię miłować (86) 
O, ja wiem, tak, ja wiem (205) 
O, jak słodko (113) 
O, jakże cieszę się (352) 
O, miłość Boża (156) 
O, napełnij mój kubek (4) 
O nowe z Tobą, Panie, przeżycie proszę Cię (298) 
O Panie mój (36)  
O Panie, wiesz (37)  
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O  

O, pójdźcie do Mnie (129) 
O, ta Krew Jezusa (172) 
O Twój pokój dziś proszę Cię (316) 
O, uczyń mnie, Panie (198) 
O, uwielbiam (345) 
O, wspaniały Kraj (315) 
O, zbudź się wreszcie (287) 
Obecność Twoja niech wciąż krzepi (7) 
Obietnica każda dla mnie jest (104) 
Objawienia Głos (284) 
Oblubienica w drodze do Pana (32) 
Od Chwały do Chwały (297) 
Odkąd ujrzałem (8) 
Odkupienia dzień zbliża się (2) 
Odkupił mnie (267) 
Ogień daj lampie mej (79) 
Oglądam z dala (185) 
Okryj mnie (331) 
On duszę mą wyleczył z ran (132) 
On jest dzisiaj między nami (349) 
On jest tu (149) 
On mnie zbawił (224) 
On może (78) 
On Panem jest (40) 
On Przyjaciel mój (13) 
On przyszedł do mnie (234) 
On szczęściem mym (335) 
On trzyma mnie (118) 
On wszystkim jest (214) 
On zgładził grzechy me (144) 
On zna me imię (362) 
On znał mnie (398) 
Opuścił Tron (382) 
Oświecił Światłem (162) 
Oświeć mnie (95) 



 

     117 

O-P  

Oto ludzie niemal wszędzie (6) 
Oto Zbawiciel, Najbliższy Krewny (239) 
Otom ja, Panie (49) 
Otwórz me oczy (209) 
Owce znają Mój Głos (374) 
 

Pan buduje swe Nowe Jeruzalem (322) 

Pan dobry jest (66) 
Pan jest Pasterzem (151) 
Pan Jezus ma tę moc (140) 
Pan Jezus nam dziś otwarł (285) 
Pan Jezus sam (200) 
Pan nasz Lilią jest z Doliny (15) 
Pan posyła łaskę Swoją (319) 
Panie, dziękuję Ci (235) 
Panie mój, ja dzięki Ci ślę (155) 
Panie mój, tak dobrym byłeś mi (167) 
Panie, mów (35) 
Panie, Twój Tron (403) 
Panie, Tyś cenniejszym (288) 
Panie, weź życie me (413) 
Panie, wiem, że nikt (261) 
Panie, zacząłem w Twym Świetle (18) 
Pasterzu mój (312) 
Pewnego dnia (213) 
Pierwszy, kto umarł (188) 
Podróż Pawła już znużyła (318)  
Pokojem moim Bóg (387) 
Pokój jak rzeka (92) 
Pokój mam (97) 
Polecę, o chwała (24) 
Policz mnie (178) 
Poprzez Krew (392) 
Postanowiłem iść za Jezusem (114) 



 

118 

P-R  

 
Potężna miłość Boża (246) 
Potężny Anioł (367) 
Pozwól iść z Tobą (254) 
Pozwól mi, Panie, iść (184) 
Pragnę Cię (251) 
Pragnę Mu służyć (245) 
Pragnę pielgrzymować z Nim (182) 
Prawdym szukał (53) 
Prędko śpieszę za Nim (25) 
Proszę przyjść – woła Zbawca (27) 
Proś, z wiarą proś (146) 
Prowadź mnie, chcę za Tobą iść (365) 
Prowadź mnie, Panie mój (7) 
Przed Tobą staję dziś (331) 
Przed wiekami (370) 
Przejdę ten szlak (18) 
Przemień serce me (308) 
Przemierzam przez Kraj Kanaan (59) 
Przez duszę mą płyń (46) 
Przez Krew jam zbawiony (81) 
Przez wiele lat (74) 
Przy Krzyżu jest miejsca dość (306) 
Przy Nim spoczywa dusza ma (356) 
Przy Twym Krzyżu (123) 
Przychodzą ze wszystkich stron (9) 
Przyjdź do Jezusa (136) 
Przyjdź, Duchu Święty (193) 
Przykryj mnie (77) 
Pusty, złamany (303) 
 

Radość dał mi Pan (160) 

Radujcie się w Panu (124) 
Raduję się dziś (103) 
Raz, gdy zaświta (39) 
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R-Ś  

Rozciągnij swe skrzydła (232) 
Rozłóż skrzydła swe (294) 
Rozwinąć skrzydła (355) 
Ruszamy w przód (296) 
Rzekł Abraham swemu słudze (386) 
 

Sam Chrystus Gruntem (19) 

Są chwile jak ta (281) 
Są dwie drogi (294) 
Sercem kocham Jezusa (190) 
Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus (174) 
Skałą i Zbawieniem jest Pan Jezus (348) 
Skropiona jest krwią (188) 
Słońce jasno dziś lśni (219) 
Słowem Swym (63) 
Słowo głoś (318) 
Słowo Twe ochroną jest (264) 
Słowo Twe od strachu chroni (45) 
Słowo Twe Światłem (292) 
Słuchaj, jak Pan żniwa słodko woła (35) 
Słyszę krzyk i wołanie (293) 
Smutek w radość się zamieni (389) 
Sprawdź serce me (201) 
Stadko Me małe (414) 
Starodawna religia (56) 
Starodawne Ducha tchnienie (56) 
Stoję więc na Wieków Skale (278) 
Stoję za Chrystusem (250) 
Straszny, lecz piękny (397) 
Syna marnotrawnego (321) 
Szybko zbliża się (70) 
 

Śpiewaj: „Hosanna” (79) 

Śpiewaj o miłości Bożej (282) 
Śpiewaj Panu dziś nową pieśń (327) 
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Ś-T  

Świat coraz bardziej (316) 
Świat nie jest domem mym (37) 
Świat ten już (135) 
Światłością Swą (325) 
Świętemu Bogu oddaj cześć (274) 
Święty, święty (208) 
 

Tak długo celu w życiu szukałem (408) 

Tak długo nie wiedziałem (361) 
Tak długo wciąż szukałem (197) 
Tak, ja mam pałac (223) 
Tak, Ja ominę was (179) 
Tak jak Jan (372) 
Tak jak jeleń (210) 
Tak jak Job (194) 
Tak naprawdę jest to wielki cud (299) 
Tak raduję dzisiaj się (345) 
Tak szukałem (4) 
Tak, to On, ten Galilejski Mąż (99) 
Tak wiele gór i dolin (237) 
Tam gdzie na Krzyżu (96) 
Tam na Golgocie pozbędziesz się (242) 
Tam na Krzyż (115) 
Tam płynie Rzeka (88) 
Tam spotkajmy się (388) 
Tam za grzechy moje (238) 
Tą Skałą Jezus (168) 
Tchnij na mnie (147) 
Ten Krzyż, na którym Jezus zmarł (306) 
Teraz daję Mu życie swe (397) 
Teraz Życiem dla mej duszy (221) 
To byłeś Ty (310) 
To jest Jezus! Świecić będzie poprzez wieki (31) 
To jest Jezus w sercu mym (108) 
To jest Kraj (354) 
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T-W  

To jest moc (353) 
To jest powrót do oryginału (48) 
To jest stary statek (202) 
To jest ta Rzeka (342) 
To Jezus, tak, to Jezus (195) 
To Pan nasz, Bóg (382) 
Twoja Krew oczyszcza mnie (139) 
Twoje życie (258) 
Twój Święty Syn (411) 
Ty jesteś celem mym (277) 
Ty wołasz mnie (212) 
Tylko idź (406) 
Tylko Mu wierz (1) 
Tylko Twa łaskawa dłoń (317) 
Tylko Tyś godzien jest chwały (409) 
Tyś jest schronieniem mym (301) 
Tyś mą siłą (210) 
 

Usłysz, o Jezu (44) 

Uwielbiajmy Imię Jego (371) 
Uwielbiam Cię (369) 
 

W  czasie Swym (218) 

W czasie tym, gdy piekła tak sroży się gniew (298) 
W dół ze Swej Chwały (72) 
W Imieniu Jezusa (90) 
W Jezusowej świętej Krwi (253) 
W krąg przez cały świat (21) 
W Krzyżu tam (123) 
W Mieście tym (215) 
W moim sercu (31) 
W najtrudniejszym z mych doświadczeń (389) 
W obecności Boga Jahwe (383) 
W obecności Twej (405) 
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W  

W obecnych dniach (168) 
W Tobie byłem ja (332) 
W Tobie, Panie (38) 
W więzach grzechu (299) 
W więzieniu tam (257) 
W wyobraźni swej (333) 
W zachwyceniu cię zobaczę (226) 
Wczoraj, dzisiaj i na wieki (113) 
Według wizji Zachariasza (385) 
Wejdź przez Krew (262) 
Wejrzyj, o Jezu (44) 
Weseli się Panna (351) 
Weź mnie, użyj (395) 
Weź swój krzyż (165) 
Wiara w tobie się rwie (290) 
Wiarą Krzyża Jego uchwyć się (222) 
Wiarą w obietnice (291) 
Wiarą, wiarą (291) 
Wiedziesz mnie (379) 
Wielbij Go i wzywaj (51) 
Wielbimy Cię (257) 
Wiele lat błądziłem (238) 
Wiele lat byłem związany (268) 
Wiele lat wędrowałem (164) 
Wiele łez musiałem wylać (410) 
Wiele nocy przepłakałem (272) 
Wielka jest wierność (404) 
Wielki Sędzia (323) 
Wielki świat (41) 
Wielkie były grzechy moje (195) 
Wiem, nie zawiedzie (13) 
Wierzę Bogu (60) 
Wierzę Tobie, Jezu mój (412) 
Więc tylko wierz (213) 
Większy jest Ten (203) 
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W-Z  

Właściwe słowo (105) 
Wnet nadejdzie dzień (142) 
Woda ze Skały (270) 
Wodzem Pan Jezus (256) 
Wrzuć swe brzemię (64) 
Wspaniałe jest zwycięstwo (273) 
Wspaniały (98) 
Wspinamy się (110) 
Wszak Jezus wyzwolił mnie (9) 
Wszechmocny Sędzia (373) 
Wszystkie moje żale (278) 
Wszystko, co mam (413) 
Wszystko to uczy mnie (410) 
Wtem jakiś Orła głos (53) 
Wtem Twoje Światło (333) 
Wykonało się (304) 
Wyryj na sercu mym (143) 
Wywyższamy Cię (403) 
Wyznaję Krew (280) 
Wzburzony już Jordanu brzeg (101) 
Wzrok wiary (54) 
 

Z   Nieba Pan zstąpił (347) 

Z Nieba zstąpił dzisiaj Pan (358) 
Z więzienia ciał (369) 
Z wyżyn Niebiańskich (130) 
Za mnie Zeń drwiła (130) 
Zbawco wspaniały (395) 
Zbawienie biegnie wprzód (357) 
Zbawiony – jak cudne to słowo (47) 
Zbawiony, zbawiony (47) 
Zdumiewająca łaska (324) 
Zechciej teraz na mnie tchnąć (14) 
Zeszliśmy się znów (199) 
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Z-Ż  

Ziemia święta (116) 
Zmartwychwstał Pan (71) 
Zmieniłeś me życie (380) 
Zniż się, powozie mój (152) 
Znowu i znowu (303) 
Znowuzrodzony (350) 
Zobaczyłem w tym dniu (336) 
Zwycięstwo jest me (120) 
Zwycięstwo Krzyża (121) 
 

Życie ziemskie (242) 

Żyj, chrześcijaninie (75) 
Żyj na cześć Pana (328) 
Żyjąc w tym świecie (157) 
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