Uwielbiajmy Pana
Czy znasz ty Jezusa
1.	Czy znasz ty Jezusa, czy znasz twego Zbawcę? Jezus, to Boży Syn!
Czy On błogosławi twój sen, twoją pracę? Jezus, to Boży Syn!
Ref:	O, Przecudny! O, przedziwny!
Jezus, to Boży Syn!
Pragnę Go wielbić, pragnę Go chwalić.
Jezus, to Boży Syn!
2.	Bóg dał Go za okup za twą i mą duszę, Jezus to Boży Syn!
Na krzyżu On cierpiał tak ciężkie katusze, Jezus, to Boży Syn! 
3.	A jeśli Go przyjmiesz, zaufasz, uwierzysz, Jezus, to Boży Syn!
Radośnie ten padół łez gorzkich przemierzysz. Jezus, to Boży Syn!
4.	Aż wreszcie dzień przyjdzie, gdy z mocą i chwałą, Jezus to Boży Syn!
Przybędzie by zabrać gromadkę swą całą, Jezus, to Boży Syn!
Pan Jezus do serca Twojego chce wejść
1.	Pan Jezus do serca Twojego chce wejść.
Czemu w uporze swym trwasz?
On czeka na progu nie pozwól Mu przejść.
Jaką odpowiedź Mu dasz?
Ref:	Tyle już razy na dworze Pan stał!
I teraz znów czeka u drzwi.
Byś sam z własnej woli zaprosić Go chciał.
On wieczne szczęście da ci.
2.	Wiesz dobrze, że szczęścia nie może świat dać.
Szczęście u Zbawcy jest nóg.
On pokój i radość do serca chce wlać.
Pozwól przekroczyć Mu próg.
Tak wiele już minęło lat
Ref:	Czy nie chciałbyś żyć wiecznie tam, gdzie mieszka Bóg?
Powiedz: chcę! 
Czy nie chciałbyś być wolny od swych wszelkich trwóg?
Powiedz: chcę!
Czy nie chciałbyś na tej ziemi pełni szczęścia w Bogu mieć?
Jeśli chcesz to dziś Jezusowi powiedz chcę, powiedz: chcę!
1.	Tak wiele już minęło lat, gdy Jezus był na ziemi tej.
Lecz prawdy nie mógł zniszczyć czas, bo Jezus wiecznie żywy jest.
Do Niego wciąż modlimy się, słuchamy wiernie Jego słów.
Szukamy Jego z dnia na dzień, bo Pan obiecał zbawić lud.
2.	I ty, gdy Panu oddasz się, przychodząc doń w modlitwie swej,
gdy z wiarą ujrzysz Jego krzyż i z Jego ran płynącą krew.
Twe życie wtedy zmieni się i nigdy już nie będziesz chciał
od Pana odejść znowu w świat wszak On za ciebie życie dał.
Jak rozpoznać mam Chrystusa,
Ref:	Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie go szukać mam?
Pomóż mi bym Go odnalazł i już nie był sam.
1.	W modlitwie, w modlitwie mój Jezus jest.
W modlitwie, w modlitwie On czeka cię.
2.	W przyrodzie, w przyrodzie mój Jezus jest.
W przyrodzie, w przyrodzie On czeka cię.
3.	W człowieku, w człowieku mój Jezus jest.
W człowieku, w człowieku On czeka cię.
 Ślepy człowiek
1.	Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał.
Ślepy człowiek głośno wołał, wołał:
pokaż mi drogę, pokaż mi drogę,
drogę do domu.
2.	Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał.
Trędowaty głośno wołał, wołał:
pokaż mi drogę, pokaż mi drogę,
drogę do domu.
3.	Jezus stał na drodze wołał. 
Jezus stał na drodze wołał. 
Jezus stał na drodze wołał, wołał: 
Jam jest tą drogą, Jam jest tą drogą,
drogą do domu.
	Jezus.
Zapalić ognia żar
1.	Zapalić ognia żar potrafi jedna iskra.
A ciepło ma wnet ten, kto blisko jest ogniska.
Tak żar miłości Bożej obejmie wszystkich wraz,
gdy innym podam serce me. Tą iskrą stań się sam.
2.	Jak cudną wiosna jest, gdy się zielenią drzewa.
Gdy kwitnie zboża łan i każdy ptak pieśń śpiewa.
Tak miłość Boża ciągle odradza się wśród nas,
więc oddaj się miłości tej. Sam spróbuj jak w niej żyć.
3.	Chcę przyjacielu mój byś w Bogu znalazł szczęście.
Na Niego zawsze licz, nie ważne gdzie twe miejsce.
Chcę krzyczeć to z wierzchołków gór niech każdy o tym wie,
że Pan miłości przyjął mnie, więc mówić o Nim chcę.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
1.	Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca słów Bożych prawdą.
Ref:	O, Panie to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2.	Jestem ubogim człowiekiem,
moim skarbem są ręce gotowe
do pracy z Tobą i czyste serce
3.	Ty potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapału,
mych kropli potu i mej odwagi.
4.	Dziś wypłyniemy już razem,
łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.
Cicho było na ulicach
1.	Cicho było na ulicach, gdy do miasta wchodził Pan
i gdy spotkał ślepego przy drodze.
Wtedy odrobiną błota przywrócił jemu wzrok,
aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc Go.
Ref:	Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn.
Jezus, Jezus, jedyny Boży Syn.
Przyszedł tu na ziemię, by uwolnić nas.
Jezus, Jezus, On wszystkim dla mnie jest.
Tak, On wszystkim dla mnie jest.
2.	Słońce właśnie zachodziło nad jeziorem Genezaret,
gdy uczniowie w dal płynęli pełni strachu.
Wtedy wodą przy szedł Jezus niosąc pokój w serca ich,
aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc Go.
3.	Było już zupełnie ciemno, gdy na krzyżu zawisł Pan.
Za me winy, za twe grzechy cierpiał On.
By przez śmierć swą dać nam życie i radość w serca wlać,
aby wszyscy mogli śpiewać wielbiąc Go.
Pasterzu mój,
1.	Pasterzu mój, widziałeś zgubiłem ślad.
Pasterzu mój w miłości szukałeś mnie.
Ref:	Szukałeś i znalazłeś mnie,
na rękach za niosłeś mnie swych.
Wróg nic nie zdziałał boś ty ze mną,
nie chcę już samotnie iść.
2.	Pasterzu mój, Zbawco i Panie mój.
Pasterzu mój chcę zawsze przy boku Twym być.
Dobry pasterz
1.	Zabłąkała się gdzieś owca,
tylko jedna ze stu owiec.
Dobry pasterz rzuca stado,
aby za nią w góry pobiec.
Ref:	Każdy chce być kochany, każdy szuka jak umie.
Pan jest naszym pasterzem, Pan odejście rozumie.
Wielka radość jest w niebie, gdy się grzesznik nawraca.
Pan jest naszym pasterzem, winy nasze wybacza.
2.	Zagubiła się gdzieś drachma,
taki mały, drobny pieniądz.
Gospodyni dom wymiata
i raduje się znajdując.
3.	Ruszył w świat syn marnotrawny,
szukać szczęścia po swojemu.
Ojciec czekał; gdy Syn wrócił,
wielką ucztę wydał w domu.
Coda:	Winy nasze wybacza.
Mój Mistrzu,
1.	On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać.
On z celnikami jadł, On nie znał kto to wróg, pochylał się nad tymi, którzy płaczą.
Ref:	Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, w około ludzie, których kochać trzeba tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak, jak Ty.
Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.
2.	Nie chodził nigdy sam, bo za Nim mnogi lud zdumiony kroczył widząc cuda Jego.
Podążał zawsze tam, gdzie życia nękał trud i nigdy nie odrzucił proszącego.
3.	Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg, a On nas uczy kochać i przebaczać.
I z celnikami siąść, zapomnieć kto to wróg, pochylać się nad tymi, którzy płaczą.
Nie zabraniajcie im
1.	Zmęczony był Jezus, gdy dzieci wesołe prosiły by im błogosławił.
Lecz ich uczniowie dopuścić nie chcieli, a Pan wtedy powiedział tak:
	Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie,
nie zabraniajcie im, Ja czekam tu.
Ja niebo takim dam. Nagrodą będę sam.
Ja przecież po to wciąż przemierzam świat.
2.	Gdy gościł Pan Jezus na uczcie Szymona do nóg Mu upadła dziewczyna.
Gości zgorszyło, że na to pozwala, a Pan wtedy powiedział tak:
	Nie zabraniajcie jej przychodzić do mnie,
nie zabraniajcie jej. Ja czekam tu. 
Ja niebo takim dam. Nagrodą będę sam.
Ja przecież po to wciąż przemierzam świat.
3.	Pan Jezus był w domu. Gdy noc już zapadła, ktoś cicho zapukał do okna.
Przyszedł Nikodem, zdziwili się wszyscy, a Pan wtedy powiedział tak:
	Nie zabraniajcie mu przychodzić do mnie,
nie zabraniajcie mu,  Ja czekam tu.
Ja niebo takim dam. Nagrodą będę sam.
Ja przecież po to wciąż przemierzam świat.
A uczniów było dwunastu,
	Aa Aa Aa A Aa Aa Aa A
1.	A uczniów było dwunastu, a ludzi było miliony.
Rozeszli się uczniowie we wszystkie świata strony.
Dobrą nowinę nieśli wioskom, narodom i miastom.
Ludzi były miliony, a uczniów było dwunastu.
2.	Ich było tylko dwunastu i Pocieszyciel był jeden.
Łamali się z wszystkimi codziennym swoim chlebem.
Wieść o pokoju nieśli przez wszystkie kontynenty.
Uczniów było dwunastu, a pokój jeden święty.
3.	Niech lasy zakwitną oliwne, śpiewajmy ludziom pieśń nową.
Zanieśmy do swych domów swą miłość i dobre słowo.
Zanieśmy do swoich domów gałązki pojednania
Niech lasy zakwitną oliwne, ogrody zmartwychwstania.
Chrześcijanie,
1.	Przygasł już stosów żar, siwy dym spowija świat.
Płacz i ból gdzieś umknął w dal, w otchłań zapomnienia padł.
Ref:	To chrześcijanie, to chrześcijanie,
heretykami zwani na co dzień.
To chrześcijanie, to chrześcijanie,
których świat, grzeszny świat nie był godzien!
To ci co prawdy się nie wyrzekli,
Chrystusa ponad wszystko kochali.
Od uciech świata tego uciekli
i za to życie swoje oddali.
2.	Krople krwi, ludzkiej krwi, w nikłych blaskach słońca lśnią.
Kształty ciał wśród siwej mgły, na gasnących stosach tkwią.
Do celnika Zacheusza
1.	Do celnika Zacheusza przyszedł Pan, czy przemieni jego życie pełne plam?
Po cóż idzie do grzesznika, tego zdziercy i oszusta, czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?

A Zacheusz to wyczytał z oczu Pana, postanawia wynagrodzić krzywdę, zło:
„Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi, to poczwórnie wynagradzam, 
a ubogim pół majątku swego dam.”
2.	Teraz widzę już przed sobą nową drogę. Muszę zatrzeć tamtą starą pełną plam.
Idę razem z moim Panem rzucać sieci, łowić ludzi i nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ja Zacheusz wyczytałem z oczu Pana, postanawiam wynagrodzić krzywdę, zło:
„Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi, to poczwórnie wynagradzam, 
a ubogim pół majątku swego dam.”
Paś owieczki me
1.	Paś owieczki me, synu paś.
Jeśli kochasz mnie nie będziesz spać.
W polu synu mój pracuj, płacz.
Paś owieczki me, synu paś.
2.	Przy ognisku żrący dym.
I ty także byłeś z Nim.
Ale Mistrza On zaparł się.
Mężny Piotr dziewczyny uląkł się.
3.	Znów ktoś inny pyta się:
Nawet mowa twa zdradza cię.
Ale Piotr się klnie na duszę swą:
Nie wiem co mówicie, nie znam Go.
4.	Gdy usłyszał Piotr jak kur piał,
wtedy wspomniał on co rzekł Pan.
I odszedłszy precz gorzko łkał.
To dlatego za nas Chrystus zmarł.
Jeszcze się kiedyś rozsmucę
1.	Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie.
2.	I taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie,
że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.
Gdym zgubiony w świecie był
1.	Gdym zgubiony w świecie był wśród trosk i zła,
nie wiedziałem dokąd iść, gdzie szczęścia smak.
Ref:	To Pan odnalazł mnie w ciemnościach, rękę swoją dał.
Wskazał drogę chcąc bym życie wieczne miał.
2.	Gdym zgubiony w grzechu nocy płakał tak,
nie wiedziałem co mi trzeba, czego brak.
3.	Gdym znękany trudnościami cicho łkał,
gdy grzech srogi w moim sercu miejsce miał.
4.	Gdym już całkiem zniechęcony upadł sam,
myśląc: nikt mnie nie oczyści z grzechu plam.
5.	Gdym już śmierci życzył sobie nie chcąc żyć,
gdym przed wszystkim w przerażeniu chciał się skryć.
Me życie smutne było,
1.	Me życie smutne było, nim Pan w me serce wszedł.
I jutro mnie straszyło, nim Pan w me serce wszedł.
On dał mi pokój, radość na miejsce obaw, łez.
I teraz się ra duję, gdyż Jezus zbawił mnie.
2.	Wciąż niżej się staczałem, nim Pan w me serce wszedł.
Wieczności tak się bałem nim Pan w me serce wszedł.
Lecz w nim mam odpocznienie, On zmazał winy me.
Nie dla mnie potępienie, gdyż Jezus zbawił mnie.
3.	Wciąż żyłem w niepewności, nim Pan w me serce wszedł. 
Bez jutra, bez przyszłości, nim Pan w me serce wszedł.
On dał mi wieczne życie, śmierci nie boję się.
Tak, wierzę ja niezbicie, że Jezus zbawił mnie.
Kiedy żyłem w grzechach swych
1.	Kiedy żyłem w grzechach swych, bez Boga byłem ja.
W sercu mieszkał ciągle grzech, była to dola zła.
Lecz mnie Jezus, tylko On odnalazł w świecie tym.
Podał mi swą świętą dłoń, bym zbawion był.
Ref:	Miłość to Twa, Miłość to Twa,
sprawiła Jezu mój, żem wolny ja.
2.	Tobie Jezu daję dziś zbolałe serce me.
Chcę cię kochać, Ty sam wiesz, że już ci służyć chcę.
Weź mój czas i każdy dzień, Sam kieruj ręką Twą.
Do ostatnich życia chwil Tyś tarczą mą.
3.	Duszo droga nawróć się. Ocuć się z grzechów swych.
Spójrz jak Jezus kocha cię, tylko zaufaj Mu.
On za ciebie niósł swój krzyż, posłuchaj Jego słów.
Uwierz w Niego jeszcze dziś, a będziesz zdrów.
Od Boga z dala szlak mój szedł
1.	Od Boga z dala szlak mój szedł. Teraz wracam już.
Za długo mnie usidlał grzech. Teraz wracam już.
Ref:	Ojcze mój, wracam już! Przyjmij dziecię swe.
Do domu wracam z błędnych dróg. Dość już błąkać się.
2.	Tak wiele zmarnowałem lat. Teraz wracam już.
Me siły, młodość zabrał świat. Teraz wracam już.
3.	Zmęczony grzechem ronię łzy. Teraz wracam już.
Twa miłość, wiem, przebaczy mi. Teraz wracam już.
4.	Świat rozbił, złamał serce me. Teraz wracam już.
Ojcowski dom spokojem tchnie. Teraz wracam już.
Śpiewałem, o Boże
1.	Śpiewałem, o Boże, swą pieśń w ciemną noc.
Jej echo przebrzmiało, a ja myślę drżąc.
Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me?
Ref:	Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.
Przychodzę z daleka i wciąż szukam Cię.
2.	Wśród życia ciemności szukałem co dzień
promienia światłości, lecz wciąż bałem się.
Czyś Ty mnie usłyszał, czy znasz imię me?
3.	Do dziś jeszcze idę przez miasta i wsie
i szukam tej drogi, gdzie Ty czekasz mnie.
Boś Ty mnie usłyszał, Ty znasz imię me.
 Na mej drodze stanął Jezus
1.	Na mej drodze stanął Jezus. Zapukawszy mi do serca wyrzekł to:
Wpuść do serca twego mnie, pozwól mi odnowić je.
Ja mieszkanie zrobię w nim, zawsze będę Panem twym.
Wpuść do serca twego mnie, pozwól mi odnowić je.
Ja mieszkanie zrobię w nim, zawsze będę Panem twym.
2.	Jeszcze dziś, jeszcze teraz, gdy usłyszysz mego Pana miły głos,
nie zatwardzaj swego serca, pozwól Mu do niego wejść.
By tak jak mym Panem jest, Twoim także już mógł być.
Nie zatwardzaj swego serca, pozwól Mu do niego wejść.
By tak jak mym Panem jest, Twoim także już mógł być.
3.	Jezus Mistrz nasz i Zbawiciel, On jest szczęściem, Panem jutra, słońcem dnia.
Będzie nam pomagał wszędzie, poprzez życie będzie wiódł.
I do nieba górnych stron, do swej chwały weźmie nas.
Będzie nam pomagał wszędzie, poprzez życie będzie wiódł.
I do nieba górnych stron, do swej chwały weźmie nas.
Spójrz, na Golgoty wzgórzu tam
1.	Spójrz, na Golgoty wzgórzu tam największy cud się stał!
Tam Zbawcą stał się Boży Syn, za grzesznych życie dał.
2.	Choć mało świat pojęcia ma, jak wiele cierpiał On.
Wystarczy mi już ufność ta, że za mnie poniósł zgon.
3.	Nasz Jezus zmarł, by zbawić nas, odpuścić grzechy nam.
I przez swą śmierć wprowadzić wraz do swych niebieskich bram.
4.	By zbawić nas od naszych win, Zbawiciel życie dał.
On chce by każdy życie z Nim i wieczne szczęście miał.
5.	Jak dobry jest Zbawiciel nasz! Z Nim zawsze błogo być.
Spoglądać wciąż na Jego twarz i w łasce Jego żyć
Do krzyża przybili Pana chwał
1.	Do krzyża przybili Pana chwał i tak męczyli Go.
Za ciebie, za mnie On umarł tam! Czyś już zrozumiał to?
Ref:	Umarł Pan, umarł Pan, zrozumieć chciej to dziś.
W tej śmierci twoje życie jest! Miłość to krzyż!
2.	Koronę z ciernia włożyli Mu na głowę pełną czci.
W niej moich grzechów są kolce też. O Panie wybacz mi!
On za mnie zmarł,
Ref:	On za mnie zmarł, za ciebie zmarł na Golgocie.
1.	Jego ręka wyrwała mnie z grzechu,
Jego ręka wyrwała mnie z trwóg.
Ona, pełna miłości dla ślepych,
wiedzie mnie pewnie w ojcowski próg.
2.	Jego rękę przybito do krzyża,
Jego rękę przybito na wskroś.
Ona znosić musiała cierpienia,
o tym chcę śpiewać wiecznie i wciąż.
3.	Jego ręka przybita gwoździami
dziś do ciebie wyciąga się też.
Weź tę rękę swojego Wybawcy,
poprowadzi cię pewnie, o wierz.
Za trzydzieści srebrników był wydany Pan.
Ref:	Za trzydzieści srebrników był wydany Pan.
W sumie trzydziestu srebrników kryła się zdrada i kłam.
Ja swoje życie i serce składam u Jego nóg.
Głębię Jego łaski widzę, On mój Pan i Wódz.
1.	Z nieba zszedł Zbawiciel, aby zbawić nas.
Boży odrzucasz dar. Srebro sobie skarbisz,
trwonisz drogi czas. Szczęście chce dać bez miar.
2.	Sława i bogactwo krótko w życiu trwa.
Wszystko tu ma swój bieg. W grzechu zostaje 
stęskniona dusza twa. Zbliża wieczności brzeg.
3.	Dzisiaj głos proroczy jeszcze w świecie tkwi.
W serca swój pokój śle. Głos zbawienny brzmi
otwóż serca drzwi, pozwól Mu wejść w życie twe.
Jezus Chrystus za mnie zmarł.
1.	Jezus Chrystus za mnie zmarł.
I za ciebie Chrystus zmarł.
On za cały świat na krzyżu zmarł.
I na siebie winy wziął.
Panie, dzięki Ci żeś zbawił mnie,
Twoja łaska dla mnie jest.
Dzięki Ci, że zmyłeś grzechy me,
ja chcę zawsze z Tobą być.
2.	Jezus dla mnie drogą jest.
I dla ciebie drogą jest.
On do Ojca chce prowadzić nas.
On na siebie winy wziął.
Spójrz, od wieków Pan też kocha Cię.
Wieczną radość dać ci chce.
Wszystkie swoje grzechy wyznaj Mu.
Jego miłość przyjąć chciej.
W tej ciszy
1.	W tej ciszy przebywam wciąż rad.
W tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.
Ref:	To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało widziałeś mnie.
2.	Ja widzę Cię Jezu mój tam.
Jak wiele masz sińców i ran!
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam
uwolnić mię z grzechów i win.
3.	Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Przyszedłem pod krzyż z ciężarem swych win,
uwolnił mnie tam Boży Syn.
Ręce Jezusowe
1.	Ręce Jezusowe podniesione wzwyż.
Ręce, które za mnie niosły ciężki krzyż.
Ręce co czyniły tylko dobro w krąg.
Alleluja! Śpiewaj: Cześć dla świętych rąk!
2.	Niby kwiaty lilii śnieżna rąk tych biel.
Miłość współczująca, rąk tych jeden cel.
Ręce, które chorych upewniały krok.
Z przebaczenia darem przywracały wzrok.
3.	Ręce, które koją wszelki serca ból.
Kto ma takie ręce? Tylko Jezus król.
Ręce co mnożyły głodnym ryby, chleb.
Ręce co wskrzeszały martwy gliny zlep.
4.	Ręce co krwawiły od krzyżowych ran.
Ręce zbawiające ma mój Jezus Pan.
W rękach tych nadzieję położyłem swą.
One mnie prowadzą wąską drogą cną.
5.	Ręce Jezusowe wszystkich objąć chcą.
Przyjdź do rąk tych cudnych z całą winą swą.
Nie wiesz jak je poznać, święte ręce te?
Rany dwie od gwoździ i zakrzepła krew.
Drogi Jezu
1.	Drogi Jezu chcę z Tobą dziś rozpocząć swe życie.
Jestem świadom swej nędzy, cóż uczynię sam?
Przyjdę, złożę u Ciebie ogrom grzechów, przewinień.
Ty mnie znowu podniesiesz, pokój w serce mi dasz.
2.	Drogi mój przyjacielu spojrzyj szczerze na siebie.
Nie wierz już własnym siłom, one zgubne są.
Jezus chce ci dopomóc. Tylko Jemu zaufaj.
On cię wesprze swą łaską, więc już zdecyduj się!
Dlaczego ja?
1.	Dlaczego ja? Cóż ja mogłem Ci dać,
czym zasłużyć na dar jaki Ty dałeś mi?
Powiedz mi, co zrobiłem, że Ty
swą dobrocią bez miar, obsypujesz mnie wciąż?
Ref:	O, pomóż mi Jezu, bom dar swój utracił,
o, przebacz i usłysz mój głos.
Wiem teraz kim jestem, bez Ciebie bym zginął.
W twe ręce więc składam mój los.
2.	Wypróbuj mnie. Jeśli chcesz Panie mój,
pójdę z Tobą przez świat, aby spłacić mój dług.
Pomóż mi, znajdę takich jak ja,
zanim odkryłem Cię, przyprowadzę ich tu.
Tak szukałem czegoś wciąż,
1.	Tak szukałem czegoś wciąż, 
jak niewiasta u źródła gdy z nią mówił Pan.
Aż raz z ust Jego usłyszałem: Pij z wody mej,
napełnię cię nią 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 tym co jeszcze wciąż szukają, chce Pan ją dać,
tym, którzy pić jej chcą.
Dobry Bóg przebaczył grzechy me.
1.	Dobry Bóg przebaczył grzechy me.
W wielkiej Swej miłości zbawił mnie.
I rozkazał, abym przyszedł tu,
powiedzieć wam o miłości tej.
Ref:	On rzekł: Darmo, darmo wziąłeś z mych rąk, darmo innym daj.
W moim imieniu idź na cały świat, dobrą nowinę im nieś.
2.	Spragniony, głodny, biedny idź.
Ze źródła życia możesz pić.
Na ciebie czeka Chrystus Pan,
cudowny lek weźmiesz z Jego ran.
Nie bój się, bom Ja z tobą. 
	Nie bój się, bom Ja z tobą. 
Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twym.
Wesprę cię, a dam ci pomoc.
Podeprę cię prawicą swą.
Idź, na cały świat!
Powiedz im o miłości mej.
Więc idź, na cały świat!
Powiedz im, że ich kocham.
Idź, ogłoś to po górach!
Ref:	Idź, ogłoś to po górach!
Wszystkim dolinom ogłoś rad.
Idź, ogłoś to po górach,
że Zbawca przyszedł na świat.
1.	Gdy byłem jeszcze grzesznym modliłem się, by Bóg
ukazał mi swą drogę, sprowadził z błędnych dróg.
2.	Zacząłem szukać Zbawcy, szukałem dzień i noc.
On widział me pragnienie,okazał swoją moc.
3.	Bóg zrobił mnie strażnikiem, bym murów miasta strzegł.
Gdy skończę swoją pracę, na drugi przejdę brzeg.
Pewnej nocy łzy z oczu mych
1.	Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus
i powiedział mi: Nie martw się jam przy tobie jest wciąż.
Potem spojrzał na grzeszny świat, pogrążony w ciemności
i zwracając się do mnie pełen troski tak rzekł:
Ref:	Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę.
Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich.
2.	Nie zapomnę tej chwili gdy mnie spotkał mój Jezus.
Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok.
Ja na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem
i umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć.
Wiele jest serc
Ref:	Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
1.	Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi.
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi.
2.	Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.
3.	Sam zobaczę, że Bóg poprowadzi mnie do ludzi,
których będę mógł zaprowadzić do Chrystusa.
Których będę mógł zaprowadzić do Chrystusa.
Przyrzekałem Twe słowo wypełniać,
1.	Przyrzekałem Twe słowo wypełniać,
nie ulegać pokusom wśród zła.
I swe życie dla Ciebie poświęcić,
gdy zbawiłeś pewnego mnie dnia.
Ref:	Ojcze nasz, który jesteś na niebie
i na ziemi i wszędzie Twój duch.
Zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny
i w miłości swej przebacz nasz dług.
2.	Byłem biedny, samotny w tym świecie,
bez nadziei był każdy mój krok.
Twoja łaska i krew grzech mój zmyła,
zdjęła ciężar gniotących mnie trosk.
3.	Jeśli chcesz przyjacielu żyć wiecznie,
jeśli chcesz radość z rąk Pana wziąć.
Całkowicie dziś Jemu się oddaj
i do śmierci posłusznym Mu bądź.
Alleluja, Pan Jezus zbawił mnie!
	Alleluja, Pan Jezus zbawił mnie!
Zgubiłem się, On znalazł mnie,
przywrócił mi mój wzrok.
	Chcę głośno mówić wszystkim w krąg,
że Jezus kocha mnie.
Jak On opuścił chwałę swą
i przyszedł na ten świat.
	Przyjacielem moim Jezus,
jak wspaniałym, wiernym On!
Co dzień pragnę wznieść swój głos,
by w modlitwie wielbić Go.
Cudowna, Boża łaska ta
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 zobaczyłem 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.
Każdy w życiu szuka szczęścia
1.	Tak już jest każdy w życiu szuka szczęścia, każdy chce szczęśliwym być.
Wielu ludzi wśród najskrytszych tęsknot nosi tę upartą myśl.
2.	Szczęściem matki są czyste oczy dziecka, szczęściem może być czyjś kojący głos.
Może sława przyniesie komuś szczęście, albo dzwoniący złotem trzos.
3.	I ja też tak błądziłem i szukałem i o szczęście pytałem nocą gwiazd.
Świat jest piękny ale ja wiedziałem, że on mi szczęścia nie może dać.
4.	Szczęściem może być nawet niepogoda i pluszczący w szyby deszcz.
Co mi tam jeśli wiem, że Bóg mnie kocha i ja Jego kocham też.
Gdy nie możesz znaleźć sobie miejsca
1.	Gdy nie możesz znaleźć sobie miejsca, w świecie tym jesteś sam.
Kiedy brak ci siły, trochę szczęścia, w życiu twym jesteś sam. 
Pozwól wejść do serca swego Panu, bo On cię chroni i nie opuści.
Pozwól mu kierować życiem swoim i w Jego ręce oddaj swój los.
2.	Kiedy smutek chce ogarnąć serce twe, w życiu tym jest ci źle.
Kiedy ludzie nagle zaczną z ciebie drwić, w świecie tym jest ci źle.
Pozwól wejść do serca swego Panu, bo On cię chroni i nie opuści.
Pozwól mu kierować życiem swoim i w Jego ręce oddaj swój los.
3.	Kiedy szczęście znów zapuka do twych drzwi, w życiu tym radość masz,
gdy twe życie wciąż na nowo budzi się, w świecie tym radość masz. 
Nie zamykaj serca przed twym Panem, bo On cię chroni i nie opuści.
On za ciebie złożył swoje życie, więc w Jego ręce oddaj swój los.
Ja znalazłem prawdziwe szczęście
1.	Na próżno człowiek w świecie tym chce znaleźć szczęścia ślad,
lecz ja znalazłem w Zbawcy mym prawdziwy szczęścia kwiat!
Ref:	Ja znalazłem prawdziwe szczęście, ja znalazłem radości zdrój.
Ja znalazłem z rozpaczy wyjście, wszystko daje mi Zbawiciel mój,
Błogosławieństw znalazłem źródło, żywą wodę w południa skwar.
Wszystko to otrzymałem w Zbawcy mym.
O jaki wielki to dar.
2.	Bezcenną perłę, wielki skarb znalazłem w Zbawcy mym,
oddałem wszystko za nią rad, bo wieczność dała mi!
Dobrze mi, dobrze mi.
	Dobrze mi, dobrze mi. W Jego dłoni dobrze mi!
Chroni mię, chroni mię. Jego miłość chroni mię.
Nic mi nie grozi, nic nie zaszkodzi, gdy nade mną czuwa On!
Dobrze mi, dobrze mi. W jego dłoni dobrze mi.
Miłości cud
1.	Miłości cud w mym sercu Jezus ziścił. 
Miłości żar zapalił w sercu mym.
Miłości dar On darmo daje wszystkim,
gdyż za ten dar zapłacił życiem swym.
Ref:	A Miłość ta wypełni każde serce,
co czułe jest na cichy Boży zew.
Więc przyjmij ją, tę Miłość co trwa wiecznie,
od Tego co za grzech twój przelał krew.
2.	Miłości większej nie ma nad tę miłość.
Co życie swe za braci dała swych.
Z miłością tą me serce się spoiło,
spoczęło w niej spokojnie wśród burz złych.
Miłość ta
1.	Miłość ta, tak cudowna jest.
Miłość ta, tak cudowna jest.
Miłość ta, tak cudowna jest.
Ta Miłość jest.
Ref:	Wyższa, niż szczyty wysokich gór,
głębsza, niż dno najgłębszych mórz,
szersza, niż przestrzeń dokoła nas.
Ta Miłość jest.
2.	Łaska ta, tak cudowna jest.
Łaska ta, tak cudowna jest.
Łaska ta, tak cudowna jest.
Ta Łaska jest.
3.	Mądrość ta, tak cudowna jest.
Mądrość ta, tak cudowna jest.
Mądrość ta, tak cudowna jest.
Ta Mądrość jest. jest.
4.	Miłość ta, tak cudowna jest.
Łaska ta, tak cudowna jest.
Mądrość ta, tak cudowna jest.
To wszystko jest.
Boża Miłość 
Ref:	Boża Miłość jest jako słońce,
ona zawsze i wszędzie nam lśni.
1.	Wyjdź jej tylko naprzeciw, weź z niej tyle ile chcesz.
2.	Napełniony Miłością, czyń co ona każe ci.
3.	Podaj tę Miłość dalej, tym co wokół ciebie są.
Warto dla jednej Miłości żyć
1.	Warto dla jednej Miłości żyć, choć szukać trzeba stale.
Może dla kogoś szczęściem być dobro nieść w życie dalej.
Ref:	Miłość jedyna jest. Miłość nie zna końca.
Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca.
Wszystko potrafi znieść. Wszystko oddać umie.
Życiu nadaje treść każdego zrozumie.
2.	Warto całego siebie dać jak bukiet polnych kwiatów 
i chociaż trudno potem trwać uśmiech darować bratu.
3.	Warto w nieznane nawet iść, gdy drogę mgła zasnuwa.
Idąc przez radość i przez krzyż wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.
 Jezu, mój Jezu!
1.	Jezu, mój Jezu!
Dziś do Ciebie mówić chcę.
Ty mi dałeś swojego Ducha.
Uwielbiam Cię.
2.	Miłość, miłość,
miłość jest pieśnią całego świata.
Kochaj bliźniego, swego brata.
Miłość, miłość.
Miłością żyć
1.	Tak wielu ludzi spotykasz co dzień,
że w nich jest Chrystus czy o tym pamiętasz?
Człowiek w człowieku winien brata mieć,
każdego z nich przyjacielem być.
Ref:	Miłością żyć, w zwykły, szary dzień,
ocierać łzy ludzkiej niedoli.
Miłością żyć w zwykły, szary dzień,
pocieszać tam, gdzie serce boli.
2.	Chrystus Pan przyszedł by pokój nam dać,
przypomnieć ci, że miłość zwycięża.
Że wszyscy ludzie winni braćmi być,
czy o tym wiesz, czy miłować chcesz.
Będziesz miłował
	Będziesz miłował Boga całym sercem swoim,
a bliźniego swego jak siebie samego.
	Miłuj Boga całym sercem swym,
ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej.
	Bóg chce twoim życiem być,
On chce miłość swoją wielką dać,
czyż trudno wziąć, pamiętaj Bóg miłością jest.
To przykazanie
	To przykazanie ja dziś daję wam,
byście się miłowali,
jak ja miłuję was.
Byście się miłowali,
jak ja miłuję was.
A wtedy wszyscy poznają żeście moi,
gdy miłość wzajemną mieć będziecie.
Kochany bracie
1.	Kochany bracie, kochana siostro.
Nie wiem kim jesteś, nie wiem gdzie żyjesz,
lecz ja chcę tobie poświęcić wszystko,
chcę dać ci siebie.
Ref:	Takie jest prawo miłości, które dał Pan.
Takie jest prawo miłości, jest kluczem nieba bram.
Takie jest prawo miłości, więc jego strzeżmy
i miłość wszystkim dokoła ze sobą nieśmy.
2.	Kochany bracie, kochana siostro.
Już wiem kim jesteś, już wiem gdzie żyjesz.
I chcę się z tobą dzielić radością,
radością Bożą.
3.	Lecz ty się nie martw gdy coś nie wyjdzie.
I ufaj Panu na każdy dzień.
I miej nadzieję bo On cię chroni
i nie opuści.
4.	Więc idźmy razem rozdawać miłość,
którą przekazał Zbawiciel nam.
Kochajmy ludzi nieśmy im pokój,
radość i uśmiech.
Ptaki radosne niestrudzone.
1.	Ptaki radosne niestrudzone.
Zwiastuny dobrych myśli,
co dzień we wszystkie świata strony
wędrują nasze dobre listy.
	Bóg także listy polecone
wysyła do nas wszystkich. 
Jedni do drugich posyłani 
jesteśmy jako żywe listy.
Ref:	Chcę być dla ciebie Bożym listem,
a ty bądź dla mnie.
Bóg pod twój adres mnie tu przysłał,
więc widać pragnie coś jedynego nam powiedzieć,
tobie przeze mnie, mnie przez ciebie.
2.	Będziemy czytać może w trudzie,
będziemy też w radości.
Bóg rozszyfrować nam pomoże
serc naszych wszystkie zawiłości.
	Uśmiech jak znaczek na kopercie,
rozjaśni nasze listy.
Chcę być promiennym listonoszem,
posłańcem wielkiej, Bożej myśli.

On czeka na nas 
Ref:	On czeka na nas w każdej chwili dnia
i w każdej porze nocy czeka na nas Pan.
Więc idźmy razem nie zwlekając dłużej
kiedy czeka, czeka na nas Pan.
1.	Podaj mi swą dobrą dłoń.
Podaj mi swą dobrą dłoń,
byśmy mogli iść do Pana razem.
2.	Wybacz mi humory złe
Wybacz mi humory złe
niechaj Jezus widzi, że kochamy się.
3.	Naucz mnie modlitwy swej.
Naucz mnie modlitwy swej,
byśmy mogli śpiewać Panu razem.
Jak dobrze być razem
	Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś.
Chodź, chodź, w świetle chodź.
By spotkać się z Panem, według słów jego żyć.
Chodź, chodź, w świetle chodź!
	Chodź, w świetle chodź!
Chodź, w świetle chodź!
Chodź, w świetle chodź,
chodź, w świetle Jego chodź!
Gdzie dwóch, lub trzech
1.	Gdzie dwóch, lub trzech w imieniu moim zgromadzi się,
tam ja wśród nich przebywam zawsze rad.
2.	O panie nasz! Wielbimy Cię żeś jest wśród nas
i karmisz nas prowadząc Duchem swym.
Daj swą dłoń
1.	Daj swą dłoń już nie czekaj, daj swą dłoń z nami chodź.
Daj swą dłoń już nie czekaj, Daj swą dłoń, daj swą dłoń.
Miłość w jedno nas łączy przez Chrystusa krew,
Ref:	aby wszyscy poznali, że jesteśmy wierzącymi,
poprzez miłość, którą Bóg nam w serca wlał.
2.	Bądźmy jedno w Panu, bądźmy jedno w Nim.
Bądźmy jedno w Duchu, bądźmy jedno w Nim.
Módlmy się, aby Bóg dnia pewnego jedność dał,
3.	Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż.
Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż.
Głosząc wieść o Jezusie, który zmartwychwstały jest,
Zobaczcie jak jest dobrze
1.	Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.
2.	Jest to jak olej co spływa na brodę Aarona.
Jak olej na brodę Aarona,
jak olej na brodę Aarona.
3.	Jest to jak rosa Hermonu na górach Syonu.
Jak rosa na górach Syonu,
jak rosa na górach Syonu.
4.	Tam Ojciec nam zapewnił swoje błogosławieństwo.
Nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
nam zapewnił swoje błogosławieństwo.
5.	Tam Zbawca nam darował życie aż na wieki.
Nam darował życie aż na wieki, nam darował życie aż na wieki.
Radość dał mi Pan,
	Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan, wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.
Radość dał mi Pan, radość dał mi Pan, wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.
	Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym,
pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał.
	Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan.
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.
Cieszę się wciąż
	Cieszę się wciąż, Tyś radość mi dał.
Miłość nad miód co wina ma smak.
Uchwyć mocno mnie, pobiegnijmy razem.
Cieszę się wciąż, Tyś radość mi dał.
Ty zmieniłeś
	Ty zmieniłeś w radość wielką skargę i płacz, zdjąłeś mój pokutny wór.
Ty zmieniłeś w radość wielką skargę i płacz.
Odziałeś mnie radością, aby dusza moja chwałę śpiewała Ci i nie zamilkła.
Panie Boże mój, już będę Ciebie chwalić wiecznie.
Kiedy moc grzechu
1.	Kiedy moc grzechu dręczy cię, na rzeki dno ją wrzuć,
na rzeki dno ją wrzuć, na rzeki dno ją wrzuć.
Kiedy moc grzechu dręczy cię, na rzeki dno ją wrzuć,
a Bóg oczyści cię.
Ref:	On poprowadzi wiernie sam,
prosto, aż do niebios bram,
wieczną radość też On da.
2.	Kiedy masz pokus pełno w krąg, to wtedy pomódl się,
to wtedy pomódl się, to wtedy pomódl się.
Kiedy masz pokus pełno w krąg, to wtedy pomódl się,
a Bóg zwycięstwo da.
3.	Kiedy masz radość w sercu swym, to śpiewaj cały dzień,
to śpiewaj cały dzień, to śpiewaj cały dzień.
Kiedy masz radość w sercu swym to śpiewaj cały dzień,
i w Panu raduj się.
Jeśli smutek w sercu masz,
	Jeśli smutek w sercu masz, Jezusowi to powiedz.
On rozjaśni twoją twarz, w serce radość ci da.
Przyjacielem wiernym On, nie zwlekając daj Mu dłoń.
Pokój, radość wrócą wnet, jeśli zaufasz Mu.
Boża radość jak rzeka,
1.	Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mą.
2.	Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą.
Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mą.
3.	Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.
Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.
4.	Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.
Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą.
Radość tchnij w serce me
1.	Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił. 
Radość tchnij proszę w serce me.
Radość tchnij w serce me bym Cię chwalił,
bym Cię zawsze chwalił Panie mój.
Ref:	Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu, który Królem jest.
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna,
śpiewaj Panu cały dzień.
2.	Wiarę tchnij w serce me bym się modlił.
Wiarę tchnij proszę w serce me.
Wiarę tchnij w serce me bym się modlił,
bym modlitwą także chwalił Cię.
3.	Miłość tchnij w serce me, abym służył.
Miłość tchnij proszę w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
bym swą służbą także chwalił Cię.
Mój, mój, mój, mój
1.	Mój, mój, mój, mój Jezus jest mój.
Czy mam wesele, czy smutku wiele.
Mój, mój, mój, mój, Jezus jest mój,
Jezus jest zawsze mój.
2.	Twój, twój, twój, twój Jezus chce być.
Był Królem w niebie, umarł za ciebie.
Twój, twój, twój, twój Jezus chce być,
Jezus chce być i twój.
3.	Mam, mam, mam, mam, Jezusa mam.
Z Nim jam bezpieczny, w Nim żywot wieczny.
Mam, mam, mam, mam, Jezusa mam,
Jezusa zawsze mam. 
Dzisiaj jest dzień
	Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się i radujmy się w Nim i radujmy się w Nim.
Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w Nim.
Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
Gdy Boży duch wypełnia mnie
	Gdy Boży duch wypełnia mnie jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę.
Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chcę.
Weselić się będzie
	Weselić się będzie z pląsaniem panna,
młodzieńcy, starcy, społem.
	La, laj, la, la, laj, la, la, laj, la, la, laj,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
	I w radość zamienię ich płacz.
I w radość zamienię ich płacz.
I wybawieniem z smutku będzie radość.
Krople deszczu na mym oknie
1.	Krople deszczu na mym oknie.
Radość jest jak deszcz.
Chociaż często płyną łzy.
W smutku radość dajesz mi.
Radość jest jak deszcz.
2.	Noc już gasi blaski słońca.
Radość jest jak zmierzch.
Choć zwycięża nocy cień,
jutro wstanie nowy dzień.
Radość jest jak zmierzch
3.	W burzy, w wichrze szukam Pana.
Radość przetrwa sztorm.
Jezu prowadź moją łódź,
ucisz wiatr i radość wzbudź.
Radość przetrwa sztorm.
4.	W deszczu łez słoneczna tęcza.
Radość jest jak deszcz.
Panie słońce smutnych dni,
naucz widzieć Cię przez łzy.
Radość jest jak deszcz.
Nikt nie wie co przeżyłem ja
Ref:	O, nikt nie wie co przeżyłem w życiu ja,
nikt nie wie tylko Jezus.
Nikt nie wie co przeżyłem w życiu ja.
Chwała, alleluja!
1.	Czasami życie lżejsze jest, Panie mój!
Lecz czasem ciężko krzyż mój nieść, Panie mój!
I choć wytrwale naprzód brnę, Panie mój!
Lecz jakże ciężkie brzemię me, Panie mój!
2.	Lecz dnia jednego kiedym brnął, Panie mój!
Ktoś ciężar z pleców moich zdjął, Panie mój!
Pamiętny dzień w mym życiu był, Panie mój!
Gdy Jezus grzechy moje zmył, Panie mój!
Duszo coś grzechem zmęczona,
1.	Duszo coś grzechem zmęczona, w Zbawcy objęcia się skryj.
Patrz, On wyciąga ramiona, pośpiesz do Niego i żyj.
On twe wołanie usłyszy, wnet na ratunek pośpieszy.
Serce znękane pocieszy.
Pójdź, w jego objęcia się skryj
Pójdź, w jego objęcia się skryj.
2.	Wiernym obrońcą On będzie, serce ukoi co drży.
W każdej pomoże ci biedzie,otrze z czułością twe łzy.
Pośpiesz, bo czasu już nie ma, cóż ci pomogą westchnienia?
W Zbawcy twych trosk ukojenie.
On otrze z czułością twe łzy.
On otrze z czułością twe łzy.
Bracie zmęczony
1.	Bracie zmęczony dlaczego się smucisz?
Troska swym jadem zatruwa twą myśl.
Oczy twe smętne jak pejzaż jesienny.
Serce twe zimne i twarde jak głaz.
2.	Smutku i gniewu doświadczasz nie mało,
Siły zużyłeś już w walce ze złem.
Serce prawdziwej miłości nie znało,
kłam i obłuda sprzykrzyły ci się.
3.	Szczęście się z Tobą przyjaźnić nie chciało,
byłeś podobny do wiatru wśród skał.
Znojem powiało i piękność opadła.
Ach! Gdzież beztroskie, szczęśliwe twe dni.
4.	Bracie zmęczony chciej uczyć się ciągle,
być miłym bliskim i służyć im wciąż.
Bogu zaufaj i żyj dla nieszczęsnych.
W sercu twym nigdy nie zgaśnie już blask.
Ojcze, jeśli możliwe,
1.	Nocą ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie,
Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Syn Boży
Ref:	Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich.
Ojcze, jeżeli trzeba chcę Twoją wolę wypełnić.
2.	Nocą klęczę przed Tobą ucichły auta, tramwaje.
Wszystko w życiu zawodzi, a tylko Ty pozostajesz.
3.	Nocą patrzę przez okno, na skrawek nieba chmurnego.
Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać dlaczego.
Życie tak cię zmęczyło,
1.	Życie tak cię zmęczyło, troski wciąż mnożą się.
Chciałbyś już wreszcie zrzucić, ciężar co barki twe gnie.
Ref:	Czy ty znasz Jezusa? Zbawcę mego znasz?
On i ciebie zbawi, jeśli Mu w sercu swym miejsce dasz.
2.	Czemu więc mój pielgrzymie, śpieszysz w nieznaną dal?
Kto twoje łzy osuszy, serca ukoi twój żal.
3.	Jest ktoś, kto zna twe troski, duszy twej słyszy krzyk.
On jeden cię rozumie, wie czemu serce twe drży.
Król Królów, Pan Panów
	Król Królów, Pan Panów, chwała, alleluja!
Jezus, Książe Pokoju, chwała alleluja.
Przed Tobą, Boże
1.	Przed Tobą Boże dzisiaj korzę się,
wyznaję w skrusze wszystkie grzechy me.
Zgrzeszyłem Panie przed obliczem Twym.
O, przebacz mi.
2.	Jeżeli z ust mych wyszły słowa złe,
jeżeli ktoś przeze mnie potknął się
lub jeślim przed mym bliźnim zamknął drzwi,
o, przebacz mi.
3.	O przebacz winy co wyznałem Ci
i tajne grzechy, choć nieznane mi.
Sam prowadź mnie przez wszystkie ziemskie dni,
Amen, amen.
O ile cierpień
1.	O ile cierpień i trosk ogromnych
na drodze życia widzimy dziś.
Lecz miłość Boża nas nie zapomni,
przez znój doświadczeń pomoże iść.
Ref:	O, Boże usłysz głos prośby naszej,
miłością swoją Twe dzieci złącz.
Niech cierpieniami nas wróg nie straszy,
Ty posil, zjednaj, wciąż przy nas krocz.
2.	Podziały gnębią szeregi nasze,
Twe ciało krwawi od nowych ran.
O, pomóż Panie pamiętać zawsze,
żeś Ty miłować rozkazał nam.
3.	O Boże, Boże, czekamy cudu,
niech ślepi przejrzą na oczy znów.
Niech będzie pokój wśród Twego ludu,
daj spojrzeć w serca bez próżnych słów.
4.	Niech zginą wszystkie niesnaski,
starcia, bośmy zmęczeni od gorzkich łez.
Niech po bratersku znów żyją bracia,
niech przyjdzie wszystkim rozterkom kres.
Jesteś smutny, załamany
1.	Jesteś smutny, załamany nie trać wiary swej.
Chociaż myślisz, że nie słyszy Bóg modlitwy twej.
Sądzisz często, że nie warto dłużej modlić się,
bo cierpliwość twoja kończy się.
Sądzisz często, że nie warto dłużej modlić się,
lecz posłuchaj co powiedzieć chcę.
Ref:	Nie rezygnuj bracie, siostro,
poproś Pana jeszcze raz.
Wytrwaj i poczekaj jeszcze,
może Bóg odpowiedź dzisiaj da.
2.	Każdy dzień od nowa składaj Panu prośby swe.
Pomyśl tylko jak On bardzo umiłował cię.
Przecież On naprawdę nie chce byś miał smucić się,
ale wytrwałości uczy cię.
Przecież On naprawdę nie chce byś miał smucić się,
tylko wierz, a On wysłucha cię.
Coda:	Podnieś więc swój wzrok, uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
Podnieś więc swój wzrok, uwierz mocno w to,
że Bóg słyszy dziś modlitwę twą.
O, Boże, Boże, daj mi siły
1.	O, Boże, Boże, daj mi siły 
za bliźnich duszę moją dać
i w sercu zawsze do mogiły
tę słodycz przebaczenia znać. I znać.
2.	Nie pozwól, bym się z kłamstwem zbratał,
gdy toczę ciężki życia bój,
lecz łzy modlitwą bym przeplatał,
modlitwą żywą, Ojcze mój. Lecz mój.
3.	W mą pierś kamienie niech miotają,
nie znosząc świętych uczuć mych,
niech nienawidzą, przeklinają,
ja duszę oddam za nich złych. Niech złych.
4.	Twe przykazania chcę zachować
w męczeńskim, biednym sercu mym
i wrogów moich chcę miłować,
choć odpłacają czynem złym. I złym.
5.	O Boże, Boże, daj mi siły
przez mroki ziemskie pewnie iść,
a serce zawsze do mogiły
na wieki Tobie będzie bić. A bić.
Którzy oczekują Pana
	Którzy oczekują Pana nabywają nowych sił, podnoszą się w górę jak orły.
Chodzą, a nie ustawają, biegnąc nie spracują się.
Naucz mnie oczekiwać Cię.
	Naucz Panie czekać Cię, na kolanach aż do dnia,
gdy na moją modlitwę odpowiedź swą dasz.
Naucz nie szukać tego, co człowiek da mi.
Tylko czekać na Ciebie, na to co dasz Ty.
Gdy będę mieć siedem latek
1.	Gdy będę mieć siedem latek do szkoły pójdę ja.
Elementarz kupi mi mama, do szkoły pójdę ja.
Ref:	A w szkole, a w szkole przykładem muszę być.
W szkole, w domu, wszędzie chcę z moim Zbawcą żyć.
2.	Gdy będę już umieć czytać, literki będę znać,
mama, tata kupią mi Biblię i Biblię poznam ja.
Za mało kochałem Cię Panie
1.	Za mało kochałem Cię Panie
i uważam, że kocham za mało,
bo jesteś światłem świata
i ziemi promienną chwałą.
Ref:	Bo jesteś Panie jak powietrze,
które mi daje życie.
Jesteś wiatrem nadziei
co budzi mnie o świcie.
2.	Jak dziecko idzie do matki,
tak do Ciebie przybliżam się Panie.
Ty wypełniasz moją codzienność
i słyszysz ciche wołanie.
Coda:	Jak woda kocha ciszę.
Jak sen miłuje ciało,
tak ja miłuje Ciebie,
ale zawsze, zawsze za mało.
Słabym ja lecz silnyś Ty
1.	Słabym ja lecz silnyś Ty,
Jezu bądź pomocą mi.
Pozwól wszystkie moje dni
blisko Ciebie mój Jezu wciąż być.
Ref:	W Twej miłości chcę się skryć,
w społeczności z Tobą żyć.
Co dzień bliżej Ciebie być,
Panie mój, błaganie me ziść.
2.	Wśród zazdrości grzechu zła,
kogo boli rana ma?
Kto w potrzebie pomoc da?
Tylko Ty, Jezu mój, tylko Ty.
3.	Gdy się przerwie życia nić,
czas przestanie dla mnie bić.
Wtedy mnie za rękę chwyć
i przeprowadź na drugi hen brzeg.
Dzień po dniu
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.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy
1.	Jeśli jesteś dziś szczęśliwy amen mów. 
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy amen mów. 
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w sercu pokój masz prawdziwy,
jeśli jesteś dziś szczęśliwy amen mów.
2.	Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w dłonie klaszcz.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w dłonie klaszcz.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w sercu pokój masz prawdziwy,
jeśli jesteś dziś szczęśliwy w dłonie klaszcz.
3.	Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powstań wraz.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powstań wraz.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w sercu pokój masz prawdziwy,
jeśli jesteś dziś szczęśliwy powstań wraz.
4.	Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pokaż to.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pokaż to.
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w sercu pokój masz prawdziwy,
jeśli jesteś dziś szczęśliwy pokaż to.
Człowieka z bagna 
1.	Człowieka z bagna dźwignął On,
ginącym w grzechach podał dłoń
i obojętnie obok nędzy nie mógł przejść.
Bo miłosierne serce miał,
z miłości siebie światu dał.
Ja też jak Jezus z Galilei chciałbym być.
Ref:	Chcę być jak Jezus, chcę być jak Jezus,
chcę do Niego podobnym być.
W ciągu wędrówki z ziemi do chwały,
tego pragnę by być jak On.
2.	A w czyjej chaty wstąpił próg,
tam w brata się zamieniał wróg,
skostniałe serca grzał miłości Jego żar.
Do kalek nisko schylał się,
strapionych cieszył, ścierał łzę.
Ja też jak Jezus z Galilei chciałbym być.
Przyjaciela mam
1.	Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
On pokojem swym, Szczęściem darzy mnie,
gdy o Jego ramię oprę się.
Ref:	Boże ramię, to jest w ucisku pewny gród.
Boże ramię do niebieskich mnie zawiedzie wrót.
2.	O jak słodko mi Jego uczniem być,
gdy o Jego ramię oprę się.
W Jego świetle iść, w jego mocy żyć,
gdy o Jego ramię oprę się.
3.	Bać nie muszę się, ani ronić łez,
gdy o Jego ramię oprę się.
Pokój duszy mam, gdy On blisko jest,
gdy o Jego ramię oprę się.
Jak dwoje przyjaciół
1.	Jak dwoje przyjaciół, tak z moim Panem
przez życie idę mój Pan i ja.
On mnie rozumie, zna troski moje,
z pełności swojej obdarza mnie.
Ref:	I wiem, że ta przyjaźń już 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 zatrwoży, zlęknie się,
On sprawia, że mija noc, nastaje dzień.
Jezus przez życie mnie wiedzie,
1.	Jezus przez życie mnie wiedzie, daje mi silne swe dłonie.
Kroczy przede mną na przodzie i drogą toruje mi wciąż.
Ref:	Jezus jest mym Przyjacielem, Jezus jest Obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim.
2.	On mnie obdarzył pokojem, duszę nieczułą poruszył. 
Miłość i radość dał swoją i w serce nadzieję mi wlał.
3.	Krzyża ciężkiego ramiona gniotły Mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał, bym jeszcze zbawienie mógł mieć.
Gdzie jesteś Panie Boże
1.	Gdzie jesteś Panie Boże Ojcze mój?
W skrytości serca szukam Twoich dróg.
O usłysz głos wołania duszy mej!
Odpowiedz mi miłością wielką swą.
Ref:	 Bo kiedy idę w życiu sam jest mi źle.
Tylko Bóg znając mnie o tym wie.
Napełnij dziś od nowa Panie głębią swą,
bym z radością innym ludziom dawał ją.
2.	Gdy jesteś przy mnie Panie, Boże mój,
to czuję się tak lekko niby ptak.
Chcę odtąd dawać ludziom miłość Twą,
po to by brata kochał zawsze każdy brat.
3.	A jeśli nawet komuś zadam ból,
który tak rani również serce Twe.
O, nie odrzucaj nigdy Panie mnie,
lecz znowu weź tak jak Ojciec w ramiona swe.
Chociaż nie wiem nic o jutrze
1.	Chociaż nie wiem nic o jutrze, żyję wiarą z dnia na dzień.
Wiem, że brzask i słońca jutrznie, łatwo przejdą z blasku w cień.
Nic nie wiedząc o przyszłości wierząc w to co Jezus rzekł.
Idę za Nim w tej ufności, że On ze mną będzie szedł.
Ref:	Nie wiem co mi jutro niesie?
Lecz spokojnym wiedząc to,
że mnie Jezus w przyszłość wiedzie
i On trzyma moją dłoń.
2.	Moje brzemię zda się lżejsze, już nie straszy życia toń,
Poprzez chmury widzę tęczę, gdy On trzyma moją dłoń.
Burz ni mroku tam nie będzie, ani trosk co barki gną.
Tam przy końcu złotej tęczy, która wiedzie w Ojca dom.
3.	Nie wiem co mi jutro niesie, blaski słońca czy też zmierzch.
Ale Ten co dba o ptaki nie zapomni o mnie też.
Choć ma droga nieraz wiedzie przez płomienie, powódź, łzy,
ale On przede mną idzie jam ukryty w Jego krwi.
Słowo Twoje jest pochodnią
1.	Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym. 
Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej.
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym złym.
Słowo Twoje jest pokarmem duszy mej.
2.	Jakże mogę ja oczyścić ścieżki me?
Jeśli będę żyć, jak uczy słowo Twe.
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym,
chcę wyroki Twe zachować w sercu mym.
Kiedy czytam słowo święte,
1.	Kiedy czytam słowo święte, prawdy blask oświeca mnie.
I znów widzę życie grzeszne, błagam Zbawcę w chwili tej:
Ref:	 Nie pamiętaj moich grzechów nie pamiętaj moich win.
Oczyść mnie krwią Swoją świętą, abym czysty z tobą żył.
2.	Wciąż rozmyślam o wytrwaniu, aby wejść do górnych stron.
Stąd trwam ciągle na wołaniu, tam gdzie Jezus ma swój tron:
3.	Nieraz w życiu zdarzy się, w drodze mdleję, gubię ślad
Wtedy idę do Jezusa na kolanach modlę się:
Sprawdź serce me.
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
2.	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
Bóg jeden cię rozumie
1.	Bóg jeden cię rozumie, płynącą widzi łzę i szepce:
jam jest z tobą, więc czemu lękasz się.
Ref:	On troski twe rozumie, tęsknoty dzieli twe,
więc daj Mu nieść swój ciężar! Któż więcej kocha cię?
2.	Bóg jeden cię rozumie, cierpienia gorzkie zna.
Zaufaj Mu w ciemności, On jeden pomoc da.
3.	Bóg słabość twą rozumie i zna szatańską moc.
Przy boku twym chce kroczyć i w najczarniejszą noc.
W świecie tym zamieszania,
1.	W świecie tym zamieszania, smutku, rozczarowania,
czy ty wiesz, co to jest wolnym być?
Czy od klęsk wolnym jesteś, czy wiesz co będzie później?
Czy ty wiesz, co to jest wolnym być?
Ref:	 Wolnym być, wolnym być,
czy ty wiesz, co to jest wolnym być?
2.	Życie i jego wartość, twoich win przebaczenie,
wszystkich win, grzechów twych ujrzysz to.
Pozwól być Jezusowi Mistrzem twym, Panem jutra.
Dowiesz się, co to jest wolnym być.
Ciągły niepokój na świecie
1.	Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca.
Jakże niepewna jest ziemia, Jękiem i gniewem drgająca.
Ref:	Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam,
nie tak jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan.
2.	Ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy.
Szukamy wciąż nowych wrażeń, a w głębi ciszy pragniemy.
3.	Pokój budować na co dzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy.
Nasze mozolne wysiłki Pan swoją łaską wzbogaci.
Żyjąc w tym świecie
1.	Żyjąc w tym świecie podłości ludzie są biedni, samotni.
Człowiek wciąż pragnie miłości, której tak w życiu mu brak.
Złudne są ludzkie dążenia, sercem niepewność wciąż targa.
Człowiek tak pragnie zbawienia, lecz nie wie sam dokąd iść.
Ref:	O, pójdź na Golgotę, pod krzyż twego Zbawcy.
On ciebie miłuje, On przyjmie cię, On zbawi cię,
szczęście ci da.
2.	Jezus ci będzie miłością, i drogowskazem w twym życiu.
Będziesz Go wielbił z radością, w Nim znajdziesz swój życia cel.
Chrystus cię weźmie w objęcia, oczyści twe grzeszne serce.
Byś z niewinnością jagnięcia, mógł przez wieczności przejść próg.
Życie ziemskie pełne jest trosk
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, wszystek ciężar i łzy.
3.	Jezus dobrze troski twe zna, przyjdź do Niego pod krzyż.
Bóg kocha małe wróbelki,
1.	Bóg kocha małe wróbelki, od śmierci chroni je
A jeśli ptaszki kocha Bóg, to kocha także mnie.
Ref:	Tak, ja się cieszę, z tego się cieszę, niech o tym każdy wie.
Tak, ja się cieszę, z tego się cieszę, że Pan Bóg kocha mnie.
2.	Bóg kocha lilie i róże i pięknie stroi je.
A jeśli kwiaty kocha Bóg, to kocha także mnie.
3.	Bóg stworzył kwiaty i ptaszki, i bardzo kocha je.
Lecz stokroć bardziej kocha Bóg człowieka, Ciebie, mnie.
Gdy Pan jest ze mną
	Gdy Pan jest ze mną nie lękam się wcale, cóż może uczynić mi człowiek?
Gdy Pan jest ze mną nie lękam się wcale, cóż może uczynić mi człowiek?
On rzekł: Nie bój się, z tobą ja, nie lękaj się. Jam Bogiem twoim, wesprę Cię.
Nie mów że, dawne dni
	Nie mów że, dawne dni były lepsze od tych,
gdyż nie mądrze jest mówić tak.
Ufaj Panu i wierz, że On dziś żywy jest
nowe błogosławieństwa może dać.
Wciąż spotykam w życiu ludzi
1.	Wciąż spotykam w życiu ludzi, co pytają mnie,
dla czego 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 dzisiaj jest.
Ref:	Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam,
jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma.
Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna,
nie załamuj się więc, Bóg odpowiedź ci da.
2.	Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych,
lecz widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci.
On dzisiaj jest gotowy, by w twym życiu sprawić cud,
zaufaj Jego mocy i tylko uwierz Mu.
Żyje Pan
	Żyje Pan, żyje Pan, Jezus wciąż żyje, daje życie mi.
Żyje Pan, żyje Pan, Jezus wciąż żyje, w duszy mej.
On wywiódł mnie z ciemności, ożywił szare dni,
Jezus wciąż żyje, daje życie mi, Jezus wciąż żyje w duszy mej.
Słuchaj Izraelu Pan jest Bogiem twym
1.	Słuchaj Izraelu Pan jest Bogiem twym, Bogiem twym zaprawdę. 
2.	Słuchaj Izraelu Pan jest Skałą twą, Skałą twą zaprawdę.
3.	Słuchaj Izraelu Pan jest Tarczą twą, Tarczą twą zaprawdę.
4.	Słuchaj Izraelu Pan Pasterzem twym, Pasterzem zaprawdę.
Chociaż ma droga jest ciemna
1.	Chociaż ma droga jest ciemna, nic nie przejmuję się.
Mój Bóg mi ją wytyczył, On nie zawiedzie mnie.
Ref:	Więc śpiewam czy w deszcz, czy w pogodę, 
bom Zbawcy do rąk oddał się.
Więc śpiewam i przestać nie mogę.
On nie zawiedzie mnie.
2.	Jutro już może lśnić słońce, blaskiem swym cieszyć mnie.
Bóg drogę mą planuje, On wszystko dobrze wie.
3.	Raźno więc drogą mą kroczę, gdzie mnie prowadzi sam.
Aż do niebiańskich wrót dotrę, taki był Jego plan.
Lekko płynie moja łódź
1.	Lekko płynie moja łódź. Alleluja!
Do przystani prędko wróć. Alleluja!
Rzeki życia wartki prąd. Alleluja!
Wkoło wiry zawróć stąd. Alleluja!
2.	Chociaż ziębi wody chłód. Alleluja!
Lecz nie straszy głębia wód. Alleluja!
Przez Jordanu wartką toń. Alleluja!
Poprowadzi Ojca dłoń. Alleluja!
Zatrzymaj się na chwilę
1.	Szumią łany zboża, gra wiatr na jeziorze,
śpiewa ptak radośnie Bogu co go stworzył.
Ref:	Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę, zauważ swego brata.
Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę, i pomyśl po co żyjesz.
2.	Pędzi całe miasto, zgrzytają tramwaje, 
wszystko chcesz uchwycić, a pustka zostaje.
3.	Nikt dziś nie ma czasu, każdy goni szczęście, 
na później zostawia to, co najważniejsze.
4.	Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz, 
odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce Boże.
Ty wskazałeś drogę do miłości
1.	Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty, Panie.
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie.
Tylko Ty jeden wiesz co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
2.	W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty Panie.
Tylko Ty jeden wiesz co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Tylko Ty jeden wiesz co w mym sercu dzieje się, tylko Ty, możesz pomóc mi.
3.	Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie.
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie.
U Twych stóp cały świat Ty wiesz co czeka nas, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
U Twych stóp cały świat Ty wiesz co czeka nas, tylko Ty, Panie, tylko Ty.
Gdy dotykasz mego życia
1.	Gdy dotykasz mego życia się ręką swą,
to budzi w sercu pokój Twój, Panie kocham Cię.
2.	Z głębi ducha ślę wyznanie to, miłe Ci,
Tyś jest mój Pan, Tyś jest mój Bóg, Panie kocham Cię.
Okryj mnie
	Okryj mnie, okryj mnie,
rozciągnij skraj swojej szaty na mnie.
Ponieważ Tyś mi Panie najmilszy,
okryj mnie, okryj mnie, okryj mnie.
W ogrodzie ja byłem raz sam
1.	W ogrodzie ja byłem raz sam,
krople rosy lśniły na róży.
I w ten cichy czas, wśród porannych kras,
słyszałem ja głos Boży:
Ref:	„Tyś własnością mą” szepce cicho On.
„Tyś na wieki wieczne jest mój”.
Serce w piersi drży od radości mi,
gdy, Zbawco, głos słyszę Twój.
2.	Gdy mówił On, słów Jego dźwięk,
jakże słodko brzmi w niebios toni.
A melodii ton, którą dał mi On,
wciąż w sercu moim dzwoni:
3.	O, Jezu, Ty pozwól mi być
wiecznie z Tobą pośród tej ciszy.
Zawsze do mnie mów, niechaj dźwięk Twych słów
me ucho ciągle słyszy:
Pan mój Pasterzem
1.	Pan mój Pasterzem moim jest, mym Pasterzem,
i już niczego mi nie braknie.
On żywą wodą poi mnie, żywą wodą,
i karmi wtedy, kiedy łaknę: oto chleb.
2.	Do siebie, Panie, wiedziesz mnie, do siebie,
a sprawiedliwość Twoją ścieżką.
Chcę dziś do Ciebie zbliżyć się, do Ciebie,
i w domu Twoim chcę zamieszkać, bardzo chcę.
Ktoś zbudował dom na piasku
1.	Ktoś zbudował dom na piasku, wymarzony, wspaniały dom.
Ale przyszła burza, runął z wielkim trzaskiem zbudowany na piasku dom. 
Ktoś zbudował dom na skale, wymarzony, wspaniały dom.
Przyszły chmury ciemne, uderzyły fale dom na skale ani drgnął.
Ref:	Trzeba miłość budować na skale, swoje szczęście oprzeć o głaz.
Gdy w godzinę złą wiatr powieje prosto w dom,
mój dom na skale będzie stać.
2.	Na to nasze budowanie, Boże połóż wszechmocną dłoń.
Kto Ci ufa Panie mocny jest jak granit i szczęśliwie zbuduje dom.
Nie wiem co przyniesie życie, za godzinę, za dzień za rok, 
ale wiem to jedno Bóg jest skałą wierną nie odstąpię od Niego na krok.
Coda:	Mocno stać, zawsze stać.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
1.	Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, nade mną Jego miłość lśni.
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.
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 każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać. 
Kocham Go więcej z każdym dniem, chcę w Jego słowie zawsze trwać.
On Tobie swą miłość chce dać. 
Wiem, nie zawiedzie mnie Pan
	Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, Jemu ufać chcę.
Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie.
Chociaż grozi burzą chmur zwał, wicher zrywa się.
Ja w Bogu ufność wciąż mam, nie zawiedzie mnie.
On przyjaciel mój, wierny aż po zgon,
zawieść może świat, ale nigdy On.
Chociaż grozi burzą chmur zwał, wicher zrywa się,
ja w Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie mnie.
Jak morska fala
	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.
Pan, Zbawca mój
1.	Pan, Zbawca mój, jest zwycięzcą w moim życiu.
Teraz już nie muszę walczyć z grzechem sam.
Pan, Zbawca mój, jest zwycięzcą w moim życiu,
teraz On jest życiem mym i mocą mą.
2.	Pan, Zbawca mój, dla mnie wszystko już uczynił.
Teraz chcę poznawać Go każdego dnia. 
Złam pychę mą, abym poznał, że bez Ciebie,
niczym jestem w świetle Twym o Panie mój.
Życiem dla mnie Jezus
Ref:	Życiem dla mnie Jezus, a śmierć jest zyskiem mym,
życiem dla mnie Jezus, a śmierć jest zyskiem mym.
1.	Nie żyję ja lecz Chrystus, co tak ukochał mnie.
On oddał swoje życie, by zmazać winy me,
albowiem...
2.	On zmienił moje życie, zamieszkał w sercu mym.
On wszędzie ze mną idzie i radość daje mi,
albowiem...
O, Panie mój
	O, Panie mój, Ty wiesz jak bardzo ufam Tobie
i szukam Cię co dzień, bo niczym jestem sam.
Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu,
że ludziom chcesz do serc swe miłosierdzie wlać.
Mocno wierzę w niebo
Ref:	Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec mój, 
wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie ze wszystkich trwóg.
1.	Wykonało się rzekł nasz Pan, gdy na krzyżu za nas zmarł.
Wykonało się rzekł nasz Pan, gdy swe życie za nas dał.
2.	Pan okazał nam łaskę swą, gdy na krzyżu za nas zmarł.
Pan okazał nam miłość swą, gdy swe życie za nas dał. 
 Królestwa Bożego
	Królestwa Bożego szukajcie wpierw i jego sprawiedliwości,
a wszystko inne przydane będzie wam. Alleluja. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Spójrz na ptaki
1.	Spójrz na ptaki niebieskie, które karmi nasz Bóg,
czyż nie jesteś czymś więcej od nich tu?
Przypatrz się liliom polnym jak przyodział je Pan,
król Salomon tak pięknych nie miał szat.
2.	Nie troszcz się o swe jutro, co jeść będziesz, co pić,
wie Twój Ojciec najlepiej co dać Ci.
Szukaj najpierw królestwa, w którym jest Jezus Król,
a otrzymasz zapłatę za swój trud.
Jezus puka wciąż
	Jezus puka wciąż, puka wciąż do twych drzwi.
Jezus puka wciąż, czy otworzysz Mu ty.
Jezus puka wciąż, chciałby gościem twym być,
pozwól Mu w serce wnijść.
 Dziękujemy za dary
	Dziękujemy za dary, które dajesz bez miary.
Karmisz, poisz w każdy czas.
Bóg jest dobry, kocha nas.
Dzięki, kochany Ojcze z nieba
1.	Dzięki, kochany Ojcze z nieba,
dzięki za każdy nowy dzień.
Dzięki, że wszystkim czego trzeba
Ty obdarzasz mnie.
2.	Dzięki, za ludzi mi życzliwych,
dzięki za wiele dobrych serc.
Dzięki, gdy mogę słowem żywym
wroga zjednać też.
3.	Dzięki, za Twą pociechę w bólu,
dzięki za Twoją dobrą dłoń.
Dzięki, że mnie do siebie tulisz
i mą chłodzisz skroń.
4.	Dzięki, za Twoje mocne słowo,
dzięki, że dajesz łaski czas.
Dzięki, że miłość Twa na nowo
wciąż otacza nas.
Dzięki Tobie
	Dzięki Tobie za Twe dary, dobry Ojcze w chwili tej,
że posilisz i nakarmisz wszystkich nas tu z łaski swej.
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
1.	Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie
wszystko co mam od Ciebie przecież jest.
I to, że jestem, że życie wciąż poznaję,
dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę:
Ref:	Za każdy dzień, za nocy mrok,
za radość mą, szczęśliwy los.
Nawet za chmurne deszczowe dni,
za wszystko Panie, dziękuję Ci.
2.	Gdy mnie uczono, że jesteś Boże w niebie,
gdy poznawałem co dobre jest co złe.
W dziecinnych słowach mówiłem: kocham Ciebie
i powtarzałem w modlitwie słowa te:
3.	Więc przyjm o Boże mych modłów dziękczynienie,
bo jakże często wdzięczności w modłach brak.
Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia,
dlatego Boże śpiewamy Tobie tak:
Łaskawy jest nasz Pan
	Łaskawy jest nasz Pan, cierpliwy jest nasz Pan,
On jest miłosierny, nie gniewa się.
Łaskawy jest nasz Pan, cierpliwy jest nasz Pan,
On jest miłosierny, nie gniewa się.
Jak wysoko niebo nad ziemią,
tak wielka dobroć dla Bożych sług.
Jak daleko wschód od zachodu,
tak Bóg oddalił występki złe.
Wdzięczność
Ref:	Jak wysłowić wdzięczność mą za tysiące łask, jak okazać miłość mą?
Mój Boże, powiedz, wskaż mi jak okazać miłość mą?
1.	Za ciepło, słońce światło gwiazd,
ciemną noc i jasne dni.
Przyjm moich oczu wdzięczny blask,
mój Boże dzięki Ci.
2.	Za poszum lasu, kwiatów woń,
zboża łan co złotem lśni.
Ku Tobie Panie wznoszę dłoń,
mój Boże dzięki Ci.
3.	Za błękit nieba, ptaków śpiew,
morza toń i szelest trzcin.
Za uśmiech szczęścia, wiosny wiew,
mój Boże dzięki Ci.
Coda:	Mój Boże dzięki Ci,
za wszystko dzięki Ci.
Dziś Ojcze przychodzę
1.	Dziś Ojcze przychodzę przed Twój święty tron,
by złożyć pokorny Ci hołd.
Dziś zginam kolana przed obliczem Twym,
swą wdzięczność wyrazić Tobie chcę.
Ref:	Dziś o nic nie proszę Cię, Panie.
Dziś tylko chcę dziękować Ci.
Tak wiele razy już wysłuchałeś mnie,
dzisiaj za wszystko uwielbiać Ciebie chcę.
Dziękuje Panie mój, że jesteś ze mną wciąż.
Me serce śpiewa pieśń, słabe usta me wielbią Cię.
O, Panie, Panie mój, Tak dobrze z Tobą mi.
Przy Tobie znika ból, chcę przy Tobie na zawsze być.
2.	Choć nie wiem co jutro przyniesie mi,
być może zmartwienia i łzy.
Lecz nie chcę o jutro dzisiaj troszczyć się,
bo wiem, że Ty znów pomożesz mi.
Miłuję Jezusa
1.	Jedno jest imię, które chcę opiewać wokół mnie,
bo brzmi muzyką w uszach mych, najsłodsze imię to.
To imię głosi Zbawcy dar, On przelał swoją krew
i oddał za nas życie swe, by zniszczyć we mnie grzech.
Ref:	Miłuję Jezusa, miłuję Jezusa,
miłuję Jezusa, bo On miłuje mnie. 
2.	To On o Ojcu mówi mi, że kocha dzieci swe
i choć w ciemnościach nieraz tkwię, mój Pan oświeca mnie.
To serce czuje każdy ból i nie zawiedzie cię,
podzieli z tobą trud i znój, jak nikt na ziemi tej.
Coda:	Bo On miłuje mnie.
Jezus jest tu
	Jezus jest tu, Jezus jest tu.
O, wznieśmy ręce wielbiąc Jego imię,
Jezus jest tu.
Jezus zmartwychwstał!
1.	Jezus zmartwychwstał! 
Ref:	To wykonało się!
Zło jest pokonane Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem. O, alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów On. 
	Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem, Jezus jest Panem
ponad całą ziemią tą.
2.	Jezus zwyciężył!
Albowiem dziecię
	Albowiem dziecię zrodziło się i nam wszystkim Syn jest dany.
Spocznie wszelka władza na ramieniu Jego.
Będą Go odtąd zwać: Dziwny Król, Radny Pan, Mocny Bóg!
On jest wieczności Panem nowym i Pokoju Księciem On.
 Chociaż jestem jeszcze mała
1.	Chociaż jestem jeszcze mała swoją Biblię mam.
O Jezusie mówi cała, dużo tekstów znam.
Ref:	Bo ja czytam Słowo Boże, czytam je co dzień.
A to Słowo wszystko może, w jasność zmienia cień.
2.	Jezus kocha małe dzieci, kocha także mnie.
Jego postać jasno świeci w życia szarej mgle.
Ty jesteś muzyką i słowem
	Ty jesteś muzyką i słowem, ty jesteś pieśnią duszy mej.
Melodią jesteś Ty, harmonią jesteś Ty, wielbić Panie chcę imię Twe.
Ty jesteś wielkim Bogiem, Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów jesteś Ty.
Teraz przynoszę Tobie pieśń, którą dałeś mi, bo moją pieśnią jesteś Ty.
O Panie zrób ze mnie instrument Twej chwały
1.	O Panie zrób ze mnie instrument Twej chwały,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
Zrób ze mnie instrument, instrument Twej chwały,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
2.	Zaśpiewam Ci pieśń mą, pieśń chwały, miłości,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
Zaśpiewam Ci pieśń mą, pieśń chwały,
miłości, w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
3.	O chwała i cześć Ci na wieki, mój Jezu,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
O chwała i cześć Ci, na wieki mój Jezu,
w imieniu Twym wznoszę swe ręce.
4.	O Panie, Ty czyń z nas symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu Twym ręce.
O Panie, Ty czyń z nas symfonię Twej chwały,
wznosimy w imieniu Twym ręce.
Objaw mi
1.	Objaw mi, Panie mój, czym naprawdę jest Twój krzyż.
Jezusowa miłość niech wypełnia mnie.
Usta me niechaj wciąż głoszą wielką chwałę Twą.
Panie chcę wszystkie dni dla Ciebie żyć.
2.	Objaw mi, Panie mój, jak odnaleźć życia sens.
Ciężar grzechu mego tak przygniata mnie.
Łaski Twej szukam wciąż okaż wielką dobroć swą.
Panie chcę wszystkie dni dla Ciebie żyć.
3.	Objaw mi, Panie mój, jaką drogą zdążać mam.
Kieruj krok mój tam do nieba Twego bram.
Pozwól mi w służbie trwać, tajemnice Twoje znać.
Panie chcę wszystkie dni dla Ciebie żyć.
Gotowe jest serce moje Boże
	Gotowe jest serce moje Boże, będę śpiewał i grał.
Zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę.
Wysławiać Cię będę mój Panie wśród ludów i będę grał Tobie wśród narodów,
bo wielka jest ponad niebiosa Twa łaska i aż do obłoków sięga wierność Twa.
Wznieś się nad niebiosa Panie Boże, Twa chwała niech będzie ponad ziemią.
Bądź mocny w Panu raduj się.
	Bądź mocny w Panu raduj się. Amen, alleluja.
Amen, amen, amen alleluja.
 Alleluja
	Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Święty, Święty
1.	Święty, Święty, Święty, Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą,
Święty, Święty, Święty, Święty.
2.	Dobry Boże, dobry Ojcze jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze.
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą, dobry Ojcze, dobry Ojcze.
3.	Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą.
Alleluja, alleluja.
Tyś jest Największy
1.	Tyś jest Najwyższy, Tyś jest Najwyższy, Tyś jest Najwyższy nasz Bóg.
Stworzenie Cię wielbi i święci Cię chwalą, Tyś jest Najwyższy nasz Bóg.
2.	Tyś jest Najświętszy, Tyś jest Najświętszy, Tyś jest Najświętszy nasz Bóg.
Stworzenie Cię wielbi i święci Cię chwalą, Tyś jest Najświętszy nasz Bóg.
3.	Tyś jest Jedyny, Tyś jest Jedyny, Tyś jest Jedyny nasz Bóg. 
Stworzenie Cię wielbi i święci Cię chwalą, Tyś jest Jedyny nasz Bóg.
Na kolanach będziemy łamać chleb.
1.	Na kolanach będziemy łamać chleb.
Na kolanach będziemy łamać chleb.
Ref:	Kiedy klęcząc, oblicze swe zwrócę na słońca wschód,
nade mną Panie litość miej.
2.	Na kolanach będziemy wino pić.
Na kolanach będziemy wino pić.
3.	Na kolanach będziemy Boga czcić.
Na kolanach będziemy Boga czcić.
Godzien jesteś, 
	Godzien jesteś, 
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.
Ani brat mój ani siostra tylko
1.	Ani brat mój ani siostra tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
Ani brat mój ani siostra tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
Ref:	Tak ja, tak Panie ja, muszę więcej modlić się.
Tak ja, tak Panie ja, muszę więcej modlić się.
2.	Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
Ani ojciec, ani matka, tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
3.	Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
Ani gość mój, ani sąsiad, tylko Panie ja,
muszę więcej modlić się.
Naucz modlić mnie, Boże
1.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
całą duszą i sercem Cię czcić.
W poświęceniu, zaparciu się siebie,
służyć Tobie i wiernym Ci być.
W poświęceniu, zaparciu się siebie,
służyć Tobie i wiernym Ci być.
2.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
moje serce w ofierze Ci dać.
Naucz szczerze miłować bliźniego
i na zawsze w miłości Twej trwać.
Naucz szczerze miłować bliźniego
i na zawsze w miłości Twej trwać.
3.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
wszystko jawne przed Tobą ma być.
Naucz zawsze i w każdej potrzebie
szukać Ciebie i z Tobą wciąż żyć.
Naucz zawsze i w każdej potrzebie
szukać Ciebie i z Tobą wciąż żyć.
4.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
gdy me życie spokojne jak toń.
I gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie
raczże zawsze mi podać Swą dłoń.
I gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie
raczże zawsze mi podać Swą dłoń.
5.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
w przykazaniach codziennie Twych żyć.
Daj mi spocząć po trudach mych w niebie,
bym na wieki szczęśliwym mógł być.
Daj mi spocząć po trudach mych w niebie,
bym na wieki szczęśliwym mógł być.
6.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie,
w woli Twojej odnaleźć mój cel.
I gdy przyjmiesz mię w końcu do Siebie,
przyobleczesz w najświętszą mię biel.
I gdy przyjmiesz mię w końcu do Siebie,
przyobleczesz w najświętszą mię biel.
Naucz mnie Panie modlić się dziś
1.	Naucz mnie Panie modlić się dziś,
Usłysz wołanie, do mnie się zniż.
Zgodnie z Twą wolą tylko chcę żyć.
Naucz mnie Panie modlić się dziś!
Ref:	Z Tobą mój Panie tylko chcę żyć.
W Tobie przebywać, w Tobie się skryć!
We mnie zamieszkaj sam Duchem swym,
Tyś moją siłą, Tyś życiem mym.
2.	Siłę w modlitwie, Boże daj mi,
w tym grzesznym świecie co z wiernych drwi.
Dusze ginące chcę przynieść Ci.
Siłę w modlitwie, Boże daj mi!
3.	Me słabe siły sam wzmocnić chciej,
nagnij mą wolę do woli Twej.
Moc Twego Ducha w serce me wlej.
Mocą do czynu napełnij mnie.
Cicho jak pienia anielskie
1.	Cicho jak pienia anielskie, jak spływające z róż łzy.
Miękko jak płatki śnieżyste, słodko nadziei głos brzmi.
Patrz, wkrótce ciemność przeminie, burza uciszy się wnet.
Słońce co wieczór się kryje, rankiem powtórzy swój bieg.
Ref:	Cicho, cichutko nadziei głos brzmi,
w smutku pociesza, w ciemnościach mi lśni.
2.	Jeśli wśród cieni wieczornych, strach posiąść duszę chce twą.
Wiedz, że im głębsze ciemności, gwiazdy tym jaśniej nam lśnią.
Czemu więc próżno się trwożysz, północ minęła wszak już.
Ufnie z nadzieją oczekuj ranka nowego wśród zórz.
3.	Jak niewzruszona kotwica trzyma okręty wśród fal.
Tak i nadzieja pokrzepia serca nękane przez żal.
Cicho, cichutko tak szepcząc, w serce otuchę mi tchnie.
Wkrótce się skończą cierpienia, lepsze nastaną wnet dnie.
Czy wiesz, czy wiesz,
1.	Czy wiesz, czy wiesz, że Jezus także dzieckiem był?
Jak ty, jak ja, w rodzinnym domu żył.
Czy wiesz, czy wiesz, że On też obowiązki miał?
Jak my, jak ty, jak ja.
Ref:	Więc z Jego życia zawsze przykład bierz,
jak On uczynnym bądź, z pomocą innym śpiesz.
Gdy słabniesz, Jezus poda Swoją dłoń,
bo On jest siłą twą.
2.	Czy wiesz, czy wiesz, że Jezus czułe serce miał?
I ból i łzy ukoić zawsze chciał.
Czy wiesz, czy wiesz, że my też tacy mamy być,
jak On! I ja, i ty!
Módl się mój bracie z poranku,
1.	Módl się mój bracie z poranku,
módl się i w jasny dzień.
Módl się mój bracie wieczorem,
rozproszysz duszy cień.
2.	Bóg odpowiada z poranku,
Bóg słyszy w jasny dzień.
Bóg odpowiada wieczorem,
rozprasza duszy cień.
Kiedy nowy wstaje dzień
1.	Kiedy nowy wstaje dzień,
aż gdy słońce w cień kładzie się,
Boże Imię chwalić chcę.
Ref:	Niech Imię to, chwalą wszyscy słudzy, których znam,
chwalcie Imię Jego Pan.
Błogosławcie odtąd więc Mu,
na wieki już, chwalcie Imię Jego Pan.
2.	Kiedy niebo pełne gwiazd
i gdy słońce 2.już poszło spać,
Boże Imię chwalić chcę.
Jezus o poranku
1.	Jezus, Jezus, Jezus o poranku, 
Jezus i w południe, Jezus, Jezus,
Jezus gdy zapada zmrok
2.	Ufaj Mu, ufaj Mu, ufaj o poranku, 
ufaj i w południe, ufaj Mu, ufaj Mu,
ufaj gdy zapada zmrok
3.	Śpiewaj Mu, śpiewaj Mu, śpiewaj o poranku,
śpiewaj i w południe, śpiewaj Mu, śpiewaj Mu,
śpiewaj gdy zapada zmrok
Cichy zapada zmrok
1.	Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła,
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.
2.	Panie nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię.
Panie nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię.
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień,
noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl.
3.	W cichym mroku i mgle, Panie mój wołam Cię.
W cichym mroku i mgle, Panie mój wołam Cię.
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.
Gdy się dzień kończy już
	Gdy się dzień kończy już,
ręce kornie złóż i szczerze pomódl się.
Wspomnij też proszę Cię,
w swej modlitwie mnie
i za mnie pomódl się.
Aaa, Słabym ja, pełno pokus w krąg,
jakiś ciężar barki me gnie.
Aaa, Kiedy więc, będziesz modlił się,
w swej modlitwie chciej wspomnieć i mnie.
Cichy wieczorny mój śpiew
Ref:	Cichy wieczorny mój śpiew, chciej usłyszeć o Panie.
1.	Za obłoków biel, za tęczę pełną barw
i za słoneczny krąg, dziękuję Ci Boże.
Za świeży zapach lip, za cichy wiatru szept,
za nadchodzącą noc, dziękuję Ci Boże.
2.	Za wieczorną tę pieśń i za krojony chleb,
za przyjacielską dłoń, dziękuję Ci Boże.
Za niebo pełne gwiazd, za szybki ptaka lot,
za to, żeś stworzył nas, dziękuję Ci Boże.
Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc,
1.	Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc,
spoglądam na niebo pełne gwiazd.
Kiedy myślę czy życie to ma sens
i wołam do Ciebie Ojcze nasz.
Ref:	O Boże, o Boże, Panie mój
nie pamiętaj, że czasem było źle.
Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój
i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.
2.	Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań,
przez grzechu korzenie potknę się.
Kiedy spokój utonie w fali knowań,
każdym tchnieniem mej duszy szukam Cię.
3.	Życie ludzi przebiega krętą drogą,
hen w górze jest cel wędrówki mej.
I choć czasem sił braknie moim nogom,
wiem że dojdę tam, gdy zaufam Ci.
Wędrówka
1.	Gdy utraciłeś w ludzi wiarę, widzisz w nich tylko zło.
I ból przekracza siły miarę, to razem z nami chodź.
Kochającego szukać serca.
Ref:	Przez pola, lasy wiedzie nasza droga,
a razem z nami wędruje ta pieśń.
Pieśń o miłości i wielkości Boga,
który tutaj tak bliski nam jest.
2.	Tu zagubiony gdzieś wśród pól, maleńki biały kwiat.
Piękny, że najsławniejszy król przy nim to tylko dziad.
Jak myślisz po co jest to piękno?
3.	Wracajmy, słońce zapala las, mówi dobranoc dniom.
Bo teraz gwiezdnych szlaków czas i dzieci które śnią.
Jak myślisz, kto to tak urządził?
4.	Spójrz, bracie mój, nie jesteś sam, jest ktoś kto kocha cię.
Kto stworzył ten wspaniały świat, by ci nie było źle.
By dać ci dowód swej miłości.
Czy wiesz, kto sprawił, że
1.	Czy wiesz, kto sprawił, że wciąż ziemia życiem tchnie,
czy wiesz kto stworzył cię na podobieństwo swe?
Czy wiesz, kto stworzył świat i wszystko co w nim jest?
Czy wiesz, kto wiedzie cię, osusza krople łez.
To Pan, to Pan, to Bóg Wszechmocny sam.
To Pan, to Pan, to Bóg Wszechmocny sam.
2.	Czy wiesz, kto za cię zmarł, kto oddał życie swe
a żeby z grzechów twych wybawić człeku cię?
Czy wiesz, kto przyjdzie znów z anioły swymi wraz,
by świat oczyścić ten od zła i grzechów skaz.
To Pan, to Pan, to Jezus Chrystus sam.
To Pan, to Pan, to Jezus Chrystus sam.
Gdy szukasz Boga
1.	Gdy szukasz Boga popatrz na kwiaty,
popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
i nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga
i każda rzecz zawiera Jego myśl.
Wspaniały szczyt, błotnista, wiejska droga,
to jego znak, który zostawił ci.
2.	Gdy szukasz Boga popatrz na ludzi,
spójrz jak taternik zdobywa szczyt.
Zobacz jak matka w domu się trudzi,
spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci,
że każdy z nas stworzony jest przez Pana
i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg,
by dobra wieść była przekazywana,
by miłość Swą objawić przez nas mógł.
Trzeba choć jeden raz
1.	Trzeba choć jeden raz przejść po trawie boso,
ze strumienia wodę pić.
Kto nie poznał tej radości, nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie poznał tej radości, nie wie co to znaczy żyć.
2.	Trzeba choć jeden raz nad przepaścią stanąć,
gdzie przestaje serce bić.
Kto nie spojrzał prawdzie w oczy, nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie spojrzał prawdzie w oczy, nie wie co to znaczy żyć.
3.	Trzeba choć jeden raz tak się poczuć małym,
zgubić swą przewodnią nić.
Kto nie wołał raz pomocy, nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie wołał raz pomocy, nie wie co to znaczy żyć.
4.	Trzeba choć jeden raz spojrzeć w niebo czyste,
poza niebem nie mieć nic.
Kto nie doznał tej wolności, nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie doznał tej wolności, nie wie co to znaczy żyć.
5.	Trzeba choć jeden raz spotkać w drodze Mistrza,
już cię nie nasyci nic.
Kto nie poznał tej tęsknoty, nie wie co to znaczy żyć.
Kto nie poznał tej tęsknoty, nie wie co to znaczy żyć.
On trzyma całą ziemię
1.	On trzyma całą ziemię w ręku Swym.
On trzyma całą ziemię w ręku Swym.
On trzyma całą ziemię w ręku Swym.
On trzyma wszystko w ręku swym.
2.	On trzyma wiatr i deszcze w ręku Swym.
On trzyma wiatr i deszcze w ręku Swym.
On trzyma wiatr i deszcze w ręku Swym.
On trzyma wszystko w ręku swym.
3.	On trzyma słońce, księżyc w ręku Swym.
On trzyma słońce, księżyc w ręku Swym.
On trzyma słońce, księżyc w ręku Swym.
On trzyma wszystko w ręku swym.
4.	On trzyma mnie i ciebie w ręku Swym.
On trzyma mnie i ciebie w ręku Swym.
On trzyma mnie i ciebie w ręku Swym.
On trzyma wszystko w ręku swym.
5.	On trzyma wszystkich ludzi w ręku Swym.
On trzyma wszystkich ludzi w ręku Swym.
On trzyma wszystkich ludzi w ręku Swym.
On trzyma wszystko w ręku swym.
Jak cudowne to spotkanie
	Jak cudowne to spotkanie Pan nam zdarzył z łaski swej,
więc z radosnych serc oddajmy Jemu cześć!
Pan nam będzie błogosławił, tylko Jemu wierzyć chciej,
niech przyroda śpiewa z nami nową pieśń.
Echo gór niech Prawdę niesie,
echo gór niech Prawdę niesie,
echo gór niech Prawdę niesie,
światłem Prawdy przebijemy grzechu mgłę.
Pnij, pnij się ciągle w górę
1.	Pnij, pnij się ciągle w górę, świeży wietrzyk dmie.
Hen, na słoneczną górę, twarze śmieją się.
Rzuć grzechy i zwątpienia, w górę droga twa!
Pnij, pnij się ciągle w górę, ty i ja.
2.	Patrz, szczyt już niedaleko niebotycznych gór.
Nie ma tu grzechu, cierpień, nie ma także chmur.
O, jakże to cudownie blisko Boga żyć!
Czy byś i ty nie zechciał tutaj być?
Z pieśnią idziemy w przód
1.	Z pieśnią idziemy w przód,
rzeki przejdziemy w bród.
Nic nie zraża nas w drodze tej.
Żaden z nas nie zna trwóg,
wszak z nami wielki Bóg.
Wyżej, wyżej, nieba bliżej w górny kraj!
2.	Może i ty byś chciał
pójść z nami w modrą dal?
Do nas przyłącz się, rękę daj.
Choć wąska droga ta,
Bóg chroni nas od zła.
Z pieśnią, z pieśnią,
z błogą wieścią w górny kraj!
Wszędzie z Jezusem
	Wszędzie z Jezusem Każdy idzie rad,za Jezusem w ślad.
Wszędzie z Jezusem, idźmy z Jezusem przez świat
Idźmy w blasku słońca, idźmy w mrocznym cieniu.
Każdy idzie rad, za Jezusem w ślad. 
Idźmy w blasku słońca,idźmy w mrocznym cieniu.
Idźmy z Jezusem przez świat
Mój Pan drogę zna
	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.
Ciągle idę
	Ciągle idę, idę, pragnę do nieba dojść bram.
Ciągle idę, idę, pragnę do nieba dojść bram.
Choć nigdy tam nie byłem,
lecz mówiono mi, kiedym do nieba szedł bram,
że się tam wszystko od złota lśni,
pragnę do nieba dojść bram.
Każdy może dziś do Jezusa przyjść
	Każdy może dziś do Jezusa przyjść,
każdy może dziś do Jezusa przyjść.
Każdy może dziś do Jezusa przyjść,
On nie odrzuci cię.
Jezus, Jezus, leczy chore serca.
Jezus, Jezus, leczy chore serca.
Jezus, Jezus, leczy chore serca.
On pomoże ci.
On może
	On może, On może, ja wiem, że On może,
ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie.
On może, 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.
Gdy spytają mnie w pociągu
1.	Gdy spytają mnie w pociągu „co tam wieziesz?”, powiem ciszę.
Ktoś zapyta zadziwiony „wozić ciszę? pierwsze słyszę”.
A ja wytłumaczę grzecznie i już zniknie mina gniewna,
że w Krakowie, tam gdzie mieszkam cisza będzie mi potrzebna.
2.	W domu wciąż gra telewizor, brat ogląda tyle godzin.
Siostra włącza magnetofon, kiedy do pokoju wchodzi.
W domu, w lesie, na podwórku, rozpakuję plecak ciszy,
aby ponad gwarem miasta Ciebie Boże zawsze słyszeć.
Pan Jezus sam toruje drogę mą
1.	Pan Jezus sam toruje drogę mą.
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.
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.
Pan Jezus sam pomaga w życiu mi.
Czemu więc mam troszczyć się,
On poniesie brzemię me.
Wszak Jezus sam pomaga w życiu mi.
Postanowiłeś iść za Jezusem,
1.	Postanowiłeś iść za Jezusem,
postanowiłeś iść za Jezusem.
Postanowiłeś iść za Jezusem,
więc nie patrz wstecz, więc nie patrz wstecz.
2.	Chociaż samotny tą drogą idziesz,
chociaż samotny tą drogą idziesz.
Chociaż samotny tą drogą idziesz,
lecz nie patrz wstecz, lecz nie patrz wstecz.
3.	Ten świat za tobą, a krzyż przed tobą,
ten świat za tobą, a krzyż przed tobą.
Ten świat za tobą, a krzyż przed tobą,
lecz nie patrz wstecz, lecz nie patrz wstecz.
4.	Ach, zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę,
ach, zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę.
Ach, zabierz świat ten, lecz daj mi Zbawcę,
nie pójdę wstecz, nie pójdę wstecz.
Niełatwa droga ta
1.	Niełatwa droga ta, co prowadzi do nieba i ciernie nieraz ranią do krwi.
Niełatwa droga ta, ale Jezus jest ze mną, z Nim nawet w nocy słońce mi lśni.
Ref:	Nie, nie, niełatwa droga ta,
Nie, nie, niełatwa droga ta!
Lecz śmiało kroczę naprzód,
bo Jezus jest ze mną,
On dobrze moją drogę zna.
2.	Niełatwa droga ta, pełna głazów, wyboi i wiele niebezpieczeństw i prób.
Lecz Jezusowa dłoń mnie uchroni od złego, usunie wszelki głaz spod mych nóg.
3.	Choć bolą nogi me, często nuży pielgrzymka, choć ciąży brzemię zmartwień i łez.
Wytrwale kroczę wciąż do niebieskiej Ojczyzny, tam przyjdzie wszystkim troskom mym kres.
Ja przez Jordan nie będę iść sam
1.	Gdy pod wieczór pielgrzymki mej skończy się bieg,
gdy ucichnie wiatr cierpień i ran.
Będę musiał na drugi przeprawić się brzeg.
Lecz przez Jordan nie będę iść sam.
Ref:	Ja przez Jordan nie będę iść sam.
Przy mnie będzie Zbawiciel mój Pan.
Gdy ogarnie mnie mrok, On skieruje mój krok.
Ja przez Jordan nie będę iść sam.
2.	Każdy w życiu ma chwile, gdy smutno na śmierć,
gdy wokoło grzech, zawiść i kłam.
Lecz jest ktoś, kto me brzemię pomoże mi nieść.
I przez Jordan nie będę iść sam.
3.	Chociaż fale cierpienia chcą zalać mą łódź,
ja nie lękam się, ze mną mój Pan.
Życia nić aż do końca pomoże mi snuć
i przez Jordan nie będę iść sam.
Wędrowiec
1.	Wędrowcam spotkał pośród pustki dróg,
On zgięty brzemię dźwigał swe.
Zatrzymał się choć mnie ominąć mógł,
dał ręką znak i ozwał się:
Ref:	Weź krzyż swój i naśladuj mnie,
ja dawno odkupiłem cię.
Więc jakbym teraz Mu odmówić miał,
gdyż On mi wszystko dał.
2.	Przemówił, a ja wnet poznałem głos,
co mnie przyzywał w łaski czas.
Jezusa głos co dzisiaj spotkał mnie,
jak tych w drodze do Emaus.
3.	O, Panie krzyż ów pragnę teraz nieść,
co tyle lat przede mną stał.
Przed którym zawsze mego serca drzwi,
jam dotąd wciąż zamknięte miał.
4.	Mój krzyż do końca będę chętnie niósł,
aż wieniec ów osiągnę tam.
Gdzie ręką swą wszechmocną wieczny Wódz,
ten ciężar wreszcie zdejmie sam.
Nadszedł już żegnania czas
1.	Nadszedł już żegnania czas, wkrótce rozstaniemy się.
Mile wspominajcie nas i te słowa dane nam.
Ref:	Podziękujmy Bogu wszyscy za spędzony tutaj czas,
niech w swej łasce wszystkim z nas obietnice swoje ziści. 
2.	Niech ten czas spędzony tu, nam pomoże w górę iść.
Tam do tronu Boga chwał, który w obietnicach dał.
Bije dzwon
1.	Bije dzwon i zapowiada pożegnanie,
bije dzwon i opowiada tyle mi.
Bije dzwon i mnie tym biciem oznajmuje,
że ja pielgrzymem jestem tu, Królestwo tam.
Ref:	I myśl wspaniałą w każdy czas,
ja przy tym biciu snuję wraz, 
i nową pieśń ja śpiewam wciąż,
do domu czas, do domu czas.
Ja śpiewam Mu,
jak słodkie dźwięki pieśni tej,
i pieśń tę będę śpiewać wciąż,
do domu czas.
2.	Bije dzwon i radość cichą w serce wlewa,
bije dzwon, do świętych gór wołając mnie.
Bije dzwon, do Ciebie ręce ja podnoszę,
Wszechmocny Boże usłysz dziś modlitwę mą.
Na pożegnanie
1.	Na pożegnanie wszyscy wraz
ku górze wznieśmy wzrok.
Niech aż pod niebo leci śpiew
prosto z serc przed Boski tron.
Bo Jezus w jedno złączył nas
i dał nam prawdy siew,
to miłość Jego żyje w nas,
przebacza, pokój śle.
2.	Więc naprzód śmiało idźmy wraz,
choć burz nie szczędzi wróg.
Niech łączy serca,
koi ból braterski uścisk rąk.
Do zobaczenia, pokój wam,
niech z wami będzie Bóg,
Na innym miejscu, w inny czas
do zobaczenia znów.
Przeżyte razem dni
	Przeżyte razem dni, dobiegły oto końca.
odchodzisz bracie mój w dalekie, obce strony. 
Czyliż spotkamy się w wieczornych blaskach słońca,
a serca cichy głos tak woła zasmucony.
Czyliż spotkamy się a serce pełne drżenia, nie żegna się,
lecz woła do widzenia!
Shalom chaverim
1.	Shalom chaverim,
shalom chaverim, shalom, shalom.
Lechitraot, lechitraot,
shalom, shalom.
2.	Pokój, pokój wam, pokój, 
pokój wam, o pokój wam.
Aż się zejdziem znów, aż się zejdziem znów,
o, pokój wam.
Hevenu shalom
1.	Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom alechem.
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem.
2.	A pokój niech będzie z wami,
a pokój niech będzie z wami,
a pokój niech będzie z wami,
a niechaj pokój, pokój, z wami będzie wciąż.
W drogę z nami
1.	W drogę z nami wyrusz Panie,
nam nie wolno w miejscu stać.
Gdy zbłądzimy, podaj rękę,
gdy upadniemy, pomóż wstać.
Ref:	I do serca swego prowadź,
prowadź nas.
2.	Zabierz smutek, przywróć radość,
osłabionym dodaj sił.
Byśmy innym nieść pomogli,
ciężar krzyża poprzez świat.
3.	Poprzez kwiaty, ostów kolce,
z nami idź do niebios bram.
Po pustyniach zabłąkani,
wody swojej chociaż daj.
4.	Gdy do Pana odejdziemy,
niech nie płacze po nas nikt.
Bo my przecież z Nim być chcemy.
W Jego chwale wiecznie żyć.
Pan Jezus chce ze mnie zrobić
1.	Pan Jezus chce ze mnie zrobić złoty promyczek swój.
Który każdemu przyświeca, rozprasza smutków rój.
Ref:	Dla Pana, dla Pana, świecić chcę jako promyczek.
Dla Pana, dla Pana słońca promyczkiem chcę być.
2.	Jezus chce miłym uśmiechem ozdobić moją . Twarz.
Czuwa przy pracy, w zabawie nade mną Jego straż.
3.	Jako promyczek Jezusa wszystkim przyświecać chcę.
Nieść radość, ciepło ożywcze, rozpraszać to, co złe.
4.	Chcę być odblaskiem Jezusa, Jego dobrocią lśnić.
Żyć tak, jak On żył na ziemi i w niebie z Nim też być.
W Egipcie, gdy Izrael był
1.	W Egipcie, gdy Izrael był:
Wypuść naród mój!
Ściśniony tak, że ledwo żył:
Wypuść naród mój!
Ref:	Idź, Mojżeszu! Idź do Egiptu sam!
Powiedz Faraonowi: Wypuść naród mój.
2.	Nie będą już w niewoli gnić:
Wypuść naród mój!
Niech idą na wolności żyć:
Wypuść naród mój!
3.	Lecz nie pomaga żaden cud:
Wypuść naród mój!
Faraon trzyma ciągle lud:
Wypuść naród mój!
4.	Gdy nie wypełnisz żądań mych:
Wypuść naród mój!
Wytracę pierworodnych twych:
Wypuść naród mój!
5.	Jak straszną była tamta noc:
Wypuść naród mój!
Gdy Bóg okazał swoją moc:
Wypuść naród mój!
Wnet nadejdzie dzień
1.	Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Ref:	alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.
O, alleluja, o alleluja.
Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał,
zaprowadzi wkrótce On Królestwo Swoje.
Tak jak obiecał radość wieczną wszystkim da,
lew z barankiem paść się będą społem.
2.	Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
3.	Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał.
O zbudź się wreszcie
1.	O zbudź się wreszcie i ze snu powstań,
a uwolni Prawda cię.
Bo z góry Syon twój idzie Zbawca
i czas 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.
Świat nie jest domem mym
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,
Ref:	chciałbym stąd wyrwać się, obcym tutaj czuję się.
O Panie wiesz, ten świat jest obcy mi.
Gdzież pójdę jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi?
Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie,
chciałbym stąd wyrwać się, obcym tutaj czuję się.
2.	Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg.
Czekają na mnie tam, gdy ziemski skończę bieg.
Już uchylili drzwi, wołają także mnie,
3.	W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć.
Z żywota drzewa jeść, ze źródeł życia pić.
Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się,
Jestem biednym tu pielgrzymem
1.	Jestem biednym tu pielgrzymem,
zdążam do niebieskich bram.
Pielgrzymuję aby zdążyć,
kiedy święci wejdą tam.
Ref:	Kiedy święci wejdą tam,
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.
Dom jaśniejszy niż blask słońca
1.	Dom jaśniejszy niż blask słońca już czeka mnie.
Dom jaśniejszy niż blask słońca już czeka mnie.
Dom jaśniejszy niż blask słońca już czeka mnie,
wśród niebiańskich bram.
Ref:	Jezu, mój Zbawco pamiętaj o mnie sam.
Jezu, mój Zbawco pamiętaj o mnie sam.
Jezu, mój Zbawco pamiętaj o mnie sam,
wśród niebiańskich bram.
2.	Życie wieczne Bóg zgotował już czeka mnie.
Życie wieczne Bóg zgotował już czeka mnie.
Życie wieczne Bóg zgotował już czeka mnie,
wśród niebiańskich bram.
3.	Szczęście wieczne Bóg zgotował już czeka mnie.
Szczęście wieczne Bóg zgotował już czeka mnie.
Szczęście wieczne Bóg zgotował już czeka mnie,
wśród niebiańskich bram.
Do wieczerzy chodź
1.	Przed laty, kiedy byłem dzieckiem małym,
bawiłem się, aż nocny zapadł zmierzch.
A potem starą drogą powracałem słysząc matkę,
gdy wołała do mnie tak:
Ref:	Już chodź, już do wieczerzy chodź,
już słońce zeszło z pól.
Już chodź, już do wieczerzy chodź,
bo idzie ciemna noc.
2.	Już bracie, siostro porzuć swe staranie,
bo wkrótce przyjdzie ten wspaniały dzień.
Gdy Bóg nas wezwie do wieczerzy w niebie,
tam z dziećmi Jego będziesz cieszyć się.
Przy drodze siedział niewidomy
1.	Przy drodze siedział niewidomy żebrak,
na całe życie pogrążony w mrok.
Dygocąc z zimna ściskał swe łachmany,
lecz przyszedł Pan i wrócił jemu wzrok.
Ref:	Zbawiciel Pan szatańską siłę złamie,
w Królestwie swym obetrze każdą łzę.
Ucieknie ból, a życie zabrzmi pieśnią,
gdy Chrystus Pan przybędzie w serce twe.
2.	Złe duchy biedną duszą zawładnęły,
wśród grobów biedak ten mieszkanie ma.
Kaleczy się, związany rwie łańcuchy,
lecz przyszedł Pan uwolnił z mocy zła.
3.	Ubodzy, ślepi, głusi, trędowaci,
sieroty, wdowy toną w gorzkich łzach.
Nieszczęścia w krąg szukają nowych ofiar,
lecz przyszedł Pan i pierzchnął wszelki strach.
4.	Tak samo dziś zmęczeni,
biedni ludzie na próżno zwalczyć chcą namiętność, grzech.
Szamocąc się wciąż grzęzną jeszcze głębiej,
lecz przyszedł Pan i zmienił życia bieg.
Wszystko Ci oddaję Panie mój
1.	Wszystko Ci oddaję Panie mój, na ołtarzu kładę dar.
Me życie weź, odtąd Twoim jest. Wszystko Ci oddaję dziś.
Niegdyś żyłem w grzechu Panie mój, nie wiedziałem co to krzyż.
Błądziłem sam pośród trwóg i zła. Długo żyłem w grzechu swym.
Ujrzałeś mnie w ciemności, ręką Swą dotknąłeś mnie.
Twój głos słyszałem: „Za mną pójdź!" Wahałem się.
2.	Wszystko Ci oddaję Panie mój, na ołtarzu kładę dar.
Me życie weź, odtąd Twoim jest. Wszystko Ci oddaję dziś.
Trwać przy boku Twoim, Panie mój, pragnę odtąd tyś mój dział,
nie chwieję się, bo Ty wspierasz mnie. Chcę przy Tobie wiernie trwać.
Dziś wiem, że w niebie, gdzie Twój tron, dasz mi ujrzeć Swoją twarz.
Królestwa Twego bliskie dni. Nagrodę dasz.
Hen, za chmurami
	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.
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.
Jestem pielgrzymem
1.	Jestem pielgrzymem, który idzie
drogą ciernistą poprzez świat.
Dotrzeć chcę tam, gdzie nie ma śmierci,
to celem mym od wielu lat.
Ref:	Zobaczyć chcę tam mego Zbawcę,
kiedy wędrówki przyjdzie kres.
Zamieszkać w ziemi obiecanej,
w której nie będzie nigdy łez.
2.	Otrzymać chcę koronę chwały,
kiedy osiągnę nowy ląd.
Pragnę się cieszyć życiem wiecznym,
gdy Jezus mnie zabierze stąd.
Jeruzalem
	Raz w nocy mi się przyśnił Jerozolimski gród,
żem w Jeruzalem starym był, tam u świątyni wrót.
Słyszałem śpiewy dzieci, a w odpowiedzi im,
zdawało się, że z nieba anielski dźwięczał hymn.
Zdawało się, że z nieba anielski dźwięczał hymn.
	Jeruzalem, Jeruzalem, w górę swe bramy wznieś!
Hosanna na wysokościach! 
Królowi Królów cześć!
	Lecz nagle sen się zmienił, dziecinny umilkł śpiew,
radosny nagle przycichł tłum, zmartwiały liście drzew.
Przyćmiło słońca blaski, pamiętny był to dzień,
gdy na samotne wzgórze padł posępny krzyża cień.
Gdy na samotne wzgórze padł posępny krzyża cień.
	Jeruzalem, Jeruzalem, w górę swe bramy wznieś!
Hosanna na wysokościach! Królowi Królów cześć!
	I znowu scena zmienia się, to nowej ziemi cud.
Ja widzę święte miasto u kryształowych wód.
Ulice Bożym blaskiem lśnią, otwarte wrota bram i każdy kto chce,
może wejść i być szczęśliwym tam.
Księżyca, gwiazd nie trzeba tam, ni słońca jasnych zórz.
To Jeruzalem nowe jest, co nie przeminie już.
To Jeruzalem nowe jest, co nie przeminie już.
Jeruzalem, Jeruzalem śpiewaj, minęła noc!
Hosanna na wysokościach! Hosanna po wszystek czas!
Hosanna na wysokościach! Hosanna po wszystek czas!
Uwielbiajcie Pana
	Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.
 Uwielbia Ciebie Panie
1.	Uwielbia Ciebie Panie ziemia szachownicą pól,
uwielbia Ciebie Panie cały świat.
Tęczą kolorów, szumem borów, krajobrazem gór,
jesiennym listkiem co na ziemię spadł.
Ref:	Pochwalony bądź Panie nasz.
Uwielbiony bądź Boże nasz.
2.	Ku Twojej chwale biegnie stale nieustanny czas
i nowe życie ciągle rodzi się.
I choć stworzony, nie zmierzony pozostaje świat,
całą potęgą sławi Imię Twe.
3.	Szepty sumienia, czas istnienia, każdy nowy dzień,
tęsknota by dogonić szczęścia bieg.
Słowa zbyt małe wobec całej pełni serca drżeń,
na wieki Panie sławią Imię Twe.
Pośród Twego ludu Panie
	Pośród Twego ludu Panie będę chwalić Cię,
Tyś jedynie jest święty, wielbi Izrael imię Twe.
Chcemy sławić Twoją dobroć, wielką miłość Twą.
Niech się święci Twe imię w niebie, na ziemi i w sercu mym.
Przeogromna ziemio
1.	Przeogromna ziemio wyszłaś z Bożych rąk,
wykrzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj.
Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd
i ogromne słońce przed Panem swym tańcz.
Ref:	O, Najwyższy nasz na dłonie wzniesione me spójrz,
niech płynie chwała jak z kadzideł dym.
O, Najwyższy nasz na dłonie wzniesione me spójrz,
niech płynie chwała jak z kadzideł dym.
O, Najwyższy nasz.
2.	Niech morze swym szumem Pana Niebios czci,
potoki niech mruczą, jezior fala lśni.
A szczytów majestat sięgający chmur,
niech kornie przyklęknie psalmy nucąc mu.
3.	Tak długo błądziłem szukając Twych dróg
Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud.
Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas,
że ludzie to owce, a Ty Pasterz nasz.
Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho
Ref:	Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho, 
Jerycho, Jerycho.
Jozue zdobył wielkie miasto Jerycho, 
gdyż miał ufność w Bogu swym.
1.	Gdy z ludem szedł by zdobyć je, obchodził wkoło wciąż,
siódmego dnia obiecał Pan, że On zburzy Jerycho.
Więc szedł z odgłosem wielkich trąb, by głosić światu w krąg,
że rzeczą prostą z Bogiem jest zburzyć nawet Jerycho.
2.	On niezachwianie wierzył, że Bóg pomoc Swą mu da,
okaże wszystkim Swoją moc, zburzy mury Jerycha.
Gdy wierząc tak obchodził je, trzynasty z rzędu raz,
Bóg spełnił obietnice Swe, zwalił mury Jerycha.
Ziemskim szlakiem
Ref:	Ziemskim szlakiem wędruję Panie,
nade mną rozpostarłeś nieba strop.
Nieustanne pielgrzymowanie
odmierza rytmem Twoim ludzi krok.
1.	Chcę znaleźć Ciebie wśród zwyczajnych spraw,
by Twoim domem był mój dom.
Ty drogowskazem Swoich wiecznych praw
wskazujesz drogę moim dniom.
2.	I choćby przyszło przebyć setki mil,
nie chcę zmarnować ani dnia,
bo chwila wartość ma tysiąca chwil,
kiedy do Ciebie wiedzie szlak.
Hosanna
1.	Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach.
Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach.
Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią.
Wywyższony bądź Boże nasz.
Hosanna niechaj ciągle brzmi.
2.	Chwała, chwała, Królowi Królów chwała cześć.
Chwała, chwała, Królowi Królów chwała cześć.
Sławić chcemy Cię wciąż, z radością i czcią.
Wywyższony bądź Boże nasz.
Królowi Królów chwała cześć.
Abba, Ojcze
	Abba, Ojcze dzieckiem Twym, dzieckiem Twoim być chcę.
Niech Twa wola woli mej zawsze wskaże cel.
Niech w mym sercu płonie żar nie daj, bym letni się stał.
Abba, Ojcze dzieckiem Twym, dzieckiem Twoim być chcę.
Pory roku
1.	Tańczą w słońcu srebrne gwiazdy, skrzący puch otulił drzewa,
ja o Tobie myślę Panie, moje serce w ciszy śpiewa pieśń dziękczynną,
za pól bezkres, za biel chat, sen świerków w lesie.
W niebo patrzę mroźny zefir, ciche echo słów Twych niesie.
Ciche echo słów Twych niesie.
2.	Jabłoń zwiesza w poprzek ścieżki swe ubrane w róże ramię.
Dłoń wyciągam, kwiaty muskam, Tyś to piękno stworzył dla mnie.
Twoja ręka na murawie rozpaliła jaskrów blaski,
Dała oczy mnie biednemu, bym mógł przeżyć cud Twej łaski.
Bym mógł przeżyć cud Twej łaski.
3.	Wiatr kołysze żyznym łanem, kłosy chyli ku mej skroni,
chwytam w ręce ziaren złoto. Trzos talarów w uszach dzwoni,
ach mieć, zdobyć, wtem głos słyszę, synu czego ci potrzeba?
Usta szepczą skruchy słowa, Panie daj mi Twego chleba.
Panie daj mi Twego chleba.
4.	Mgła spowiła drzew konary, suchy szelest pod stopami,
martwe liście, chwila smutku, Lecz Ty Panie będziesz z nami
w słotny ranek łzą zroszony, o zachodzie dnia radości.
W szary wieczór zapomnienia, Tyś serc naszych wiecznym gościem.
Tyś serc naszych wiecznym gościem.
Choćby figi nie zakwitły
	Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł,
oliwki owoc chybiłby rola dała marny plon,
choćby wszystkie owce wybił ktoś i w oborach brakło by krów.
Jednak w Panu radość będę miał. Jednak w Panu radość będę miał,
rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Moją siłą jest Pan.
Od świtu aż po zmierzch
	Od świtu aż po zmierzch chwalić będę imię Twe,
bo potężne i godne chwały imię Twe.
Od świtu aż po zmierzch chwalić będę imię Twe,
bo potężne i godne chwały jest.
Uwielbiam, wywyższam, ręce swe wnoszę.
Nie bój się
	Nie bój się bo jestem z tobą,
nie bój się, bo jestem z tobą,
nie bój się jestem z tobą mówi Pan. 
	Odkupiłem cię, dałem ci imię Swe.
Moim jesteś więc już. 
Nie utoniesz gdy będziesz po wodzie szedł, ogień nie strawi cię.
Nie, nie utoniesz nie, nie spłoniesz bo Ja jestem z tobą, mówi Pan. 
Szczęśliwi ludzie
	Szczęśliwi ludzie są to ci, których Panem jest Bóg.
Szczęśliwi ludzie są to ci, których Panem jest Bóg.
Wcześnie szukać będą Go, służyć mu ze wszystkich sił.
Będą ufać Jezusowi, nie zawiedzie ich.
Będą ufać Jezusowi wskaże drogę im.
Niech oczy twe
	Niech oczy twe ujrzą Bożej chwały blask.
Niech zabrzmi pieśń śpiewem Pana chwał.
O, Boże mój chcę sławić Cię.
Alleluja, miłuję Cię.
Srebra i złota mi brak
	Srebra i złota mi brak, lecz to co mam to daję ci.
W imię Pana Jezusa mego daj rękę powstań i chodź.
I chodząc i skacząc wciąż Pana chwal,
i chodząc i skacząc wciąż Pana chwal.
Jezus Chrystus zbawić cię chce, daj rękę powstań i chodź.
Do krzyża zdążał Boży Syn
1.	Do krzyża zdążał Boży Syn, choć czysty był bez win.
Do krzyża miłość wiodła Go, tam zwyciężyła zło.
Ref:	Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna Swego nam dał,
ażeby każdy, kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał.
2.	Na krzyżu zawisł Boży Syn z powodu naszych win.
Na krzyżu oddał życie Swe, niech każdy o tym wie.
3.	Za krzyżem ścieżka wiedzie tam do nieba złotych bram.
Za krzyżem Pan prowadzi nas, z Nim błogo mija czas.
Alleluja
	Alleluja, Alleluja chwalmy Pana wszyscy wraz.
Alleluja, Alleluja, wywyższajmy Go.
Bo On nas uwolnił, dziećmi uczynił,
krwią swą wykupił z grzechu nas.
Idzie przed nami drogę torując, cześć oddajmy mu wraz.
Kołysanka
1.	Gaśnie światło dnia u wieczoru bram.
Czy jest pokój pod twym dachem, 
gdy świat wokół zdjęty strachem o przyszłości dni,
czy spokojnie śpisz.
2.	Dziś cię skrzywdził ktoś, i masz w sercu złość.
Nim zapadnie mrok nad światem idź pojednaj się z tym bratem
Słów zaniechaj złych, i spokojnie śpij.
3.	Kiedy gromów dźwięk, zbudzi w tobie lęk.
Porzuć wszystkie niepokoje zwróć do nieba myśli swoje,
i choć burza grzmi, ty spokojnie śpij.
4.	Otoczyła cię, nikczemności sieć.
Gdy cię martwi ludzka małość spójrz w gwiaździstą doskonałość,
gdzie tron Boży lśni, i spokojnie śpij. 
5.	Zda się w życiu twym, każdy dzień jest złym.
Pomyśl pośród chwil goryczy, że cierpienia Bóg policzy,
i nagrodzi łzy, więc spokojnie śpij. 
6.	Boże w zmierzchu czas, łaską okryj nas. 
Gdy przychodzi noc wśród cieniów, 
ty człekowi zmęczonemu ześlij dobre sny.
Niech spokojnie śpi. 
Jeśli na piasku
	Jeśli na piasku zbudujesz swój dom,
gdyby na piasku on stał,
wiedz, że choćby piękny był i podwójne mury miał,
budować będziesz jeszcze raz.
	Na mocnej skale dom twój ma stać
i fundament on solidny musi mieć,
bo gdy uderzy wiatr i deszcz,
twój dom będzie pewnie stał.
El Szaddaj
Ref:	El Szaddaj El Saddaj Eljona Adonaj,
wieki płyną Tyś ten sam imienia mocą wiecznie trwasz.
El szaddaj El Szaddaj Wszechmogący Panie nasz wywyższamy imię Twe El Szaddaj. 
1.	Sam Baranka dałeś by nie zginął Abrahama syn. 
Tyś potężną ręką Swą morze zamienił w suchy ląd.
Gdy wygnaniec modlił się, Tyś Bogiem był co serce zna.
Ty mocą swą wyzwalasz dzieci Swe.
2.	Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest.
Lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się.
W słowie Twym zawarty plan niewielu wciąż zrozumieć chce,
że posłuszny słowom Twym w kruchym ciele zszedł Twój Syn.
Chrystus jest życiem mym
	Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest.
Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest.
	To mój Król, moja pieśń, życie me i radość ma.
Moja moc i mój miecz, pokój mój, tym jest mój Pan.
Dzięki Jezu!
1.	Dzięki Jezu! drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu! drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
2.	Na Golgocie za mnie zmarłeś, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Na Golgocie za mnie zmarłeś, dzięki Ci, że kochasz mnie.
3.	Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie.
4.	Alleluja, alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Alleluja, alleluja, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Srebra i złota nie mamy
	Srebra i złota nie mamy, lecz co mamy to dajemy ci.
Srebra i złota nie mamy, lecz co mamy to dajemy ci.
	W imię Pana Jezusa mego daj rękę, powstań i chodź.
W imię Pana Jezusa mego daj rękę, powstań i chodź.
Ty mi Boże zsyłasz dobre ziarno
1.	Ty mi Boże zsyłasz dobre ziarno,
żyzne deszcze błogosławieństw dajesz,
więc mi wybacz, Panie, kiedy Ci przynoszę
serca mego nieurodzaje.
2.	Tyś tak ludzi Boże, umiłował,
że posłałeś dla nich Syna swego,
wiec mi wybacz Panie, że ja ciągle kocham,
siebie więcej niźli bliźniego.
3.	Tyle grzechów, tyle ludzkiej złości
przebaczyła Twoja dobroć święta,
więc mi wybacz, Panie, że ja bratu memu
swoje krzywdy ciągle pamiętam.
4.	Ty mnie, Boże, ścieżek prostych naucz,
nie opuszczaj w swej sprawiedliwości,
i to wybacz, Panie, że w modlitwach moich,
wciąż za mało bywa wdzięczności.
Tobie nikt nie dorówna
	Tobie nikt nie dorówna,
Panie jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje Imię.
Tobie nikt nie dorówna,
Panie jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje Imię.
	Pan jest prawdziwym Bogiem,
On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym jest On!
Pan jest prawdziwym Bogiem,
On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym jest On!
Nie żałuję
	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.
Trzoda
1.	Wysłuchajcie mego głosu, czyńcie to co nakazuję,
a będziecie ludem moim przez cały czas. 
Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was,
wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas.
Ref:	Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę,
do niewoli poślę was, trzodo ma.
Jeśli nie wysłuchacie mnie w ukryciu płakać będę,
do niewoli poślę was, trzodo ma.
2.	Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych,
zawróć do mnie Izraelu mówi Pan. 
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty,
ugodziły w serce moje ludu mój.
3.	Słowa me poczytujecie jako przedmiot drwiny waszej,
brak wam w nich upodobania, brak i czci. 
Jeśli szczerze naprawicie wasze drogi, czyny złe,
sprawię, że znów powrócicie do ziemi swej.
Hallelu-jah
1.	Wnieś Alleluja Panu chwał,
wnieś Alleluja Panu chwał, 
wnieś Alleluja, wnieś Alleluja, 
wnieś Alleluja Panu chwał.
2.	Śpiewajcie Panu chwała cześć,
śpiewajcie Panu chwała cześć, 
śpiewajcie Panu, śpiewajcie Panu, 
śpiewajcie Panu chwała cześć.
3.	Chrystus zmartwychwstał jest wśród nas,
Chrystus zmartwychwstał jest wśród nas, 
Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, 
Chrystus zmartwychwstał jest wśród nas.
Dym jałowca łzy wyciska,
1.	Dym jałowca łzy wyciska, noc się coraz wyżej wznosi,
strumień srebrną falą błyska, czyjś głos w leśnej ciszy prosi.
Ref:	Żeby była taka noc kiedy myśli mkną do Boga,
żeby były takie dni, że się przy Nim ciągle jest,
żeby był przy tobie ktoś kogo nie zniechęci droga,
abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść.
2.	Ogrzej dłonie przy ognisku, płomień twarz ci zarumieni,
usiądziemy razem blisko jedną myślą połączeni.
3.	Tuż pod szczytem się zatrzymaj, spójrz jak gwiazdy w dół spadają,
spójrz jak drży kosodrzewina, góry z tobą wraz wołają.
Jam nie godzien
Ref:	Jam nie godzien Panie tego coś mi dał,
Tyś mnie tak biednego umiłować chciał.
Nie mam nic swojego wszystko z ręki Twej,
ale mnie samego przyjąć chciej.
1.	Jestem jak pył ziemi który niesie wiatr,
jakby spadający w ziemię z nieba grad,
jestem jak rozbity przez wichurę dzban
gdy nie stoisz przy mnie Ty mój Bóg i Pan.
2.	Przeciw moim wrogom Ty mi dajesz moc,
z Tobą mi nie straszna nawet śmierci noc,
czuję żeś tu blisko żeś mi pomóc chciał,
choć nie jestem godzien tego coś mi dał.
Chodziłem w grzechu
1.	Chodziłem w grzechu całe dnie, Ty ukochałeś mnie.
Nadałeś memu życiu sens, więc śpiewam Tobie pieśń.
Ref:	Pieśnią niech me życie się stanie,
pieśnią ku Twej chwale o, Panie.
Pieśnią tą przemieniam me myśli, działanie.
Panie mój dla Ciebie chcę śpiewać, serca Twą radością opiewać.
Miłość nieść każdemu, kto na mojej drodze stanie.
2.	Z radością w sercu idę wciąż, gdyż Pana w sercu mam,
problemy, smutki giną gdzieś, gdy śpiewam Bogu pieśń. 
3.	Ty, bracie, siostro, otwórz się na Boga głośny zew
i ewangelię bliźnim nieś śpiewając Jemu pieśń.
Miłujcie się
1.	Odchodzę, minął już mój czas, w najdalszą idę drogę;
samotnych dziś zostawiam was przed Ojca mego progiem.
Przed wami nienawiści noc i trud doli człowieka,
gwiazd pełne niebo, Boża moc, nadzieja i opieka.
Ref:	Miłujcie się, miłujcie się i krzyż swój nieście w świat co dnia,
uczcie jak kochać, gardzić złem, niech poprzez miłość świat ten trwa.
2.	Jak ptaki rzucam was na wiatr,
jak zboże was rozsiewam i macie poprzez burze stać jak tysiącletnie drzewa,
by ziarno mogło owoc dać po ziemi was rozrzucę,
musicie nowe łany siać i czekać aż powrócę.
Psalm 23
	Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie,
na zielonych niwach pasie mnie,
nad spokojne wody prowadzi mnie.
I duszę mą pokrzepia i wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną.
Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.
	Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
Dziś przychodzę przed Twój tron
	Dziś przychodzę przed Twój tron,
aby wyznać winę mą,
o Panie, oczyść serce me. me.
	Dziś pod Twój przynoszę krzyż ciężar, 
co przygniata mnie,
o Panie, już nie chcę sam go nieść. 
	Daj czyste serce mi,
oczyść usta me,
tchnij swego ducha, bym wielbił Cię.
Uwielbiam imię Twoje, Panie!
	Uwielbiam imię Twoje, Panie!
Wywyższam Cię i daję Ci hołd.
W przedsionku chwały Twej staję,
z radością śpiewam Ci pieśń.
	O Panie Jezu chcę wyznać, że
ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie.
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił,
dajesz mi siebie, bym na wieki żył.
Uśmiechnij się
1.	Znowu widzę przygnębioną twarz,
znowu widzę zasmucone oczy.
Zagubionych wśród codziennych spraw
z tysiącem problemów znowu walkę toczysz.
Ref:	Uśmiechnij się gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie,
wie czego ci potrzeba, lecz chce byś ty zaufał sercem mu,
już nie martw się On z tobą jest na zawsze i kocha cię,
i winy ci przebacza nie lękaj się,
cóż ci może się stać gdy Boga za Ojca masz.
2.	Czegoś chciałeś tak ze wszystkich sił,
tyle planów powiązałeś z tym,
a tu nagle mówisz jakiś pech wszystko inaczej potoczyło się.
3.	Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał,
gonisz szczęście co ci wciąż ucieka,
krzyż codzienny chciałbyś zrzucić sam,
boczysz się a Bóg na ciebie czeka.
Coda:	Uśmiechnij się.
Ja nie narzekam
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.
Ref:	Tak, ja mam pałac tam poza chmurami,
w tym jasnym kraju gdzie miłość 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 mą 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.
Zaciągasz nad ma głową noc
1.	Zaciągasz nad ma głową noc ciemną kurtynę.
Omdlewa we mnie światła moc, zagasnę, zginę. 
Ref:	Choć w miazgę zetrze wszechmoc Twa mą myśl i ciało,
przymierze moje z Tobą trwa i będzie trwało. 
2.	Zewrzyj się wkoło mnie i zgęść powłoką czarną,
niech ściśnie mnie Twa twarda pięść jak żywe ziarno. 
O przyjdź, w przedsionkach Króla Pana swego stań.
	O przyjdź, w przedsionkach Króla Pana swego stań.
Niech z wdzięczności serca twego płynie pieśń,
że Jezusa Syna Swego Bóg darować chciał,
chwała Mu i cześć i niech płyną pieśni chwały z naszych ust.
Niech na nowo święty Duch napełnia nas,
aby każdy coś od Pana dziś otrzymać mógł, by nie odszedł taki sam.
Oto Jezus
1.	Oto Jezus, patrz, po wodzie tutaj kroczy,
podniesie cię i pomoże ci stać. 
Tak, oto Jezus, On jest Panem tych wzburzonych fal,
oto Jezus możesz dłoń swą dać.
2.	Oto Jezus, zobacz, karmi głodnych ludzi,
nasyci Cię poda, zawsze Swój chleb.
Tak, oto Jezus, On w potrzebie każdej z tobą jest.
Oto Jezus, zmieni życie twe. 
3.	Oto Jezus, spójrz jak z trądu leczy ludzi, 
uzdrowi cię, wskaże w życiu twym cel. 
Tak, oto Jezus, On jest wielkim lekarzem serc.
Oto Jezus, więc nie bój się.
Panie, kto wejdzie w bramy
	Panie, kto wejdzie w bramy Twego przybytku by wielbić Cię.
Panie, kto wejdzie w bramy Twego przybytku by wielbić Cię.
Kto ma czyste ręce, oddane Ci serce, nie idzie za światem, lecz kocha Jezusa.
Kto ma czyste ręce, oddane Ci serce, nie idzie za światem, lecz kocha Jezusa.
Wielka jest wierność Twa
1.	Wielka jest wierność Twa Boże mój Ojcze
nie zmieniasz się, zawsze jesteś ten sam. 
Kto Tobie ufa nie może się zawieść, 
Twa miłość, wierność Twa na wieki trwa. 
Ref:	Wielka jest wierność Twa, wielka jest wierność Twa,
ranek rankowi podaje tę wieść,
chlebem powszednim obdarzasz mnie co dzień,
wielka jest wierność Twa, niezmiennie trwa. 
2.	Cała natura wielkość Twoją głosi,
słońca, księżyca ten sam zawsze bieg.
Wiosna po zimie niezmiennie nadchodzi, 
wszystko wiernością Twą i łaską tchnie. 
3.	Grzechy przebaczasz nam dajesz Twój pokój,
Swą obecnością obdarzasz co dzień. 
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro 
Twa ręka, Panie mój wciąż darzy mnie. 
W Panu mym rozraduję się
	W Panu mym rozraduję się, bo w Nim najwyższe szczęście me. 
W sprawiedliwości szatę odział mnie, pięknością zdobi swą. 
W Panu moim rozraduję się. 
W Panu moim rozraduję się. 
	Zabrał brudne me łachmany, Swą godnością zakrył mój wstyd,
przyozdobił Swoją chwałą, zawsze będę Pana czcić.
W Panu moim rozraduję się.
W Panu moim rozraduję się.
	Jak panna młoda w dzień wesela, szczęściem naszym radujemy się.
W płaszcz zbawienia nas przyodział niech radości płynie pieśń.
W Panu moim rozraduję się.
W Panu moim rozraduję się.
Jest jedno imię drogie mi
1.	Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym.
Muzyką słodką to imię brzmi, wpisane w sercu mym. 
Ref:	Sercem kocham Jezusa, sercem kocham Jezusa 
i zawsze będę Go kochać, bo On pierwszy ukochał mnie.
2.	Miłości dzieje głosi mi, miłości aż na krzyż.
Osładza wszystkie moje dni, do Nieba wiedzie wzwyż.
3.	To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewać chcę.
On nam zbawienie wszystkim da, miłuje także cię. 
Panie powiedz kiedy
Ref:	Panie powiedz kiedy, Panie powiedz kiedy,
Panie powiedz kiedy dasz nam dom,
dom nowy w niebie dasz nam dom. 
1.	Choć grzech mój grzech czerwony jak krew, 
czekam na dzień Twój, Panie, na ten dzień,
jak śnieg zbieleje, zbieleje jak śnieg, 
czekam na dzień Twój, Panie, na ten dzień.
2.	Gdy dłoń, dasz dłoń i ukorzysz się, 
czekam na dzień Twój, Panie, na ten dzień,
to On da ci chleb, On da ci swój chleb, 
czekam na dzień Twój, Panie, na ten dzień.
Pieśń Ruty
Ref:	Gdziekolwiek pójdziesz z tobą ja,
zamieszkam gdzie mieszkanie swe masz.
Twój lud to lud mój, twój Bóg Bóg mój.
Dokąd pójdziesz z tobą ja.
1.	Niech proszę nie opuszczam cię,
bym w ojczyźnie swej czciła bogi złe.
Wszak jest jeden Bóg, Jego będę czcić.
On mi kazał z tobą iść.
2.	Niech z tobą, proszę idę tam,
gdzie Bóg ukoiłby ból mych ran.
Niech mój grób tam będzie gdzie umrzesz ty,
tam osuszy Bóg me łzy.
Coda:	Twój lud, to lud mój, Bóg twój, Bóg mój.
Dokąd pójdziesz z tobą ja.
Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan
1.	Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan.
Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan.
Byłeś tam, gdy na krzyżu zmarł mój Pan.
Ref:	Ooo.
Czasem w mym sercu czuję drżenie,
drżenie, drżenie.
2.	Byłeś tam, gdy przebili Jego bok.
Byłeś tam, gdy przebili Jego bok.
Byłeś tam, gdy przebili Jego bok.
3.	Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób.
Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób.
Byłeś tam, gdy Go kładli w ciemny grób.
4.	Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask.
Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask. 
Byłeś tam, kiedy zgasł słoneczny blask.
Gdy Noe dryfował
1.	Gdy Noe dryfował po wodach potopu wyglądał już ziemi ze wszystkich stron.
Choć bardzo się smucił, lecz Bóg o nim pamiętał i zesłał swą miłość na skrzydłach gołębich.
Ref:	Gołębich skrzydeł szum, zwiastuje miłość Twą: to Boży jest znak; na skrzydłach gołębich.
2.	Gdy ciebie otoczą problemy i zło, gdy będziesz samotny i braknie ci sił. 
Choć mało masz wiary, lecz Bóg będzie pamiętał i ześle swą miłość na skrzydłach gołębich.
Uczta weselna
Ref:	Nie mogę przyjść,
nie mogę przyjść na tę ucztę, dziś czasu mi brak.
Właśnie żonę pojąłem, nowych wołów mam pięć par.
Nowe pole kupiłem, chcę zobaczyć je dziś.
Proszę wybacz mi, że nie mogę przyjść.
1.	Mąż pewien ucztę zgotował w majątku, który miał.
Zastawił stół bogato, weselną szatę wdział.
Rozesłał zaproszenia do sąsiadów wszystkich swych,
lecz kiedy stół był gotów odrzekł każdy z nich:
2.	Gospodarz więc się rozgniewał, do sługi rzecze tak:
„Idź do miasta, na rynek, na ulice i na plac,
chorych, ślepych, ubogich, żebraków wszystkich proś.
Niech przyjdą na wesele, dziś każdy z nich mój gość.”
3.	Gdy wszyscy biedni już przyszli, zostało kilka miejsc,
więc gospodarz rozkazał by sługa jeszcze szedł.
W opłotki i na drogi przymuszając wszystkich wejść:
„Mój dom niech będzie pełny nim uczta zacznie się.”
4.	Bóg nam zostawił tą lekcję, by nauczyć cały świat:
gdy odwlekasz odpowiedź, pozostawi cię Pan.
On gotuje swą ucztę na chwalebny wielki dzień,
więc gdy Pan i Mistrz nas woła nie odpowiadaj nie.
Prawdziwy Boże
1.	Prawdziwy Boże mój, blisko bądź,
daj poznać wielkość Twą i Twoją moc. 
Podaruj miłość mi, abym mógł być prawdziwym, tak jak jesteś Ty.
Ref:	Wszechmocny Boże, weź mą dłoń.
Prowadź mnie ścieżką swą.
Chcę w służbie Twojej wiernym być.
Miłością Twą być.
2.	Twą wolę poznać daj, drogi Twe, 
rozumieć słowo ucz i modlić się. 
Pamiętać zawsze chcę, że w Słowie tym prawdziwe piękno dałeś mi. 
3.	Boże prawdziwy, pomóż mi,
dostrzegać miłość Twą, z pomocą iść.
Me życie Twoim jest, więc pozwól mi jak Ty prawdziwym zawsze być.
Nikt nie jest za mały dla Zbawcy
1.	Nikt nie jest za mały dla Zbawcy,
On wszystkich nas kocha i zna.
Pan czeka by nas błogosławić,
o małych i dużych On dba.
Ref:	Nikt nie jest za mały, by kochać i z serca Go wielbić i czcić.
Wszak Jezus i dzieci ukochał, więc chciejmy dla Niego tu żyć.
2.	Nikt nie jest za mały Mu służyć,
On w służbie i dzieci mieć chce.
Pan mówi: „co komu robicie
jakbyście robili to mnie.”
W jednym małym kątku
1.	W jednym małym kątku słońce wita nas.
Siejcie dobre ziarnko wyda owoc w czas.
Ref:	Tam, w tym kątku, małym kątku kwitną kwiaty już.
Aby każdy swoją wonią Panu chwałę niósł.
2.	W tym najmniejszym kątku miłość twoją siej.
Pewnie ci rozkwitnie wiara, ufność z niej.
3.	Tam, w tym małym kątku cicho, wiernie służ.
Ufaj Boskiej łasce, pomoc Jego tuż.
4.	Wszędzie, gdzie przebywasz pomoc wszystkim nieś.
I w najmniejszym kątku Bogu oddaj cześć!
Czy pójdziemy na spacer
1. pyt.	Czy pójdziemy na spacer dziś,
na spacer dziś, na spacer dziś.
Czy pójdziemy na spacer dziś,
zobaczyć cuda Boże!
2. odp.	Tak pójdziemy na spacer dziś,
na spacer dziś, na spacer dziś.
Czy pójdziemy na spacer dziś,
zobaczyć cuda Boże!
Gdy Jezus był taki jak ja
1.	Gdy Jezus był taki jak ja, 
gdy Jezus był taki jak ja.
Rodzicom swym posłuszny był, 
pomagał im, dla Boga żył.
Gdy Jezus był taki jak ja,
gdy Jezus był taki jak ja.
Ref:	O, Jezu, mój Jezu, ja chcę być taki jak Ty! 
O, Jezu, mój Jezu, Ty pobłogosław mi.
2.	Gdy Jezus był taki jak ja,
gdy Jezus był taki jak ja.
Przykładem był dla braci swych. 
On dla nich żył i kochał ich. 
Gdy Jezus był taki jak ja,
gdy Jezus był taki jak ja.
 Niech nam w sercach
1.	Niech nam w sercach radość śpiewa,
niech i w pieśni radość brzmi.
W kwiatach, w wietrze, w deszczu, w drzewach,
wielka Boża miłość tkwi.
Ref:	Cieszmy się, że Bóg nas kocha,
cieszmy się, że zbawi nas.
Czcijmy więc naszego Boga
dzisiaj i po wieczny czas.
2.	Niech wciąż szumią morskie fale,
niech rozbrzmiewa pieśnią las.
Dzionek, tydzień, miesiąc, stale
miłość Boża mieszka w nas.
Czytaj Biblię, módl się co dnia
	Czytaj Biblię, módl się co dnia, módl się co dnia, módl się co dnia.
Czytaj Biblię, módl się co dnia, jeśli wzrastać chcesz.
Jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz.
Więc czytaj Biblię, módl się co dnia, jeśli wzrastać chcesz.
 Coś w mym sercu śpiewa
1.	Coś w mym sercu śpiewa, śpiewa, coś w mym sercu gra.
Radość z serca się przelewa dziwna radość ta.
Wszystko razem się zmieszało wiosna, radość, łzy.
Jedną pieśnią się to stało, pieśń na ustach brzmi.
2.	Pieśni mojej wieść jest prosta, ma niewiele słów.
Że Pan Jezus z martwych powstał i że żyje znów.
Radość w sercu moim bije, radość w sercu gra.
Chrystus, mój Zbawiciel żyje, będę żyć i ja.
Naucz modlić mnie, Boże
1.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, całą duszą i sercem Cię czcić;
w poświęceniu, zaparciu się siebie służyć Tobie i wiernym Ci być, 
służyć Tobie i wiernym Ci być.
2.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, moje serce w ofierze Ci dać,
naucz szczerze miłować bliźniego i na zawsze w miłości Twej trwać;
i na zawsze w miłości Twej trwać.
3.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, wszystko jawne przed Tobą ma być,
naucz zawsze i w każdej potrzebie szukać Ciebie i z Tobą wciąż być,
szukać Ciebie i z Tobą wciąż być.
4.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, gdy me życie spokojne jak toń.
I gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie raczże zawsze mi podać swą dłoń,
raczże zawsze mi podać swą dłoń.
5.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, w przykazaniach codziennie Twych żyć,
daj mi spocząć po trudach mych w niebie, bym na wieki szczęśliwym mógł być,
bym na wieki szczęśliwym mógł być.
6.	Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, w woli Twojej odnaleźć swój cel,
a gdy przyjmiesz mnie w końcu do Siebie, przyobleczesz w najświętszą mnie biel,
przyobleczesz w najświętszą mnie biel.
Chcemy do śmierci
1.	Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi.
Chcemy na zawsze wiernymi Ci być. 
Z Tobą się wierna drużyna ostoi. 
Ciebie na zawsze gotowiśmy czcić.
2.	Chcemy posłusznie bez wszelkiej obawy, 
z Tobą Baranku w cierniowy iść ślad. 
Za nas stoczyłeś bój ciężki i krwawy. 
Za nas do grobu ciemnegoś się kładł.
3.	Myśmy wokoło Ciebie się zebrali. 
Świętym przymierzem połączył nas krzyż. 
Tobieśmy wierne serca swe oddali. 
Przyjmij i w księgi żywota je wpisz.
4.	Kiedy nas pokus nawała powali. 
Ty do zwycięstwa sam będziesz nas wiódł. 
To Twoja miłość znowu nas ocali. 
Znowu ze śmierci wydrzemy się wrót.
5.	Chcemy na zawsze być Tobie oddani. 
Chcemy należeć do Twych wiernych rzesz. 
Ty nas do pewnej poprowadź przystani. 
Ty nas od pokus i od złego strzeż.
Módl się aż błyśnie świt.
1.	Módl się, gdy chmura słońca blask ćmi, 
módl się i w burzy zgrzyt. 
Kiedy w ciemnościach serce twe drży. 
Ref:	Módl się aż błyśnie świt.
Módl się wytrwale, aż błyśnie świt.
Bóg twój cię słyszy odpowie ci.
Wszak On nie łamie obietnic swych,
więc módl się bracie, aż błyśnie świt.
 2.	Troski, zmartwienia barki twe gną, 
prysnął tęczowy mit.
Pospiesz do Zbawcy z gorzką twą łzą. 
 3.	Wierz niezachwianie, Bóg troszczy się,
On twój zapewni byt. 
Wszak nie zostawi On dzieci swych. 
Jam nie jest godny
1.	Jam nie jest godny Jezusa miłości.
Lecz On do mnie zniżył się sam.
Pan przyszedł zbawienie nieść grzesznej ludzkości,
On przyszedł, by umrzeć od ran. 
Ref:	Jam nie jest godny!
Duch woła w rozpaczy. Jam nie jest godny!
Me serce kołacze.
Aby mnie zbawić mój Pan za mnie zmarł.
Jak wielki miłości to dar. 
2.	Jam nie jest godny tej Bożej dobroci.
On swoim dziecięciem mnie zwie.
Jam teraz dziedzicem niebiańskich połaci,
bo serce oddałem Mu swe. 
3.	Jam nie jest godny, lecz On mię wywyższył.
I teraz szykuje mi dom. 
Tam wiecznie zamieszkam z Jezusem, mym Mistrzem, 
gdy wezwie wieczności mię dzwon.
Emmanuel
	Emmanuel, Emmanuel, najmilsze imię,
Emmanuel, z nami Pan, On żyje w nas,
bo Jego imię Emmanuel.
Był taki dzień
1.	Był taki dzień, szczęśliwy dzień,
gdy przy mnie stanął Chrystus Pan.
Dotknął się mnie, za rękę wziął,
i poprowadził w inny świat. 
Ref:	Boże daj mi siły, bym wytrwał do końca.
Boże daj mi siły, bym wytrwał do końca. 
2.	Świat nowej wiary, radości życia,
życia które się nie kończy.
Nie idę sam, jest ze mną Pan,
o samotności zapomniałem. 
Dziś zaufaj Panu
	Dziś zaufaj Panu, całym sercem swym.
Pamiętaj o Nim, na wszystkich drogach swych.
Twoje własne zdanie może zgubić cię,
zaufaj Mu, O prostować będzie ścieżki twe.
 Gdy stoisz przed Panem ucisz się
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. 
Innym być
	Innym być, chcę lepszym być.
Zmienić to, to co złe.
Pewnym być, nie lękać się.
Przy Tobie trwać i dla Ciebie żyć.
Ścieżek swoich naucz mnie, bym nie błądził już.
Tam chcę dotrzeć gdzie mój Pan, tam chcę dotrzeć gdzie mój Bóg.
On przywita mnie, tam przywita mnie.
Panie, przebacz nam.
1.	Panie, przebacz nam. Ojcze zapomnij nam! 
O, przebacz nam nasze winy, przywołaj kiedy zbłądzimy. 
Ojcze zapomnij nam! Błogosławi, błogosławi, błogosławi Pan,
odziewa, chroni, posila, błogosławi Pan. 
2.	Panie, przyjmij nas. Ojcze przygarnij nas! 
I w swej Ojcowskiej miłości, ku naszej schyl się słabości.
Ojcze przygarnij nas! Błogosławi, błogosławi, błogosławi Pan,
nie zasłużyłem, a jednak błogosławi Pan. 
Ja kocham Cię, Panie
	Ja kocham Cię, Panie, wznoszę głos.
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę.
Rozraduj się dźwiękiem modlitw mych.
Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych. 
Każdy wiedzieć musi to
	Każdy wiedzieć musi to, każdy wiedzieć musi to,
każdy wiedzieć musi to, kim Jezus jest. Jest.
Jezus Lilią jest doliny. On Poranną Gwiazdą mą.
On Zbawiciel nasz jedyny. Każdy wiedzieć musi to.
Błogosławi Pan
1.	Błogosławi, błogosławi, błogosławi Pan,
odziewa, chroni, posila, błogosławi Pan.
2.	Błogosławi, błogosławi, błogosławi Pan,
nie zasłużyłem, a jednak, błogosławi Pan.
W mym sercu mieszka Król
	W mym sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest,
a Jego flagą radość jest, a Jego flagą radość jest,
W mym sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest,
którą widać, gdy On przebywa tam.
	Podniosę flagę wysoko, niech pozna świat, 
niech zobaczy świat, niech zobaczy świat.
Podniosę flagę wysoko, niech pozna świat, 
że w mym sercu przebywa sam Król!
Mała stokroteczko, powiedz nam
1.	Mała stokroteczko, powiedz nam, co dla ciebie zrobił Chrystus Pan?
On mi zsyła słonko, krople dżdżu, a więc dlatego rosnę Mu.
2.	Ptaszku nasz maleńki, powiedz nam, co dla ciebie zrobił Chrystus Pan?
Daje mi schronienie, pokarm też, więc śpiewam Mu wciąż nową pieśń. 
3.	Małe dzieci, dziś powiedzcie nam, co uczynił dla was Chrystus Pan?
On w serduszka nasze miłość wlał, więc my kochamy Pana Chwał.
Dzięki Ci, dobry Boże
Dzięki Ci, dobry Boże, za mile spędzony czas,
za twoje święte słowa, którymi krzepiłeś nas.
To takie proste jest
1.	To takie proste jest, jak: A, B, C, D, E, 
że Jezus Król swój żywot dał, by zbawić ciebie, mnie.
Ref:	Nie czekaj więc do jutra, pójdź dzisiaj jeszcze Doń,
On w łasce swej cię przyjmie rad, powiedzie w rajską błoń. 
2.	To takie proste jest, jak jeden dodać dwa, 
że Jezus Król, hen, w górze tam, dla ciebie miejsce ma.
3.	To takie proste jest, jak pieśń dziecięca ta, że 
Chrystus Pan, gdy zbawi nas, to nam królestwo da.
Jezus kocha małe dzieci
1.	Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie.
Jezus kocha małe dzieci kocha mnie. 
Trzymał wiele z nich na kolanach swych.
Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie. 
2.	Dobry Jezus kocha starszych, ciebie też.
Dobry Jezus kocha starszych, ciebie też.
Z wszystkich twoich win, omył cię w swej krwi.
Dobry Jezus kocha ciebie, kocha mnie.
Chodźcie jeść!
1.	Chodźcie jeść! Zbawca woła chodźcie jeść. 
Możesz jeść u Jego stołu ile chcesz. 
On tysiące nakarmił, wino z wody uczynił. 
Teraz woła mnie i ciebie chodźcie jeść. 
2.	Chodźcie jeść! Zbawca woła chodźcie jeść.
Możesz jeść u Jego stołu ile chcesz.
Jezus chleb żywota ma, wszystkim chętnym szczodrze da. 
Teraz woła mnie i ciebie chodźcie jeść. 
Chłopcy i dziewczęta
	Chłopcy i dziewczęta, służmy Zbawcy wraz!
W domu, w pracy, w szkole i w zabawy czas.
Więc świadczmy o Jezusie, On jest życiem naszym,
Jemu pieśń ta brzmi. Jezus, Król nasz!
Czy nie chciałbyś służyć Mu i ty?
Kto stworzył?
1.	Kto stworzył?
Migocące gwiazdki, migocące gwiazdki, migocące gwiazdki.
Kto stworzył, migocące gwiazdki? Nasz Ojciec Bóg. 
2.	Kto stworzył?
Fruwające ptaszki, fruwające ptaszki, fruwające ptaszki,
Kto stworzył, fruwające ptaszki? Nasz Ojciec Bóg. 
3.	Kto stworzył?
Falujące morza, falujące morza, falujące morza.
Kto stworzył, falujące morza? Nasz Ojciec Bóg.
4.	Kto stworzył?
Ciebie i mnie, ciebie i mnie, ciebie i mnie.
Kto stworzył, ciebie i mnie? Nasz Ojciec Bóg.
5.	Kto stworzył?
Migocące gwiazdki, fruwające ptaszki, falujące morza?
Kto stworzył, ciebie i mnie? Nasz Ojciec Bóg.
Pilnuj swych oczek
1.	Pilnuj swych oczek, pilnuj swych oczek, co widzieć chcą.
Ref:	Bo twój Ojciec widzi Cię, i On zawsze słyszy Cię.
2.	Pilnuj swych rączek, pilnuj swych rączek, co czynić chcą. 
3.	Pilnuj swych ustek, pilnuj swych ustek, co mówić chcą. 
4.	Pilnuj swych uszu, pilnuj swych uszu, co słyszeć chcą.
5.	Pilnuj swych nóżek, pilnuj swych nóżek, gdzie chodzić chcą. 
6.	Pilnuj swe serce, pilnuj swe serce, co kochać chce. 
Trzepać koce,
1.	Trzepać koce, garnki myć. Pomóc w domu ogród zryć.
Tak pracować Pana czcić. Dziecię chce pomocnym być. 
Ref:	Chcę czynić to dla Pana. Chcę czynić to dla Pana.
Chcę czynić to dla Pana, co za mnie życie dał.
2.	Chłopiec też ma pracy w bród. Rąbie drzewo męski ród. 
Wbija gwoździa, węgla rad też naznosił siostrze brat. 
Ja i mój młodszy brat
1.	Ja i mój młodszy brat, kochamy Ojcze Ciebie,
Tyś jest miłości wart na ziemi jak i w niebie. 
Ref:	Serduszka nasze ku Tobie z radością mocno biją, 
czy to nie piękne jest powiedz?
Dzieci się z tym nie kryją.
2.	Ja i mój młodszy brat, kochamy Syna Twego.
On umiłował świat i zbawił ode złego. 
Cieszę się
1.	Cieszę się, Jezus zbawił mnie.
Cieszę się, Jezus zbawił mnie. 
Cieszę się, Jezus zbawił mnie. 
Ref:	Śpiewam chwała, alleluja,
Jezus zbawił mnie!
2.	Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie.
Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie.
Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie. 
3.	Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie.
Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie.
Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie. 
4.	Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie.
Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie.
Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie. 
Jezus Chrystus moim Panem jest
Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja.
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. 
Tyś jak skała
1.	Tyś jak skała, tyś jak wzgórze, Panie nasz Boże nasz. 
Tyś jak wiatr w swej naturze. Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. 
Ref:	Allelu, alleluja. Allelu, alleluja.
2.	Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas.
Tam gdzie źródło twej miłości, gdzie radośnie płynie czas. 
Dotknął mnie dziś Pan
	Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy go, za to że trzyma nas ręką swą.
Więc wszyscy razem chwalmy go, za to że trzyma nas ręką swą.
Bóg dał mi życie nowe.
	Bóg dał mi życie nowe. Przemienił, przekształtował.
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.
Miłością doskonałą ogarnął duszę całą.
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.
	Dlatego śpiewam Mu po wszystkie moje dni.
Dziękować chcę za wszystko co mi dał.
	Radości granic nie ma gdy Pan mnie rozpromienia.
Dziś w Jego łasce wiernie trwam.
Bez Niego
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 szczęściem mych dni,
wszystkim, wszystkim 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!

