1. Ref.: Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest

eDe
CDhe
eDe
CDhe

1. Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.

eDe
e H7
eDGa
GDhe

2. Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego krwią napojeni
Żyjemy odtąd dla Boga.

6. Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

3. Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

7. O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

4. Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

8. Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen

5. O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

1

2

2. Baruch haszem ha Meszijah
Jeszuah,
Baruch haszem Adonai / x2
Wysławiam Imię Mesjasza - Jezusa
Wysławiam Imię Pana / x2

dC

3. Będę Cię chwalił Boże, z całego serca

mego
DGCDGC
i na wieki będę sławił Twoje imię,
DeCDCDe
bo wielkie było dla mnie Twoje
miłosierdzie,
CDaCDa
życie moje wyrwałeś z głębi Szeolu
CDehDe
4. Będę Pana czcił

śpiewał jemu pieśń
będę śpiewał Mu pieśń nową

e
C
De

Więc mocno trwaj,
nigdy nie poddawaj się.
Nie poddawaj się!
7. Była jeszcze noc, kiedy Abraham,
przygotowywał się, by złożyć syna w
ofierze;
obydwaj patrzyli sobie długo w oczy
i wtedy Izaak powiedział:

Ref.: Akeda, akeda, akeda, akeda
Zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno
Ojcze mój, bym się nie opierał!

a
d
E
ada
ad
a

2.Zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno, ojcze
mój,
ad
bym czasem z lęku się nie opierał
a
i wtedy nieważna będzie twoja ofiara, d
i obydwaj będziemy odrzuceni!
E
3.Przyjdźcie i zobaczcie wiarę na ziemi,
zobaczcie wiarę na ziemi:
oto ojciec, który poświęca jedynego
syna,
a jego syn najdroższy nadstawia swą
szyję!

a
d
d
E

6. Będziemy tańczyć, będziemy

śpiewać
d B C d ( c Gis B c)
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w
twarz
Spotkamy się w Nowym Jeruzalem
2.Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać
Będziemy klaskać w dłonie swe
Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi
nas
Przed Ojcem Swym, przed Adonai
Nadejdzie dzień,
w którym wszystko spełni się
Co dawno już, objawił Bóg

g (f)
d ( c)
Cad
(Bgc)

CG
ae
FC
dGC
(G)

10. Boże Twa łaska nad nami jest

DAG

ad

5. Będę śpiewał Ci najpiękniejszą pieśń

DG
Z aniołami tam, będę śpiewał Ci
Święty, święty, święty jest Pan, zastępów
Pan
Cała ziemia jest pełna Jego chwały/ x4

9. Boże mój Boże, szukam Ciebie
I pragnie Ciebie moja dusza
A ciało moje tęskni za Tobą
Jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

8. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się
zachwiać
ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie
fis E
Tak mówi Pan/3x
który kocha ciebie, ciebie, ciebie i mnie

2.Choćby matka która kocha dziecko
swego łona opuściła je
To ja Bóg Ojciec Wszechmogący nigdy,
nigdy, nie opuszczę cię.
3.Bóg kocha cię osobiście bezwarunkowo
kocha cię
Bóg kocha cię miłością Ojca dlatego, że
jesteś jego dzieckiem.
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Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
eGA
Przenikasz serce gładzisz grzech / x2
Ref: My chcemy więcej Ciebie,
Więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy,
więcej miłości Twojej / x2

DGA

11. Chcę być Twoim ziarnem, abyś
mnie starł
FgBf
Chcę być Twoim chlebem, abyś łamał
mnie
FgBf
Chcę być winnym gronem, abyś mnie
wytłoczył
daBF
Chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył
mnie!
daBF

Ref: Im ja będę mniejszy, Ty będziesz
większy
FC
Taki mały będę kochał Ciebie!
gFC
Gdy ja będę niczym. Ty będziesz
wszystkim
Chcę miłością stać się w Twoim sercu!
Odpocznij we mnie Umiłowany mój
Moja miłości, moje wszystko!
Odpocznij we mnie, mój Ukochany
Wejdę w zmartwychwstanie
g
nie spostrzegłszy śmierci.
FCF
12. Ref.: Chlebie najcichszy, otul mnie
swym milczeniem,
GDCD
Ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją
ciemność
GDae
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1. Przemień mnie w siebie,
Bym jak Ty stał się chlebem /x2
Pobłogosław mnie połam,
Rozdaj łaknącym braciom /x2

eCGD

2. A ułomki chleba, które zostają /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój
głód /x2
13. Chlebie żywy łamany drzewem
krzyża
e D C H7
Uwielbiamy Cię /x2
C a H7 e

Krwi przenajświętsza uzdrowienie
naszych ran
Uwielbiamy Cię /x2
Baranku Boży, chodzący dolinami serc
Uwielbiamy Cię /x2
Jezus to nasz Pan
Uwielbiajmy Go /x2
14. Choćby góry ustąpiły, a pagórki się

zachwiały,
nie porzucisz mnie
Choćby góry ustąpiły, a pagórki się
zachwiały,
Będziesz kochał mnie
Na wieki już
Panie mój.

GF
C
GF
C
G
FC

15. Chrystus Pan, Boży Syn,
Fd
Zbawca nasz zgodził się wziąć mój
grzech,
g7 C7 F
Za mnie umrzeć chciał,
B
Ażebym znał mój ogrom win
Fg
I wiedział, że Krew Jego zbawia,
oczyszcza i leczy.
FBgFC

Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój F d
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król g C FC
Wywyższony bądź Boży Baranku
Przed Twym tronem dziś najwyższy
składam hołd.

16. Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki.

(H7) e H7
G a H7
eCe

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę Jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszystką radość życia mego.

eae
CDe

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżony,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać Błogosławioną.

2.Szczęśliwy ten, któremu Pan jest
pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, W
Bogu,
który stworzył niebo i ziemię
Wszystko co żyje śpiewa Alleluja!

18. Chwalę Ciebie Panie
I uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce
Uwielbiając imię Twe

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny,
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

ref: Bo wielkiś Ty
Wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt
Nie dorówna Tobie nikt

5. On, który swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

tęskni ciało me.
a cis
Gdy nie ma Ciebie, moje serce ogarnia
lęk,
Przyjdź dotknij mnie, rozraduj mnie.
Ref.: Jezu pragnę blisko Ciebie być,
Jezu w Twych ramionach się skryć
Słodycz Twoją poznawać co dnia,
przy sercu Twoim trwać.
cis A E H

G
h
C
aD
G
e
Ca
D

2. Jesteś mą nadzieją,
Wiarą, życiem.
Daj mi poznać swoje drogi,
Bym nie zbłądził nigdy już !

6. W mocy Jego odjąć władzę
A wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
Głodem wstrząsnąć bogatego.

3. Jesteś świata Panem i Opoką.
W Tobie składam troski swoje,
Daję Tobie serce swe!

7. On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na Swe miłosierdzie,
Obietnicy Swej nie złamał.

19. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?

e
Dh
CDe

Duchu Święty, Tyś Mądrością
niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

20. Do Ciebie Panie woła dusza moja,

3.Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W swej dobroci niepojętej,
On, Wszechmocny, On, Największy,
On sam jeden zawsze święty.

17. Ref: Chwalcie Pana niebios
Chwalcie go na cytrze
Chwalcie Króla świata,
Bo on Bogiem jest.

2. Złóż je na krzyżu z Jezusem
Złóż je na krzyżu Jego miłości.
Takiej miłości nie miał żaden człowiek.
Tylko On, tylko On.

Chcę śpiewać memu Bogu póki będę
istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

21. Duch Pana na Nim spoczął
eD
On zapowie prawo wszystkim narodom
eD
On nie będzie się spierał
nie usłyszą Jego głosu na ulicach

Marana Tha!

1.Chwal duszo moja Pana mego Króla,
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,
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22. Duchu Święty, Tchnienie Ojca, F B F
Dawco życia,
Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

6

Bądź jak ogień w duszy mej
Bądź jak ogień w ciele mym
Rozpal mnie / x2

C
g
F
CFC

Wszechmogący Bóg jest pośród nas g F C
Miłosierdzie jego wielkie jest
Okazuje dobroć swoją dziś
Dla tych / x2
Którzy chcą miłować Go
24. Eli, Eli, lema sabachthani
Eli, Eli, lema sabachthani / x4

dCad

1. Boże mój wołam przez dzień, Boże mój
wołam i nocą
FCad
Ty mi nie odpowiadasz i nie zaznaję
spokoju
Przecież Ty mieszkasz w świątyni, Tobie
ufali przodkowie
Do Ciebie wołali, zostali zbawieni i nie
doznali wstydu

Bóg ujął Go za rękę
On jest sługą Pana światłem narodów
On otwiera oczy
On uwalnia jeńców tych co mieszkają
w ciemnościach
nie złamie trzciny nadłamanej
ani knota nie dogasi tlącego
On otwiera oczy
On uwalnia jeńców tych co mieszkają
w ciemnościach

Tak pragniemy Ciebie Panie,
jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.

23. Duchu Święty wołam przyjdź

CDe

Marana Tha!

CGa
Co zrobisz, gdy nie będzie istniał czas?
Co zrobiłeś ze swoim życiem odpowiedzi nadszedł czas.
Co zrobiłeś ze swoim życiem
Odpowiedź będziesz musiał dać.

I prowadzisz nas do domu,
gdzie mieszkanie przed wiekami
przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.

da
BF
BF
C

2. Ja zaś jestem jak robak, nie człowiek,
wyśmiany, wzgardzony
Szydzą ze mnie ci, którzy mnie znają i
potrząsają głowami
Rozlany jestem jak woda, jak wosk
topnieje me serce
Moje gardło jest jak skorupa, kładziesz
mnie w prochu śmierci!

3. Sfora psów mnie opadła, przebili mi
ręce i nogi
Policzyć mogę wszystkie moje kości, oni
patrzą na moją nagość
Moje szaty dzielą między siebie, los
rzucają o mą suknię
Ojcze, Abba, nie stój daleko, Tatusiu
proszę ocal mi życie!
4. Będziesz głosił swoim braciom F C
wybawienie, Synku mój
ad
Oni zobaczą i uwierzą Twojemu
świadectwu
Ubogi będzie nakarmiony
gA
Biedak zostanie wysłuchany
Smutny będzie pocieszony
Cichy posiądzie ziemię
Cierpiący jest na drodze do Królestwa
Śpiący w ziemi powstanie do życia
Bo tak uczynił Pan!
BA
Pan tak uczynił! / x3
F/C/F
25. Godzien, o godzien jest Bóg ,
FCd
siedzący na tronie,
BF B C
Baranek wśród chwał,
FCd
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
B F BF
Błogosławieństwo i cześć.
Dis B C

On Panem jest od wieków na wieki/x3
FCBC
Amen.
F
Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie,
Oddając Mu hołd,
miłość i wdzięczność, siłę i moc,
Błogosławieństwo i cześć.
26. Gwiazdo zaranna
obleczona w słońce
módl się za nami
Chwały ikono
Dziewico posłuszna
módl się za nami

DGDh
e
B A7 D

Gdyby otworzył przed nami morze,
a nie zatopił naszych ciemiężycieli…

2. Gwiazdo przewodnia
Służebnico Pańska
módl się za nami
Matko żyjących
Początku Kościoła
módl się za nami

Gdyby zatopił naszych ciemiężycieli,
a nie dał nam drogi przez pustynię…
Gdyby nam dał drogę przez pustynię,
a nie nakarmił nas chlebem życia…

3. Bogurodzico
Córo Twego Syna
módl się za nami.
Znaku nadziei
Mieszkanie Mądrości
módl się za nami

K: Gdyby Chrystus nas wyprowadził z
Egiptu,
a H7
a nie wymierzył sprawiedliwości
faraonowi:
e
W: To by wystarczyło nam, to już by nam
wystarczyło!
DCe
Dajenu, dajenu, dajenu.
DCe
K: Gdyby wymierzył sprawiedliwość
faraonowi,
DC
a nie uwolnił nas od wszystkich idoli: H7 e
W: To by wystarczyło nam, to już by nam
wystarczyło!
Dajenu, dajenu, dajenu.
K: Gdyby uwolnił nas od wszystkich idoli,
a nie darował nam ich bogactwa… *
Gdyby nam darował ich bogactwa,
a nie otworzył przed nami morza…
7

eDCe

eae

Bo w nim zatopił ciemiężycieli
naszych…

Gdyby zawarł z nami Nowe Przymierze,
a nie wprowadził nas do Kościoła…
Gdyby nas wprowadził do Kościoła,
a nie zbudował w nas swojej
Świątyni…

Bo nam darował drogę przez
pustynię…
Bo nas nakarmił chlebem życia…
Bo nam podarował święty dzień
Pański…

Gdyby w nas zbudował swoją Świątynię,
a nie napełnił jej swoim Duchem
Świętym…
W: To by wystarczyło nam, to już by nam
wystarczyło!
Dajenu, dajenu, dajenu.
K: Tym więc bardziej powinniśmy składać
dzięki Panu!
eae
W: Tym więc bardziej powinniśmy
składać dzięki Panu!
eae
Tym więc bardziej powinniśmy składać
dzięki Panu!
eDCe
K: Bo nas wyprowadził z niewoli
egipskiej.

eae

W: Bo nas wyprowadził z niewoli
egipskiej.

eae
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K: Bo nas uwolnił od wszystkich
nieprzyjaciół…

Bo otworzył morze, morze przed
nami…

Gdyby nam podarował dzień Pański,
a nie zawarł z nami Nowego
Przymierza…

Pan obdarzył!
eae
W: Iloma dobrami nas wszystkich Pan
obdarzył!
eae
Iloma dobrami nas wszystkich Pan
obdarzył!
eDCe

eae

Bo nam podarował, wszystkie ich
bogactwa…

Gdyby nakarmił nas chlebem życia,
a nie podarował nam dnia
Pańskiego…

27. K:Iloma dobrami nas wszystkich

K: Bo wymierzył sprawiedliwość
faraonowi…**

Bo nam podarował Nowe
Przymierze…
Bo nas wprowadził do swego
Kościoła…
Bo zbudował w nas swoją Świątynię…
I napełnił ją swoim Duchem Świętym,
DC
H7 e

Odpuszczając nam grzechy
W: Chrystus nasza Pascha
zmartwychpowstał dla nas!/3x
Alleluja! Alleluja! Alleluja!/3x

eDCe
eDCe

*Po każdym wersie „To by wystarczyło
nam…”
** Wszyscy powtarzają.

28. Jak Dawid kiedy przed Bogiem był,

fis cis
Będę tańczył ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym
Jak Miriam grała na bębnie swym,
będę klaskać ze wszystkich sił
Przed Panem, Królem mym.
Ref: Pokłońmy się przed Bogiem,
Oddajmy Jemu cześć,
Wielbimy Imię Jezus,
śpiewamy Panu pieśń.

E fis

DE
D fis

2. Jak Judejczycy przed bitwą swą
zawierzmy Panu i chwalmy Go,
Pobity będzie wróg.
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń,
Oddajmy Panu chwałę, cześć,
a wróg ucieknie wnet.
29. Jak długo jeszcze będziesz

zapominać mnie
CGhF
I Twe oblicze przede mną będziesz ciągle
kryć
Jak długo jeszcze będziesz zapominać
mnie
I Twe oblicze przede mną ciągle będziesz
kryć
E
Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe,
Panie mój
Oświeć me oczy, by śmierć nie pogrążyła
mnie
Spojrzyj na mnie, odpowiedz Jahwe,
Panie mój
Oświeć me oczy, by śmierć nie pogrążyła
mnie
Ref: Baruch ata, Adonai/x3

33. Jesteś blisko mnie, a tęsknię za
Duchem Twym
hAEh
Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do
drzwi
hAEh
Przychodzisz jak ciepły wiatr
D Dsus2 A h
Otwieram się i czuję znów, że...
D Dsus2 A E Fis

Aby mój wróg nie mówił "zwyciężyłem
go"
Aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie

h G (Fis)

3. Ja zaufałem Twojej miłości Panie mój
Twoim zbawieniem rozraduje się mój
duch
Zaśpiewam Jahwe, zaśpiewam Tobie,
Panie mój
Zaśpiewam Jahwe, Rozraduje się mój
duch

Ref: Twoja miłość jak ciepły deszcz

O Panie mój, chciej się zatrzymać h G h G
O Panie mój, nie omijaj mnie
h G Fis
30. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

I śpiewać psalm Twojemu Imieniu

ad
GC E

h e fis
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
hGAD
Twoja miłość sprawia, że
e
Nieskończenie dobry Święty Duch
fis h fis h
Ogarnia mnie
GAh
34. Jesteśmy piękni Twoim pięknem,

I opowiadać rano Twoje Miłosierdzie a d
A w nocy wierność Twoją
a
Przy dziesięciostrunnej harfie i lutni E F d
I dźwięcznej cytrze.
a E E7
31. Jak ożywczy deszcz

Duchu Święty przyjdź
Dotknij naszych serc
Rozpal ognia żar
Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy swej
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc

DG
hA
DG
hA
e fis
G fis

32. Jestem Twój na wieki Twój,

Ca
nikt i nic nie rozerwie już więzów miłości
tej
dGCG
Jesteś mój na wieki mój,
Twoja miłość złączyła nas Twój krzyż

2. Aby mój wróg nie mówił "zwyciężyłem
go"
Aby śmierć nie pogrążyła znowu mnie

9

Panie! /x2
DAhG
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje
Panie
ehA
Ty otwierasz nasze oczy, Panie /x2
na Twoje piękno!
D
35. Jesteś Panie moim chlebem
co dzień karmisz mnie do syta
Jezu, jak dobrze mi z Tobą jest
proszę, napełnij mnie.

HE

36. Jest jedno ciało, jest jeden Pan.

FC

Jednoczy nas w Duchu
byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu,
w ręku słowa Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
zdobywamy Ziemię tę.

dG
Ca
d
FG

Ref: Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem,
by objawiać Jego cześć

C
G
d
CG
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Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej

FCa
FGC

37. Jeśli chcę tego, czego nie chcesz Ty

Hm A D G
Zatrzymaj mnie i powiedz, czego
pragniesz
Hm A D G
Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty
Hm A D G
Zatrzymaj mnie , nie pozwól dalej iść
Ref.: Chcę widzieć Cię w życiu swym
wywyższonego
GA
Chcę widzieć Cię w życiu
GA
2. Cokolwiek czynię dla swojej własnej
chwały
Hm A D G /x4
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę
Ref.: Chcę widzieć Cię w życiu swym
wywyższonego
GA
Chcę widzieć Cię w życiu
GA
3. Gdy boję się o to, co pomyślą inni
Hm A D G
Zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz TY
Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje
Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce
Ref.: Chcę widzieć Cię w życiu swym
wywyższonego
GA
Chcę widzieć Cię w życiu
Bo tylko Twoja jest chwała Twoja jest
chwała
Hm G A
I tylko Tobie się kłaniam Tobie się
kłaniam

38. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade
mną
hGehA
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną
e h D A Fis
39. Jezus zwyciężył, to wykonało się

dg
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci
moc
CFA
Jezus jest Panem, o alleluja,
dg
Po wieczne czasy Królem królów jest.
dAd
Jezus jest Panem /x4
Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem
On jest Panem ziemi tej.

dgCFA
d
g
dAd

I wyciągnął swą rękę i nas pochwycił
Wydźwignął nas z głębokości wód
42. Ref.: Krzycz z radości Izraelu,
Spożyj Paschę na cześć Pana.
Krzycz z radości Izraelu,
Na cześć Pana Paschę święć.

H7 e
D H7
H7 e
De

1.Krwią baranka pokrop odrzwia,
a H7
przepasz biodra, laskę weź,
a H7
jedz pospiesznie, gdyż jest to Pascha, e D
na Twego Pana cześć.
D H7
2.Usuń kwas ze swego domu,
spożyj wtedy przaśny chleb,
zanurz hizop we krwi baranka,
ja wyprowadzę cię.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja/x2
dgAd
Alleluja, alleluja, alleluja/x2
dgCF

3.Pamiętajcie o tym święcie,
gdy niewoli przyszedł czas.
On wyprowadził nas z Egiptu,
Pan wykupił nas.

40. Każdego dnia przy Tobie trwać
poznawać Ciebie/ x2
DhAgA
Pragnę bliżej Ciebie być/ x2
Jeszcze bardziej kochać Cię,
jeszcze dłużej wielbić Cię, rozkochać się.

43. Mów do mnie Panie
AH
Chce słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie
Co masz dla mnie, nie chce się chować,
lecz w Tobie skryć,
w cieniu Twym Panie chcę iść /x2

41. Ref: Kocham Cię, kocham Cię

Ref: Święty, potężny jesteś Panie nasz
cis H A
Przed Tobą dziś możemy stać
dzięki łasce, nie dzięki nam samym /x2

o Panie/x2

A e/ A e D e

1. Fale śmierci ogarniały mnie
eDA
Przerażały mnie trąby Beliala
Ściskały mnie pęta Szeolu
Pochwycony byłem w sidła śmierci.
2. Wołałem Pana w moim udręczeniu
Mego Boga, mego Boga przyzywałem
I usłyszał mój głos ze swej świątyni
I dotarł do Jego ucha mój krzyk

44. Nad brzegami rzek płynących w
Babilońskiej ziemi
a FCG
Siadłem w smutku pogrążony ze łzami
gorzkimi
Przypomniałem święty Syjon kres mojej
miłości
A na słodkie to wspomnienie wzmógł się
płacz żałości

3. I ziemia poruszyła się i zadrżała
I fundamenty świata się odsłoniły
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2. I złożyłem strój odświętny wziąłem
szare suknie
Na gałęziach wierzb zielonych
powiesiłem lutnię
Wytężyłem me nadzieje w Tobie
położone
Dosięgła mnie miłość Twoja serce me
zranione
3. Pragnąłem już skończyć życie tak mnie
przeszywały
Owe groty w Boskim ogniu gdziem
zaginął cały
Uwalniając gołębicę mdlejącą w
zachwycie
Obumarłem cały w sobie w Tobie mając
życie
4. O Syjonie gdybym patrzył na łozy
zielone
Które szumią tu nad rzeką a nie w twoją
stronę
Gdybym w tobie nie miał myśli serca i
kochania
Niechaj uschnie ma prawica w tej ziemi
wygnania
5. O niech będzie błogosławion Bóg mój
ze Syjonu
aFCG
Który słusznym gniewem karze córy
Babilonu
A podnosi z nędzy małych i mnie
płaczącego
Na złom, którym jest sam Chrystus kres
życia mojego.
45. Nadzieja, Jezus, Król wiecznej

chwały,
AH
nadzieja, Zmartwychwstały wśród nas
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei,
gis cis A H
do dziedzictwa, którym niebo jest.
A cis A H
12

Nadzieja, Jezus, Słowo odwieczne,
nadzieja, żywy Chleb, Święty dar
On na nowo nas zrodził do żywej nadziei,
na dziedzictwa, którym niebo jest
E
46. Nakarmiłeś mnie Panie,
nakarmiłeś mnie
Ochroniłeś moje sanktuarium/x2
Tyś Jezu pokarm żywy mój/x4

eD
C De
CDe

47. Na krótką chwilę porzuciłem cię A cis

Lecz teraz znowu cię przygarnę
DE
W chwili gniewu skryłem twarz przed
tobą
A cis
Lecz wiecznie miłość moja trwa
DE
Jerozolimo, Jeruzalem
Niebieskie Jeruzalem
Nowe Jeruzalem

fis h
E
fis (E)

Nie opuszczę Cię już nigdy
Tak jak potop już nie przyjdzie
Bo prędzej miną góry i pagórki
Niż miłość ma ku tobie
Jerozolimo, Jeruzalem
Niebieskie Jeruzalem
Nowe Jeruzalem
Nie zawstydzisz się już nigdy
AG
Bo małżonkiem twoim Stwórca
AE
Bóg Izraela twoim Zbawcą
AG
Ten który jest Panem całej Ziemi
AHAGE

48. Na krzyżu poślubił mnie Pan d a d a
Krzyż jest słodkim łożem miłości C G d a
Tam słucham Jego milczenia
Cisza + rozdarła zasłonę w świątyni
Oblicze Przedwiecznej Miłości
W pełni się wtedy odsłoniło

Spadł deszcz, Paschalny spadł deszcz
Moje szaty znów są śnieżnobiałe
Myślałam, że to może ogrodnik
Bo w ogrodzie wezwał mnie po imieniu +
Mam pierścień, na palcu mam pierścień
Ojciec mi go tam nałożył +
Chcę tańczyć, z radości chcę tańczyć
Moje serce dziś omdlewa z miłości

Alleluja [Alleluja] Alleluja [Alleluja]
Moje serce dziś omdlewa z miłości.

Naucz mnie miłości krzyża
Wciąż umierać razem z Tobą
– Baranku
Naucz mnie miłości krzyża
Naucz mnie miłości krzyża
We krwi Twojej płukać szaty
– Baranku
50. Nic nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie,
czuj się bezpiecznie /2x
Pozwól kochać się,
Miłość pragnie ciebie

52. Niechaj miłość Twa jak potężna fala

DGD DGA
spłynie tu przez łaski Twej zdrój,
fis h
Chryste dotknij mnie/x2
GAD
53. Niech będzie chwała i cześć,
i uwielbienie
EA
Chwała i cześć Jezusowi.
E H7
Chwała, niech będzie chwała,
E E7 A a
Tak, Jemu chwała i cześć.
EHE
54. Niech strumienie żywej wody
wypłyną ze mnie dziś /x2
CF
Wołam, przyjdź wypełnij mnie, przyjdź
wypełnij mnie
GFGF
Duchu Święty/x2
C

Zmartwychwstał [Alleluja]
Prawdziwie zmartwychwstał [Alleluja]
Pocieszyciel mi to dziś powiedział +

49. Ref: Naucz mnie miłości krzyża

Niech mówią o chwale Twojego
Królestwa
CDeDC
I niech głoszą Twoją potęgę
CDE

d
d

FCAd
d
d
FCAd
eC
D
GH7

51. Niechaj Cię Panie wielbią wszystkie

twoje dzieła
aeCD
I święci Twoi niech Cię błogosławią a D E

Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni, mówi
Pan
GFC
Przyjdźcie więc i pijcie by nie brakło już
Bo kto wierzy we Mnie w tym, rzeki
żywej wody wytrysną
GFGFC
55. Niech Twój rozbłyśnie dzień,

(A) D A D
niech nadejdzie Twe zmiłowanie,
hADA
niech wreszcie wstanie Twój dzień,
ADAD
wybawienie przyniesie nam.
hDAD
56. Nie pragnę, tego co wielkie
dC
Ani tego, co przerasta me siły
Lecz uspokoiłem, uciszyłem mą duszę
(Jak ciche dziecko jest we mnie moja
dusza) / 3x
Złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki/ x4
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57. Oczarowałaś me serce, siostro ma,
Oblubienico
heGDA
Oczarowałaś me serce
Fis G
Jednym paciorkiem Twych naszyjników
DA
Jednym spojrzeniem Twych oczu
Fis G
Zachwyciłaś mą duszę
DA
Bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna
wdzięku...
Fis

Ref : Wprowadź mnie królu w Twe
komnaty
h A G Fis
Cieszyć się będziemy i weselić Tobą
D A G Fis
O Ty, którego miłuje dusza moja
h A G Fis
Wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada h A h
2. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro
ma, Oblubienico
Jak piękna jest miłość Twa
Słodsza od wina
A zapach Twoich szat
Nad wszystkie balsamy
Miodem najświeższym ociekają wargi
Twe...
58. Oczekuję Ciebie , Jahwe... /x2
e
Przyjdź, mój Ojcze w powiewie wichru,
eh
Jak Eliasza przeszyj mnie mocą swą.
Do białości rozpal serce me
I uczyń ze mnie miecz,
Na zgubę wrogów Twych, Jahwe!
59. Oddajmy cześć wiecznemu Panu
chwał,
aea
pokłońmy się temu, który
dGa
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi
krąg;
Fa
Jego chwała wznosi się ponad szczyty
gór,
dGa
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Jego łaska nad nami jest a niebo Jego
tron.
dFGa
Bóg to nasz Pan, i tylko On./ 3 x
FGa
60. Ojcze daj mi Ducha
Bym z wdzięcznością
Przyjął każde upokorzenie
I przeciwności
Które przychodzą do mnie
61. Ref: Ojcze w Twoje ręce
Powierzam Ducha mego!

Ca
d
FCGa
d
FC
he
hAh

1. Całuj mnie pocałunkami Twoich ust
D A
Jak słodka Twoja miłość jest
eh
Pociągnij mnie biegnijmy
Całuj mnie pragnę Ciebie
2. Napełnij mnie Twoim Słowem
Łoże nasze z zieleni
Chora jestem z miłości
Całuj mnie pragnę Ciebie
3. Powstań wietrze z północy
Powstań wietrze z południa
Wietrze wiej przez mój ogród
Bo omdlewam z miłości
4. Życie ze mnie odeszło
Miły mój się oddalił
Jam jest mego miłego
A On jest cały mój
5. Na cóż budzić ze snu
Moją umiłowaną
Póki nie zechce sama
Póki nie zechce sama
62. Jezu Boże utajony
Serce moje Cię czuje
Choć kryją Ciebie zasłony,
Jesteś moja miłością

DC

63. Oto idzie mój Bóg
Oto idzie mój Król
Oto Zbawiciel mój,
a Imię Jego Jezus

Tęsknie za Tobą, Panie
Wiem, że przyjdzie niebawem
Z głębi serca dziś wołam
Marana Tha!

D
h
GDA
GA

GAD

3. Na drzwi świętą Krwią skropione Anioł
mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone, wrogów w
nurtach swych pożera.

67. Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie / 2x

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
wielkanocną też ofiarą,
Tyś przaśniki nasze czyste dla dusz
prostych z szczerą wiarą.

Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc
Gdy śpiewam święty, święty, święty
Święty, Święty, Święty / x3
Chcę widzieć Ciebie

64. Ref: Oto ja poślij mnie
DGA
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz Panie czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym
GhGA
1. Daj mi Twego Ducha
fis h
Abym mógł stać się chlebem
GA
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

5. O Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła
pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec
życia nam zdobywasz.

2. Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
odrodzonych Twą miłością.

65. Ref.: Oto są baranki młode,

8. Chwała Ojcu i Synowi, który z
martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi niech na wieki
nie ustaje.

CDGDGDe
oto ci, co zawołali alleluja! C D G e C D
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością
się napełnili,
GCDGCD
Alleluja, alleluja!
GDeCDG
1. Na Baranka Pańskich godach, e C D e
w szat świątecznych czystej bieli e C D e
Po krwawego morza wodach nieśmy
Panu pieśń weseli.
CDae CDaDe

6. Chrystus piekło pogromiwszy, swój
zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy Króla
mroków w więzy wtłacza.

66. Oto stoję u drzwi i kołaczę /x4

68. Pan blisko jest, oczekuj Go

A
E
D
A
E fis
DA
DE
AE
DA

e C a H7

Pan blisko jest, w Nim serca moc
e D G a H7 e
69. Panie Twój tron wznosi się

CFG
Nad wszystkie ziemie świata,
Ca
Jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój.
dGC

Ref.: Wywyższamy Cię,
wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię, Boże nasz./x2

Ce
FC

2. Chcę Cię wywyższać Panie mój
I błogosławić Twe Imię,
Każdego dnia, Panie mój, Królu mój. /x2

dC

Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi
otworzy
FCd
Wejdę do niego i będę z nim
dCFG
wieczerzał, a on ze mną
dG

70. Pan mnie strzeże
Czuwa nade mną Bóg
On jest moim cieniem
Czuwa nade mną Bóg /3x
Mój Bóg

2. W swej miłości wiekuistej On nas
swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus
kapłan ofiaruje.
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D G
h
A

71. Ref: Pan zmartwychwstał bracia

radujmy się!
DAh
Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci
eDA
W Krzyżu zbawienie jest
DAh
Jest to droga, którą trzeba nam iść e D A
Niewiasto czemu płaczesz?
G fis G
- Zabrano Pana, nie wiem gdzie On jest
DAh
Mario, kogo szukasz?
- Rabbuni, mój Rabbuni!

G fis G
DA

Witajcie, pokój Wam!
- Panie, pokaż ręce swe i bok
Pokój wam, nie bójcie się!
- Pan mój i Bóg mój!
O czym rozprawiacie w drodze?
- O Jezusie, który miał wybawić nas
Dlaczego nie wierzycie Pismu!?
- Czy serce nie pałało w nas, gdy z nami
był?
Zarzućcie sieci gdzie wam powiem
- Pragnę słuchać tego, co mówisz mi
Czy kochasz mnie bardziej niż inni?
- Tak, Panie Ty wiesz, że kocham Cię
Weźmijcie Ducha Świętego!
- Panie, z nami zawsze bądź
Jestem z wami po wszystkie czasy
- Alleluja, alleluja!

72. Patrzysz na mnie takim wzrokiem GD
że z tego wszystkiego aż płakać mi się
chce.
eC
Patrzysz na mnie takim wzrokiem,
że bezczelnie proszę o jeszcze.

74. Ref: Pomódl się Miriam, aby Twój

Syn żył we mnie.
DG
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś, Niebo staje się
eA

76. Prawda jedyna słowa Jezusa
z Nazaretu,
D A fis cis
że Swego Syna posłał z niebios Bóg na
świat. Aby niewinnie cierpiąc zmarł za
nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął
winy wszystkich nas.

Ref: W Twoim spojrzeniu słońca,
w Twoim tchnieniu wiatru,
w Twojej tęsknocie deszczu
czuję miłość Twoją, Panie.
W moim smutku i radości,
w moim zwątpieniu i pewności
czuję, czuję miłość Twoją Jahwe!

1. Miriam, Tyś jest Bramą do Nieba
Moim Niebem jest Twój Syn
Weź mnie, Weź mnie, do swego łona,
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty
DGD

Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie. / x2

2.Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.
Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć.

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie
umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba
na ten świat.
Błogosławiony kto uwierzył choć nie
widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki
będziesz żył.

D
e
D
C

2.Patrzysz na mnie z taką wiarą,
z jaką nigdy nikt nie odważył spojrzeć się.
Patrzysz na mnie, choć nie mogę
odwzajemnić spojrzenia Twego,
bo boję się, chociaż wiem, że
3.Panie, co oznacza to, czym mnie
doświadczasz?
Twoje spojrzenie jest dla mnie
oczyszczeniem.
Zapraszam Cię Panie do swojego życia.
Złap mnie Panie za rękę i porwij w
otchłań Twojej miłości.
73. Pokorna Służebnico Pana
łamiąca strzały nieprzyjaciela,
miażdżąca głowę węża / x2
eGe
Bądź zawsze przy mnie abym stał się C a
Pokornym sługą na wzór mego Mistrza
i Pana.
Ge

75. Powstań i świeć, oto tutaj twe
światło,
c G7
chwała Pana nad Tobą rozbłyska./x2
c
Podnieś swoje oczy i popatrz w dal, C f
serce twoje zadrży z radości.
B G7
oto Twoje dzieci z daleka wracają, c G7
córki Twe na rękach niesione.
c

Ref.: Jeruzalem, Jeruzalem
Cf
odrzuć daleko już twój smutek.
D# G7
Jeruzalem, Jeruzalem
Cf
śpiewaj, tańcz przed twym Bogiem C G7 C
2.Do twojego światła nadciągną narody,
królowie do blasku twego wschodu./x2
Mnogość wielbłądów zaleje cię,
Zza morza napłyną bogactwa
przybędą z Efy, ze Saby, z Madianu
nucąc razem hymny na cześć Pana.
3.Obce narody naprawią Twe mury
ich królowie będą ci służyli /x2
Będą źródłem twojej radości,
nazwą ciebie miastem Boga.
Dni twojej żałoby na zawsze skończone,
pośród ludów będziesz mnie wychwalać.
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77. Przed obliczem Pana uniżmy się. /x2

Ref: Pan sam wywyższy nas,
Jego jest ziemia i czas
Pan sam wywyższy nas.

dCd
FCA
FCd
Cd

CGaF
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Królów Król, z nami Bóg. / x2
Jezus, Jezus. / x2
80. Przyjdę do was w moim Duchu
I rozraduję wasze serca D A h fis G D e A
81. Przyjdź Jezu przyjdź, Marana Tha/x4

eD
Czujemy się osamotnieni Panie e a D G e
Poranieni, odrzuceni przez ludzi
Z powodu grzechów naszych bardzo
cierpimy
Więc z Maryją w Duchu Świętym wołamy
e a H7
82. Przytul mnie Jezu tak mocno
do siebie. Ukryj głęboko na dnie swego
serca
h fis G e Fis h
83. Schowaj mnie pod skrzydła Swe

2. Wszystkie swoje troski oddajmy
Mu. /x2
3. Z pokorą stań przed Panem swym. /x2
78. Przed tronem Twym stoimy

H7 A E

Wpatrzeni w Twej miłości blask
Do Ciebie Panie podobni
Stajemy się widząc twą twarz

H7 A D

Ref: Chwała Twa wypełnia nas
Obecności Twojej blask
Gdy wielbimy Ciebie wiem
Jesteś tu / x2

79. Przyjaciela mam co pociesza mnie,

EA
EH7

CG aFDG
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.
CGa FdG
Ref: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
FGC
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie
FGa
Panie Królem Tyś spienionych wód
FGC
Ja ufam Ci - Ty jesteś Bóg.
FGC
2 Odpocznę dziś w ramionach Twych.
Dusza ma w Tobie będzie trwać.
84. Słowa Jego są słodyczą

d g
i cały pełen jest powabu.
d FBC
Taki jest Miły mój, oto Przyjaciel mój d C
córki Jeruzalem
dC
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85. Słuchaj Izraelu,
E fis gis fis
Tylko Jahwe jest Panem Twym. E fis gis A
H A gis fis
Kochaj Pana Boga swego całym swym
sercem.
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
Kochaj Pana Boga swego całym
umysłem.
Kochaj Pana Boga swego całym swym
życiem.
86. Sprawię, że niewidomi pójdą po
nieznanej drodze
DAhGhA
Powiodę ich ścieżkami, których nie znają,
D A h fis G
a ciemności zamienię w światło.
hGA
87. Stanie się na końcu czasów E A c# g#

że góra Świątyni Pańskiej wzniesie się
ponad góry ponad całą ziemię. A E A G
Wszystkie ludy tam popłyną
będą słuchać Jego praw
aż się stanie pokój na całej ziemi.
Ref: Chodźcie wstąpmy na górę Pana,
do świątyni naszego Boga,
uwielbiajmy Jego tron, E A H
Jego Imię.
88. Stoję dziś moje serce, ręce tak

wyciągam, w podziwie dla tego który
wszystko dał. Stoję dziś moją duszę Panie
Tobie składam ja chcę być jak Ty. A E H
cis
89. Kantyk Mojżesza

1.Śpiewajmy na cześć Pana,
śpiewajmy na cześć Pana,
który się okrył chwałą,
chwałą, chwałą.
Pogrążył w wodach morza
konia i jeźdźca jego.

C7 F
A7
D7
D7
G7
C7

Ref: Mą mocą i mą pieśnią
jest Pan potężny.
On jest zbawieniem moim,
Bogiem moim,
uwielbiać będę Go.
Pogrążył w wodach morza
konia i jeźdźca jego,
konia i jeźdźca jego.

C7 F
A7
D7
D7
G7
C7
C7
C7

2.Pan jest mocarzem wojny,
Jahwe jest imię Jego;
rydwany faraona
i wojsko nieprzyjaciół
pogrążył w wodach morza.

C7 F
A7
D7
D7
G7

Ref: Pogrążył w wodach morza
konia i jeźdźca jego,
konia i jeźdźca jego.
Mą mocą i mą pieśnią…

C7
C7
C7
F

7.Wiodłeś lud swój, o Panie,
lud, który wykupiłeś
swym potężnym ramieniem
na zawsze, w miłości,
aż do Twego mieszkania.

Ref: Jak wielki jest Bóg,
wielki jest Bóg
wielki jest nasz Bóg
2. On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On./ x2
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem. / x2

8.Wprowadziłeś go i osadziłeś
na górze Twej obietnicy,
gdzie Ty, Panie, królujesz,
królujesz na wieki,
królujesz na zawsze.
90. Tak mnie skrusz, tak mnie złam,

d
F

Tak mnie wypal Panie.
Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty,
Naprawdę Ty.
gdA
91. Ref: To jest Pascha, przejście Pana a

wysławiajmy Go i śpiewajmy.
Alleluja, alleluja.

GaE
aE

1.To Bóg Abrahama, Izaaka,
to jest Bóg Jakuba.

3.Prawica Twa, o Panie,
okryta blaskiem chwały,
prawica Twa, o Panie,
skruszyła nieprzyjaciół,
skruszyła nieprzyjaciół.

aE
a

2.To On otworzył Morze Czerwone
i myśmy przez nie przeszli.

4.To On posłał do nas swego Syna
i wskrzesił Go x martwych.
92. Tobie chór aniołów śpiewa nową

pieśń
Chwała Barankowi. / x2
Alleluja / x3
Chwała i cześć

5.Wionęło Twoje tchnienie,
przykryły ich wody,
zatonęli jak ołów
w wodach głębokich,
w odmętach śmierci.

93. To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się. / x2
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos. /x2

6.Któż równy Tobie pośród bogów,
któż równy Tobie, Panie,
w blasku świętości,
straszliwy w czynach,
działający cuda?!
19
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94. Tyś jest Bóg wywyższamy Cię / x2

AeDEDE
Tyś jest Pan uwielbiamy Cię / x2
Tyś nasz odwieczny Ojciec
D E fis E
Twe stworzenie wielbi Cię /x2 D E fis E D
Amen
EA
95. Ty światłość dnia, wszedłeś w moje
ciemności,
DAGA
Dałeś mi wzrok, abym mógł,
DAG
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości,
w którym roztapiasz mój strach

3.To On przeprowadza przez pustynię
i prowadzi nas na drodze.

4.Nieprzyjaciel powiedział:
będę ich ścigał, dopadnę,
dobędę mego miecza,
ma ręka ich pochwyci,
ma ręka ich obłupi.

3. Tylko On godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
jak wielki jest nasz Bóg. // x2

Dh
GA
GhG
eA
G
e
C/D

Jestem tu by wielbić, by oddawać chwałę
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg. D A h G
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały
Ponad wszystko cenny dla mnie jest / x2
I niczym nie odpłacę się
ADG
Za miłość Twą i za Twój Krzyż. / x2
Wezwij Imię twojego Pana i On zbawi cię
/ x4
DAhG

96. Ty władaj mym sercem
DA
lęk budzący Boże żywiołów.
hG A
Byś był mą miłością
abym mógł pełnić twą wolę.
Dziś oddaję całego siebie
hGA
Ma dusza i ciało tylko dla Ciebie/x2 h G A

U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg
niezwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości, Święty,
Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie
świata strony.

97. Twoja miłość jest jak wielkie morze.
Przyjdź, przytul mnie, Panie mój
D A h fis G D A

101. Wierzę, że droga którą idę
Jest Panie jedną z Twoich dróg
Zamykam oczy, żeby widzieć
Otwieram serce na Twój cud
Do Ciebie wołam w trudną chwilę
Ufam Ci kiedy ziemia drży
Za to, że zawsze jesteś przy mnie
Chcę podziękować Panie Ci.

98. Uczyń mnie gałązką w krzewie
winnym
GDe
Duchem, płonącą, jak ognisty krzak.
CGD
Niechaj liście me nie zwiędną nigdy.
Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać.

Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry
owoc.
eCD
Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą.
Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać.
2.Ty, którego miłuje dusza moja.
Wskaż mi, gdzie pasiesz stada Swe.
Ku źródłom Wody Żywej mnie
poprowadź.
Bym nie błąkał się szukając Cię.

Cd
FG
ea
FG

104. W swoim wielkim miłosierdziu

CGda
FCdG
da

Bóg nas zrodził do nadziei /x2
Do wielkiej nadziei

102. Witaj pokarmie, w którym
niezmierzony
c G Gis B
Nieba i ziemie Twórca jest zamkniony
Witaj napoju zupełnie gaszący Dis B f B
Umysł pragnący
Dis B c

Witaj krynico wszystkiego dobrego
Gdy bowiem w sobie masz Boga samego
Znasz ludziom wszystkie jego
wszechmocności
Niesiesz godności

105. Wszystko mogę w Tym,
cis A
który mnie umacnia / x4
EH
Jezus, On mnie umacnia / x4
Rozlewaj swoją chwałę potęgę i moc
na miasto Twoje święte potęgę i moc /x4
106. W Tobie jest światło,
każdy mrok rozjaśni,
w Tobie jest życie,
ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie miłosierny,
Jezu wybaw nas.

hA
GD
hA
GAD
GADeGD
GAD

107. Ref: Wykrzykujcie na cześć Pana d

100. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc

Witaj z niebiosów manno padająca
Rozkoszny w sercu naszym smak
czyniąca
Wszystko na świecie co jedno smakuje
W tym się znajduje
Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
Kto cię skosztuje śmierci się nie boi
Choć nad nim stoi

bijące dzwony.
dCBadCd
Padnij na kolana przed Nim ludu
utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem
będzie ci.
FG FA

Witaj jedyna serc ludzkich radości
Witaj strapionych wszelka łaskawości
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
K Tobie wołają

99. Ukaż mi Panie Swą twarz
Daj mi usłyszeć Twój głos
Bo słodki jest Twój głos
I twarz pełna wdzięku
Ukaż mi Panie Swą twarz

103. W lekkim powiewie przychodzisz
do mnie Panie /x2
aD
Nie przez wicher ogromny, i nie przez
ogień
FG
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do
mnie
FG
W lekkim powiewie nawiedzasz duszę
mą
aFEa

CFC
CFG
ae
F d (f)
CFC

Wszystkie ziemie
Wśród okrzyków i radości
wysławiajcie Go
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy jego ludem
Jesteśmy Jego własnością
2.W jego bramy wstępujcie z
dziękczynieniem
Wśród hymnów w jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś
21
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BC

B A7

3.Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia
108. Wystarczy byś był
FC
nic więcej, tylko byś był, nic więcej,
by Twoje skrzydła otuliły mnie
aGFG
109. Zachmurzyło mi się życie
Świat odwrócił się plecami
Wiatr wojownik w mojej duszy
Porozrzucał moje sny
Porozrzucał, pozamieniał
I poplątał me marzenia
W samotności wielkiej serce
Nie umiało żyć

da
CG

Ref: A przecież Ty na przekór moim łzom
CGda
chciałeś być Zmartwychwstaniem moim
/x2
2. Odnajdując w sobie serce
Wiatr rozgonił ciemne chmury
Rozpoznając moją twarz
Rzucił na nią siłę słońca
Ale moje oczy nie chcą słońca
W nocy chciałem ukryć łzy
Moje oczy nie chcą słońca
Muszę ukryć łzy
3. Już rzucałem kamieniami w słońce
Potrząsałem drzewem nieba
Chciałem strącić ten oślepiający blask
i podeptać /x2
Ref.: A przecież Ty, Mesjasz Jeszua
Ty chciałeś być Mesjasz Jeszua/x2

110. Zatrzymaj, zatrzymaj się,
cis H A
to przemijanie ma jednak sens
cis A gis cis
O jutro nie lękaj się,
E H A cis
Bóg przecież nie zmienia się.
AHE

2. W mrocznych zachodach dnia,
spragniony prawdy, wołaj do Niego.
Bo temu, kto Boga ma,
już nie brakuje nic.

Do Twych niebios bram.
4. Jak niewierny Tomasz Twych nie
szukam Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

3. Tylko Ty, Panie masz moc
wyrwać me życie z ciemności niewiary.
Panie, do kogo mam pójść?
Ty słowa życia masz.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie
brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać
chciał.

111. Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem

113. Z głębokości mórz aż po szczyty gór

D A D G A D / D A D GA h
Zwołaj Panie narody swe,
GADh
Niechaj w jedno połączą się,
GADh
Zbuduj Nowe Jeruzalem,
GADh
Nowe Jeruzalem.

hAD
Stworzenie objawia majestat Twój. e D C
Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz
wszystko śpiewa ci pieśń pełną
eD
cudownych słów
C
ogłaszając.
GA

112. Zbliżam się w pokorze i niskości

swej,
CeFGC
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej
CeFGC
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
CaeFdG
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.
CdGCGC
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i
smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
że w postaci Chleba utaiłeś się.
3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec
nas,
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo
wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę
tam,
Gdzieś przygarnął łotra,

Ref: Niepojęty, niezmierzony
DA
Gwiazdy stworzyłeś na niebie, i każdą z
nich znasz,
G, h
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
AG
Wszechmogący, nieskończony
W zachwycie klękamy przed Tobą by
wyznać to że
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
2. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie
burz
hAD
kto maluje kolory porannych zórz. e D C
Słońce stworzył na niebie i dał mu swą
moc
orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc.
Ref.: Niepojęty, niezmierzony,
DA
Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą
z nich znasz,
Gh
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.
AG
23

Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce
i mimo to wciąż kochasz mnie,
Wspaniałym Bogiem, Tyś jest.
114. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

cfB
Usłysz mój głos
G D#
Nakłoń swego ucha na me błaganie!G# f G
Gdybyś tu Był Panie
fc
Nasz brat by nie umarł
D# B
Gdybyś tu był! Oto zasnął ten, którego Ty
umiłowałeś
f c D#
Tak późno przychodzisz dziś!
Bf
Kamień wielki jak śmierć oddziela nas c
I tylko Ty masz władzę go odsunąć (2x)
B D# B G
(Bo Tyś jest Mesjasz Pan)
c
Tyś naszym życiem!
Tyś zmartwychwstaniem!
Biegnijmy i my
Biegnijmy umrzeć z nim!
Biegnijmy umrzeć z nim!

G# D#
G# D #
f
G
c

115. Ref: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,

blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć!

c Gis
Dis B

fc
Dis B

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest
jego łaska
c Gis Dis f G7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest
pełna blasku
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś
błogosławić
Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby
nas zbawić!
24

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać
książętom
Pan- moja moc i pieśń, podtrzymał gdy
mnie popchnięto
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi
śmierć
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały
pieśń!
3. Odrzucony Pan, stał się kamieniem
węgielnym
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem
mym
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest
przemieniona
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska
wzniesiona
116. Ref: Zmartwychwstały Pan
królestwo objął dziś
FCB
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc
Zakwitł krzyż i karmi chroni mnie,
gC
Jezus Pan rozdaje życie swe

1. Milczący Baranek, Baranek zabity
dCdC
Wybawia dziś nas z niewoli tego świata
BCBC
Hańbą okrył śmieć, nasza Pascha,
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.
2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie
sprzedany,
Zrodzony z Maryi, przepięknej owieczki,
Złożony w ofierze, powstaje dziś z
martwych.
3. Zstępuje z nieba w nasze cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do
światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
Naznacza nas duchem i własną krwią.

117. W: Zmartwychwstał Pan,
zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja,
zmartwychwstał Pan!

aG
FE
aGFE

K: O śmierci,
Gdzie jesteś moja śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

a
G
F
E

W: Zmartwychwstał Pan…
K: Radujmy się,
radujmy się bracia,
jeśli dzisiaj się miłujemy,
to dlatego, ze On zmartwychwstał.

a
G
F
E

W: Zmartwychwstał Pan, . . .
K: Dzięki,
a
dzięki niech będą Ojcu,
G
który nas prowadzi do swego Królestwa,
F
gdzie się miłością żyje!
E
W: Zmartwychwstał Pan, . . .
K: Jeśli z Nim umieramy,
z Nim także żyjemy,
z Nim razem śpiewamy,
Alleluja!

a
G
F
E

Alleluja, alleluja, alleluja,
zmartwychwstał Pan!
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Alleluja!
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