Tobie chór aniołów śpiewa nową
pieśń:
Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową
pieśń:
Chwała Barankowi!
Alleluja!
Alleluja!
Alleluja!
Chwała i cześć! } / x 2.

Ref.Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdroju,
światłością się napełnili,
Alleluja,alleluja!
1.Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach,
Nieśmy Panu pieśń weseli.
2.W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.
3.Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.
4.Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
Wielkanocną też Ofiarą,
Tyś przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.
5.O Ofiaro Niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.
6.Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.
7.Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.

8.Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje
I świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam.x2
Refren:
Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego
życia
Królem wiecznym On, niepojęty
w mocy swej
W Nim znalazłem to, czego
szukałem do dzisiaj
Sam mi podał dłoń, bym
zwyciężał w każdy dzień.
W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.

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.
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna
jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest
pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś
błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł,
aby nas zbawić!
2. Lepiej się uciec do Pana, niż
zaufać książętom.
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał,
gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się 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!
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.

1. My, którzy wszystko liczymy
Ciebie mamy za darmo
Dajesz nam siebie w całości
I jesteś taki rozrzutny
Ref. Każdy wschód słońca Ciebie
zapowiada
Nie pozwól nam przespać
poranka
Każdy wschód słońca Ciebie
zapowiada
Nie pozwól nam przespać
poranka
2. Nie dość, że do nas przyszedłeś
Co dzień dajesz nam siebie
Zostałeś z nami w tym Chlebie
Który bierzemy do ręki
3. Dałeś nam siebie za darmo
Twoja hojność zdumiewa
Naucz nas liczyć dni nasze
Niech człowiek już nie umiera
4. Ty jesteś pełnią życia
Daj nam Twojego chleba
Daj nam oddychać wiecznością
Twój oddech ożywia i wspiera
5. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie
Jak przyszedłeś już kiedyś
A co dzień nowy wschód słońca
Niech Ciebie nam zapowiada

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi
Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na
spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń
Chwała Jezusowi który za mnie
życie dał
Chwała temu, który pierwszy
umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest

Już teraz we mnie kwitną Twe
ogrody,
Już teraz we mnie Twe królestwo
jest!

Bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak
'Szeol'.
Żar jej to żar ognia, płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić
miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.

Przychodzisz Panie mimo drzwi
zamkniętych
Jezu zmartwychwstały ze śladami
męki
Ty jesteś z nami poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże uzdrów nasze
życie.
1. Jak się nie bać, powiedz jak
kiedy w strachu żyje świat
zaufaj Panu już dziś
jak uwierzyć, powiedz mi
kiedy już nie wierze w nic
zaufaj Panu już dziś
jak mam kochać, powiedz jak
kiedy rani mnie mój brat
zaufaj Panu już dziś
jak być dobrym, powiedz mi
kiedy świat jest taki zły
zaufaj Panu już dziś

ref. zaufaj Panu już dziś!
zaufaj Panu już dziś!
2. jak mam walczyć, powiedz jak
kiedy silnej woli brak
zaufaj Panu już dziś
jak pokonać własny grzech
kiedy pokus tyle jest
zaufaj Panu już dziś
jak się cieszyć, powiedz mi
kiedy płyną gorzkie łzy
zaufaj Panu już dziś
jak do ładu z sobą dojść
kiedy siebie mam już dość
zaufaj Panu już dziś
3. jak nie zbłądzić, powiedz mi
kiedy nie wiem dokąd iść
zaufaj Panu już dziś
jak nadzieję w sercu mieć
kiedy wszystko wali się
zaufaj Panu już dziś

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem ,
Nie jestem sam.
W Nim moja siła
Nie jestem sam.
Każdy z nas musi oddychać, aby żyć,
chleb powszedni spożywać, wodę
pić,
lecz nie samym chlebem człowiek
żyje, mówi Pan,
Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg
zesłał nam.
Chcemy spożyć Pismo Święte,
Chcemy spożyć słowo Twoje,
Niechaj ono nam pomoże
Znosić ciężkie życia znoje.
Pozwól, byśmy Twoje słowa
zrozumieli,
byśmy wolę Twoją wypełniać

umieli,
by nas nie zwodzili fałszywi prorocy,
by nam Pismo Święte dodawało
mocy.
Zapraszamy dzisiaj wszystkich na
wieczerzę,
by pokrzepić serca, umocnić je w
wierze.
By posilić ducha światłem i
mądrością,
A zapasy życia napełnić miłością.

1). Piszę do Ciebie ten list
Serdecznym atramentem.
Piszę do Ciebie te kilka słów,
Piszę je moim sercem.
Tak wiele chciałbym Ci rzec,
Lecz nikną moje słowa.
Tak wiele chciałbym powiedzieć Ci,
Bo dusza moja wciąż woła.
ref. Więc proszę
Przyjmij mój dar, przyjmij mój
dar,
Me życie zmęczone, mój uśmiech
i łzy.
Przyjmij mój dar- najlepszy,
najszczerszy,
Więc przyjmij mój darChcę tak służyć
2) Tak chciałbym dziękować Ci,
Dziękować nieustannie.
Tak chciałbym Panie dziękować Ci,
Tak bardzo tego pragnę.
Dziękuję za dobroć Twą,
Za miłość i za szczęście.
Dziękuję Panie za każdy dzień,
Za wiarę, za nadzieję...
3) Przepraszam za małość mą,
Za grzech co duszę rani.
Przepraszam Ojcze za serca brak,
Za moje marne kochanie.
Proszę Cię ulecz rany,
Uzdrów me słabości.
Proszę przemień dziś życie me,
Naucz prawdziwej radości.
coda: Tak bardzo chcę,
Chcę Panie dziś, chcę służyć Ci. /x2

