
283. Niegodny                                                                             285. Izajasz
Ref. Niegodny jestem, Panie, przyjąć Cię e C
        do mej duszy, lecz niech to wyznanie, a
        niech Cię żal mój wzruszy. H7
        Pociesz mnie, przebaczeniem daruj mi e C
        winy, zbrodnie, uświęć mnie Twym wejrzeniem a
        bym Cię przyjął godnie. H7

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary e D C h
    z Twego stołu dary biorą: a h
    Ręce do Ojca podnoszą po dary e D C h
    i z ufnością, i z pokorą. a h
    Panem Tyś naszym i Ojcem na wieki, e D C h
    chociaż słabi pobłądzimy, a h
    przecież spod Twojej nie wyjdziem opieki, e D C h
    gdy Cię pośród nas czujemy. a h

2. My za Chrystusa idziemy przykładem, 
    czy w nieszczęściu, czy w niedoli.
    On nam pokazał i wzory, i szlaki, 
    jak żyć według Ojca woli. 
    Boży Baranku, co gładzisz grzech świata, 
    aby lud Twój był bezpieczny 
    utwierdź w  nas wiarę i miłość do brata, 
    daj nam pokój, pokój wieczny.

284. Przed Tobą stoję Panie

Przed Tobą stoję Panie i ręce wznoszę wzwyż.   dBFC /eCGD

Z serca przyjmij dar tak jak przyjmujesz chleb.

Przed Tobą stoję dziś, o jedno tylko proszę

życie przemień me jak wino zmieniasz w krew.

Chcę miłość Twoją znać jak smak dobrego chleba

i dzielić mogę tym, z uśmiechem życie brać.

Przed Tobą stoję dziś, o jedno tylko proszę

ofiarę przyjmij tę, ja grzeszny proszę: Weź!

Proszę weź, Panie weź!

 E              D              A             E
Teraz tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie, 
który cię ukształtował, Izraelu.        E D A E
Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię swoim imieniem
Moim jesteś, moim zostaniesz
gdy pójdziesz przez wody będę z tobą
A kiedy przez rzeki, nie zaleją cię
Gdy pójdziesz przez ogień to nie spłoniesz
A płomień nie spali cię
/Bo ja Pan jestem twoim Bogiem,
 ja święty izraelski jestem twym odkupicielem/ x4
Sypią się, sypią się, bramy piekielne sypią się,
kiedy dzieci posłuszne Ojcu razem modlą się. 

286. Jak wielki jest Bóg.

1. To on nasz Pan i król, odziany w majestat swój G e/Fd
    Ziemio, raduj się./ 2x C D/BC
    Okrywa światłość go, ucieka ciemność i zło G e/Fd
    i drży na Jego głos./ 2x C D/BC

R. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną wielki jest Bóg, GeCD/FdBC
        niech wszyscy wiedzą wielki, wielki jest Bóg.

 2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
     początkiem,  końcem On. /2x
     Jedyny w trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch
     barankiem jest i lwem. /2x

Ref. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną wielki jest Bóg,
        niech wszyscy wiedzą wielki, wielki jest Bóg.

 3. Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć GeCD/FdBC
     ogłaszać chce jak wielki jest Bóg.
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