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 1.Przyjdź jak deszcz
ożyw dziś

suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz na spragniony

świat
 Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy

zabierz tam, gdzie się w radość
zmienia strach

Wszystko dziś
nowe staje się
Panie, przyjdź

i napełnij mnie!
Ref.

Przyjdź jak deszcz
do spragnionych serc

tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc
dziś objawi się

pokaż swoją chwałę!
2.       Przyjdź jak deszcz

Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból

Pozwól dziś
niech nadzieja kwitnie w nas.

          To, co złe zniknie gdzieś
nowy dzień nastaje już

Jesteś jak słońca blask w pochmurny
czas

Wszystko dziś.....Ref.
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Ofiaruję Tobie Panie Mój, całe życie
me, 

Cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz,

Tyś miłością mą jedyną jest.
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Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca

nasz zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć

chciał,
ażebym znał mój ogrom win i

wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
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Uwielbiam Twoje Imię, uwielbiam
Twoje serce, 

uwielbiam święte rany zadane w
krwawej męce,

uwielbiam Twoją drogę i z krzyża
siedem słów,

sławię Twoją miłość o Zbawco mój. 
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Tak mnie skrusz, tak mnie złam 

Tak mnie wypal Panie 
Byś został tylko Ty, byś został tylko

Ty ,jedynie Ty 

-6-

Prawda jedyna słowa Jezusa z
Nazaretu, 

że swego syna posłał z niebios Bóg
na świat.

Aby niewinnie cierpiąc zmarł za
nasze grzechy

i w pohańbieniu przyjął winy
wszystkich nas.

Ref:
Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,

który Jezus
cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za

mnie.
2.

Uwierz w Jezusa, przecież On za
ciebie umarł

i z miłości do nas przyszedł z nieba
na ten świat.

Błogosławiony ten, kto wierzy,
choć nie widział

zaufaj dziś Bogu a na wieki
będziesz żył.
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1. Gdy drogi pomyli los zły

I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność

Nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przesłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje

Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się.

Ref.:
Ty tylko mnie poprowadź

Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź

Panie mój.
2. Poprowadź jak jego prowadzisz

Przez drogi najprostsze z
możliwych

I pokaż mi jedną 
Tę jedną z nich.

A kiedy już głos twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień

Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się.


